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Maskva vėl graso separatinėmis 
taikos sutartimis

Vakarų valstybės linkusios sovietams nusileiti
Maskvoje įvykusi Varšuvos 

pakto narių tariama "ūkinė kon
ferencija" faktiškai svarstė tarp
tautinės politikos klausimus ir 
pasiruošimus artėjančiai Rytų - 
Vakarų viršūnių konferencijai. 
Pirmoje eilėje buvo nagrinėti 
visuotinio nusiginklavimo ir tai
kos sutarties pasirašymo su Vo
kietija klausimai.

Po konferencijos išleistoje de
klaracijoje pabrėžiama, kad są
lygos visuotiniam nusiginklavi
mui niekada nebuvusios tokios 
palankios, kaip dabar. Taip pat 
pakartojama,^kadz jeigu nebūsią

Ue Gaulle šluoja priešus
Trys Prancūzijos ministerių 

kabineto nariai, atsakingi už 
krašto išorinį bei vidinį saugu
mą, pasiųsti į Alžirą, kad vieto
je nustatytų priemones, reika
lingas neseniai palaužto sukilimo 
kaltininkams nubausti. Ta misija 
pavesta: teisingumo ministeriui 
Michelet, vidaus reik, ministe
riui Chatenet ir naujam karo 
ministeriui Messmer.

Tas nutarimas buvo padarytas 
pirmajame reformuoto ministe
rių kabineto posėdyje, kuris įvy
ko, nušalinus du kabineto narius, 
Alžiro sukilimo simpatikus: Sa- 
haros ir atominių reikalų minis- 
terį Jacąues Soustelle ir susi
siekimo ministerį Bernard Cor- 
nut - Gentille. Dabar premjero 
Debrė vyriausybę didžiąja dali
mi sudaro administracijos spe
cialistai, iŠ kurių nesitikima 
stipraus opozicinio balso prieš 
De Gaulle.

Paryžiaus laikraščiai pilni 
spėliojimų apie galimus polici
jos, civilinės administracijos ir 
kariuomenės vadovybės valymus. 
Eilė permainų kariuomenėje jau 
padaryta. Apie 60 armijos kari
ninkų, daugiausia pulkininkų, bu
vo iššaukti į štabus, kur gavo 
naujus paskyrimus arba paleisti

PAGĄSDINO MIKOIANĄ
Sovietinės parodos Kuboje ati

darymo iškilmes sudrumstė lig- 
Šiol neišaiškintas šaudymas, kai 
specialiai parodos atidaryti at
vykęs Sovietijos vicepremjeras 
Mikojanas ruošėsi pradėti ati
darymo kalbą. Taip pat grupė 
studentų, kurie sakosi esą Kubos 
revoliucionieriai, bet komunizmo 
priešai, bandė pašalinti Mikojano 
padėtą vainiką prie Marti statu
los papėdės.

♦ JAV atsisakė Brazilijos pa
siūlymo tarpininkauti santykių su 
Kuba pagerinimui. 

Chicagos Aukšt. Lituanistikos mokyklos mokiniai atlieka muz. F. Strolios montažą "Rūtų darželis"...
A. Gulbinsko nuotrauka

galima pasirašyti sovietinėmis 
sąlygomis sutarčių su abiem Vo- 
kietijom, Varšuvos pakto nariai 
pasirašysią taikos sutartį vien 
tik su rytine Vokietija, ir "tuo 
pagrindu spręs Vakarų Berlyno 
klausimą".

Deklaracijoje taip pat reika
laujama. nepuolimo sutarties 
tarp NATO ir Varšuvos pakto 
narių.

VAKARAI LINKĘ NUSILEISTI

Iš Bonnos ateinančiose žiniose 
sakoma, kad Vakarų sąjunginin- 

į atsargą. Šešios ekstremistų 
dešiniųjų organizacijos Alžire 
paleistos, ir dalis jų vadovaujan
čių narių areštuota. Paryžiuje 
laukiama kai kurių baudžiamojo 
kodekso pakeitimų, liečiančių 
krašto vidaus saugumą.

įtampa
C

IZRAELIO PASIENIUOSE
Žiniomis iŠ Kairo, Izraelio 

tankų ir šarvuotų autoveŽimių 
"didelės jėgos" žygiuojančios per 
Negebo dykumą link Egipto sie
nos. Izraelis taip pat koncen
truojąs savo karines pajėgas ties 
demilitarizuotąja zona Sirijos 
pasienyje, kur praeitą savaitę 
įvyko pakartotinių susirėmimų 
tarp žydų ir arabų.

Mišri Jungt. Tautų paliaubų 
komisija abi puses pareikalavo 
savo kariuomenes atitraukti ir 
pradėti tiesiogines derybas, sie
kiant didesnio paliaubų sutarčių

Joks žmogus raudonojoje Ki
nijoje, net labiausiai užkietėjęs 
komunistas, sausio pirmosios 
nelaiko naujų metų pradžia.-Tie
sa, neinama į darbą po to, kai 
komunistinis režimas po val
džios užgrobimo, pasekdamas 
sovietinį pavyzdį, sausio pirmą
ją paskelbė valstybine švente. 
Tačiau ir nešvenčiamą. Šokiai, 
muzika ir iškilminga nuotaika at
siranda tik tradicinę kiniečių 
naujųjų metų dieną, kuri išskai
čiuojama pagal mėnulio kalen
dorių ir normaliai išpuola vasa
rio mėnesį, tik šiemet išimties 
keliu pateko į sausio 28.

Komunistinis režimas, veng
damas erzinti žmones, buvo pri
verstas ir šią dieną paskelbti 
švente, tačiau ji nei spaudoje, nei 
kalendoriuose neleidžiama va
dinti ,"Naujaisiais Metais", o 
"pavasario švente". Mao Tse- 
tungas paskelbė, kad Kinija ir 

kai jeigu reikėsią, sutiks, kad 
jų susisiekimą su Berlynu kon
troliuotų Rytų Vokietija, kaip da
bar tai daro rusų karinės įstai
gos. Ta nuolaida galinti būti pa
daryta dėlto, kad- nebūsią kitos 
priimtinos alternatyvos, jei ru
sai vėl atnaujintų grasinimus pa
sirašyti separatinę taikos sutartį 
su komunistine Rytų Vokietija.

NORI DAUGIAU PINIGŲ
Washingtone sovietinė amba

sada paskelbė pareiškimą, ku
riame reikalaujama, kad Sovie- 
tijai II Pasaulinio karo metu 
duotų paskolų grąžinimo klausi
mas būtų surištas su laisvesne 
prekyba ir ilgalaikiais kreditais 
Maskvai. Valstybės departamen
tas tuoj pat paskelbė, kad JAV 
nusistatymas nėra pasikeitęs, 
t.y. pirmoje eilėje turi būti iš
spręstas paskolų grąžinimo klau
simas, o tada bus galima kalbėti 
apie naujus kreditus. Derybos 
tuo reikalu buvo pradėtos sausio 
11, bet. dėl rusų reikalavimų nu
trūko.

ir demilitarizuotos zonos re- 
spektavimo. Tiek Izraelis, tiek 
Sirija painformavo Jungt. Tautų 
pareigūnus, kad jie yra pasiruo
šę tokias derybas pradėti, tačiau 
jos galinčios neįvykti dėl Izrae
lio reikalavimų, kad demilitari
zuotų zonų klausimas į derybas 
nebūtų įtrauktas, nes Izraelis 
jąs laikąs savo teritorijos dali
mi, ir todėl nematąs reikalo 
apie jas kalbėti.

Izraelio teigimu, Jungt. Arabų 
Respublikos kariuomenė esanti 
išimtinai ginkluota rusų ginklais.

PELES METAI” BADO ŽENKLE
toliau galėsianti švęsti dvejus 
Naujuosius Metus, "kol seni 
prietarai ir prieštaravimai ki
niečių galvose patys išnyks".

Kas pažįsta niūrią komunisti
nės Kinijos kasdienybę, kinietiš- 
kų naujųjų metų dieną jos ne
atpažintų. Ūkininkai * išeina iš 
liaudies komunų su kibirais ir 
teptukais, kad pastatus ir net 
medžius laukuose papuoštų 
baltais apskritimais - vaisingu
mo ir gero derliaus simboliais. 
Senos moterys trina vaikų gal
vas česnakais, kad jie išaugtų 
dideli, gražūs ir gudrūs. Ant kie
mų vartų kabinamos ilgos rau
dono popierio juostos, prieš lai
mės ir vaisingumo dievo Fa- 
Tsai statulas uždeginėjami smil
kalai.

Šiuos metus, kurie simboliš
kai vadinami "pelės metais", 
daugelis kiniečių sutiko bado 
ženkle. Daugumas ūkininkų nebe-

Lietuvos Kūrėjų-Savanorių Sąjungos Toronto skyriaus nariai nusifotografavę su visuomenininku 
dr. K. Liutkumi, padovanojusiu jų skyriui vėliavą. Apie skyriaus veiklą plačiau 8 psl. Pirmoje eilėje 
(iš kairės): VI. Kazlauskas, St. Čepas - ižd., Alf. Zubrys - pirm., KL Liutkus - vėliavos fundatorius, 
St. Banelis - sekr., K. Kregždė ir K. Aperavičius - vald. nariai. Stovi: P. Strazdas, A. Poškus, St. 
Pociūnas, A. Jakimavičius, V. Štreitas, J. Šipelis ir L. Vaštokas.

NEPALAUŽTAS PASIPRIEŠINIMAS KOMUNIZMUI
Albanijos komunistai per penkiolikai metų nepa

jėgė nugalėti sukilėlių
Albanų komjaunimo or

ganizacijos centro komiteto 
nario Kostas Melios pabėgi
mas i Graikiją sudavė dide
lį smūgį Albanijos komu
nistiniam režimui. Melios 
dvyliką metų priklausė Al
banijos komunistų partijai 
ir savo pareigų dėka buvo 
įšvęstas į daugelį režimo pa
slapčių. Jo žinios juo ver
tingesnės, kad Albanijon vi
siškai neįleidžiami užsienio 
žurnalistai ir ten reziduoja 
labai maža Vakarų valsty
bių diplomatų.

Maskva Albanijos komu
nistiniam režimui, kaip vie
ninteliam sovietų atsparos 
taškui prie Viduržemio jū
ros, skiria labai daug reikš
mės. Nepatikimos Jugosla
vijos ligšiol negalint įrikiuo- 
ti į strategines Sovietijos 
koncepcijas, Albanija yra ir

galėjo ta proga išsikepti tradi
cinio baltų miltų pyragaičio. Tad 
jie bent sulipino jį iš šviesaus 
molio, kaip vilties simbolį, kad 
ateinantys "pelės metai" bus der
lingi. Priverstinis ūkininkų su
varymas į liaudies komunas, "di
dysis šuolis į priekį", daugelyje 
provincijų gyventojams teatnešė 
tik badą.

Per 70 milijonų kiniečių, ūki
ninkų, kaip režimas neseniai pa
sididžiuodamas paskelbė, suva
ryta į didžiąsias statybas. Tų 
masių aprūpinimas, kaip ir pati 
komunistinė spauda pripažino, 
buvo labai sutrikęs. Daugelį dar
boviečių reikalingi ryžių, daržo
vių, mėsos ir alyvos kiekiai ne
pasiekė laiku, ir "laikinai" rei
kėjo dalinti "bado normas". Pa
sipiktinę darbininkai pradėjo kal
tinti partijos pareigūnus mies
tuose, kad tie jiems priklausomas 
maisto normas pavogę. Iš tų 
neramumų, Pekino partinio laik
raščio žodžiais tariant, išsivystė 
"politinė problema, kuri kenkia 
valstiečių ir darbininkų vienin
gumui".

Tokioje būklėje partijos bon
zoms Pekine kilo idėja, kad dar
bininkai didžiųjų statybų darbo
vietėse ir net kareiviai savo 
įgulose "patys apsirūpintų mai
stu". ši Pekino direktyva susi
laukė plataus atgarsio. Ir taip 
didžiųjų statybų inžinieriai, 
miestų gydytojai ir net priešais 
Formozą Fukien fronto genero-' 
lai laisvalaikį praleidžia beau
gindami kiaules. Uolieji auginto
jai net įsipareigojo daugiau, negu 
sau reikia, kiaulių auginti ir 
perteklių atiduoti "dirbančiųjų 
maintinimui".

Tačiau gal netrukus paaiškės, 
kad ir to "apsirūpinimo maistu" 
idėja sukels naujas kompli
kacijas, kaip ir plieno gamyba 
kiemuose, kurios neseniai vi
siškai tyliai atsisakyta. 

kontrolinis postas bei už
tvara prieš nedrausmingąjį 
Tito.

Nors režimas armiją iš
pūtė iki 60,000 vyrų, kas 
kraštui su milijonu gyven
tojų yra labai daug, komu
nistams per penkiolika, po
kario metų vis dar nepasi
sekė palaužti sukilėlių, ku
rie laikosi sunkiai prieina
muose kalnų lizduose ir kal
nų gyventojų yra uoliai re
miami. Tie sukilėliai, kurie 
kartais ištisais mėnesiais ra
miai laikosi, kad vėliau stai
giais puolimais nuginkluotų 
mažesnius armijos arba mi
licijos dalinius ir, svarbiau
sia, nuteistų komunistinius 
šnipus, didžiąja dalimi susi
deda iš karingų malisorų, 
miriditų ir dukadžinų gen- 
čiij.

