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Taip Sniečkus vejasi Amerika
Du trečdaliai pieno vis dar primelžiama iš 

privačiai laikomų karvių...
Vasario 9 d., Vilniuje, LKP 

CK plenumo posėdyje, A. Snieč
kus tvirtino, kad "Partijos Cent
ro Komiteto numatytų ir įgyven
dintų priemonių dėka, Tarybų 
Sąjunga jau pralenkė J.A.V. pa
gal bendrą kviečių, pieno, cuk
rinių runkelių ir vilnos gamy
bą, o sviesto vidutiniškai vie
nam gyventojui mes jau pagami
name daugiau, negu Amerika".

Ką tas suktas posakis reikštų, 
išvertus jį į paprastą žmonių 
kalbą, sunku išaiškinti, nes vie
toj pasakę aiškiai, kiek ko pa
gaminta, partijos dignitoriai kal
ba sąvokomis, apie kurias jie tik 
patys težino, kada kokią joms 
reikšmę jie skiria. Ir šiuo at
veju Sniečkus neaiškina, ką jis 
turi galvoje, kalbėdamas apie 
"bendrą kviečių, pieno, c. runke
lių ir vilnos gamybą", nemini 
ir kas tie "mes", kurie sviesto 
daugiau negu Amerikoj pagamina, 
t.y., nesako, ar tokio pasisekimo 
jau pasiekė visi Sovietijos sviesto 
gamintojai, ar tik Lietuvos.

Šiek tiek, bet ir tai tik pa
lyginamųjų skaičių Sniečkus 
paminėjo apie pieno ir mėsos 
gamybą Lietuvoje. O pienas ir 
mėsa kaip tik yra tos sritys, 
kuriose Chruščiovas ragina pa
vyti ir pralenkti Ameriką. Štai 
tie Sniečkaus duomenys apie 
sviesto ir mėsos gamybą Lie
tuvoje 1959-tais metais, pasakyti 
Lietuvos teritorijoje veikian
tiems kompartijos vadams. Iš 
jo pasakytų palyginamųjų skaičių 
yra galimybės apskaičiuoti ir tai, 
ko jis tiesiogiai nepasakė.

MELŽIAMŲ KARVIŲ skaičius 
kolchozuose ir sovchozuose per 
1959-tus metus padidėjęs 32tūks
tančiais arba 14%, lyginant su 1958 
metais.

Reiškia, 1958 metais melžia
mų karvių "socialistiniame" že
mės ūkio sektoriuje, pagal Snieč
kaus duomenis, buvo apie 228 
tūkstančius, o 1959 metų gale 
buvo (tad ir dabar tebėra) apie 
260 tūkstančių.

VIDUTINIS PIENINGUMAS (ta
me pačiame "socialistiniame" 
sektoriuje) 1959 metais buvęs 
2122 kilogramai pieno iš karvės 
per metus (1958 metais buvęs 
203-mis kilogramais mažesnis).

Reiškia, visuose Lietuvoj 
esančiuose kolchozuose ir sov
chozuose, jei tikėti tais Snieč
kaus pareikštais skaičiais, tu
rėjo būti gauta apie 552 tūks
tančiai tonų pieno.

Sniečkus nepasakė, kad tikrai 
tiek pieno gauta iš sukolektyvin- 
tos žemės, bet jis pasakė, kad 
iš kiekvieno šimto kolektyviškai 
naudojamos žemės hektarų esą 
1959 metais gauta po 156 cent
nerius (kitaip sakant, po 156 ki
logramus iš hektaro), nes cent
neris oficialioje sovietinėje sta
tistikoje yra 100 kg.)

1956 metų sovietinė statistika 

Kai čia pusto šaltos pūgos, Australijoje Džiugo tunto skautai 
sausio mėn. buvo suruošę stovyklą, kurioj dalyvaus 45 skautai ir 
skautės. Stovyklai vadovavo Antanaitis, padedamas A. Kazlausko, 
N. Ramanausko ir J. Normantaitės. Nuotraukoje skautės statosi 
palapinę.

teigė, kad Lietuvoje kolektyviškai 
naudojamos žemės (ariamos, 
pievų ir ganyklų) esą 3,700,000 
ha. Tai gavus iš ha. po 156 kg., 
iš viso turėtų būti per 577 tūks
tančius tonų. O pagal pirma iš 
paties Sniečkaus duomenų ap
skaičiuotą karvių skaičių ir jų 
vidutinį pieningumą išeina, kad 
pieno buvo tik 552 tūkstančiai 
tonų. Tad, Sniečkaus skaičiuo
tojai bus praleidę arba 12,000 
karvių arba 170,000 hektarų. 
Greičiausia bus sumažėjęs nau
dojamos žemės hektarų skaičius. 
Jis galėjo sumažėti dėl įvairių 
priežasčių tikrovėje, arba sta
tistikos duomenų tiekėjai hektarų 
skaičių tyčia galėjo mažinti, kad 
išeitų geresnis "rodiklis" (t.y., 
pieno centnerių kiekis iš 100 
ha; jeigu priskaičiuotum tą 170, 
000 ha, tai pieno gamybos rodik
lio padidėjimas 1959 metais bū
tų tik 14%, o ne 26%, kaip da
bar su pasitenkinimu pabrėžia
ma).

Sniečkus, tačiau, nepasitenki
no nurodymu tų, palyginti, neįs
pūdingų duomenų apie pieno ga
mybą. 552 tūkstančiai tonų pieno 
yra tik apie 200 litrų pieno per 
metus kiekvienam gyventojui. Tai 
nebūtų panašu į Amerikos pasivi- 
jimą. Todėl jisai nurodė,,ir kiek 
pieno 1959 metais pagaminta vi
same Lietuvos žemės ūkyje. 
Būtent: po 420 centnerių iŠ kiek
vieno 100 ha naudojamos žemės, 
kitaip sakant, po 420 kg. iš ha.

VISAS ŪKIS reiškia: kolcho
zai ir privačiai naudojamieji 
sklypeliai. Tų privačiai naudoja
mųjų sklypelių Lietuvoje iš viso 
yra per 300,000, o jų dydis daž
niausia yra 0.6 ha (yra ir ma
žesnių: 0.25 arba 0.15 ha). Tų 
sklypelių plotas, anot oficialių 
sovietinės statistikos duomenų, 
Lietuvoje siekia 200,000 ha, taigi 
18 kartų mažesnis, negu suko- 
lektyvintosios žemės plotas. O 
visdėlto tas mažas plotas pieno 
gamybos vidrukį pakelia nuo 156 
iki 420 kg iš ha!

Pagal Sniečkaus duotą skaičių, 
imdami pagrindan jo, matyt, tu
rimą galvoje kolektyvinės naudo
jamos žemės kiekį 3,530,000 ha 
ir privačios 200,000 ha, atran
dame, kad iš viso 1959 metais 
pieno Lietuvoje turėjo būti pri
melžta 1567 tūkstančiai tonų. Jei 
iš "socialistinio" ūkio pieno gau
ta tik 552 tūkstančiai tonų, tai 
reiškia, kad kiti 1015 tūkstančių 
tonų buvo primelžta iš priva
čiuose sklypeliuose išlaikomų 
karvių.

Tad, pagal paties Sniečkaus 
duomenis, aiškėja, kad vis dar 
apie du trečdaliai Lietuvoje pr'i- 
melžiamo pieno gaunami iš pri
vačiai laikomų karvių. Tų pri
vačių karvių Lietuvoje ir laiko
ma daugiau, negu "visuomeninių" 
(taip vadinamos kolchozų-sov- 

j Lietuvos nacii 
ĮM.Mažvydo b?

chozų karvės!), privačių yra 
maždaug tarp 300 ir 340 tūkstan
čių, ir jos žymiai daugiau duoda 
pieno, negu kolchozinės (apie 
3000 - 3350 kg. per metus, o ne 
2122).

VALDŽIA pieno Lietuvoj 1959 
metais supirko gerokai daugiau, 
negu jo buvo pagaminta kol
chozuose su sovchozais. Snieč
kus nesakė, kiek, bet sakė vis 
"aplinkui", būtent: "valstybei 
parduota 93-mis tūkstančiais to
nų arba 17% daugiau, negu 1958 
metais". Bet čia jau nesunku ap
skaičiuoti, kad 1958 metais bu
vo supirkta 547 tūkstančiai tonų, 
o 1959 - 640 tūkstančių tonų, 
t.y., apie du penktadalius viso 
primelžto pieno. Valdžia supir
kinėja nustatytomis kainomis, 
žemesnėmis^, kaip rinkoje.

MĖSOS GAMYBOJE padėtis vi
sai panaši. Jei tikėti Sniečkaus 
duomenimis, visas žemės ūkis 
Lietuvoje 1959 metais pagamino 
mėsos vidutiniškai po 76 cent
nerius (gyvo svorio) iš kiekvie
no 100 ha. Tai būtų iš viso apie 
286 tūkstančiai tonų mėsinių gy
vulių.

Bet "socialistiniame" sekto
riuje mėsinių gyvulių auginimas 
nebuvo toks sėkmingas, kaip vi
same ūkyje. Čia 100 ha vidurkis 
tik 3L5 centnerio. Taigi kolcho
zai su sovchozais teišaugino tik 
112 tonų mėsinių gyvulių, arba 
mažiau, kaip du penktadalius vi
sos gamybos, nors jie ir valdo 
žemės apie 18 kartų daugiau, negu 
jų "kumečiai".

Iš to aiškėja, kad Amerikos 
vijimasis pieno ir mėsos gamy
bos srityje, kiek jis sekasi, tai 
sekasi ne "partijos centro komi
teto numatytų priemonių" dėka, 
o tik dėka tų privatinių ūkininka
vimo metodų, kiek jų dar yra li
kę individualiai dirbamuose skly
peliuose.