Tačiau ir lygumose bei 
kaimuose esama plačiai pa
plitusių pasipriešinimo maz
gų, kurie nedalyvauja gink
luotose akcijose, bet laukia 
patogios valandos. Jau daug 
metų Albanijos vyriausybė 
be regimų rezultatų bando, 
pvz., likviduoti pietinės Al
banijos pasipriešinimo or
ganizaciją, kuri turi daug 
šalininkų toskų gentyje bei 
ten gyvenančioje graikų 
mažumoje.

Albanijos pasipriešinimo 
kovotojai yra dviejų rūšių, 
kurios save vadina ”zogis- 
tais” ir "kupistais”. Pirmo
ji tebėra ištikima egzilyje 

Lietuvos garbės konsulas Bostone P. S. Shallna su žmona, taip 
pat aktyvia visuomenės veikėja, kiek tik sąlygos leidžia atstovauja 
Neprikl. Lietuvą ir rūpinasi Lietuvos laisvės reikalais.

V. Maželio nuotrauka

gyvenančiam Albanijos ka
raliui Zogui I, o antrieji ko
voja dėl demokratinės Al
banijos, pasivadinę 1945 m., 
emigravusio politiko Abbas 
Kūpi vardu. "Kupistų” or
ganizacija, kuri turi daug 
šaliningų ir pietinėje Jugo
slavijoje gyvenančių alba
nų tarpe, taip pat žinoma 
”Bali Kombetar” vardu.

Nors Albanijos jaunuo
menė aplamai nevengia tar
nauti komunistinėje armi
joje, kadangi tenai jie yra 
gerai aprengiami ir maiti
nami, ko negalima pasakyti 
apie civilius gyventojus, ta
čiau ir ginkluotose pajėgo
se pastebėtos opozicinės sro
vės. Pirmoje eilėje minėtini 
po parodinės parodos nužu
dyto generolo Koči Dsodse, 
partijos sekretoriaus Enver 
Hodža pavojingiausio prie
šo, šalininkai. Nereti albanų 
spaudos puolimai prieš "už
simaskavus i u s revizionis- 
tus” partijoje ir armijoje 
leidžia įžiūrėti ir vidinę par
tijos opoziciją, tačiau neaiš
ku, kaip ji laikytųsi rimtes
nių įvykių atveju.

S v a r blausias faktorius, 
dėl kurio Albanijoje sukilė
lių yra daugiau ir jie lais
viau veikia, yra nebuvimas 
sausumos kelių su kitais 
Rytų bloko kraštais, o tuo 
tarpu sukilėliai gali tikėtis 
bent simpatijų, jei ne ir 
konkretesnės paramos, iš 
Jugoslavijos ir Graikijos 
pusės, (tp)
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JAV PARTIJŲ KONVENCIJOMS 
ARTĖJANT

K.S.KARPIUS
Kai kituose kraštuose, kur nė

ra pirminių balsavimų, kandida
tus iš karto išstato partijos, 
šioje didelėje valstybėje savo 
kandidatūras nominacijoms iš
stato ambicingi žymesni asme
nys - ir kiekvienas turi tą teisę.

Demokratų partijoje šiais me
tais prezidento kandidatūros sie
kiančių yra senatoriai Kennedy 
(katalikas), Johnson, Symington, 
Humphrey, ir vis stumiasi, 
priešakin Stevenson, 1952 ir 1956 
metais pralaimėjęs prieš Eisen- 
howerį.

Respublikonų partijoje šį kar
tą, ypatingu supuolimu, anksti iš
ryškėjo tik vienas kandidatas, vi
sų partijos vadų remiamas vice
prezidentas Richard M. Nixon.

Kai kas galvoja, kad NewYorko 
gubernatorius Nelson Rocke- 
feller, su savo milijonais daugiau 
pasispaudęs palenktyniauti prieš 
Nixoną, galėtų laimėti nominaci
jas ir paskui rinkimus. Juk nėra 
tradicijos viceprezidentą statyti

"ŽINOJIMAS YRA JĖGA”

WORLD BOOK ENCYCLOPEDIA
Leidžiamas Field Enterprises Educational Corp. 

Chicagoj, III.

Geriausias vadovas jūsų studijoms. Daug prisidės prie 
jūsų bendrų žinių praturtinimo.

Šis veikalas yra reto tikslumo su autoretetingu teks
tu, todėl ir yra rekomenduotinas kiekvienai šeimai įsigyti.

Populiarumas yra neabejotinas, nes pirmauja enciklo
pedijų rinkoje.

Šį modernišką veikalą galima įsigyti gana lengvom 
sąlygom.

Kreiptis pas V. Apanių. Tel. PO 1-5614 
12518 Lake Shore Blvd.
Cleveland 8, Ohio. (18)

EUROPIETIŠKŲ KEPSNIŲ KEPYKLA

LA SALLE BAKERY
neseniai nupirkta naujų ateivių, kepa ruginę duo
nų, europietiškus kepsnius ir tortus. Savininkai 
turi ilgametę praktiką.

Užsakymai priimami ir lietuvių kalba šau
kiant GRAŽINĄ.

863 EAST 185 STREET 
Telefonas KE 1-2388

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

SCHWAB RADIO & T. V.
Salėj OMd Sciuice

11615 DETROIT AVENUE 
Cleveland 2. Ohio

Sandėlyje didelis pasirinkimas įvairiausių 
modelių

LAkewood 1-4669

SIUNTINIAI l LIETUVĄ,
per Londono, LIETUVIŲ PREKYBOS 
Bendrovę — L i t h u a n i a n Trading Com
pany in London.

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

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

Tel. EV 4-1232 ir EV 7-4940

Reikalaukite katogų ir pavyzdžių.

kandidatu į prezidentus, nors kai 
kurie ir buvo išrinkti praeityje, 
jei turėjo tam ambicijos. Šiaip 
gi, viceprezidento pareiga esti 
tik senate pirmininkauti, ir, ter
minui pasibaigus jie išnykdavo 
iš scenos. Jei kuris prezidentas 
būdavo išrenkamas keliems ter
minams, viceprezidentai būdavo 
keitinėjami. Roosevelt išrinktas 
ketvirtam terminui, o viceprezi
dentu buvo jau trečias, Truman, 
kuriam prezidento vieta atiteko, 
Rooseveltui mirus už kelių 
mėnesių po ketvirtų rinkimų.

MILIJONŲ PYLIMAS PRIEŠ 
ĮSTATYMUS

Jei Rockefeller, užsispyręs no
minacijas gauti, paleistų į darbą 
milijonus dolerių, jam būtų už
darytos durys užimti prezidento 
vietą kaip pinigais įsipirkusiam. 
Ir kandidatas Kennedy yra mili
jonieriaus sūnus, bet ir jis to 
nedarys.

20 metų tos srities 
praktika

Vokiečių radijų 
taisymas
TCUFŲNKIN

Authoriiad Factory Servlca

TELEFUNKEN HI FI STEREO SETS

Visi politikai po rinkimų, juos 
laimėję ar pralaimėję, turi pa
teikti savo valstijų sekretoriams 
priesaika patvirtintas rinkiminės 
kompanijos pajamų ir išlaidų ap
yskaitas. To nepadaręs, kad ir 
nežymus kandidatas į miesto 
tarybą, baudžiamas: kelis me
tus nustoja teisės kandidatuoti 
į bet kokią vietą - ir tik už 
apyskaitos nepateikimą, ne už 
praleistas sumas, kurios turi bū
ti priimtinai neperdidelės.

Prezidento atveju tokio klausi
mo dar nėra buvę, bet sena
torių ir gubernatorių atvejais yra 
pasitaikę išrinkimų, sukėlusių 
protestus neleisti jiems užimti 
vietas prikišant, kad perdideles 
sumas išleido rinkimų kampani
jai. Po pasiteisinimų jų kandi
datūros arba būdavo priimamos 
ar atmetamos.

Dabar kongresas ruošia naują 
griežtesnį įstatymą, kuris apims 
prezidento ir kongreso atstovų 
rinkimus: ne tik partijos ir patys 
kandidatai turės patiekti apy
skaitas, bet ir pašaliniai rėmė
jai - privatūs asmenys ir or
ganizacijos. Pvz., dabar unijos 
pradėjo pilti šimtais tūkstančių 
dolerių, siekdamos paremti savo 
kandidatą į kongresą, ir unijų 
vadai tai vadina išlaidomis 
"švietimo reikalams".

Seniau daugelį rinkimų nulem
davo politikų akiplėšiškumas ir 
jo bei jo rėmėjų sudėtos su
mos. Pasiryžęs paimti miestą 
į savo kontrolę, kandidatas į 
mėrus su savo rėmėjais rinkimų 
dieną ( nedirbama tą dieną) apei
davo visas smukles, prigirdydavo 
jose rastus būrius vyrų, ir jie 
eidavo balsuoti už tą,kuris dau
giau pavaišindavo. Surinkęs bū
relius nepiliečių ateivių, nu
sivesdavo į teismą, užmokėdavo 
už jų pilietybės dokumentus, ir 
tą pačią dieną jau jie už jį 
balsuodavo!

Tai paskatino įvesti kelis su
varžymus: uždaryti smukles rin
kimų dieną; pilietybę suteikti tik 
apsunkintais keliais, kas pasiliko 
iki šios dienos, ir patiekti rin
kimams išleistų sumų apyskai
tas.

KONVENCIJAI KANDIDATŲ 
GAUDYMAS

Užsigeidęs kandidatuoti į pre
zidentus iš anksto pradeda ri
kiuoti delegatus, kurie, atvykę į 
partijos suvažiavimą, turės no
minuoti kandidatą. Kiekvienas 
kandidatas turi teisę kandidatuo
ti pirminiuose balsavimuose bet 
kurioje valstijoje, jeigu ten ran
da rėmėjų, jam pritariančių de
legatų.

Plačiai apvaŽinėjęs respubli
konų partijos skyrius, Rockefel
ler patyrė, kad partijos konven
cijai, kuri liepos mėnesį nomi
nuos kandidatą, jis užtenkamai 
delegatų gauti negali.

Demokratų kandidatams durys 
atviros visur blaškytis ir gaudyti 
sau prijaučiančius delegatus. Bet 
jie nieko aiškaus iki pat kon
vencijos ir negali sumedžioti, nes 
kiekvienoje valstijoje delegatų 
rinkimai vyksta pagal vieti
nes ąalygas: vienur gubernatoriai 
turės visą delegaciją ar dalį 
savo kontrolėje; iš kitur atvyks 
senatoriai su jų vadovybei pa
vestais delegatais, kuriais jie 
loš, kaip kortomis.

Toki, lošimą yra vykdęs ir 
Nixon. Būdamas Kalifornijos se
natorius 1952 metias, turėdamas 
savo kontrolėje gausią Kalifor
nijos respublikonų delegaciją, 
pasuko visus balsus už Eisen- 
hovverį, vietoj Taft, ir kai Ei- 
senhower buvo nominuotas, kaip 
rytietis, logiškai skaičiuojant- 
viceprezidento vietą reikėjo duo
ti vakariečiui, ir ji teko Nixo- 
nui. Ta dvejukė laimėjo rin
kimus.

Nixon liko viceprezidento kan
didatu ir 1956 metais, nors buvo 
stengtasi jį išstumti. Eisen- 
howerui nesveikuojant, 1956 metų 
prezidento rinkimų kampanija 
gulė ant jo pečių, ir vėl rinki
mus laimėjus, atsidavė jam ke
lius toliau. Per tą laiką jis iš
augo respublikonų partijos vadu 
ir vėliavininku, prieš kurį kiti 
nepasidrąsino kandidatuoti. Pa
bandęs tirti savo galimybes, 
Rockefeller įsitikino visos parti
jos palinkimą tik į Nixoną.

Kaip, neturtingos šeimos narys, 
Nixon pradedamas, vadinti "ap
sukriu politiku." Jei būtų 
milijonierius, kaip Kennedy ir 
Rockefeller, jis būtų apšaukia
mas "darbininkų išnaudotoju" ir 
"kapitalistų draugu", ieškant šū
kių jo kandidatūrai pakenktu

Matysime, kokį kandidatą duos 
anksti pradėtos demokratų par
tijos kandidatų lenktynės.

Žvalgybų kova Britų šnipo atsiminimai

MYLIMOJI PASIDARO ŽVALGYBOS AGENTE
Jie išlaukia visą parą. Tik 

kitos dienos vakare vienas aukš
tas, geltonplaukis, atviro veido 
Švedas išperka sovietų diplomato 
dviratį.

Vyras nuvažiuoja į Soeder li
goninę, pastato dviratį prie kli
nikos vartų, išima iš įrankinės 
popierius ir įeina vidun. Slap
toji tarnyba galėtų jau dabar jį 
griebti, bet ji nenori nustatyti 
ar nesama didesnio šnipų žiedo.

Pirmiausiai patikrinama lai
vyno puskarininkio Ernsto Hil- 
dungo Adersono praeitis. Tikri
nimo duomenys nieko nesako. 
Andersonas gimęs Hagalunde, 
vargšų šeimoje. Jau ankstyvoje 
jaunystėje buvo Rasundos filmų 
studijos pasiuntiniu, vėliau įstojo 
į karo laivyną.

Draugai jį laiko ambicingu, bet 
draugišku vyru, pasižyminčiu di
dele inteligencija. Jis studijavo 
dieną ir naktį, išlaikė inžinie
riaus egzaminus, bet keista, ka
ro laivyne karjeros nepadarė. 
Nuo 1928 m. jis buvo slaptas 
komunistinės jaunimo organiza
cijos narys.

Jis vedė 1933 metais. Jam ma
žai uždirbant ir norint toliau 
studijuoti, jo žmona taip pat tu
rėjo dirbti. Sūnui gimus, šeimos 
būklė pasunkėjo. Ir jo vedybos 
neatrodė esančios laimingos.

1951 m. rudenį Andersonas pra
dedamas sekti dieną ir naktį. 
Čia konstatuojami du būdingi da
lykai.

Pirma, Andersonas be per
traukos tęsia savo išvykas dvi
račiu. Visada vienoda schema. 
Sovietų diplomatas Orlovas pai
ma dviratį ir po kelių valandų 
grįžta atgal,kad vėl nuvažiuotų 
dviračiu,bet jau nebe savu, o tuo, 
kurį toje pačioje vietoje paliko 
Andersonas. O antrasis, į tą 
tarpą atsiradęs, pasiima Orlo
vo dviratį.

Nesunku atspėti, kad vieno- 
dviračio įrankinėje yra nurody
mai Šnipui, o kito - atsakymai į 
Orlovui rūpimus klausimus. Dvi
račių įrankinės jiems tarnauja, 
kaip pašto dėžutės.

Didžiausioji Skandinavijos is
torijoje Špionažo afera niekad 
nebūtų buvusi susekta, jei sovie
tų slaptoji tarnyba būtų naudo
jusi visiems Žinomą viešąją prie
monę - paštą. Orlovas būtų ga
lėjęs savo nurodymus Andersonui 
siųsti paprastame laiške, o tas 
atsakymus - kurio nors tarpi
ninko adresu, ir niekas nieko ne
būtų pastebėjęs, nes Švedijoje 
susirašinėjimo paslaptis yra ne
liečiama. Bet slaptosioms tar
nyboms uždrausta naudotis tomis 
priemonėmis. Tam yra savų 
priežasčių. Pirma, slaptosios 
tarnybos turi kaip nors pagrįsti 
savo dideles išlaidas, antra, kai 
kurie kraštai, patys cenzūruo
dami gyventojų susirašinėjimą, 
nepasitiki kitais, tikėdami, jog 
ir tie panašiai darą.

Apie antrąjį švedų žvalgybos 
konstatuotą būdingą dalyką yra 
sunku kalbėti, nes byla prieš 
Andersoną buvo vykdoma užda
romis durimis ir net nutarta, 
kad bylos protokolai 60 metų tu
ri būti laikomi paslaptyje.

Bet 1951 m. rugsėjy nustato
ma, kad Andersonas neatsitikti
nai yra uolus ligoninių lankytojas. 
Jis jose susitinka gražią Ingę 
Berglund, kuri, kaip pagelbinė 
gailestingoji sesuo, dirba įvai
riose vietose.

Užtrunka ilgokai, kol slap
toji tarnyba įsitikina, jog gražio
ji blondinė nepriklauso sovietinių 
šnipų žiedui. Jos santykiai su 
laivyno puskarininkiu yra gry
nai privatinio pobūdžio.

Vieną rytą ligoninėje, kurio
je tą dieną Inge dirba, pasiro
do slaptosios tarnybos valdinin
kas. Prasideda tipiška agento- 
mėgėjo verbavimo istorija. Val
dininkas Ingei tiesiog pasako, kad 
ji su puskarininkiu turinti inty
mius santykius.

- Ar jūs mylite tą vyrą? - 
klausia.

- Tai mano privatinis reika
las.

- Tai būtų jūsų privatinis rei
kalas, jei jūsų draugu nesidomė
tų valstybės. Mes žinome, kad 
tamsta esi gera Švedijos patrio
tė, Prašau, panele Berglund, į 
reikalą atkreipti rimtą dėmesį. 
Jūsų draugas yra įtariamas šni
pinėjimu svetimai valstybei.

-Negali būti!
- Deja, tai faktas.
- Ir ką tai turi bendro su 

manimi?

- Andersoną mes galėtume su
imti bet kuriuo metu. Tačiau 
Švedijai svarbu daugiau patirti 
apie jo ryšius. Kas yra tie žmo
nės, su kuriais jis susitikinėja? 
Iš kur jis gauna pinigų? Ar jis 
turi radijo siųstuvą? Ar foto
grafuoja? Ir daug panašių klau
simų...

Graži mergina gailestingosios 
sesers drabužiuose žiūri agentui 
į akis:

- Ir visa tai aš turiu sužinoti?
- Taip, panele Berglund.
- Nesu tam tinkama. Aš ne

su agentė. Be to, aš jį myliu. 
Kai jis gaus persiskyrimą, mes 
vešimės.

- Aš turiu tamstą nuvilti. Tų 
vedybų niekada nebus. Anderso
nui už jo veiklą gresia kalėji
mas iki gyvos galvos.

Inge abiem rankom užsidengia 
veidą.

Slaptosios tarnybos agentas vėl 
apeliuoja į jos patriotiškumą. 
Jis nežada jai pinigų, nežada 
medalių. Tuo, ką ji atliksianti, 
patarnausianti savo kraštui.

- Mes visiškai pasitikime ju
mis, panele Berglund. Jūs tuoj 
pamatysite, apie ką reikalas su
kasi. Jūs žinote, kad jūsų drau
gas prieš kelias dienas gavo 
atostogų.

- Teisingai, - atsako Inge, - 
jis nuvažiavo pas savo tėvus.

- Jis nevažiavo pas tėvus. 
Jis nuvyko į laivyno bazę 
Karlskroną. Žinote, kas yra 
Karlskrona...

- Uostas...
- Karlskrona yra svarbiausias 

Švedijos karinis uostas. Jū

TREČIOKAS AGENCV
SENIAUSIA LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA

Kelionių bilietų parūpinamas ir pinigų persiuntimas j visus kraštus
TAIP PAT IR VISOKIOS RŪŠIES AUDRAUDA

Kur tik besiruoštumčt keliauti, tuoj susiriškit su mūsų įstaiga

ALBINAS IR KAZYS TREČIOKAI 
311 Walnut Street, Newark 5, N. Jersey 

Telefonas: MArket 2-4867

StreetNo.

LIETUVIŠKI SŪRIAI, JUODA DUONA. AUKŠ
ČIAUSIOS RŪŠIES RŪKYTI KUMPIAI. DEŠROS 
IR SKILANDŽIAI PIGIOMIS KAINOMIS GAU

NAMI KRAUTUVĖJE

MARTHA & PETER LISAUSKAS
6409 56 ROAD, MASPETH 78, N. Y.

Telephone; TWaining 4-8087
Prekes siunčiame ir per paštą.

Statė

IŠKIRPKITE IR ATSIŲSKITE ŠĮ KUPONĄ

Prašau atsiusti .........
Nurodykit prekę

Nurodykit adresą: ....
Name

LIETUVIŠKA SIUNTINIŲ TARNYBA

ALFA
(V. AKELAITIS)

Lygindami kainas, neužmirškite palyginti ir 
prekių kokybę.

Palankių aplinkybių dėka mes galime pasiųs
ti Jūsų dovanų siuntinius geros kokybės prekių 
už žemas kainas.

Siunčiame taip pat standartinius siuntinius.
Užeikite patys įsitikinti arba reikalaukite mū

sų kainoraščių paštu.
Darbo valandos — 4 p. m. — 9 p. m. darbo 

dienomis.
3 p. m. — 6 p. m. šeštad. ir Sekmad.

Susitarus galima ir ne darbo valandomis.

ALFA, 1000 Dillewood, Cleveland 19, Ohio 
Telef. IV 6-2152

sų draugas nufotografavo ne tik 
patį uostą, bet ir apylinkes, vi
sas galimas kariuomenės išsi
laipinimo vietas ir povandeninių 
laivų priplaukimo punktus. Man 
čia nereikia pasakoti visų 
smulkmenų. Jei Karlskronos pla
nai patektų į būsimo priešo 
rankas, mūsų kraštą ištiktų 
katastrofa. Ar suprantate, kad 
tai svarbesni dalykai, negu meilė 
tarp vyro ir moters?

Inge supranta. Ji gauna nu
rodymus. Kai kitą vakarą Ander
sonas grįš, jis susitiks jau nebe 
gražią mylimąją, bet švedų žval
gybos įgaliotinę.

(Bus daugiau)

RYTŲ BERLYNE
- Na, kaip tau patiko pasku

tinioji Ulbrichto kalba?
- Puiki - jeigu ji tikrai bū

tų paskutinė! (tp)

- Va, skaitau DIRVĄ ir ži
nau ką lietuviai veikia Austra
lijoje, Argentinoje, Kanadoje ir 
kitur. O mano kaimynė dar ne
skaito ir to nežino. Patarsiu ir 
jai užsisakyti DIRVĄ.
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Pokalbis apie tremties rašytojo 
uždavinius

Kultūriniai subatvakariai Bostone
Remtina ir sveikintina 

mintis, kuri kviečia seserį 
ir brolį nors vieną kartą per 
mėnesį rinktis jaukion pa
stogėn, panagrinėti tą ar ki
tą mūsų kultūrinio ir visuo
meninio gyvenimo proble
mą,, savųjų tarpe praleisti 
malonų subatvakarį.

ALT S-gos Bostono sky
rius turi tikrai geras sąly
gas tokiai minčiai realizuo
ti. Savi ir jaitkūs namai, ne
menkas būrys ne tik sky
riaus narių, bet ir kaimy
nystėj gyvenančių tautie
čių, kurie tokių subatvaka- 
rių sumanymui pritaria ir 
po truputį į juos įsijungia. 
Ta mintis ilgokai buvo svar
stoma ir vėl nustumama į 
šalį, bet praėjusių metų pa
baigoj pasiryžta darbą pra
dėti. Pirmasis kultūrinis su- 
batvakaris, nors nebuvo 
p e r g ausus susirink u s i ų 
skaičiumi, bet buvo tikrai 
jaukus ir mielas savo nuo
taika. Ir pusiaunakčiui pri
siartinus, svečiai dar neno
rėjo skirstytis.

Kultūrinių subatvakarių 
iniciatorė — buvusi ALT 
S-gos Bostono sk. valdyba, 
vadovaujama rūpestingo ir 
veiklaus Just. Vaičaičio. 
Nors naujojon sk. valdybon 
Just. Vaičaitis atsisakė įei
ti (prašydamas atostogų), 
bet kultūrinių subatvakarių 
reikalais jis sutiko ir toliau 
rūpintis. Tai lyg pažadas, 
kad gražiai pradėtas geras 
darbas nebus nutrauktas, 
bet bus ieškoma būdų ir 
priemonių, kad tie subatva
kariai būtų įdomūs ir spal
vingi. Aną šeštadienį jau 
Įvyko ir antrasis to vardo 
susirinkimas. Ir jį, kaip ir

DaiL Viktoras Petravičius, dabar gyvenąs Chicagoje, su poetu 
Faustu Kirša, pokalby apie meną. Fotografuota 1948 m. Pfullingene, 
Vokietijoje. Dirvos nuotrauka

Poetas Faustas Kirša (kairėje) su "Amerikos Pirtyje" autoriumi 
J. VilkutaiČiu-Keturakiu ir poetu St. Santvarų, Dirvos redakcinės 
kol. nariu. Nuotrauka daryta prieš 13 metų Augsburge, Vokietijoje.

Dirvos nuotrauka

pirmąjį, trumpu žodžiu pra
dėjo Just. Vaičaitis.

Vakaro kalbėtojas buvo 
poetas Faustas Kirša. Svei
kindamas iniciatorių pa
stangas, visų pirma jis pa
sisakė apie tokio pobūdžio 
klubus ir linkėjo gero pasi
sekimo tik dabar gimstan
čiam. Po to F. Kirša ryškia 
ir gerai išreikšta mintimi 
kalbėjo apie tremties rašy
tojo uždavinius. Apžvelgęs 
kūrybinio darbo sąlygas So
vietų Sąjungoj, Lietuvoj, 
Vak. Europoj ir JAV, jis 
pastebėjo, kad mūsų emi
graciniame gyvenime yra 
-nemaža keistų ir sunkiai su
prantamų reiškinių. Lietu

viškumo idėja esanti ben
dra visų sluoksnių lietu
viams. Tačiau esą apstu at
sitikimų, kai mes nuo tos 
idėjos bėgam, jos išsižadam 
ypač tada, kai bandom išei
ti už savo bendruomenės ri
bų. Galįs vieną kitą žavėti 
globalinis menas, betgi lite
ratūros istorija liudija, kad 
visi didieji veikalai yra gry
nai tautiški. Ir mūsų žymie
ji rašytojai Kudirka, Mai
ronis, Tumas-Vaižga n t a s 
yra tautiški iki gyvo kaulo.
F. Kirša pareiškė didelių 
abejonių, ar verta ypač 
tremties rašytojui kratytis 
tautinio charakterio. Globa
linio meno srovė mūsuose 
jau egzistuojanti, tad žymu
sis poetas stato klausimą: 
ar, tą kryptim įsibėgėję, ati- 
'duosim duoklę savo tautai?

Abejonės turi rimto pa
grindo, nes dar ir šiandien 
savų valstybių sienas per
žengia ir visuotinio įvertini
mo susilaukia tik grynai 
tautiški kūriniai. Grožinės 
literatūros forma ir srovės, 
anot F. Kiršos, jau esą kas 
kita. Į to pobūdžio ieškoji
mus ir atradimus kalbėto
jas pažvelgė palankiai. Savo 
kondensuotą ir neilgą kalbą 
baigdamas, poetas F. Kirša 
pabrėžė, kad visi emigran
tai ir tremtiniai tėvynę di
džiai mylėjo. Kartais susi
daro įspūdis, kad mes su ta 
meile kovojam. Jeigu taip 
iš tikro būtų, tai tas tik ro
dytų, kad lietuvis rašytojas 

tremty bijo įsijungti į tikrą 
kovą dėl savo tautos laisvės 
ir kultūros. F. Kirša mano, 
kad rašytojas jokiu atveju 
savo dvasia neturi atsijung
ti nuo savo tautos.