1960 METAIS Sniečkus paža
dėjo sukolektyvintose žemėse 
mėsos gamybą pakelti net pusant
ro karto, o pieno gamybą 26-ais 
procentais. Tai reiškia, kad iš 
kolchozų ir sovchozų šįmet reikia 
laukti apie 168 tūkstančių tonų 
mėsos ir apie 695 tūkstančių 
tonų pieno.

Iš viso ūkio Sniečkus skaičiuo
ja gausiąs apie 321 tūkstantį tonų 
mėsinių gyvulių (gyvo svorio) 
ir apie 1580 tūkstančių tonų pie
no (šiam apskaičiavimui imamas 
pagrindan naudojamos žemės 
plotas 3,750,000 ha).

Tai rodo, kad Sniečkaus skai
čiuotojų optimizmas yra nukreip
tas į kolektyvinį ūkį, ir iš jo 
laukiama smarkaus gamybos pa
didėjimo, kai tuo tarpu indivi
dualiai dirbamuose sklypuose nu
matomas gamybos sumažėjimas. 
Lieka spėti, kaip to bus siekia
ma. Individualiųjų sklypininkų 
gamybos sumažinimo planą įvyk
dyti labai lengva. Pakanka skly
pininkus griežčiau spausti, kad 
daugiau laiko dirbtų kolchozuose, 
galima neduoti jiems įsigyti pa
šarų, galima atimti iš jų mėšlą

(Nukelta į 2 psl.)

URUGVAJUS PRIPAŽINO 
A. GRIŠONĄ OFICIALIU 

LIETUVOS KONSULU
Prieš kuri laiką Urugva

jaus vyriausybė nustatė, 
kad svetimų diplomatinių 
misijų nariai, kurie atlieka 
k o n s u Barinius veiksmus,’ 
privalo turėti exequatur, 
kaip konsulai. Lietuvos Pa- 
s i u n t inybėje Montevideo 
tuo nuostatu buvo paliestas 
attachė A. Grišonas. Todėl 
Lietuvos ministeriui Dr. K. 
Graužimui pasiūlius, Lietu
vos Diplomatijos šefas iš
davė attachė Grišonui kon- 
suliarinį patentą, kuri min. 
Graužinis su atitinkama no
ta pristatė Urugvajaus už-

Juozas Kreivėnas 
1602 So. 48 Court 
Chicago 50, Ill»

Vyskupo Ms Valančiaus lituanistinės mokyklos Clevelande jaunosios kanklininkės, vadovaujamos 
O. Mikulskienės, ruošiasi pasirodymui.kuris įvyks vasario 27 d. Lietuvių salėje.

V. Pliodzinsko nuotrauka

pahnė į 
Hotekaj

EISENHOWERIS LANKO PIETŲ AMERIKA
Tęsdamas diplomatinių kelio

nių po pasaulį programą, prez. 
Eisenhoweris išvyko aplanky
ti Pietų Amerikos kraštų. Ke
lione, kuri tęsis tarp vasario 
22 ir kovo 7, norima pabrėžti, 
kad JAV domisi Lotynų kraštų 
progresu ir stengiasi pagelbėti 
išspręsti jų problemas, kaimy
niškai bendradarbiaudama ir 
skatindama privatinę iniciatyvą 
bei privatines investicijas.

Prez. Eisenhoveris nekartą 
buvo išreiškęs norą aplankyti 
pietinius JAV kaimynus. Tai bu
vo pabrėžęs susitikime su Lo
tynų Amerikos respublikų gal
vomis 1956 m. Panamoje ir lan
kydamas Meksikos prezidentą 
Lopez Mateos praeitais metais. 
Tačiau galutinai apsisprendė po 
"žaibinės kelionės" per tris kon
tinentus praeitą gruodį, kada pa
aiškėjo, jog asmeniniai prezi
dento vizitai didina JAV pres
tižą kitų tautų tarpe ir padeda 
vietoje aptarti degančiąsias 
problemas.

Prezidentą Eisenhowerį ir šio
je kelionėje, šalia eilės kitų aukš
tų vyriausybės pareigūnų, lydi 
ir valstybės sekretorius Chr. 
Herteris. Tai parodo, kad kelio
nė yra laikoma proga peržiū
rėti JAV politiką Lotynų Ame
rikos atžvilgiu.

Ta politika ligšiol buvo re
miama Monroe doktrina, pa
skelbta 1823 metais, kuri užkir
to kelią tolimesniems Europos 
valstybių bandymams kolonizuoti 
Vakarų pusrutulį. Vėliau ši dok-

ŠOLOCHOVAS PAKLUSO
vas, kuris, išgyręs jį, pa-Plačiai ir už Sovietijos 

ribų žinomas M. šolochovo 
romanas ” Atverstoj i velė
na” pagaliau buvo užbaig
tas pagal partijos liniją, au
toriui pakeitus jo pabaigą.

Romane, kurio pirmoji 
dalis pasirodė veik prieš 30 
metų autorius vaizdavo Do
no kazokų varymą Į kolcho
zus. Prieš porą metų už
baigtame tęsinyje veikalo 
herojus, kuris be atodairos 
naikino kolektyviz a c i j o s 
priešus, nusižudo kalėjime, 
kur patenka "neteisingai 
apkaltintas" sovietų slapto
sios policijas stalininių va
lymų metu. Tokia pabaiga 
buvo priešinga "socialisti
nio realizmo" linijai, ir 1958 
m. vasarą buvo pradėta 
Įkalbinėti autorių ją pakeis
ti, bet tos pastangos buvu
sios nevaisingos. Net buvo 
pasklidę gandai, kad auto
rius ruošęsis romaną spaus
dinti užsieny.

Praeitą rudenį šolochovą 
netikėtai aplankė Chruščio- 

sienių reikalų ministerijai. 
Pripažindama išduotąjį pa
tentą, Urugvajaus vyriau
sybė suteikė A. Grišonui 
exequatur ir apie tai paskel
bė savo oficialiame leidiny 
"Diario Official” bei prane
šė min, Graužimui. 

trina buvo praplėsta ir prieš 
bandymus infiltruoti svetimas i- 
deologijas, kaip nacizmą ar ko
munizmą, formaliai sukuriant A- 
merikinių Valstybių Organizaci
ją - OAS.

Pagrindiniai JAV politikos 
bruožai Lotynų Amerikos atžvil
giu yra:

* NESIKIŠIMAS \ KITŲ AME
RIKOS KONTINENTO RESPUB
LIKŲ VIDINIUS REIKALUS, ne
paisant įvairių provokacijų. Tos 
linijos laikydamosi, JAV vyriau
sybė toleravo diktatūrinius re
žimus Argentinoje, Paragvajuje 
ir Dominikonų Respublikoje, to
leravo incidentus Panamoje ir 
Kuboje.

* SKATINIMAS LAISVO ŪKIO, 
kaip geriausiai ugdančio ir ap
saugančio privatines investi
cijas. JAV vyriausybė ligšiol ma
ža ekonominės pagalbos teteikė 
Lotynų Amerikai, palyginus su 
Europa ir Azija. Sakoma, tai 
daryta, remiantis žvalgybos duo
menimis, pagal kuriuos ligšiol 
komunizmo pavojus Lotynų Ame
rikoje buvęs mažesnis, negu ki
tur, ir todėl ten pakakę priva
tinių amerikinių investicijų.

* NETIESIOGINE JAV INVES
TICIJŲ apsauga. Nesikišimo po
litika neleido amerikinių inves
ticijų saugoti ne tik karine in
tervencija, bet ir politinėmis, 
diplomatinėmis ar ekonominėmis 
sankcijomis. To pasėkoje JAV 
ribojosi tik formaliais diploma
tiniais protestais Kubai, kai to-

kvietė drauge keliauti -j 
JAV. Grįžus iš kelionės, 
Pravdoje pradėjo rodytis 
romano ištraukos, o praeitą 
penktadienį buvo atspaus
dinta jo pabaiga. Joje vei
kalo herojus žūsta nuo 
”baltagvardiečių”0

Graborius dairosi naujos aukos

c
ji pradėjo nusavinti amerikiečių 
turtą.

Bet nuo praeito rudens, ypač 
po Eisenhowerio-Chruščiovo su
sitikimo Dovydo stovykloje, su
intensyvėjo sovietų pastangos 
tvirčiau įkelti koją į šį konti
nentą. To pasėkoje, prezidentui 
ir jo patarėjams vietoje geriau 
susipažinus su besikeičiančia pa
dėtimi, po grįžimo Washingto- 
nan reikia tikėtis kai kurių JAV 
politikos revizijų.

Prezidentas negalėjo aplankyti 
visų 20 Pietų Amerikos kraštų. 
Vien jo sveikatos sumetimais 
reikėjo išjungti eilę vakarinio 
pajūrio valstybių, nes jų sosti
nių geografinė padėtis galėjo su
kelti pavojų prezidento širdžiai. 
Todėl buvo nusistatyta aplankyti 
tik pačius tipiškiausius kraštus: 
Braziliją - didžiausią Lotynų A- 
merikos valstybę, Argentiną - 
su kuria yra nekartą kilusių ne
sklandumų, jai siekiant tapti kon
tinento vadove, Čilę - su kuria 
JAV santykiai visada buvo drau
giški ir nuoširdūs, ir Urugva
jų - tvarkos ir demokratijos sa
lą regione, kuris visada pasi
žymėjo neramumais ir politiniu 
nepastovumu.

• JAV, Britanija ir Pran
cūzija pranešė sovietu kari
nei komendantūrai. kad 
naujieji leidimai, išduoti 
Vakarų karinėms misijoms, 
esą "nepriimtini”. .Juos? 
vietoj "sovietinės Vokieti
jos zonos" įrašyta "Demo- 
kbratinė Vokietijos Respub
lika.

• Tautinės Kinijos kari
niai sluoksniai pranašauja, 
kad reikią laukti naujų in
cidentų Taivano sąsiaury
je, artėjant Rytų-Vakarų 
viršūnių konferencijai Pa
ryžiuje.

• Londone pradėti pasi
ruošimai suteikti savivaldą 
Britų Hondurui.

(Iš Chicagos Tribūne, 1960.2.17)
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APKARTĘS CUKRUS
Ar Kubos revoliucija tebėra "alyviniai žalia”?- Neaiškūs Mikojano bizniai.- Partijos 

bilietai tebeslepiami kišenėse.
Nepaisant visų optimis

tiškų šūkių ”naują Kubos 
ūkio suklestėjimą”, blaivūs 
ekonomistai sako, kad Mi
kojano vizitas Kubai palik- 
siąs daugiau neigiamų, ne
gu teigiamų pasėkų. Iš Wa- 
shingtono vėl pasklido ži
nios, kad JAV besiruošian
čios revizuoti vadinamąjį 
cukraus aktą”, sumažinant 
įvežimo cukraus kvotas ir 
padidinant muitą.

Pilnas Mikola j o ir Castro 
p a s i r a šytosios sutarties 
tekstas nebuvo paskelbtas, 
tačiau žinoma, kad po mili
joną tonų cukraus per pen
kerius metus pirkti yra pa
sižadėjusi Sovietija, tik už 
penktadalį jo temokėdama 
pinigais (amerikiniais dole
riais). Galbūt už didžiąją 
išvežamo cukraus dalį barz
dotiesiems r e v o liucionie- 
riams bus pasiūlyta kokia 
techninė pagalba. Bet ar ji 
duos naudos derlinga j ai Ka- 
raibų salai? Ligšiol Kuba, 
šalia cukraus, Amerikon 
eksportavo tabaką, romą, 
pietų vaisius. Sovietija to
mis prekėmis nesidomi, ir 
taip Kuba savo pasiūla ir 
paklausa lieka, kaip ir pra
eity, priklausoma nuo kai
myninių amerikinių rinkų. 
O jei vis labiau įsitempian
čios padėties pasėkoje tra
diciniai prekybiniai ryšiai 
su JAV nutrūktų, abejoti
na, ar Kubai iš viso pasi
seks surasti naujų rinkų.

Sovietija, kaip iš anksty
vesnės praktikos žinoma, ir 
nėra suinteresuota pakelti 
gyvenimo standartus kituo
se kraštuose. Kubos atveju, 
ji greičiau siekia palaikyti 
politinį ir socialini nepasto
vumą ”JAV prieangyje”, 
kad iš io pasipelnytų komu
nistai. Ligšiol jie labai tiks
liai laikėsi iš emigracijos 
grįžusio partijos sekreto
riaus Lazaro Peną direkty
vų, plaukdami pasroviui, 
svaidydamiesi ultranaciona- 
listiniais šūkiais, remdami 
anti-amerikines tendencijas 
ir propagandinius priepuo
lius prieš Katalikų Bažny
čią, kuri plačiuose krašto 
sluoksniuose vis dar lemia

TREČIOKAS AGENCV
SENIAUSIA LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA

Kelionių bilietų parūpinimas ir pinigų persiuntimas į visus kraštus 

TAIP PAT IR VISOKIOS RŪŠIES APDRAUDA 
Kur tik besiruoštumčt keliauti, tuoj susiriškit su mūsų įstaiga

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

Telefonas; MArket 2-4867

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

NAMI KRAUTUVĖJE

MARTHA & PETER LISAUSKAS

l

6409 56 ROAD, MASPETH 78, N. Y. '
Telephone; TWaining 4-8087
Prekes siunčiame ir per paštą.
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mos įtakos.
Jei komunistų partija 

Kuboje dar neužgrobė val
džios, tai tik dėlto, kad ten 
dar nesusidarė tam tinka
ma būklė, kuri vis dėlto at
rodo kaskart labiau gravi- 
tuojanti į Maskvos vande
nis. Visi antikomunistai pa
šalinti iš armijos, ir visas 
viešasis gyvenimas paves
tas kontroliuoti asmenims, 
kurie, nors ir ne visiškai 
atvirai prisipažįsta esą ko
munistais, bet yra žinomi 
komunizmo šalininkai. La
bai dažnai yra sunku pra
vesti skiriamąją liniją tarp 
maskvinių komunistų ir 
anarchistinių prisiplakėlių. 
Daugelis svarbiųjų valsty
binių pozicijų yra rankose 
neaiškių elementų, kaip dik
tatoriaus brolis Raul Cast
ro, Antonio Jimenez, Carlos 
Franąui, Ernesto Guevara, 
kurie patys save mėgsta va
dinti ”titoistais”, bet turi 
tiesioginių ryšių su Maskva. 
Nė vienas iš jų viešai ne
prisipažįsta komunistų par
tijos nariais, bet jų veikla 
rodo, kad visos svarbiosios 
ministerijos — žemės ūkio, 
finansų, propagandos ir vie
šųjų darbų — turi tokį ko
munistinį atspalvį, jog be
lieka tik atviras prisipažini
mas komunizmui ■

”Mūsų revoliucija yra 
alyviniai žalia, ne raudo
na 1” neseniai vienoje teat
rališkų kalbų pareiškė Fidel 
Castro, primindamas revo
liucionierių uniformų spal
vą. Jei Castro idealistinės 
reformos prieš gaidžių ko
vą, azartinius žaidimus yra 
kilnios ir suprantamos, tai 
vis dėlto už jų vaidenasi ra
dikalizmo, vairuojamos i o s 
anarchijos vaiduoklis. Todėl 
Kremlius gal ir tikisi dau
giau laimėti, kartagalvių 
pietiečių neskatindamas į 
spontaniškus sūkurius.

Nuolatinei propagan d o s 
prieš ”amerikinį pavergi
mą” temai yra geros visos 
priemonės. Jos vienas eta
pas buvo ir Mikojano kelio
nė, lygiai kaip ir Kubos so
cialistų partijos lyderio 
Aguirre lankymasis Mask

voje vykusiame komunistų 
partijos suvažiavime. Ten 
Aguirre buvo taip triukš
mingai sveikinamas, tary
tum Kubos cukraus ekspor
tas į JAV būtų išprievar
taujamas karo laivų pagal
ba. Aguirre, nors ir neko- 
munistas, tuoj pat į aplo
dismentus atsakė, kad ku
biečiai su simpatija ir susi
žavėjimu seką milžinišką 
Sovietijos pažangą ir savo 
revoliucija išvaikę ameriki
nius imperialistus.

Kaip iš Washingtono pa
tiriama, JAV vyriausybė 
planuojanti statyti stiprų 
radijo siųstuvą Floridoje ar 
Puertorike, kad ątrėmus 
nuolatinius Kubos šmeižtus 
ir užpuoldinėjimus ir. pa
aiškinant tikrąją reikalu 
padėtį, išlaikius geresnius 
santykius su kitais Pietinės 
Amerikos kaimynais.

KOVO MĖNUO LITUANUS 
ŽURNALO PARAMAI

Mieli lietuviai,
LITUANUS žurnalui Remti Komitetas skel

bia š. m. kovo mėnesį LITUANUS žurnalo vajaus 
mėnesiu, kurio metu bus telkiamos aukos šiam 
leidiniui paremti.

Komitetas kreipiasi į visą lietuvišką visuome
nę ir maloniai prašo suprasti akademinio jaunimo 
norą dirbti Lietuvos naudai ir šį jo darbą auka 
paremti.

Lietuviško akademinio jaunimo vardu LITU
ANUS žurnalui Remti Komitetas nuoširdžiai dė
koja visiems lietuviams už jų malonią paramą, 
kurios dėka tebus įmanomas šio Lietuvai pras
mingo darbo tęsimas.

LITUANUS žurnalui Remti Komitetas
V. Kamantas, J. Smetona, N. 
Kersnauskaitė, V. Kasperavi- 
čiūtė, R. Minkūnas, J. Gailiušy- 
tė, L. Ješmantaitė, č. Melsbakas

Lietuvoje...
(Atkelta iš 1 psL)

kolchozinėms žemėms tręšti, 
arba galima ir tiesiog atimti 
sklypus... Sunkiau pasiduoda ga
mybos didinimas kolchozuose.

PAGYROS LIETUVOS 
SUKOLCHOZINIMUI

Sovietinė leidykla Vilniuje ren
giasi išleisti Marijono Grego- 
rausko parašytą knygą apie 
Lietuvos žemės ūkį 1940-60 me
tais. Pirmoje knygos dalyje bus 
peikiama žemės ūkio padėtis Lie
tuvoje priešbolševikiniais lai
kais. Antroje dalyje bus heroi- 
nės apysakos tonu pasakojama, 
kaip Lietuvos žemė buvo kol- 
chozinama. Trečiojo j daly bus 
giriamas bolševikiškas ūkininka
vimas.

M. Gregorauskas studijavo e- 
konomiką Lietuvos universitete 
Kaune, buvo "Valgio" užkandi
nių direktorius Vilniuje, buvo 
bolševikų valdžios komisaru Lie
tuvos pramonę atiduodant sovie
tinei valstybei, o dabar yra so
vietinei valstybei, o dabar yra 
sovietinės mokslų akademijos 
Vilniuje ekonominio instituto 
mokslinis bendradarbis, ekono
mikos mokslų kandidatas (maž
daug, magistras). Su žemės ūkiu 
tiesioginių reikalų M. Grego
rauskas neturėjo.