Antrasis kultūrinis su- 
batvakaris Bostone baigėsi 
bendrais susirinkusių pokal
biais ir gražiai paruostom 
vaišėm, kurių gyvoji siela 
yra dail. Vikt. Andriušis. 
Kitas ■ subatvakaris įvyks 
vasario mėn. priešpaskutinį 
šeštadienį. Kiek teko nu
girsti, to vakaro programą 
atliks neolithuanai. Tą jau
nimo iniciatyvą reikia nuo
širdžiai sveikinti ir linkėti, 
kad trečiasis kultūrinis su
batvakaris apjungtų visas 
Bostono lietuvių kartas.

Konkursas 
pratęsiamas

1959 m. gruodžio 5 d. Dr. 
Vydūno Literatūrinės Pre
mijos Konkurso Komisija 
turėjo savo posėdį literatū
rinės premijos skyrimo rei
kalu. Komisijoje dalyvavo 
dr. Nagys, M. Nauburas 
(raštu), J. Kardelis, V. Pe- 
teraitis ir A. Lymantas.

Maž. Lietuvos Bičiulių 
D-jos Centro Valdyba buvo 
Komisijai patiekusi tris 
gautus veikalus: du bele-, 
tristinius ir vieną mokslinį. 
Komisijos nariai, susipažinę 
su gautais veikalais, balsų 
dauguma rado reikalo jų 
nepremijuoti.

Dr. Vydūno Literatūrinės 
Premijos Konkurso 

pratęsimas

Maž. Lietuvos Bičiulių 
D-jos C. V-ba Kanadoje sa
vo posėdyje 1959 m. gruo
džio 20 d. susipažino su Dr. 
Vydūno Lit. Premijos Jury 
Komisijos sprendimu. Ka
dangi Jury Komisija nu
sprendė, kad gautieji veika
lai nepremijuotini, C. V-ba 
nutarė Dr. Vydūno Litera
tūrinę Premiją atidėti 2 
metams, t. y. iki 1962 m. 
kovo 31 d.

Kviesdama ir prašydama 
rašytojus ir mokslininkus 
dalyvauti pratęstame kon
kurse, M. L. B. D. C. V-ba 
Kanadoje skelbia šias nau
jai priimtas konkurso sąly
gas;

1) Veikalas turi būti iš 
Mažosios Lietuvos gyveni
mo, dabarties ar praeities, 
parašytas grožinės literatū
ros ar mokslo veikalo pobū
džio, netrumpesnis kaip 250 
puslapių spausdintos kny
gos normalaus formato ir 
tinkamas versti į svetimas 
kalbas. Pageidaujami veika
lai plačiau apžvelgia visos 
Maž. Lietuvos tam tikros 
srities laikotarpį.

Kur yra ši varpinė?

BOSTONO LIETUVIŲ ŽINIOS

Kas pažįsta šią retos formos varpinę Lietuvoje? Nuotrauka 
daryta G. Orento prieš 1939 m. Jei kas iŠ skaitytojų žinotų, kur 
toji varpinė yra ar buvo, maloniai prašomas parašyti Dirvai. In
formacija reikalinga Liet. Enciklopedijos statybos skyr. redak
toriui.

Vilniečių Sąjungos reng
tas Sam. Narkeliūnaitės 
pranešimas ir rodyta filmą 
iš Vokietijos lietuvių gyve
nimo įvyko sausio 24 d. Pra
nešimas vyko Tautinės Są
jungos namuose. Salė buvo 
perpildyta klausytojais.

*

Bendruomenės apylinkės 
rengtas kaukių balius, įvy
kęs sausio 31 d. Lietuvių Pi
liečių Draugijos auditorijo-

2) Premijai galima siųsti 
ir mašinėlė parašytus vei
kalus (3 egz.).

3) Premijuotini veikalai 
atsiunčiami iki 1962 m. ko
vo mėn. 31 d. šiuo adresu: 
A. Lymantas, 5260 — lOth 
Avė., Rsmt., Montreal, P. Q.

4) Neatsiųsti veikalai ne
bus svarstomi.

5) Jeigu iš atsiųstų kon
kursui veikalų premijuotino 
veikalo neatsirastų, konkur
sas nebus pratęsiamas.

6) Premija bus įteikta 
1963 m. sausio mėn. 15 d., 
Montrealyje, minint 40 me
tų Maž. Lietuvos šiaurinės 
dalies įsijungimą i Nepr. 
Lietuvos Respubliką.

Mažosios Lietuvos 
Bičiulių Draugijos 
Kanados Centro

Valdyba 

j e, rengėjams gerai pasiruo
šus su užkandžiais ir gėri
mais, sutraukė mažoką sve
čių skaičių. Nebuvo iš anks
to organizuotos kaukės, to
dėl tesusilaukta tik dviejų: 
ožiuko ir raudonviršio, ku
rios gavo dovanas.

❖
šiuo metu čia veikia trys 

siuntinių persiuntimo įstai
gos: Globė Parcel Service, 
vad. J. Adomonio; General 
Parcel and Travel Co., vad.
M. Kavaliausko ir Pacage 
Express and Travel Bureau, 
vad. M. Gurecko. Y-

— Reikia skubėti ir Dir
voj perskaityti visus įvy
kius. Tuoj ateis kaimynų 
Jurgis, bet aš jam pasaky
siu, tegu Dina užsiprenu
meruoja patys. Juk nauji 
skaitytojai metams moka 
tik 8 dolerius.

RŪSTI SIENA
STASIUS BUDAVAS

(Ištrauka iš spaudos draudimo laikus vaizduojančios

(<)
apysakos)

Jie vis dar ėjo ir ėjo vieškeliu, gerai atšokę nuo sie
nos. O Beriašiaus sodyba buvo jau netoli, visa apsipylusi 
šviesomis. Dar kiek pasijukus, aiškiai buvo girdėti triukš
mas ir ūžesys. Ten jie klykė, dainavo ir šaukė kaip kas 
išmanydami.

— Jau užteks, palikim tą vieškelį, — vėl prakalbėjo 
Jurgis ir pirmasis žengė į pievą.

Dabar vėl visi tylėjo ir nuolat lėtino žingsnius. Ėjo 
visą laiką įsitempę ir sustodavo prie kiekvieno krūmo. 
Rūpestingiausias buvo Jurgis. Jis klausėsi labai atsidė
jęs, kartais net ant žemės atsiguldavo ir ten pridėdavo 
ausį.

— Pastovėkim kokią valandikę, negaliu gerai girdėti, 
tie šėtonai perdaug ten šumuliuoja, — parodė jis į sody
bos pusę, — o dar geriau bus, jeigu ir visai atsitūpsim.

Visi trys atsisėdo į drėgną žolę, o Jurgis, kiek pa
laukęs, vėl prie žemės pasilenkė.

— Ar girdit? — paklausė atsisukęs.
— Rodos, ten kažkas kalba, — prašnibždėjo Kantei- 

kis.

— Maskoliai ten slankioja, — vėl pasakė Jurgis, — 
ale tai žalčiai, laiko sieną ’sikandę, kaip savo uodegą . .. 
Tylėkit, jau pamačiau, — ištempė Jurgis kaklą, — aiš
kiai ma'au, kaip utėlės šliaužia vienas paskui kitą ... Ale 
nesirūpink, ponaiti, jeigu kitaip negalėsim, tai per nugarą 
jiems perlipsim.

— Tamsta man patinki, Bertašiau, esi drąsus.
— Už teisybę aš visuomet . . . Palaukit, rodos, nebe

girdėti . . .
— Jurgi, tai gal arčiau prie sienos paslinktumėm, — 

atsiliepė ilgai tylėjęs Rapolas.
— Ką tu velnio paslinksi. Rapoliuk. Tik paveizėk, — 

parodė jis i sieną, — jau visas kirmėlynas ten atsirado.
Vyrai dar žemiau atsitūpė.
— Maskolius ateina!’ Jurgi, ar matai? — šnibžtelėjo 

Rapolas.
— Tylėk! — perspėjo Jurgis. — kriskit ant žemės.
—Visi trys išsitiesė an+ žolės. Už kelių žingsnių pra

slink^ kareivis. Ėio jis niūniuodamas ir io ginklas buvo 
aiškiai matyti. Slinko jis ka’-kur be tako, pievomis ir 
krūmais, vieną kartą atsisuko, pažiūrėjo į triukšmaujan
čia sodvbą ir toliau nušliaužė.

:— Ale tai kirmėlė. Buvau iau persigandęs, mįslijau, 
kad ant galvos užlips, — sušnibždėjo Jurgis.

Ir vėl klausėsi.
— Veizėk, jie ten papirosus deglioja, — vėl parodė 

Jurgis į kitą šoną, kur spraksėjo kelios neaiškios lieps
nelės. — tai šią naktį apsėdo sieną! Dar nebuvo tokio 
atsilikimo. Ale vistiek n^nuleiskim galvos, vyrai. Klau
sykit, jūs čia dar valandikę pasėdėkit, o aš slinksiu ar
čiau paveizėti. Tik niekur ne judėkit.

Jurgis drąsiai išsitiesė savo ilgu kotu, žengė į prie

kį. bet tuoj pat ir pasilenkė.
— Aš pravalysiu tą mėšlyną, pamatysit, — ir jo bal

sas sudrebėjo.
— Jurgi, dar palauk, — pašoko Rapolas ir nubėgo į 

jo pusę.
— O ko tu nori? — piktai paklausė anasis.
— Grįžk atgal, Jurgi, dar turim laiko, — įsikibo jis 

j draugo rankovę.
— Pasitrauk, — pastūmė Jurgis Rapolą, pašoko iš 

vietos ir plačiais žingsniais nužergė į tamsumą.
Rapolas kiek pastovėjo, gyvai sekdamas Jurgį, pasi

žvalgė ir grižo atgal pas Kanteikį.
— Aš jau bijau, ponaiti, Jurgis taip staiga užsidegė.
— Ir man jis nepatiko. O kas iam užėjo?
— Sunku pasakyti. Ale šiandien visko galima iš jo 

laukti. Aš pažįstu Jurgį, jis labai staigus.
— Mačiau, jis kažko susierzino.
— Taip, ponaiti, šiandien jis visai padrikęs. Ir aš bi

jau. kad jis ko nesumįslytų.
— O ką jis gali padaryti?
— Visko gali būti. Pasakysiu teisybe, iis turi kiše

nėj ginklą, labai biaurų ir tokį smarkų ginklą. Parsinešė 
iš Liepojos ir man pasigyrė.

— Ale dar nesirūpinkim, Gelžini. Gal jis bus ką nors 
gero sumisliies. Klausvk, ką patarsiu, pats visą laiką sto
vi išsitiesęs, bijau, kad maskoliai nepamatytų, — įspėjo 
Kanteikis.

Rapolas tuoj atsitūpė ir kurį laiką juodu nieko nebe
kalbėjo.

Naktis pasidarė labai ilga. Nebuvo kas veikti, nei 
kalbėti.

(Bus daugiau)
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Jei tavo akis turėčiau...
Spausdiname nemaža laiškų ir kitokių pasisakymų, 

kokios Dirvos skaitytojai norėtų. Tie laiškai ir pasisa
kymai labai* įvairuoja. Vieniems nepatinka polemikos, 
kitiems paskutiniojo karo įvairūs prisiminimai su šnipų 
istorijomis, tretiems ilgi straipsniai. Ir vėl, žiūrėk, dar 
kitiems ir polemikos, ir karo įvykių prisinimai, ir ilgi 
straipsniai patinka.

Pradžioje, kada pradėjome spausdinti daug lietuviš
kų nuotraukų, kaip lietuvių spaudoj tada dar neįprasta 
buvo, .taip pat susilaukėm ir rūgščių minų: kam tiek 
daug? Dabar jau tų balsų nebėra. Priprato, net dar dau
giau reikalauja. O ypač jų laukia jaunimas.

Turbūt teisingiusiai mums kelius žodžius neseniai 
iš Wingdale, N. Y., parašė skaitytojas Jonas švarplaitis. 
Jis dėl Dirvos turinio sako: ”Mano manymu, visų norų 
neišpildysite”. žinoma, redakcijos didžiausias rūpestis 
bent daugumos skaitytojų norus išpildyti. Ir ji tai daro, 
nemaža rimtų pageidavimų gavusi iš praėjusiais metais 
skelbtosios anketos.

Mūsų tikslas, kaip jau buvome rašę, raštu ir vaizdu 
duoti tiek įvairios, sąmoningam lietuviui skirtos medžia
gos, kiek įvairūs yra ir mūsų skaitytojai. O jie tikrai 
įvairūs, su labai skirtingais reikalavimais. Tik pasekit.-

Sulaukę garbingo amžiaus pensininkai ir mokyklų 
jaunuoliai. Dviejų skirtingų auklėjimų — Europos ir 
Amerikos nuotaikų įsisavintojai. Savamoksliai ir aukštų
jų mokyklų profesoriai. Gyveną JAV, Europoj, Pietų 
Amerikos kraštuose, Australijoj ir N. Zelandijoj.