Ta pačia (okupacijos dvi
dešimtmečio) proga leidžiama ir 
buv. Ūkininko Patarėjo redakto
riaus agr. Justo Strazdo knyga, 
kurioje bus giriamas vienas at
skiras kolchozas, kuriame J. 
Strazdas buvo agronomu kone 
dešimtį metų ("Tiesos" kolcho
zas, Kėdainių, pirma Dotnuvos, 
rajone, centras Krakėse).

KAUNE PRADĖJO GAMINTI VI
TAMINO B-12 PREPARATUS

"SANITAS" vaistų gamykloje 
Kaune nuo vasario pradžios ga
minti Vitamino B 12 preparatus 
(ampulėse injekcijoms). Numato
ma, kad per metus pagamins apie 
pusę miliono ampulių.

Vitaminas B 12 Lietuvoje ypač

Žvalgybą kova Britą šnipo atsiminimai

"PADĖKITE GINKLĄ ANT STALO IR
PASIKALBĖKIME PROTINGAI”

Kai "Manilos Berniukas" įžen
gia į baltus vyriausybės rūmus, 
viskas vyksta taip, kaip Rožė 
buvo sakiusi. Niekas nešnairuoja 
į nesiskutusį, apdriskusį vyrą. 
Su juo elgiamasi draugiškai, net 
pagarbiai.

Magsaysay neverčia jo ilgai 
laukti. Už penkiolikos minučių 
jis jau sėdi dideliame kambary
je, priešais vyriausybės šefą. 
Popiečio saulė apšviečia platų, 
malonų ministerio veidą. Jis at
rodo senesnis, neguManilos ber
niukas jį atsimena. Senesnis, iš
mintingesnis ir švelnesnis. Žmo
gų, kurį jis nori nužudyti, nuo 
atentatininko skiria tik spindu
lių pluoštas, kuriame mirga 
smulkios dulkelės.

Bet HUK įgaliotinis tebedel- 
sia. Jis nori pirma išklausyti 
žmogų, kurį jis nušaus.

- Girdėjau, kad atvykote iš 
HUK, - sako ministeris. - Gai
la, kad jūsiškiai nuo mūsų atsi- 

pastaruoju metu pagarsėjęs, kaip 
vienas iš "stebuklingųjų" vaistų, 
ir jo buvo daug prašoma'iš Ame
rikos. Jeigu Kaune pagamintosios 
ampulės neiškeliaus kur nors 
toliau į rytus, tai gal atkris rei
kalas tą vaistą siųsti iš Ame
rikos.

Vitaminų gamybos technilogi- 
jos mokytis iš "Sanitas” gamyk
los į Maskvą buvo išvykę ampu
lių cecho (skyriaus) viršininkas 
Algis Kęsminas, analizinės labo
ratorijos vedėja Irena Dainienė 
ir inžinierius Jonas Makauskas.

TEBESKAIČIUOJA DARBADIE
NIUS SENOVIŠKAI

Nors pereitais metais ir labai 
garsiai prikalbėta apie naują ge
resnę atlyginimo sistemą kolcho
zuose (atlyginimą pinigais už at
liktą darbą), tą naują sistemą 
iš daugiau kaip 2000 kolchozų 
Lietuvoje įsivedė tik 60. Visi 
kiti senoviškai tebeskaičiuoja 
darbadienius ir atlyginimą moka 
pinigais ir daugiausia grūdais, 
metams pasibaigus, iš to, kas 
lieka atlikus kitas valdines prie
voles. Dirbantieji niekad nežino 
iki metų pabaigos, kiek jie už 
savo darbą gaus. (LNA) 

PASINAUDOKITE PATIKIMU, KRUOPŠČIU IR GREITU FIRMOS PATARNAVIMU 
SIUNTINIAI SIUNČIAMI į SOVIETŲ RUSIJĄ,

Lietuvą, Ukrainą, Baltgudiją, Latviją, Estiją ir kitas respublikas

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO.,INC. u—a usM
135 WEST 14th STREET
NEW YORK 11, N Y. MŪSŲ SKYRIAI

Tel.: CHelsee 3*25*3

2134 W. Chicago Avė 
CHICAGO 22, ILL.
Tel. DIckens 2-8232

Atdara kasdien nuo 9-6; 
Sekmadieniais nuo 94.

141 Second Avenue 
NEW YORK CITY 
TeL GRamercy 5-7490

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

132 Franklin Avė. 
HARTFORD, CONN. 
Tel. CHapel *4724

900 Literary Road 
CLEVELAND 13, OHIO 
TeL TOwer 1-1461

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

308 W. Fourth Street 
BOSTON 27, MASS. 
Tel. ANdrew B5040

11339’Jos. Campau j
DETROIT J2, MICH. 
Tel. TOwnsend 9-3980

682 W. Girard Avė.
PHILADELPHIA 23, PA 

Tel. WAlnut 5*878

Mūsų didžiule firma turėdama tūkstančius patenkintų klijentų 100*4 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.

ribojo. Mums reikalinga kiek
viena ranka ir kiekviena galva...

- Net ir komunistinės?
- Ar mes kare nebendradar

biavome?
- Kare kovojome prieš bendrą 

priešą. Prieš Japoniją.
- Kodėl žmonės visada turi 

turėti bendrus priešus, kad ga
lėtų sugyventi? - nutraukia jį 
ministeris.

- Jūsų žmonės išdavė bendrą
jį idealą, - nekantriai atsako 
Manilos berniukas.

- Kam?
- Amerikiečiams.
- Nebūk vaikas. Ar nematote 

faktų? Amerikiečiai Filipinams 
garantavo nepriklausomybę.

- Garantavo - kad aš tik ne
susijuokčiau, - atsako lankyto
jas.

Jis paliečia alkūne revolverį 
po švarku. Ko gi jis pagaliau 
delsia? Už minutės visa būtų 
baigta. Kodėl jis leidžiasi vy
niojamas to parsidavėlio?

- Amerikiečiai galėjo to ir 
nedaryti. Niekas jų nevertė, - 
tęsia Magsaysay. - Bet koki jų 
motyvai bebūtų - mes esame lais
vi. Ir mes liksime laisvi, To
mai.

Vardo ištarimas Manilos Ber
niuką keistai paveikė. Jį tik mo
tina vadino Tomu, vėliau jis buvo 
Santiago, kol pogrindis jam davė 
garbingą Manilos Berniuko 
vardą. Kodėl ministeris toks 
draugiškas?

- Amerikinė kolonija nėra 
laisva, - patetiškai sako Mani
los Berniukas.

Magsaysay suraukia kaktą.
- Tai tuščios1 komunistinės fra

zės, - sako jis. - Jei mes bū
tume kolonija, negalėtume atsi
statyti. Ir pagalvokite apie sa
vo organizaciją, apie HUK. Ar 
nemanote, kad amerikiečiai, ku
rie palaužė japonų imperiją ir 
Hitlerį, nebūtų pajėgę sutvarkyti 
20,000 komunistinių partizanų? 
Ne, Tomai, amerikiečiai paliko 
kraštą mums tvarkytis, ir nuo 
mūsų priklauso, ką su juo da
rysime, jei... - jis staiga nu
tyla.

- Jei?... - paklausia Manilos 
Berniukas.

- Jei rusai mums to nesukliu
dys. Jie kovoja su Vakarų ko
lonializmu, bet nori įgyvendinti 
Rytų kolonializmą.

Kambarin įeina sekretorius. 
Jis skubiais žingsniais prieina 
prie ministerio ir kažką šnibž
da jo ausin. Vieną akimirką ra
miame Magsaysay veide galima 
pastebėti nustebimą. Bet paskui 
jis papurto galvą.

Dabar pats momentas jį likvi
duoti, galvoja Manilos Berniu
kas. Jis atsimena savo darbda
vius. Ką jie pasakytų, pamatę 
jį taip sėdintį priešais diktato
rių ir nieko nedarantį. Ir ką 
jie ten šnibždasi?

Gal jį kas išdavė? Gal Rožė 
pradėjo įtarti? Už minutės jie 
jį areštuos. Jis paliečia revol
verį.

Sekretorius atsisveikina pečių 
truktelėjimu. Magsaysay nieko 
nesako. Jis žiūri į savo svečią, 
kažką galvodamas. Saulės spin
dulys vis dar juos tebeskiria. 
Tyla darosi nebepakeliama.

Staiga Magsaysay sako:
- Žudynių laikas praėjo, To

mai. Jūs neturite žudyti.
Manilos Berniukas pašoka.

- Iš kur jūs tai?... - mikčio
ja jis.

Ministeris lieka besėdįs.
- Jūs turite su savimi re

volverį ir dvi granatas. Jūs ga
lite dabar išsitraukti revolverį 
ir mane nušauti. Bet ką tas 
padės? Aš nesu toks svarbus, 
kaip jūs galvojate, Tomai. Aš 
nesu diktatorius. Filipinuose yra 
šimtai Magsaysay. Padėkite 
ginklą ant stalo ir pasikalbėkime 
protingai.

Manilos Berniukas - kaip su- 
styręs. Jis nejuda iš vietos.

- Na, gerai, - sako Magsaysay.
- Pamėgdžiokite sovietus. Derė
kitės su revolveriu rankoje. Aš 
vis dėlto noriu jums pasakyti, 
ką galvoju...