Ir štai, visiems reikia pataikyti. Reikia pataikyti 
šiandien, čia dar dažais tebekvepiantį laikraštį gaunant, 
pataikyti už trijų savaičių laikraštį gaunant Europoje, 
ar už 5 savaičių Australijoj. Taigi kiek daug skirtingumų, 
kiek įvairuojančių pageidavimų ir net reikalavimų. Kas 
įdomu Clevelande, tas visiškai neįdomu Australijoj. Vie
niems Clevelando žinių permažai, o kitiems perdaug ir 
prašo jas sumažinti. O kuris iš mūsų,'brolių lietuvių, ne
moka laikraščio redagavime patarti! ... O kiek daug ma
nančių, kad redakcija tais reikalais nesirūpina ir auksi
nio vidurio neieško!...

Daugumas turbūt atsimenate vienokio ar kitokio 
varianto pasakojimą apie mergaitę, kurią motina norėjo 
įpiršti savo sūnui. Ji ir sako: „Kokia graži, kodėl tu, sū
nau, jai nesiperši?” O sūnus motinai atsako: ”Mama, 
pirščiaus, jei tavo akis turėčiau”. Ir žinoma, jei visi vy
rai vienodas akis turėtų, būtų labai daug nelaimingų mer
gaičių.

Labai panašu ir su laikraščiais. Jei visi būtų vienodų 
reikalavimų, būtų labai lengva sudaryti normas ir, tų nor
mų laikantis, leisti pageidaujamą laikraštį. Dabar, kiek 
skaitytojų, tiek nuomonių. Tat ir reikia ieškoti vidurio, 
kuriame kiekvienas ką nors įdomaus ir patrauklaus ras
tų. O jei jau kiekvienas randa, kad ir vieną ar du raši
nius, tai jau gerai. Kiti jau bus įdomūs kitiems, kitų sko
nių ir reikalavimų skaitytojams.

šia pačia proga, kada kalbamės su skaitytojais apie 
jų reikalavimus, norime patikrinti, kad redakcija tvirtai 
žino, ko ji siekia ir mūsų bendrųjų reikalų niekad iš akių 
nepameta. Tik ji renkasi pačias patraukliausias formas, 
kaip lietuviui skaitytojui, gyvenančiam dabartinėse są<r 
lygose, daugiausia naudos duoti. Jai ne tik-labai rūpi 
kiekvieną išlaikyti savo tautos reikalams, bet ir realiais 
gyvenimo keliais į tikslą vesti. B. G.

VĖL ŠŪVIS PRO DAUSUV^

Sako, jog Babelio bokštas li
ko nepastatytas, kadangi Jo sta
tytojams "susimaišė kalba", tai 
yra, kadangi jie nebegalėjo tarp 
savęs susikalbėti. Panašiai pa
sitaiko ir mums diskutuojant, 
pav., ir Dausuvos steigimą, šiuo 
atžvilgiu yra būdingas V. Ra- 
stenio str. "Kalbant apie Dau- 
suvą..." (Dirva, L25), kuriame 
jis, pasisakydamas dėl mano str. 
"Kas gi nekalba iš esmės" (Dir
va, 1.18), tarsi teigia, kad aš 
nežinau, kas yra kreolai, pata
ria pasidairyti "esmingesniuose 
šaltiniuose" ir toliau jis pats 
pateikia "visą traktatą" apie žo
džio "kreolas" kilmę bei jo var
toseną įvairiuose kraštuose. Bet 
juk mano straipsnio tikslas ne
buvo kalbėti apie kreolus, o tik 
iškelti keletą pavyzdžių, kaip 
Dausuvos priešininkai nekalba iš 
esmės, arba tvirtina, kas neati
tinka faktų.
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Citata apie kreolus buvo pa
teikta įrodyti, jog prof. K. Pakš
tas teisingai tvirtina, kad Br. 
Hondūre yra kreoliškai kalbančių 
žmonių. Juk žodžio "kreolas" 
kilmės ir jo vartosenos nagri
nėjimas mažai turi bendro su 
mano paliesta tema ir todėl tiek 
V. Rastenio priekaištas man tuo 
reikalu, tiek jo visas "trakta
tas" apie kreolus^ yra šūvis pro 
svarstomą klausimą ir pro Dau- 
suvą.

Pagaliau neatrodo, kad V. Ras
tenis pats būtų labai "pasidai
ręs esmingesniuose šaltiniuose" 
apie jam taip svarbų žodžio "kre
olas" vartojimą. Paskaičius En- 
oyclopaedia Britannica, VI t., 
668 psL, apie šį žodį, susidaro 
įspūdis, kad visas savo žinias 
jis iš čia ir sėmėsi, išskyrus 
jo išvedžiojimus apie lietuvius. 
Žinoma, labai gerai, kad žmo
nės apie Br. Hondūrą pasiskaito 
nors iš enciklopedijų, bet "es- 
mingesniais" šaltiniais" gal rei-

Rimti ir neriimti straipsniai
Kai kurie Dirvos skaity

tojai, turėdami laisvo laiko, 
pagalvoja apie raketas, 
sputnikuls, atomines bom
bas, na, ir raudonosios ar
mijos galybę. Ir net patys 
drąsiausi kartais ima drą
siai bijoti, kad nebūtų „iš
laisvinti” iš šios „kapitalis
tinės vergijos”. Pesimistai 
tačiau, kurie galvoja, kad 
socializmas gali užvaldyti 
visą pasaulį, baiminasi be 
pagrindo. Paskaitę šių me
tų sausio 8 d. Dirvos nume
rį jie gali įsitikinti, kad 
Amerikos mokslininkai iš
rado tokį ginklą, kurio ne
turi jokia kita pasaulio val
stybė. Ir svarbiausia, kad 
nėra jokio pavojaus, jog ir 
rusai gali tokius pat gink
lus pavartoti, nes — jie iš 
tų ginklų tik juokiasi. Juo
kiamės tačiau ir mes ...

kėtų laikyti atskirus leidinius 
apie Šį kraštą. Prie tokių gal 
reikėtų priskaityti ir V. Raste
nio "propagandiniu" vadinamą A. 
H. Andersono leidinį "Brief 
Sketch of British Hondūras". Ne
kalbant jau apie klausimo nu
švietimą, britai autoriai gal ge
riau žino, ką Br. Hondūre va
dinti kreolais ar kreoliška kal
ba, o jei kartais jie kai kuriuos 
terminus kitaip vartotų, tai ir 
mums nebūtų didelės klaidos, 
juos panašiai pavartojus.

Greta kreolų klausimo V. Ras
tenis neapseina nepareiškęs sa
vo abejonės, kad Dausuvoj ne
įsikurs pakankamai jaunų lie
tuviškų šeimų. O kadangi čia 
kalbama apie neigiamą aplinky
bę, tai V. Rastenis, remdama
sis teisininko galvosena, nuro
do, jog "čia onus probandi (į- 
rodinėjimo našta) gula ant pečių 
tiems, kurie sako, kad bus, o 
ne tiems, kurie mano, kad ne
bus". Tačiau tai nėra teiginys be 
sofistikos. Juk V. Rastenis žino, 
jog ne tiktai tiesa, kad įtaria
masis neturi įrodyti, kad jis ne
buvo nusikaltimo vietoje, bet taip 
pat tiesa, kad jis turi įrodyti, 
kur jis tuo metu buvo. O įro
dydamas, kur buvo, tuo pačiu 
įrodo kur tuo metu jis nebuvo. 
Panašiai yra dėl onus probandi 
ir Dausuvos klausimu, ir todėl 
Ši našta nebūtinai gula ant pečių 
tiems, kurie sako, kad atsiras 
lietuvių, norinčių įsikurti Br. 
Hondūre. Jei Dausuvos prieši
ninkai mažiau reikštų abejonių 
ir mažiau reikalautų jas įrodyti, 
bet patys bandytų tas abejonei 
aiškintis, tai jie teigiamai prisi
dėtų prie Dausuvos klausimo 
sprendimo. Pareikšti abejonę ar 
iškelti neigiamą aplinkybę labai 
lengva, bet, norint rimtai ir iš 
esmės kalbėti, visada reikia pa
teikti faktų, kuriais ši abejonė 
ar neigiama aplinkybė remiasi.

Todėl jei V. Rastenis, vietoj 
aiškinęs žodžio "kreolas" kil
mę ir jo vartoseną, būtų patei
kęs faktų, kurie rodo, kad ne
atsiras pakankamai Dausuvos ko
lonistų, tai jis be abejo būtų 
prisidėjęs prie sudarymo padė
ties, kada - parafrazuojant jo 
žodžius - iš kalbų apie Dau- 
suvą pasišaipyti būtų vien tik 
bolševikų privilegija.

J. Petreikis, 
Washington

IŠ MANęS NEGAUS NE 
KETVIRČIO BALSO

Šen. Kennedy, atidarydamas sa
vo rinkiminę kompaniją Nashua, 
N. H. vietos laikraštyje paskel
bė, kad jį kai kur, vykdant rin
kiminę kompaniją, palydės Jo 
švogeris Stanislaus Radzwill, 
Lenkijos princas, atvykęs iš Lon
dono.

Už tai, kad šen. Kennedy ne
žino, kad Radvilai yra lietuviai, 
jis iš manęs negaus nė ketvir
čio balso.

Petras Davulls, 
, Nashua

ARGI NEKALTI AVINĖLIAI?
Mano supratimu, kiekvienas 

padorus lietuvis - Lietuvių en
ciklopedijos užsisakytojas - be 
jokio gailesčio turi išplėšti du 
lapus iš 19 tomo. O tie lapai - 
81 - 82 ir 171 - 172, kur tokie 
niekšeliai, kaip Mizara ir Mo
lotovas mums perstatomi, kaip 
nekaltLavinėliai.

J.V., 
Brooklyn

Z. V. REKAŠIUS

Naujas karo ginklas va
dinasi parapsichologija (ar
ba betarpis minčių perdavi
mas, telepatija, metafizika, 
aiškiaregystė, arba, kaip bi
čiulis B. Raila pasakytų — 
riebių fantazijų liesi moks
lai). Nors minėtame straip
snyje ir sakoma, kad pirmą 
kartą žmogaus mintys buvo 
perduotos erdve be jokio 
medžiaginio tarpininko, ta
čiau tai netiesa. Dūke Uni
versiteto parapsichologijos 
mokslininkai tokius sėkmin
gus bandymus daro jau ke
liasdešimt metų. Tik iki šiol 
beveik niekas į tai nekrei
pė dėmesio. Tik kitų univer
sitetų mokslininkai kartais 
nusišypsodavo. Ir kodėl ? 
Kad parapsichologija tikrai 
egzistuoja, gali labai leng
vai įsitikinti kiekvienas ve
dęs Dirvos skaitytojas. Ne
reikia čia mūsų siūlomam 
bandymui nei Nautiląus — 
atomine jėga(!) varomo po
vandeninio laivo, nei laivy
no karininkų, nei uiversite- 
to laboratorijų. Užtenka, 
kad žmona viename kamba
ryje maišytų penkias kor
tas, o kitame kambaryje, už 
sienos, vyras spėliotų, kokia 
korta žmonos rankose. Ma
tematikos mokslo šaka, ku
ri vadinasi tikimybių teori
ja sako, kad iš daugelio to
kių bandymų maždaug 
penktadalis (20%) spėjimų 
būtų teisingi. Iš daugelio 
bandymų kuri nors mūsų 
skaitytojų pora tačiau gal
būt atspėtų daugiau, negu 
7 kartus iš dešimties. O jei
gu tokių porų atsirastų dar 
kelios, tai tik pagalvokit, 
koks būtų didelis parapsi
chologijos „mokslo” laimė
jimas. Ir rezultatai būtų 
daug geresni, negu to laivy
no karininko Jonės ir moks
lininko Smith. O Dirvos 
laiškų skyrius, šitokio 
„mokslo” rezultatais prisi
pildęs būtų įdomesnis. Jūs 
nustebtumėte sužinoję,, kiek 
daug mūsų skaitytojų tarpe 
yra tų parapsichologinių 
„siųstuvų” ir „imtuvų”. Ir 
daug geresnių, negu tie, su 
kuriais žaidžia „Amerikos 
aviacijos biologinių tyrimų 
skyriaus viršininkas, pulk. 
W. Bowers” (o kabutes mes 
čia vartojame todėl, kad ne
tikime, jog Amerikos avia
cija užsiiminėtų šitokiom 
kvailybėm).

Šiuo metu skaitytojai jau 
turbūt mus šaudo klausimu, 
o kodėl rimti, „ortodoksi
niai” mokslininkai nesukri
tikuoja šitų parapsichologi
nių „mokslų”. Priežastis čia 
labai paprasta. Galima pra
dėt skelbti įvairiausius 
mokslus, pavyzdžiui ir apie 
tai, kad mėnulis padarytas 
iš žalio sūrio. Ir šitokiai te
orijai sugriauti reikėtų pa
rašyti gana storą knygą. O 
koks gi rimtas mokslininkas 
turės laiko tokiam darbui.

Daivutė švenčia antrąjį gimtadienį...

O jeigu norite — yra ir šiuo 
klausimu rimtos kritikos.

Parapsichologijos mokslo 
kūrėjas ir jo propaguotojas, 
Dūke Universiteto, Š. Karo-

Spaudos apžvalga

Susiginčijo dėl Dirvos konkurso 
nuofrauku

DIRVOS paskelbtasis foto kon
kursas jaunimo tema dar nepa
sibaigė. Bet dėl vienos nuotrau
kos jau įvyko ginčas. Teisingiau 
sakant, dvi priešingos nuomonės 
dėl vienos ir tos pačios nuotrau
kos. Ir ne Amerikos, bet Eu
ropos lietuvių spaudoje.