Jis ramiai žiūri prieš save. 
Ramiai pradeda kalbėti. Išdėsto 
atentatininkui savo programą. 
Salų laisvės programą. Bendra
darbiavimo, gerovės, pažangos 
programą. Apie dešimtį minu
čių be pertraukos jis kalba. Pas
kui atsistoja:

- O dabar, Tomai, galite šauti 
arba - ginklą padėti.

Manilos Berniukas susmunka 
į kėdę. Drebančiomis rankomis 
iš kišenės ištraukia revolverį ir 
dvi granatas.

- Tą akimirką, - jis prisipa
žino vėliau, - mane vėl buvo su
ėmusi pagunda. Bet negalėjau. 
Nuo tos akimirkos, kai Magsay
say mane pavadino Tomu, nega
lėjau nusikratyti minties apie 
motiną. Ir tada staiga atsimi
niau, kad esu krikščionis. Ir 
tikėjau, kad Magsaysay kalbėjo 
tiesą.

Jis padėjo ginklus ant stalo 
priešais ministerį. Magsaysay 
jų nepalietė. Ir viso pasikalbė
jimo metu jie gulėjo tarp abiejų 
vyrų - Manilos Berniukui ranka 
pasiekiami.

- Tomai, - sako Magsaysay,
- aš turiu jus areštuoti. Jūs 
atvykote pasiruošęs nužudyti 
respublikos gynybos ministerį. 
Aš negaliu pakeisti įstatymo. Bet 
pažadu jus aplankyti kalėjime. 
Mes ten pasikalbėsime, kaip pa
sikalbėjome čia. Aš teisme sten
gsiuosi jus užtarti. - Jis nusi
šypso. - Pagaliau turiu būti jums 
dėkingas už savo gyvybę.

- Jūs norite, kad aš išduo- 
čiau savo draugus, - pašoka Ma
nilos Berniukas.

- Galbūt, - atsako ministeris, 
nepakeldamas balso. - Tačiau ne 
prievarta. Kalėjime žmoniškai 
elgsis su tamsta.

- Negaliu įsivaizduoti, - sar
kastiškai atkerta svečias, jau 
pradėdamas gailėtis, kad neiš
pildė uždavinio.

- Su tamsta elgsis žmoniškai,
- pakartoja Magsaysay. - Ir aš 
bandysiu tamstą įtikinti, kad HUK 
kraštą pardavė sovietams.

Jis paspaudžia skambutį. IJMa- 
nilos Berniuką daugiau nebežiūri. 
Atentatininkas turi dar kartą pro
gą atlikti savo sumanymą. Jį 
išveda.

Magsaysay laikosi pažado. Iš
tisą mėnesį kiekvieną dieną ei
na kalėjiman ir kalbasi su aten- 
tatininku - dažnai iki vidurnak
čio. Po keturių savaičių Manilos 
Berniukas pareiškia esąs pasi
ruošęs dirbti krašto vyriausybei.

Ir jis tapo vienu didžiausių 
agentų. Ir vienu iš rečiausių - 
agentu iš įsitikinimo.

(Bus Daugiau)
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Jaunoji maldininkė

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

V. RICKUS 
PAINTING-DECORATIG INC.

RESIDENCINIS IR KOMERCINIS DAŽYMAS
Korporacija turi pilnus apdraudimus. įkainavimai ne

mokami. Klijentų patogumui turime taip pat specialistus 
medžio, tinko ir kitiems namų remonto darbams.

Dabar jau yra pats laikas tartis dėl pavasario darbų.
Telefonuokite: PO 1-6035

658 E. 162 St., Cleveland, Ohio

♦

20 metą tos srities 
praktika

Vokiečių radijų 
taisymas
TELEFUNKEN

Authoriied Factory Servlce

TELEFUNKEN HI-FI STEREO SETS

SCHWAB RADIO & T. V.
Sa/cd Sctučcc,

11615 DETROIT AVENUE 
Cleveland 2. Ohio

Sandėlyje didelis pasirinkimas įvairiausių 
modelių

LAkewood 1-4669

Naujųjų ateivių jaunimas, vie- 
rtas po kito, jau pradžiugina tė
vus parsinešdami aukštųjų mo
kyklų baigimo pažymėjimus. 
Daktaro Čerškaus, šeima, gyve
nanti East St. Louis, III., pra
eitą savaitę turėjo tokią šeimos 
šventę, kai jų duktė V. Čerš- 
kutė grįžo su Illinois Universi
teto, Urbanoje, baigimo diplomu. 
Artimieji šeimos bičiuliai buvo 
susirinkę Į Čerškų namus pa
sveikinti ir pasidalinti džiaugs
mu su visa šeima.

Vyta Čerškutė, studijuodama 
biznio administraciją, aktyviai 
dalyvavo lietuvių studentų orga
nizaciniame gyvenime ir buvo 
viena iš vadovių. Šiuo metu bai
gia viešėjimą pas tėvus ir ruošia
si vykti įChicagą, kur viena bend
rovė pasiūlė darbą.

*

Du, palyginus jauno amžiaus, 
ateiviai buvo ištikti netikėtos 
mirties. Kiek anksčiau Ona Afa- 
nasievienė staiga, po trumpo su
sirgimo, paliko keturis vaikus, 
vyrą ir tėvus. Ir visai staiga 
ligoninėje mirė Meijeris. Atro
do, kad mirtis pradeda pasivaikš
čiojimą naujųjų ateivių tarpe per 
ankstokai.

♦
Vasario 16-tos, Nepriklauso

mybės Atstatymo paminėjimą, 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
salėje East St. Louis, Illinois 
pravedė vietos ALT skyrius. Va
sario 14-t.ą dieną į paminė
jimą atsilankė vietos ir apylin
kių lietuviai gan gausokai.

Lietuvių kalba šventės apibū
dinimą atliko p. Miniotaitė, lek- 
toriaujanti Webster Groves Col- 
lege, o anglų kalba istorinius 
bruožus davė trečios kartos čia- 
gimė lietuvaitė p. Petraitytė, be
simokanti vidurinėje mokykloje. 
Išskirtinai pagirtinos parapijos 
mokyklos seselės, kurios gana 
gražiai išmokė lietuviukus ir ne- 
lietuviukus vaikus - mokyklos 
mokinius gražiai padainuoti ke
lias lietuviškas dainas. Naujųjų 
atkeltųjų seselių lietuviškas są
moningumas ir pagarba tėvų že
mei ir papročiams kolonijos lie
tuvių tarpe yra pastebima, ypač 
kai prieš tai buvusios seselės 
buvo visai priešingo nusistatymo, 
lyg ir išsigynusios savo ir savo 
tėvų kilmės.

Tolimesnėje minėjimo progra
mos dalyje parapijos choras, va
dovaujamas ponios Stankus, iš
pildė tris harmonizuotas dainas, 
o po to, pertraukos metu, buvo 
vykdoma aukų rinkliava. Po per
traukos vietos jaunimas, akom- 
ponuojant Zigmui Grybinui ir Al
bertui Paulikaičiui, atliko dekla
macijų montažą, paruoštą I. Gin- 
tautienės ir A. Tiškuvienės. To
liau kolonijos jaunimas, vadovau
jami I. Gintautienės ir A. Tiš
kuvienės, gyvai pašoko tautinius 
šokius: Žiogelį, Kubilą, Lenciū
gėlį ir Jonkelį. Šokėjų tarpe bu
vo ir nelietuvių kilmės jaunuo^ 
lių, kurie pažymėtinai reguliariai 
ir drausmingai lankydavo repe
ticijas.

R. Gintautui vadovaujant, buvo 
paruošta patraukli parodėlė, 
vaizduojanti svarbesnius Lietu

vos istorijos įvykius. Scenos ap
švietimą ir pačią sceną sutvar
kyti padėjo E d. Vasiliauskas, ku
ris talkininkavo ir prie progra
mos sutvarkymo.

Minėjimą atidarė kun. A. Deks- 
nys ir invokaciją atkalbėjo kun. 
J. Gasiūnas. Rinkliavą pravedė 
Moterų Klubas ir surinktas aukas 
perdavė Alto skyriaus iždinin
kui S. Petraičiui.

Minėjimo programa buvo suda
roma ir išpildoma sutelktinėmis 
jėgomis, bet daugelis liko labai 
nustebinti Alto skyriaus vadovų 
pasielgimu, kuris prilygo igno
ravimui organizacijos, įeinan
čios ir į Alto centro komitetą 
Amerikos Lietuvių Tautinės Są
jungos East St. Louis - St. Lou
is ir apylinkių skyrius, kuris įsi
steigė veik prieš metus ir į ku
rio susirinkimus lanko nemažiau 
dalyvių, kaip ir į Amerikos Lie
tuvių Bendruomenės susirin
kimus ir kurio nariai gana ak
tyviai prisidėjo prie Vasario 16- 
tos minėjimo programos suda
rymo bei pravedimo. Kviečiant 
prezidiumą organizacijų atsto
vų vietos Alto skyriaus pirmi
ninkas Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos atstovo nepakvie
tė ir neparodė to savitarpio su
sipratimo, apie kurį prelegentė 
p. Miniotaitė pabrėžtinai užsi
minė savo .žodyje. .

R. J. B. G.

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti

KONCERTAS
SYMPHONY

Andrius Kuprevičius

Vytautas Marijošius

Town Hali — 123 W. 43rd St., New Yorke 
SEKMADIENĮ, KOVO 6 D., 2:30 VAL. P. P.

Tautinės Sąjungos skyriaus Vasario 16 minėjimo Clevelande, 
Dr. VI. Ramanauskas kalbasi su vyresniosios kartos aktyviu vei
kėju Justinu Misčiku. Dirvos nuotrauka

DETROIT
MILMANTAVIČIENĖ 
VIEŠĖJO DETROITE
Ona Milmantavičienė, neseniai 

persikėlusi iš Venezuelos į New 
Yorką, svečiavosi pas savo sūnų 
Vytautą ir marčią. Be to vie
šėjo pas J.K. Gricius, O.P. Sa
vickus ir G.A. Antakauskus. Ne
galėdama nuvykti Clevelandan 
per Neringos knygyną atsiuntė 
savo ir anūko Sauliaus vardu 
$5.00 auką DIRVAI, kurią, jos 

teigimu, skaito su dideliu ma
lonumu.

PAGERBTA VASARIO 16-JI
Baltijos ir Gabijos tuntų skau

tai ir skautės vasario 7 d. per 
ALRB programos valandėlę, pa
gerbdami Vasario 16-ją, suvaidi
no skautininkės K. Kodatienės 
parašytą vaizdelį.

JODYTĖS KONCERTAS
Tautinių šokių grupė "Šilainė" 

kruopščiai ruošiasi L. Jodytės 
koncertui, kuris įvyks gegužės 
7 d. Dali meninės programos at
liks ir "Šilainės" šokėjai.

✓

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

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

SAVINGS 
EARN

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL NOON

40, SUPERIOR 
/0 SAVINGS

ACCOUNTS
INSURED TO

* 10.000 ►
 KOME ANO

REMODEUNG LOAN3 i

t CORNER 6BTH —SUPERIOR AVENUE i

VESTUVĖS KABO 
PRAGARE

—-----------------  MYK. MANOMAITIS---------------------
(3)

Elena nepastebėjo ‘ištiiŠtejhkių apkasų. Būrys buvo 
besiruošiąs išvykti.

Iššokusi iš šilto guolio, susitvarkė šalmą, po juo pa
kišdama savo puikius plaukus. Užsivilko suglamžytą, bet 
gerokai pradžiūvusią milinę. Ji nuskubėjo pas pulkininką, 
kurio žinioje buvo ne tik Rimo, bet ir kitos trys kuopos.

Štabas buvo įsikūręs senam bulvių rūsyje. Dabar čia 
buvo išvedžiota daug telefonų, radijo stotis.

Senyvo amžiaus, jau gerokai pražilęs vokiečių pulki
ninkas, sėdėjo ant pamestos dėžės. Ant nuleistos galvos 
nebuvo šalmo. Sidabriniai jo plaukai nesiderino su žiauria 
karo aplinkuma.

Mergaitė drausmingai,pasisveikino. Senas karys lei
do sau mergaitę apkabinti.

Ilgai jie kalbėjosi. Pulkininkas buvo pratęs klausytis 
skundų, matė verkiančius, tik nebuvo matęs karo linijose 
esančios jaunos mergaitės ir prašančios leidimo ištekėti.

Elena patyrė, kad už poros valandų prasidės prieš- 
puolis. Rygos uoste stovi didieji vokiečių karo laivai ir 
greitai prasidės baisi, žūtbūtinė kova. Bus mestos galin
gos jėgos frontui pralaužti. Nežiūrint visų karo operacijų 
svarbumo, tokį leidimą pulkininkas davė. Ir kaip vestu
vinę dovaną pažadėjo naują uniformą su visais karininko 
ženklais, nes ji šiame pragare pilnai to užsitarnavo.

Laiminga, lyg drugelis, skrido prie spindinčios ug
nies, kad nudegusi sparnus, pajustų gyvenimo kartumą. 

Būrys jau stovėjo apsikrovęs ginklais. Ir prie jų pribė
gusi mergaitė ėmė sakyti savo naujieną. Garsus valio su
virpino orą.

Vyrai, pamiršę, kad už valandos eis mirti, linksmais 
veidais spaudė mergaitei ranką. Toliau stovėję vokiečių 
daliniai negalėjo atsistebėti lietuvių dvasios stiprybe: 
jie laimingi, kad vėl turi progos mušti bolševikus. Jų 
kerštas saldesnis už mirtį ...

Susidarė naujos problemos: nebuvo žiedų ir nebuvo 
galima rasti katalikų kunigo. Jie buvo iš apsupimo žiedo 
išsiųsti. Eilė vyrų nusiėmė savo žiedus, bet mergaitė liūd
nai nuo jų atsisakė: ”Skolintu žiedu vestuves nelaimės 
lydi”. Tačiau lietuviai išradingi: suliepsnojo laužas. Vieni 
rinko malkas, kiti susirado anglių. Karštoje liepsnoje, 
įdegintam kareivio šalme buvo keli sidabriniai pinigėliai: 
caro Nikalojaus rusiškas rublis ir Hinderburgo vokiška 
markė lėtai tirpo į spindintį skystį. Sumanūs būrio ”auk- 
sakaliai”, iki šiol apgaudinėję ''auksiniais” žiedais vieti
nius, dabar parodė savo meną. Suminkę molį davė mer
gaitei piršteliu jį pradurti. Būrys smalsuolių sekė, kaip 
buvo paruošta žiedams lieti formos.

Staiga širdį veriančiu spiegimu sušvilpė oras ir ne
tikėtai sprogo priešo užnugaryje. Kariai instinktyviai 
prisiplakė prie žemės. Bet tai nauja, nes sprogo priešo 
užnugaryje. Vo tik nustebimas perbėgo per karių lūpas, 
o pasigirdo antras, trečias. Toliau jau nesuskaitomai dun
dėjo, nes atsiliepė ir rusai. Ir visiems teko ieškotis už
dangų. Tik trys vyrai nesitraukė nuo laužavietės. Jie 
kovojo ne su priešu, bet liejo du sidabrinius žiedus ...

Netikėtai ore pasirodė spiečius vokiečių Stukų, o 
juos sekė dvimotoriai bombonešiai. Kariai,.- pagauti per
galės entuziazmo, metėsi pirmyn. Ir visas frontas paju
dėjo žūtbūtinei kovai.

(Bus daugiau)
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lietuviu

Los Angeles lietuviai

HKOVA" VISAI PASAI MADA -
Vasario 7 d., kada Los Ange

les ateitininkai minėjo ateitinin- 
kijos 50 metų sukaktį ir buvo 
su paskaita išsikvietę Ateitinin
kų Federacijos vadą, "Darbinin
ko" redaktorių S. Sužiedėlį, bu
vusios lietuvių šv. Kazimiero, 
o dabar tik šv. Kazimiero pa
rapijos pastatų, ypač naujai pa
statytos mokyklos išorines sie
nas kažkas ištepliojo ir kelio
se vietose uždėjo užrašą "Iš
davikas". Teplioto jas buvo labai 
"patriotiškai" nusiteikęs: net 
penkiose vietose jis išpaišė Ge
dimino stulpus. Stulpai ir už
rašas "Išdavikas" buvę atlikti la
bai aiškiai, švariai, meniškai, 
gero braižytojo braižu.

Hitlerininkams, ar greičiausia 
komunistams po visą pasaulį ne
senai pravedus svastikos ir 
priešžydiškų tepliojimą, kaip 
matyt, atsirado panašios akcijos 
mėgėjų ir saulėtame Los Ange
les mieste. Tai rišama su dalies

je, nei čia vietoje nebevaro. Tad 
netikėtai atsirado energingesnis 
"propagandistas" su juodų dažų 
kibirėliu ir teptuku... Labai abe
jotina, ar su tokiomis priemonė
mis galima iškovoti lietuviškas 
teises parapijai ir nugalėti ne 
tik "išdaviką" kleboną, bet ir 
vyskupą su kardinolu.

"Patriotiniai" ženklai ir už
rašai skubiai buvo nuvalyti, rū
pinantis, kad kitą dieną į mo
kyklą susirinkę vaikai jų nepa
matytų. Gaila, kad mūsų spaudos 
reporteriams nebuvo sudaryta 
sąlygų jų nufotografuoti.

kaip Lietuvos diplomatinių insti
tucijų rolę ir vietą Lietuvos 
laisvinimo darbe, o taip pat 
griežtai pasmerkdamas užsienio 
lietuvių partiškumą, kuris kliu
dąs sėkmingesnei ir vieninges- 
nei veiklai. Būtų naudinga, kad 
bent reikšmingesnes savo pra
kalbos vietas konsulas paskelb
tų spaudoje ir kitiems pasiskai
tyti.

Vadinamą pagrindinę kalbą pa
sakė atvykęs iš Brooklyno "Dar
bininko" redaktorius S. Sužiedė
lis. Jo prakalba buvo gerai pa
rengta, rami, pasakyta gražia 
lietuvių kalba, blaiviai įverti
nanti tarptautinę padėtį ir kupina 
jautrių ragininimų lietuviams at
laikyti sunkią kovą už tautinį iš
likimą ir Lietuvos likimą. Vė

liau buvo girdėti, kaip kaikurie 
klausytojai kiek kritiškiau atsi
liepė apie vienąprasprūdusįpas
kaitininko teigimą, kad esą oku
puotoje Lietuvoje jei kas nusilps
ta religiškai, tai tuo pačių nu- 
silpstąs ir tautiškai. Tai buvo 
atbalsis įprastos mūsų ateitinin
kų doktrinos: jei kas ne katali
kas, tai ne "pilnutinis" lietuvis... 
Su tokiomis "doktrinomis" bend
riniuose minėjimuose gal reikėtų 
elgtis kiek nuosaikiau. Nes į to
kius minėjimus eina ir lietuviai 
evangelikai, ir vad. laisvamaniai 
ir daugelis katalikų, kurie nelin
kę taip galvoti.

Meninėje dalyje gerai pasiro
dė muz. B. Budriūno choras ir 
jaunieji solistai.