Praėjusių metų pabaigoje "Eu
ropos Lietuvis" (Nr. 50) įdėjo 
Močiutės slapyvardžiu pasira
šytą apžvalgą, kur tarp kitko už
simenama ir apie DIRVOS foto 
konkursą. Laikraštis rašo:

"Dirva išsispausdino nuo
trauką dviejų berniukų su lie
tuviška knyga rankose. Vie
no berniuko labai nepatenkinta 
išraiška, kitas miega. Po nuo
trauka parašas: "Kai mama į- 
sako skaityti lietuviškai ( 8 me
tų) Gintaras ir (10 metų) Neris 
pradeda neapsakomai kentėti". 
Jei tai yra konkursinė nuotrau
ka, tai tikrai yra puiki propa
ganda vaikams atstumti nuo lie
tuviškos knygos. Tuo tarpu "Tė
vynės Balsas" išsispausdino nuo
trauką motinos, kuri rodo sūne
liui lietuvišką knygą. Vaikas šyp
sosi. O po nuotrauka parašas: 
Svajonė išsipildė. Mes dejuojam, 
kad mūsų vaikai nutaus, bet ne
daug ką darom tam nutautimui 
sulaikyti"...

Į, šią kritiką netrukus reagavo 
vienas to laikraščio skaitytojas 
iŠ Amerikos. Š.m. sausio 21 d. 
numeryje "Europos Lietuvis" iš
spausdino K. Preikšaičio laišką, 
kuris taip atsako Močiutei:

"Gyvendamas Amerikoje, aš 
irgi seku "Dirvos" foto konkur
so nuotraukas. Ir jei ryžausi čia 
parašyti kelias pastabas, tai dėl 
to, kad Amerikos lietuvių jau
nimo lietuviškumo, lietuviškų 
mokyklų ir knygų bei spaudos 
skaitymas čia yra nuolat svar
bus, skaudus ir susirūpinimą ke
liantis reikalas.

"Dirvos" foto konkurso tarpe 
buvo ir kita nuotrauka: mažas 
vaikelitlkštis skaito "Aidų" žur
nalą, ir parašas nurodo, kad 
štai mažas, - bet jau tokį rim
tą žurnalą skaito. Močiutei, tur 
būt, tokia nuotrauka turėjo la
bai patikti. Juk tai puiki propa
ganda jaunimui traukti prie žur
nalų skaitymo!

Taigi, viena nuotrauka, pa
sakytume, "neigiama", kita - 
"teigiama". Kaip yra iš tikrųjų, 
kokia yra gyvenimo tiesa, taigi, 
ir fotoreportažo tiesa? Tuo 
žvilgsniu atsakymas būtų aiškus. 
Pirmoji nuotrauka su lietuviškai 
skaityti tinginčiais vaikais - yra 
visiškai teisinga ir labai būdin
ga Amerikos lietuviukų jau
niausiai ir jaunajai generacijai. 
Tad ji teisinga, gyvenimiška ir 
aktuali, kaip fotoreportažas. Ne
galima smerkti nei laikraščio, 
nei fotografo, kad jis užfiksavo 
teisybę, parodė tikrą gyvenimą, 
o tuo pačiu kaip tik pirštu pa- 

Konkursinė nuotrauka Nr. 33

linoj, profesorius dr. W. B. 
Rhine yra parašęs kelias 
knygas ir daugybę straips
nių, su parapsichologinių 
bandymų aprašymais. Nors 
dr. Rhine yra rimtas ir są
žiningas mokslininkas, bet 
jo „mokslo” rezultatai pa- 

(Nukelta į 5 psL) 

rodė, kuo reikia susirūpinti, kad 
nebūtų taip, o būtų kitaip. Lig- 
šiol visų konkursinių nuotraukų 
tarpe šioji buvo kone vienintelė 
tokia aktuali ir gyvenimiškai tei
singa nuotrauka.

O antroji nuotrauka, kur mažy
tis vaikeliūkštis skaito "Aidų" 
žurnalą, - savaime aišku, buvo 
grynas melas, neteisybė, tik fo
tografo surežistuota scena. Pro
paganda už lietuviškos spaudos 
skaitymą ji daro "didelę", bet 
jeigu manoma, kad su tokia me
laginga propaganda galima ką įti
kinti, tai, turi būt, klystama." 

Toliau savo laiške K. Preik- 
šaitis atsako į savo paties pasi
statytą klausimą: Kas geriau, 
ar rūsti tiesa, ar melaginga pro
paganda? Čia jis paliečia vieną 
nuolat aktualų ir įdomų reikalą, 
kuris reikėtų dar giliau pasvar
styti. Jis rašo:

"Su tom nuotraukom iškyla la
bai svarbi problema. Kas geriau: 
ar sakymas ir rodymas tikros 
gyvenimiškos tiesos, tegu ir la
bai rūsčios, bet ją pasakius ar 
parodžius ryžtingumas rūsčią 
tiesą gerinti, taisyti? Ar saky
mas ir rodymas melagingos "tik
rovės", taigi, skleidimas mela
gingos propagandos ir tuo pačiu 
ir kitų apgaudinėjimas?

Kas geriau pažino Amerikos 
lietuvių praeities kelius, sutiks, 
kad jie daugiau yra ėję tuo antruo
ju, - melagingos, apgaudinėjan
čios propagandos keliu. Daugiau 
vis būdavo rašoma ir rodoma 
gražiai, teigiamai, iškraipytai, 
toli nuo tiesos. Bet vėliau nuo 
nieko nebebuvo galima nuslėpti, 
jog pirmųjų išeivių jaunoji karta 
didžiumoje visai nutauto. Ne tiek 
dar smarkiai, bet kiek panašiai 
jau esama ir su naujųjų ateivių 
dabartine jauniausią ja karta. Tai 
"Dirvos" foto reporteris ir už
fiksavo, panaudodamas kaip ir 
humorą.

Ar tokia teisinga "propagan
da" atstums vaikus nuo lietu
viškų raštų skaitymo? Nei 
atstums, nei paskatins, bet kiek
vienu atveju ji parodo, kad yra 
teisybė ir kas yra tragiška. Gi 
mes kiti, ne maloniais melais 
savo liūliuodami, o tik pažindami 
tikrąją mūsų gyvenimo tikrovę, 
neįvyniotą į šilkinės ir tuščios 
propagandos audeklus, gal dau
giau sukrusime dėti pastangų, kad 
ta tikrovė nebūtų tokia tragiška, 
o kad ją galėtume pagerinti, dau
giau susirūpintume savo vaikų 
lietuviškumu, daugiau paruoštu- 
me. Išleistume ir daugiau pirk- 
tume savo valkams gerų ir įdo
mių lietuviškų skaitymų. Tai vie
nintelis kelias, kad jaunieji lietu
viukai daugiau lietuviškai skai
tytų ir skaitydami nesiraukytųar 
visai neužmigtų.

Melaginga propaganda kaip 
buvo, taip ir liks ta, kurią Lie
tuvoje veda bolševikai. Jie mus 
moko lietuviškumo, patys rusin
dami Lietuvos Jaunimą".
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Rimti ir...
(Atkelta iš 4 psl.) 

remti tik, ir mes pabrėžia
me, tik(!) spėliojimais, pa
našiais į mūsų anksčiau pa
siūlytą bandymą.

Daugelis univer s i t e t ų 
• bandė pakartoti jo bandy
mus (pav. Stanford — la
bai aukšto lygio universite
tas Californijoje), tik be re
zultatų. Ir pats Rhine ne
tvirtina, kad parapsicholo
gijos "mokslas” turi bet ko
kį pagrindą (štai kodėl mes 
jį laikome rimtu mokslinin
ku). Jis tik daleidžia, kad 
galbūt... Jeigu jūs paskai- 
tysit jo išleistą (1953 m.) 
knygą ”New Works of the 
Mind”, ten rasite tačiau ir 
rimtam mokslininkui nedo
vanotinų dalykų.

Rhine, pavyzdžiui tiki, 
kad tūlos Mrs. Fond arklys, 
vardu Lady turėjo parapsi
chologinę galią spėt žmo
gaus mintis (su nosim pa
rodydavo žmogaus užrašy
tus skaičius). Tačiau (!) 
prof. Rhine įsitikino šio dre
siruoto arklio "dvasiniais 
gabumais” net nesuab’ejo- 
jęs, kad arkliui galbūt sig
nalizuoja šalia stovinti šei
mininkė. Tūlas magikas ap
gavo ponią Fond. Rašyda
mas skaičių 8 jis pieštuką 
prispaudė tik taip, kad pa
sirašytų skaičius 3. Na, ir 
įvyko stebuklas — mūsų pa- 
r a p s i c h ologiškas arklys 
bakstelėjo-nosim į pakabin
tą skaičių 3! Toje pačioje 
knygoje dr. Rhine tikisi em
piriškai (bandymo būdu) 
įrodyti Dievo buvimą ar ne
buvimą (!). Na ir taip to
liau.

O jeigu, mielas skaityto
jau, tavo žmonai ar vyrui 
visai nepavyko atspėti kor
tų, tai pagal dr. Rhine teo
riją dar nereiškia, kad jis 
ar ji neturi parapsichologi
nių sugebėjimų. Palygink 
spėjimus su ankstyvesnėm 
kortom — galbūt jis ar ji 
atspėja anksčiau buvusias 
ar dar vėliau būsiančias 
kortas. Arba gal šiandieną 
jo ar jos parapsichologinės 
dvasios maištauja ir tyčia 
spėja klaidingai (ši galimy
be irgi ne mano, bet dr. 
Rhine išmislas). žodžiu, jei
gu tik jūs nuoširdžiai steng
sitės — kokia nors galimy
bė tikrai atsiras. Prie gerų 
norų, gerbiamieji, ir lakios 
vaizduotės, parapsichologi
nių bandymų neįrodyti ne
įmanoma. Lygiai kaip nega
lima abejoti milijonais mū
sų kasdienybėje atsitinkan
čių stebuklų.

♦
Ir pabaigai klausimas, ko

dėl mes čia gaišinanti laiką 
su šitom "dvasiom”? O to
dėl, kad kai mano bičiulis 
B. Raila mūsų modernios 
lietuviškos kultūros ir civi
lizacijos temomis parašo 
•straipsnių, kurių nesigėdy
tų jokios kultūringos tautos 
kultūriniai žurnalai, tai iš 
Dirvos kai kurių skaitytojų 
pasigirsta balsai, kad jie 
perdaug vietos užima. O 
balsų, kad perdaug vietos 
užima praėjusio karo šnipų 
istorijos, nedaug.

Nebus turbūt ašarų ir dėl 
to, kad parapsichologijai 
pašvęstas visas Dirvos pus
lapis. Ir gerai, nes laikraš
tis privalo dėt tokius straip
snius, kokių jo skaitytojai 
pageidauja.

Mums tiktai rūpėjo čia 
sugriauti vieną mitą, kad 
mūsų tarpe daug šviesių 
žmonių. Netiesa. Netiesa, 
kad čia turime marias lietu
višku inteligentų, šimtus 
Lietuvos universitetą bai
gusiu, krūvą jaunosios uni
versitetinės kartos. Netiesa. 
Tokių mūsų tarpe nėra! Tai 
tik mitas, pasaka. Dirva at
vira ne tik rimtiems raši
niams, šnipams ir parapsi- 
chologams. Jos laišku sky
rius atviras taip pat vi
siems. Ir todėl, mielas skai
tytojau, jei tu galvoji, kad 
mano tvirtinimai neteisin
gi — įrodyk! Imk plunksną 
ir rašyk«. <>

KAS NAUJO SPORTO GYVENIME
_ _ _ _ _ _ _ UIUUS - - - - - - - - - - - - - -

Ka dabar veikia N. Lietuvos sportininkai
Ką dabar veikia geresni N. 

Lietuvos laiką sportininkai? Tai 
klausimas, kuris domina ne vieną 
skaitytoją. Turėdami kiek žinių, 
paduodame žinomesnių spor
tininkų - darbotuojų pavardes.

KAPT. A. SAUNORIS, 1941 m. 
išvežtas iš Varėnos poligono 
"kursams” į Sovietų Sąjungą, 
buvo grąžintas į Lietuvą berods 
majoro laipsniu. Tai vienas ži
nomiausių sporto veikėjų Klai
pėdos S.S. organizacijoje. Perei
tą rudenį jis buvo pagerbtas per 
futbolo rungtynes, už darbą toje 
sporto šakoje, o drauge ir 60 
m. amžiaus proga.

Jo sūnus - V. Saunoris eina 
Vilniaus Spartako futbolo trene
rio pareigas. Algimantas Sau
noris yra daugkartiniu Sov. Sąj. 
stalo teniso meisteriu.

J. KLIMAS, žinomas LGSF 
futbolininkas ir ledo rutulininkas, 
dėsto Žemės Ūkio Akademijoje. 
Dažnai pasirodo rašydamas 
sporto straipsnius.

A. ZABORAS, sunkiasvoris, 
yra Kūno Kultūros Instituto dės
tytojas, bokso treneris.

ST. SAČKUS, mūsų krepšinin
kas ir lengvaatletis, grįžo iš Si- 
biro.Treniruoja jaunių lengvosios 
atletikos rinktinę. Kartais spau
doje pasirodo rašydamas trum
pas korespondencijas.