Gal kiek ir šaukiančiai pasakyta antraštėj, bet drą- 
sintis mums jau tikrai reikia. Kaip maža mes turim savo 
kilmės žmonių, atsakingesnėse vietose esančių. Ir kiek 
turi kiti, kurie už mus apsukresni, žinoma, nebūtinai se
natorių ir kongresmanų, nebūtinai gubernatorių ar jų 
■pavaduotojų, bet pradžioje mažesnių rinkiminių vietų, 
kurios mūsų žmonėms plačiau atidarytų duris j įvairius 
svarbius darbus. O tokiems darbams mes pakankamai 
turime ir gerai išmokslintų, ir gerai pasiruošusių darbi
ninkų. Kiti, net neturėdami, tik kiek gausesni būdami, parapijiečių ir klebono kova dėl 
tuos darbus sugeba išsikovoti. Jei pradžioje jie ir nemok
šiškomis rankomis dirba, tai vėliau, įpratę, užimtose po
zicijose sugeba įsistiprinti ir toliau saviesiems padėti.

Šiuo metu, kada pasidairai po miestus, kur lietuvių 
daugiausia gyvena, negali pasidžiaugti, kad mes savo 
veržlumu, kandidatuodami į įvairias atsakingas rinkimi
nes vietas, galėtume pasigirti. Gal dar šiek tiek Chicagos 
lietuviai turi daugiau ambicijų. Bet jau kitose vietose, 
tarsi tik parodai, vienas kitas kandidatas atsiranda. O jų 
galėtų būti daugiau. Metais iš metų einant į rinkimus, 
būtų galima išauginti, kaip ir kitos tautybės, nebūtinai 
gausios, yra padariusios. O dabar, vieną ar kitą kartą 
nedrąsiai bandydami-, nesudarom sąlygų ir tiems kandi
datams augti ir žmonėms pratintis juos rinkti.

Neabejotina, kad lietuvių kilmės kandidatų į rinki
mines vietas už kelių metų žymiai padidės. Iš tūkstančio 
ar daugiau lietuvių studentų, studijuojančių įvairiuose 
JAV universitetuose, kasmet išeina veržlių vyrų ir mer
ginų, kurių dalis tikrai pasišaus į įvairius politinius užsi
mojimus. Ir, žinoma, daliai iš jų tikrai pasiseks, kaip pa
siseka ir kitų tautų ateiviams.

žinoma, šiuo metu malonu ramintis, kad tokių kan
didatų ateity bus daugiau, bus daugiau ir galimybių lai
mėti, bet jau šiandien nieko nedaryti būtų labai didelė 
klaida. Jau tokia politiniam darbe tvarka, kad visi kandi
datai į atsakingesnes vietas negali išaugti, kaip grybai 
po lietaus. Jie turi patys augti, juos turi padėti auginti 
aplinkuma. Patys vieni, kad ir labai geromis savybėmis 
pasižymėdami, čia nieko negali padaryti. Ir, žinoma, pati 
natūraliausia šiuo atveju tos aplinkumos šiluma, kurioj 
galime sutelktinėmis jėgomis tam darbui auginti naujas 
jėgas, esam mes patys, kurie rūpinamės savo tautiniais 
reikalais ir didžiaisiais laisvės siekimais.

Šiuo metu yra atėjęs laikas pasirūpinti, kad tose lie
tuvių kolonijose, kur į vienas ar kitas pareigas kandida
tuoja mūsų žmonės, jie susilauktų reikiamos paramos. 
Būtų labai mūsų reikalui žalinga, kad mes numotome 
ranka, ir kaip dažnais atvejais būna, pasakytume, kad 
tai ne mano reikalas. Ne, gerbiamieji, čia mano ir tavo 
reikalas. Pagaliau, čia mūsų visų reikalas, nes tik bendro 
reikalo žiūrėdami, galim plačiau prasiskinti kelius. Juos 
prasiskinti j visas garbingas vietas, kur tik mes esam 
pasiruošę ir savo darbu galim ne tik šiam kraštui, bet ir 
savo tėvynei patarnauti.

Pirminiai rinkimai įvyks gegužės mėn. 3 d. Turim 
pustrečio mėnesio, kad galėtume tokiems kandidatams 
suorganizuoti pačią didžiausią talką. Ir visur, kur tik kan
didatuoja mūsų žmonės, norį mūsų bendruosius reikalus 
ginti, mums į tokią talką reikia įsijungti. Įsijungti ne 
šiaip sau šūkaujant, bet gerai apsvarstant visas galimy
bes. kad mūsų žmonės gautų tai, kas jiems priklauso. O 
gauti galime, jei tik rimtai rūpinsimės ir rimta talka pa
dėsime. B. G.

parapijos ir jos Įrengimų liki
mo. Įsisteigęs komitetas lietu
viškoms parapijos teisėms ginti 
nebuvo labai veiklus, nei savo 
užsimojimuose sėkmingas, o 
pastaruoju metu visai pritilo ir 
jokios propagandos nei spaudo-

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Vasario 14 d. parapijos salėje 

(nebe Patriotic Hali, kaip anks
čiau kasmet buvo įprasta) Įvyko 
Alto suruoštas Vasario 16 pa
minėjimas. Susirinko pilna salė 
publikos, apie 300 asmenų, - bet 
tai sudaro tik vargiai dešimtą 
dalį Los Angeles lietuvių bend
ruomenės.

Minėjimo programa buvo pu
sėtinai gerai pravesta. Įdomiau
sią sveikinimo kalbą pasakė Lie
tuvos garbės konsulas Dr. J. J. 
Bielskis, drąsiai paliesdamas ir 
kelis kontraversinius dalykus,

GANYTOJIŠKAS ĮSPĖJIMAS
Polemizuodamas su kun. St. 

Yla dėl pareikštų minčių apie 
Lietuvių Frontą ir Katalikų Ak
ciją, vysk. V. Brizgys, Draugo 
Nr. 35, rašo: "Yra Bažnyčios au
toriteto nustatytos tam tikros 
drausminės normos, kurių kuni
gas turi paisyti savo santykiuo
se su politika". ►

VYSK. V. BRIZGYS: - Kunige Stasy Yla, sėdėjai tiek metų kacete 
ir vis dar krypsti nuo linijos...

Neabejotina, kad P. Grigaitis ži
no...

Viename sąraše, apie pa
rinktas aukas organizacijų vado
vų sueigoj, dideliu netikėtumu 
iškyla ir P. Grigaičio pavardė. 
Kažkas jį ten prispaudė prie 
sienos ir išlupo 10 dolerių. Tai 
buvo spalio 18. Aišku, liūdna 
diena aukoti nemėgstančiam Gri
gaičiui.

Kaip pasijustų grigaitininkai ir 
visi altininkai, jei lietuvių patrio
tinė visuomenė pradėtų žiūrėti 
ne ką jie sako, o ką daro? Bū
tų dantų griežimas prieš Dirvą.

VI. M., 
Chicago

dėl Dirvos iliustracijų, tai you 
beat, reikia pripažinti, kitus laik
raščius. Verta net jas iškirpti 
ir į albumą dėti.

Linkiu sėkmės visiems mūsų 
moderniems "knygnešiams", nuo 
kurių, tiesa kaikurieparapiječiai 
kratosi ne žandarų bijodami, bet 
finansiniais arba skirtingų pa
žiūrų sumetimais. Be reikalo. 
Mes mokame tik centus už laikr. 
numerį, ar jis mūsų, ar skirtin
gos minties, bet Lietuvoje nuo 
caro laikų iki šiolei mokėjo ir 
moka savo kūnu, trėmimu Į Si
birą ir net gyvybe už..."skirtin
gą" mintį, galvoseną, žodį.

Studentas R. Legeckis,
’ N.Y.

ALTO AUKOTOJAI
Neseniai Naujienos spausdino 

sąrašus žmonių, aukojusių Al
tui per pereitų metų Vasario 16 
minėjimą Chicagoje, Ir kas pa
sirodo? O pasirodė, kad Alto 
sekretoriaus Naujienų štabas, su 
P. Grigaičiu priešaky, Altui ne- 
aukoja, tik iš kitų kaulyja. Gri
gaičio, Gudelio, Augusto, Prons- 
kaus, Vainoro pavardžių auko
tojų sąrašuose nematytu Dar bū
tų galima pateisinti pastaruosius 
du, redakcijos samdinius, gau
nančius tik dalį, ką gauna jų 
bosai, minėta trijukė. Toji tri
julė turi ir visokių kitų paja
mų, uždarbių ir už Naujienų sie
nų. Bet aukoti Altui ar panašiems 
tikslams - ne jų reikalas.

Tarp aukotojų stambesnėmis 
sumomis yra bankelių, prekybos, 
visuomeninio pobūdžio firmų. Bet

Universal Savings and Loan Assn. 
jų tarpe nėra. Ši bendrovė, Nau
jienų "skolka" vadinama, yra 
Naujienų žmonių rankose. Mile
ris yra viceprezidentas, Ridikas 
prezidentas, Augustas kasi
ninkas. Altui šie kovoto jai nepas
kyrė nė dolerio.

Tautinių kapinių bendrovės, su 
pusės milijono turto, taip pat ne
matyti Alto laisvinimo veiklos 
rėmėjų tarpe. Martynas Gude
lis, Naujienų politrukas, yra tos 
bendrovės sekretorius, didelis 
šulas. Grigaičio vadovaujamam 
sąjūdžiui tik špyga. Neparėmė 
pinigine auka Alto veiklos nė 
sekretoriaus sekretorius Mor
kus, daug metų iš Alto imąs 
ketvertą tūkstančių per metus, 
net ir pats nežinodamas už ką.