ST. PABERŽIS, sporto meis
tras, Lietuvos Futbolo Federa
cijos ats. sekretorius. Labai 
dažnai pasirodo spaudoje su 
aštria futbolo kritika.

ST. SKALSKIS ir DZIN- 
DZILIAUSKAS dar žaidžia "ve
teranų" rinktinėje.

L. PUSKUNIGIS, lengvatletis, 
treniruoje pasaulio meisterę B. 
Zalagaitytę-Kalėdienę. Su mei- 
sterės vyru/ L. Puskunigis nu
tekino iŠ lietuviško berželio ietį, 
kurią Birutė naudoja tik svar
biose rungtynėse,Lietuviško me
džio įrankiu B. Zalagaitytė at
siekė ir pasaulinę pasekmę.

V. VARIAKOJIS gyvena Pa
nevėžyje. Treniruoje jaunus žai
dėjus, parašęs knygą apie stalo 
tenisą, o Lietuvos pirmenybėse 
žaidžia už savo miesto Spar
tako komandą.

Vilniečiai LOMOVSKIS (rutu
lio stūmimo meisteris) ir bėgi
kas ŽILEVIČIUS repatrijavo į 
Lenkiją.

V. MIKĖNAS, J. VISTANECKIS 
ir toliau žaidžia šachmatais.

M. PREISAS, 1941 m. pasitrau
kęs į S.S., mokėsi Kasakstane 
Medicinos Institute, buvo tos 
"respublikos" 100 m. bėgimo 
meisteriu. Grįžęs į Lietuvą ap
sistojo Kaune. Žinomas chirur
gas, ypač meniško operacijų.

BR. VITARTAITĖ-BALAIŠIE- 
NĖ sporto meistras, treneris, 
daugkartinis S.S. stalo teniso 
meisteris, gyvena Vilniuje.

Z. GANUSAUSKAS dar žaidžia 
futbolą ir ledo rutulį, treneris.

J. ASTRAUSKAS - šuolių į 
vandenį federacijos pirmininkas, 
visos S.S. teisėjas.

ŠIMANAS ir VETRINAS - leng
vosios atletikos treneriai, sporto 
meistrai, teisėjai.

Jau mirę yra a.a. A. SIPA
VIČIUS ir KERSNAUSKAS.

POPULIARIAUSIAS SPORTAS
LIETUVOJE

Populiariausiu sportu Lietuvo
je yra krepšinis ir stalo teni
sas, tačiau didžiausią krepši
ninkų skaičių turi t. vad. RTFSR 
(su Maskva ir Leningradu), kur 
šią sporto šaką kultivuoja 345 
tūkst. Toliau eina Ukraina - 204

Vaizdas iš Dainavos ansamblio Chicagoje suvaidinto veikalo "Vestuvės". Gulbinsko nuotrauka

Lietuvos krepšinio pirmenybių pirmojo rato nugalėtojos - KKI 
ekipa (prieky): M. Atstopaitė, D. Pakerytė, G. Sviderskaitė. Užpa
kaly: G. Lapšytė, B. Šimkevičiūtė, E. Norkevičiūtė, N. Kantauskai- 
tė, L. Stašaitytė, A. Jurgelevičiūtė, D. Gavelytė.

tūkst., Gudija 35 tūkst. ir Lie
tuva 34 tūkst.

Tačiau imant tūkstančiui gyv. 
išeitų, kad Lietuvoje krepšinin
kų tektų 12.5 - didžiausias skai
čius iš visų "respublikų", nes 
pav. Ukrainoje išeina nepilni 5 
krepšininkai, RTFSR net mažiau 
kaip trys, Gudijoje - 4.3 ir tt.

Po RTFSR ir Ukrainos mūsų 
Tėvynė turi didžiausią krepši
ninkų skaičių ir kaimuose.

LAIMUTĖ BALAIŠYTĖ
JAUNIAUSIA MEISTERĖ

Jauniausia visoje S. Sąjungo
je sportininkė, turinti sporto 
meistro vardą, yra dvylikame
tė stalo tenisininkė Laimutė Ba- 
laišytė.

Toks vardas suteikiamas iš 
Maskvos, nugalėjus tris kartus 
tos pačios šakos sporto meiste
rius.

Laimutė ne tik nugalėjo lie
tuvaites, bet taip pat yra lai
mėjus ir prieš čekes, vengręs, 
lenkes. Treniruojama mamytės 
Br. Vltartaitės-Balaišienės, iš 
jos turėtų išaugti pasaulio mei
steris. Kaip rašo vilniškis Spor
tas Nr. 2., šį rudenį JAV-ės 
greičiausiai matys S.S. jaunių 
rinktinę, kuri bus sudaryta iš 
Laimutės Balaišytės, Nijolės Ra
manauskaitės ir Aldonos Mor- 
kūnaitės.

TAUTINIŲ SPORTO 
ORGANIZACIJŲ NĖRA

Tautinių sportinių organizaci

jų Lietuvoje šiandien nėra. Lie
tuviai, rusai, lenkai ir žydai telpa 
"po vienu stogu" - Dimano, Spor- 
tako organizacijoje, Raudono
je vėliavoje ar Raudonoje 
Žvaigždėje. Yra ir tautiniai - 
lietuviški pavadinimai, kaip pav. 
Nemunas (daugiausiai kaimo) ar
ba Žalgiris.

KAUNO KULTŪROS RŪMAI 
APLEISTI

Lietuvos pažiba - Kauno Kū
no Kultūros Rūmai, šiandien yra 
gerokai apleisti. Tai galima 
spręsti iŠ straipsnio (gaila, kad 
nuotrauka labai bloga ir negalim 
panaudoti) vilniškiame "Sporte" 
Nr. 14L Jį paduodame be jokių 
ištaisymų mūsų skaitytojams Ra
šo:

"Įsivaizduokite - žmogų ištin
ka nelaimė sėdi ramiai jis sa
vo jaukiame kambaryje ir skai
to knygą, o staiga pro lubas ant 
knygos pliūpteli vandens srovės. 
Žmogus, nieko nedelsdamas, li
pa ant stogo ir ieško nelaimės 
priežasties - pro kur galėjo pra
siveržti tas nelemtas vanduo. 
Jis negali ramiai gyventi, kol 
nesutvarko stogo, kol jis neuž
tikrintas, kad kambaryje dau
giau nelašės. Taip, atrodo, turė
tų elgtis visi geri šeimininkai. 
Tačiau kitaip elgiasi KKI vado
vai. Jų, matyt, visai nejaudino 
vanduo, atsiradęs rūmų salėje - 
svarbu, kad nelaša už apykak
lės. Ir štai šeštadienį, kai pa
gal tvarkaraštį KKI salėje tu
rėjo prasidėti respublikos "A" 
grupės krepšinio rungtynės, Per 
visą salės ilgį telkšnojo didžiu
lės balos! Nieko nepadėjo rū
pestingas šluostymas - valytojos 
buvo bejėgės prieš stichinę ap
sileidimo nelaimę: vanduo
čiurkšlėmis krito ant linoleumo. 
Tegul skaitytojai nepagavoja, kad 
salės lubos stebuklingai "atsi
vėrė" tik prieš pat 18 vaL, kada 
komandoms reikėjo išbėgti 
žaisti - jau ketvirtadienio va
karą salėje taip pat buvo atsi
radusios balutės. Jau tada 
žiūrovai juokdamiesi kalbėjo: 
"Matyt, instituto vadovai čiuo
žyklą nutarė įrengti. Vandenį pi
la". O šeštadienį 16 vaL salėje 
buvo pristatyta kibirų, šiukšlių 
dėžių - tokiu būdu norėta iš
sigelbėti nuo potvynio. Tačiau 

tai visgi nieko nejaudino. Nie
kais nebandė lipti ant stogo, pa
landžioti po palėpes. Matyt, in
stituto vadovai vadovavosi posa
kiu: dėl tos skylės - visi ty
lės. O gal jie iš viso nieko apie 
tai nežinojo? Bet dėl tų skylių 
negalėjo tylėti žiūrovai, koman
dos. O varžybų vyr. teisėjas 
drg. Tūlis teisingai padarė at
sisakydamas leisti žaisti. Ko
mandos ir gausiai susirinkę žiū
rovai tokiu apsileidimu teisėtai 
reiškė savo pasipiktinimą: su
gadintas vakaras, daug laiko pra
leista perkant bilietą ir paskui 
atsiimant pinigus. Beje, panašūs 
įvykiai KKI salėje ne naujiena."

PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

Vasario 14 d. Neringos ir Pi
lėnų tuntų Vasario 16 minėjimas.

♦

Vasario 20 d. BALFo 55 sky
riaus Užgavėnių blynai.

♦

Vasario 21 d. Nepriklausomy
bės šventės minėjimas. Rengia 
ALT.

*

Vasario 27 d. Vysk. Valan
čiaus Lituanistinės mokyklos va-

rengiamas Kaziuko mugė.
♦

karas.
♦

Kovo 12 d. Vaidilios Teatro
spektaklis.

Kovo 20 d. Neringos tunto

Balandžio 23 d. Grandinėlės 
pavasario koncertas.

*

Gegužės 8 d. motinoms pa
gerbti rengiama Neringos tunto 
sueiga.

♦

Gegužės 14 d. JAV ir Kana
dos jaunųjų dainininkų ir kitų 
talentų konkurso koncertas. Ren
gia Dirva.

♦

Gegužės 22 d. Vasario 16 Gim
nazijai paremti vakaras. Rengia 
būrelių vadovai.

♦

Birželio 4 d. Čiurlionio an
samblio dvidešimtmečio koncer
tas.

Vienos šeimos namas 
Visai mažas įmokėjimas 
Gera East Clevelando vie

ta — netoli ūkininkų tur
gaus ir Euclid Avė.

7 kambariai, gaso pečius, 
garažas, gražus sklypas, tik 
$12,900.

3-jų šeimų namas
St. Clair ir E. 140 gatvių 

rajone. 5x5x3 kambariai, 
gaso šildymas, garažas. Pri
einama kaina.

Turime ir daugiau namų 
ir kitose vietose. Kreiptis

p. širvaitis,
WM. T. BYRNE 

Real Estate
Telefonai:

Įstaigoje — MU 1-4J100, 
namuose — KE 1-4080 

1535 Hayden Avė.
(16)

EAST CLEVELAND-EUCLID & SUPERIOR AVĖ.
SAVINGS 

EARN 

4%
ACCOUNTS

INSURED TO 
*1OOOO

C O R N ER 66™ —SUPERIOR AVENUE

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

6621 Edita Avenue 936 East 185 St.
EN 1-1763 KE 1-7770

CLEYELANDO 
_ _ _ ŽINIOS
Mirė pulk. Ignas Musteikis

Ilgesnį laiką susirgęs širdies 
liga, mirė vasario 5 d. 8:15 vai. 
vakare ligoninėje. Pašarvotas 
Jakubauskienės laidojimo na
muose.

• Cleveland Nevvs parda
vus, daug kas teiraujasi, o 
kaip yra su K. S. Karpium, 
ten daugiau kaip dešimtme
tį išdirbusiu. Į tai atsako 
pats K. S. Karpius mums 
rašydamas:

”Kai kas iš mano draugų 
susirūpino mano likimu po 
to, kai Press nupirko Nevvs. 
Bet kadangi aš jau veik še
ši metai dirbu Forest City 
Publishing Co., kuri leido 
Nevvs ir leidžia Plain Dea- 
ler, tai aš ir pasilikau prie 
Plain Dealer. Ypač dar ir 
todėl, kad turiu dideles pir
menybes. Iš 460 linotipinin
kų, korektorių, puslapių pa- 
ruošėjų, mano numeris 125. 
Tai jeigu ir ateitų reikalas 
paleisti nors 200, aš vis lie
ku tarp pirmutinių 260. Bet 
iš Nevvs, kaip abu laikraš
čiai buvo pradėta leisti da
bartinėse patalpose, atėjom 
tik apie 110. Kol kas iš mū
sų departamento nepaleista 
nė vieno, ir vargu bus pa
leista. Mat, amerikoniški 
spaustuvių darbininkai yra 
dideli bastūnai: kiek dirbę 
nedirbę, gavę algą vėl ke
liauja kitur. Unija sutvar
kius taip, kad- visur gali 
gauti darbą.

Nukentėjo Nevvs redakto
riai, reporteriai, biznio ve
dėjai, tarnautojos, bet jų 
buvo tiek daug (apie 800), 
kad padėjo nuvaryti Nevvs 
nuo koto”.

• Moterų Sąjungos 36 
kuopa vasario 14 d., 4 v. p. 
p. Naujosios parapijos salė
je rengia susipažinimo va
karienę su naujai paskirtu 
vikaru kun. Aleksandru 
Galdikovskiu. Meninę pro
gramą išpildys muz. R. Bra- 
zaitienės vedamo choro so
listai. Po programos veiks 
bufetas ir šokiams gros or
kestras.

Kuopos valdyba maloniai 
prašo visus atsilankyti į šį 
kun. A. Galdikovskio pager
bimą.

Norint bilietus iš anksto 
užsisakyti, prašoma kreip
tis į kuopos pirm. Oną Juš
kienę, telef. PO 1-0795.

• Tautinės Sąjungos sky
riaus tradicinis Vasario 16 
minėjimas įvyks šeštadienį, 
vasario 13 d., 6 v. vak., Dr. 
inž. Algirdo Nasvyčio rezi
dencijoje, 10823 Magnolia 
Dr. Visi kviečiami dalyvau
ta

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL NOON

SUPERIOR
SAVINGS

HOME ANO 
REMODEUNG LOAN3
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KAS IR KUR?
• Pasaulio Lietuvių Inžinie
rių ir Architektų Sąjungos 
centro valdybon išrinkti: S. 
Kolupaila (146 b.), S. Dir- 
mantas (123), P. Žiūrys 
(102), J. Aųgustinavičius 
(91) ir A. Nasvytis (78).

Revizijos komisijon: K. 
Krulikas (177), B. Brizgys 
(167) ir V. čyvas (159).

Garbės teisman: J. Grav- 
rogkas, A. Jurskis ir A. No
vickis.

Iš viso balsavo 231 inži
nieriai ir architektai. Gau
siausiai balsavo iš Sydney, 
net 100%. O mažiausiai iš 
Toronto, tik 7%.
• Vasario 16-oji per Kana
dos radijo stotis — OBE 
Network, bus perduodama 
vasario 13 d. nuo 10:30 iki 
11 vai. Tai bus lietuviškos 
muzikos ir komentarų jun
ginys. Programa vadinsis 
”Tradinional echoes”. Per
duodama iš Windsor, Ont.
• J. Kazanausko vedamam 
Chicagos lietuvių banke — 
Mutual Federal Savings and 
Loan Ass’.n, kurio skelbi
mai yra Dirvoje, atvykę 
Leonų vaikai atsidarė eina
mas sąskaitas.

• Aldona Simutytė, School 
of Visual Arts studentė 
New Yorke, jau reiškiasi 
meno srityje ir už mokyklos 
sienų.

Ji piešė sausio mėn. vai
kų laikraštėlio „Eglutės” 
viršelį ir iliustravo keletą 
kitų puslapių.

Aldona yra konsulo Ani
ceto ir Janinos Simučių duk
tė, vidurinę mokyklą lan
kant keletą metų gyvenusi 
Putliam, Conn. lietuvių se
selių pensione. Todėl su ma
lonumu ir talkina ten lei
džiamam laikraštėliui.
• Neperseniausiai Dirva 
daug laiškų išsiuntė su re
tesniais ir brangesniais 
JAV pašto ženklais. Juos 
mums parūpino J. Stepona
vičius (74 Fairmont St., 
Dorchester 24, Mass.) Ir 
ateity taip pat pažadėjo to
kių ženklų parūpinti ir paš
to ženklų rinkėjus pratur
tinti. Ačiū už gražią talką.
• ALT S-gos New Yorko 
Apygardos skyriai ruošia 
bendrą iškilmingą savo vei
klos dešimtmečio minėjimą 
kovo mėnesio pradžioj, Nexv 
Yorke.
• Jokūbo Stuko vadovauja
ma radijo valanda New Yor-t 
ke, Vasario 16-ąe. dieną mi
nės tris šeštadienius iš ei
lės. Ta proga kalbės gen. 
kons. J. Budrys, Liet. Lais
vės Komiteto pirm. V. Si
dzikauskas ir E. čekienė. 
Bus speciali meninė progra
ma.
• Dr. V. Tercijonas parašė 
ir išleido knygą „Prof. Pra
nas Gudas-Gudavįčius”. Ne
didelio formato, 160 psl. 
.Spalvotas viršelis. Knyga 
parašyta pagal paties Pr. 
Gudo pasakojimus. Kaina 
$1.50. Gaunama: Sėja, 1649
N. Broadway, Melrose Park, 
Illinois.

1960 m. vasario 8 d.

PITTSBURGH
Gubernatoriaus 
proklamacija

Šią savaitę Pennsylvani- 
jos valstijos gubernatorius 
David L. Lawrence prisiun
tė Povilui Dargiui prokle- 
maciją, skelbiančią Vasario 
16-tą dieną Lietuvos Nepri
klausomybės diena.

Proklemacijoje raginami 
visi Penųsylvanijos gyven
tojai tinkamai šią dieną at
žymėti.

Lietuvos atstovo priėmimas 
-Lietuvos Nepriklausomy

bės minėjimo proga į Pitts- 
burghą atvyksta Lietuvos 
atstovas Washingtone J. 
Rajeckas. Minėjimas įvyks
ta vasario 21 d., sekmadie
nį, o atstovo priėmimą nori
me padaryti penktadienio 
vakare, vasario 19 d.

Turtingi lietuviškomis 
radijo programomis

Pittsburgho lietuviai turi 
net tris lietuviškas radijo 
programas iš trijų skirtin
gų radijo stočių. Sekmadie
niais turime vieną iš pat 
Pittsburgho miesto radijo 
stoties W.P.I.T. Kitą iš 
Braddock (Pitt s b u r g h o 
priemiesčio) .radijo stotis 
W.L.0.A. Na, o trečią pro
gramą turime Homestead 
(Pittsburgho priemies t i s) 
iš radijo stoties W.E.D.O., 
kurią girdime šeštadieniais.

Visos lietuviškos radijo 
programos yra gražiai tvar
komos ir patarnauja lietu
viškiems reikalams. Kiek- 
vieną programa yra vedama 
skirtingų asmenų ar orga
nizacijų.

Ukrainiečiai minėjo savo 
N epriklausomy bės 

sukaktuvės
Sausio 31 d., vietinis Uk

rainiečių Kongreso Komite
tas, Roosevelt viešbutyje, 3 
valandą po pietų surengė 
42-jų metų paminėjimą nuo 
Ukrainos paskelbimo nepri
klausoma valstybe, žmonių 
buvo susirinkę labai daug. 
Kalbas pasakė žymūs uk
rainiečių ir valdžios atsto
vai.

Lietuvos atstovavo SLA 
pirmininkas Povilas Dargis.

Pitsburgietis

• Jėzuitai lietuviui — A. 
Luima ir P. Rabikauskas, 
p r o f e soriaują Grigaliaus 
universitete, Romoje, pakel
ti- į aukštesnius laipsnius. 
Pirmasis j ordinarinius-pro
fesorius, o antrasis į extra- 
ordinarinius.

• Laiškai Lietuviams buvo 
paskelbę konkursą. Premi
jas laimėjo: A. Jasaitytė- 
Kižienė, S. Pipiraitė-Toma- 
rienė ir J. Kojelis.

Dainavos ansamblio artistai ir vadovai, po suvaidintų Chicagoje "Vestuvių" publikos buvo apdova
noti gėlėmis. A. Gulbinsko nuotrauka

KŪRĖJAI-SAVANORIAI IR JŲ 
VEIKLA TORONTE

Siuntiniui grįžusiamPirmasis tremtyje k.-sa- 
vanorių S-gos skyrius buvo 
atkurtas Vokietijoje, Ha- 
nau stovykloje. Prasidėjus 
emigracijai, daugiausia k.- 
savanorių pateko į JAV, 
kur buvo atgabenta iš Ha- 
nau stovyklos dail. J. Ka
minsko atkurta savanorių 
vėliava. Dabartiniu metu ją 
globoja Chicagos skyrius.

Kadangi Chicagoje susi
darė lyg ir centras, todėl iš 
ten, vadovaujant pulk. J. 
Bobeliui, buvo imtasi ini
ciatyvos suburti į organiza
cinius vienetus visus trem
tyje esančius k.-savanorius. 
Tokiu būdu rugpjūčio 28 d., 
1954 m. steigiamame susi
rinkime buvo įkurtas k.-sa- 
vanorių skyrius Toronte ir 
išrinkta pirmoji skyriaus 
valdyba, kurią sudarė St. 
Benelis pirm., St. Čepas ižd. 
ir K. Aperavičius sekr.

Pirmasis skyriaus užda
vinys buvo materialiai šelp
ti Vokietijoje pasilikusius 
laisvės kovų invalidus ir li
gonius bei vargan pateku
sius kūr.-savanorius. Lė
šoms sutelkti buvo ruošia
mi, su kultūrinėmis progra
momis pobūviai, kuriuos vi
suomenė savo gausiu atsi
lankymu rėmė ir iki šiol re
mia. Vėliau, gavus pritari
mą iš abiejų lietuvių baž
nyčių klebonų, kariuomenės 
šventės proga prie bažnyčių 
buvo daromos piniginės rin
kliavos.

Nuo skyriaus įsteigimo 
iki 1960 m. sausio 1 d. sky
rius turėjo pajamų $2773-

Per tą patį laiką turėjo 
išlaidų:
Pašalpai Vokietijoje 

esantiems laisvės 
kovų invalidams 
irk.-savan. ....___ $1066

Išraiškos šokio šokėja Jone Kvietytė iš Toronto.
V. Maželio nuotrauka

iš Sibiro vienam
k.-sav. invalidui ..$ 50

Prof. M. Biržiškai 
sušelpti..... . .......... $ 96

Mirusio konsulo V.
Gylio paminklui ....$ 50

Kultūrinėms ir šal
pos organizaci
joms paremti ........$ 145

Centro valdybai, in
validų centrui, 
vainikams ir žuo- 
jautoms  ............ $ 122

Kitoms smulkioms 
išlaidoms ............$ 50

Iš viso $1739
Prie skvriaus yra suda

rytas netikėtiems atsitiki
mams savišalpos fondas, 
kuriame yra 1,000 dol.

Skyrius turi įsigijęs 175 
dol. vertės vėliavą, kurios 
fundatoriumi yra visuome- 
ninkas ir namų statymo biz
nyje sėkmingai besiverčiąs 
dr. K. Liutkus.

Skyrius buvo pasiekęs 30 
narių. Keturiems mirus ir 
dviem išvykus į JAV, pasi
liko 24, kurių tarpe vienas 
laisvės kovų invalidas ir 
trys nepajėgūs dirbti ir pa
šalinės paramos reikalingi 
nariai.

Per mūsų valstybines ir 
tautines šventes k.-savano
riai visada organizuotai su 
vėliava dalyvauja pamaldo
se. Skyrius yra prisidėjęs ir 
prie žuvusiems dėl Lietuvos 
laisvės paminklinės lentos 
Šv. Jono parapijos bažnyčio
je įrengimo. Skyrius, kaip 
organizacija, turi savo at
stovą Bendruomenės Apy
linkės Taryboje.

1954-57 m. skyriui pirmi
ninkavo St. Banelis, o vė
liau pirmininkavimą per
ėmė prof. A. Zubrys. Bs.

Roselande, III., pagal arch. dr. S. Rudoko projektą baigiama 
statyti Visų Šventų parapijos bažnyčia. Dabar vyksta vidaus įren
gimas ir dekoravimas. Numatoma, kad pašventinimo iškilmės įvyks 
gegužės mėnesį. Statybą vykdo J. Stankus.

>

CHICAGOS LIETUVIU ŽINIOS
Nepriklausomybės šventė 

vasario 14 d.
Nepriklausomybės šven

tei sparčiai ruošiamasi. Ji 
įvyks vasario 14 d. Marijos 
Aukšt. Mokyklos salėje. 
Kalbas šventėje pasakys: 
šen. P. H. Douglas, kongres. 
W. T. Murphy, illinois gub. 
W. G. Stratton, miesto bur
mistras R. J. Daley, Lietu
vos konsulas dr. P. Dauž- 
vardis ir kt. Meninę progra
mą išpildys Dainavos an
samblis, vadov a u j a m a s 
muz. Stp. Sodeikos, solistas 
St. Baras, solistė Ir. Kale- 
dinskaitė. Be to, dalyvauja 
ir tautinių šokių grupė „žil
vitis”, vedamas mok. Bruno 
Šoto.

Dr. Stp. Biežis išrinktas į 
Lietuvių Auditorijos 

direktorius
Dr. Stepas Biežis išrink

tas į Lietuvių Auditorijos 
tarybą, kuri sudaryta iš 9 
direktorių. Jis taip pat kar
tą savaitėje skaito paskai
tas sveikatos klausimais per 
Margučio radiją, dalyvauja 
skautų sąjūdyje, bendra
darbiauja spaudoje ir dau
gelyje kitų organizacijų.
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Dirvos skaitytojai kviečiami atidaryti 
taupymo sąskaitas lietuvių vedamoj Tau
pymo Bendrovėj, kuri;

INSURED

10/
moka “ /0 metinius divi- ; 
dendus (dividendai išmo- ; 
kami birželio 30 d. ir i 
gruodžio 31d.)

apmoka visas pašto per 
siuntimo išlaidas.

| Mutual ĄeA&ud Savinos |
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ĘE Chartered and Supervised by the United Statės Govemmant
H 2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS j
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Brighton Park Bendruo
menės apylinkės valdyba
Ją šiais metais sudaro: 

Ant. šantaras — pirminin
kas, Vyt. Galvydis — vice- 
pirm., Br. Gelažius — se
kretorius, O. Miniatienė — 
ižd.-kasink., Dr. VI. Šimai
tis — kult. reik, narys, R. 
Chainauskas — Ansamb. 
„Tėviškėlė” atstovas — na
rys, L. Vakselis — Litua
nistinės mokyki, atstovas 
— narys.

Revizijos komisiją suda
ro: Prof. St. Dirmantas, A. 
Janušonis, St. Zinkevičius,

Naujas „Užuolankos” 
numeris

Tik ką išėjo šių metų pir
mas „Užuolankos” numeris, 
įdomiu, įvairiu turiniu ir 
gausiai iliustruotas, 40 psl., 
be jokio skelbimo, kreidi
niame popietyje. Plačiai ap
rašyta krepšininkų kelionė 
ir laimėjimai Pietų Ameri
koje (autoriai: V. Adamka- 
vičius ir P. Petrutis), pasi
rodo Stasys Pilka su poezi
ja, A. Valentinas, A. Mor
kus ir kt. Plati kultūrinė 
apžvalga.
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