Ar nepatinka Dirvoje? Leiski
te pasakyti atvirai. Kai liet, stu
dentui jau pradedant high school 
yra privaloma skaityti N. Y. 
Times, o koll egi joje be to krau
ti žinias iš storų knygų krū
vos, tai nėra nė tik noro, bet 
ir laiko neprivalomai liet, peri- 
jodikai su pavėlintomis žiniomis 
ir parapinio turinio kronika. Tie
sa, ne tik vien tėvams raginant,' 
atseit dėl įpareigoto patriotizmo, 
bet taip pat iš smalsumo, tenka 
net keletą liet, laikraščių pa
vartyti. O visi mes esame Į- 
vairių parapijų nariai, todėl Į- 
domu kartais ne tik pasaulinių 
politikų bei gudruolių, bet ir sa
vo tėvelių bei kitų skirtingu pa- 
rapiječių ginčus ir moralus ži
noti. For relaxation.

Bevartant tenka užtikti įdomių 
novelių, žinių, jumoro, na, ir 
intrigų visuose laikraščiuose. O

Nejaugi ir akmenys 
Lietuvoje jau auga?

Pernai, rodos, sausio pabai
goj, Dirvoj (Lietuvos Naujienų 
Atrankoj) skaičiau, kad Puntu
kas nebe didžiausias akmuo Lie
tuvoj, nes ties Barstyčiais, ne
toli nuo Žemaičių Kalvarijos ir 
Sedos, rastas ir atkastas akmuo, 
kuris pasirodęs kone du 
kartus didesnis už Puntuką.

Šįmet, vasario pradžioj, laik
raščiuose pasirodė vėl žinia iš 
Lietuvos (ar tik ne Eltos iš 
Reutlingeno paduota), kad že
maičiuose, prie Barstyčių, ras
tas labai didelis akmuo. Bet šį
met tas akmuo jau net tris kar
tus didesnis už Puntuką! Argi 
galėjo per metus laiko akmuo 
taip smarkiai užaugti?

J. Daugirdas, 
Mass.

WORCESTERY PIRMA KARTA NEPRIKLAUSOMYBES 
ŠVENTĘ MINĖJOM VISI KARTU

Šiais metais pirmą kartą visi 
Worcesterio lietuviai Vasario 16 
šventę minėjom drauge. Minėji
mas įvyko vasario 14, Šv. Kazi
miero parapijos salėje. Minėji
mą organizavo iš visų organi
zacijų sudarytas komitetas. Ir 
visi pajuto, kad taip Vasario 16 
daug geriau Švęsti. Nei patiems 
lietuviams reikia lakstyti po ke
lius minėjimus, nei svečiams 
amerikiečiams dairytis, kur 
verta nueiti, o kur atsisakyti.

Vienok reikia pasakyti, kad 
nors buvo tik vienas minėjimas, 
bet jis, palyginti, mažokai su
traukė publikos. Todėl supran
tami ir adv. A. Milerio kalboje 
pasakyti žodžiai, kad tai vis ne
lemto susiskaldymo pasėkos.

Minėjimo dieną abejose lietu
vių parapijų bažnyčiose buvo at
laikytos pamaldos. Per vietinę 
radijo stotį kongresmanas H. Do- 
nohue ir adv. A. Mileris pasa
kė kalbas. Miesto meras J. O’- 
Brian išleido Vasario 16 pro- 
klemaciją.

Minėjimo aktą, pradėtą 4 vai. 
po pietų, pradėjo organizacinio 
komiteto pirm. J. Pipiras. Ve
teranai įnešė vėliavas. Bažny
tinis choras, ved. Ip. Nauragio 
sugiedojo JAV himną. Invokaciją 
pasakė kun. J. Tamulevičius. Po 
to kalbėjo kongresmanas H. Do- 
nohue, adv. A. Mileris ir kun. V. 
Mincevičius.

Meninę programą atliko Drum 
Corpas, Šv. Kazimiero parapi
jos mokyklos mokiniai, pasirodę 
su gyvu paveikslu ir dainų pyne. 
Skautai pašoko du tautinius šo
kius. O pabaigai bažnytinis cho
ras padainavo kelias dainas. 
Buvo priimtos rezoliucijos, rei
kalaujančios Lietuvai laisvės.

Minėjimo metu surinktos 
aukos, kaip pranešė kun. J. Jut- 
kevičius, bus paskirstytos lygio
mis ALT ir BALFui.

_______ J.S.

• JAV karo aviacija iš
ėmė iš apyvartos kareiviu 
švietimui paruoštą vadovėlį 
”Raudonieji bažnyčių suo
luose”; kuriame buvo mini
ma, kad komunizmas vra 
įsiskverbęs į JAV religinių 
organizacijų (sektų) bažny
čias ir švietimo įstaigą. Ten 
nurodyta, kad iš 95 asmenų, 
kurie paruošė revizuotą 
Biblijos versiją, ”30 turi 
ryšiu su prokumonistiniais 
frontais, projektais ir leidi
niais”. Vadovėlis buvo at
šauktas, religinių organiza
cijų lyderiams pradėjus 
protestais atakuoti gyny
bos departamentą.

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti

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 katogų ir pavyzdžių.

I.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

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
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Chicagos LFK Lituanicos I-ji komanda. Kairėje stovi treneris V. Trumpijonas, dešinėje komandos 
vadovas R. Kozėnas. Z. Degučio nuotrauka

LITUANICA PASIPUOŠĖ MEDALIAIS
Chicagos LFK Lituanica sau

sio 6 d. surengė šaunų pergalių 
atžymėjimui banketą, kuris ne
žiūrint nepalankaus oro ir tą 
pačią dieną įvykusių kitų paren
gimų, sutraukė didelį būrį spor
to bičiulių.

Populari Pakšto svetainė bu
vo išilgai nustatyta turtingais 
stalais. Prie jų susėdus, pirmąjį 
žodį tarti pakviestas dabartinis 
klubo pirmininkas J. Juška. Jis 
trumpai supažindino su pereitų 
metų laimėjimais, išryškino klu
bo tolimesnius užsimojimus bei 
išreiškė nuoširdžią padėką vi
siems klubo rėmėjams. Paskui 
sveikino Lietuvos konsulas Dr. 
P. Daužvardis. Savo kalboje ger
biamas konsulas pasidžiaugė at
siektais laimėjimais, bendra*! 
sportiniu veikimu ir palinkėjo 
futbolininkams sėkmės 1960 m. 
kelyje. Gražius sveikinimus vė
liau išreiškė ir Bridgeporto LSK 
atstovas L. Kavaliauskas.

Po kalbų ir sveikinimų sekė 
Illinois Soccer League skirtų 
medalių įteikimas. Juos įteikė 
konsulas Dr. P. Daužvardis ir 
gavo visi pirmosios komandos 
žaidėjai. Kaip žinia, šioji koman
da 1959 m. pirmenybėse garbin
gai laimėjo pirmąją vietą. Me
dalius gavo šie asmenys: J. Per
kūnas, F. Lukauskas, N. Glieda, 
A. Malinauskas, R. Jenigas, E. 
Leifertas, J. Žukauskas, A. Mar- 
tinkus, H. Gavėnia, A. Stulga, 
J. Kaunas, A. Bavarskas, M. Mc 
Cluskey (Mikalauskas), H. Jeni
gas ir 'A. Darnusis. Nebuvo pa
mirštas ir komandos vadovas R. 
Kožėnas. Jam komandos kapito
nas H. Jenigas visų žaidėjų var
du įteikė padėkos taurę. Atkreip
tas dėmesys ir į čia pat esan
čias futbolininkų žmonas ir mo
tinas. Jas gražiu mostu pagerbė 
valdyba, visoms įteikdama gė
lių puokštes. Oficialiąją dalį su 
saikinga jumoro priemaiša, pra
vedė V. Miceika.

Buvo ir koncertinė dalis. Ją 
nuotaikingai atliko A. Stephens 
trio (J. Bobinienė, G. Mačytė ir 
G. Poškienė). Akompanavo pati 
A. Stephens. Trio sudainavus 
paskutinę dainą, visi ėmė vai
šintis, sutartinai dainuoti, šokti 
ir linksmintis.

LFK Lituanicai pereitieji me
tai praslinko pergalių ženkle. 
Pirmosios vietos pasiektos salės 
pirmenybėse, vėliau Š. Amerikos 
Lietuvių Sportinėse Žaidynėse ir 
pagaliau I-sios divizijos pirme
nybėse. Gražiai pernai pasirodė 
ir klubo rezervinė ir jaunių ko
mandos. Rezervinė užėmė II-ją 
vietą, o jauniai -lietuvių žaidy
nėse laimėjo I-ją vietą.

Šiais metais, persikėlus į aukš
čiausią lygą, Lituanicai teks ge
rokai pasitempti. Kaip žinoma, 
iš aukščiausios lygos paprastai 
iškrenta dvi paskutinės koman
dos. Jos grąžinamos atgal į I-ją 
diviziją. Be abejo, tokio grąžini
mo netrokšta žaidėjai, nei paga
liau jų gerbėjai bei rėmėjai. 
Reiktų tikėtis, kad taip neįvyks 
ir mūsiškė Lituanica tinkamai 
atstovaus lietuvių vardą ir Chi
cagos futbolo elito tarpe.

Pavasariop, Lituanicai vėl į 
aikštes išėjus, atrodo teks pa
matyti naujų veidų. Kartu, ga
limas .dalykas, kad vieno kito 
gal teks ir pasigesti. Nauji vei

KAS NAUJO SPORTO GYVENIME
K.BAROHAS

Chicagos Lituanicos rezervinė komanda Z. Degučio nuotrauka

dai, kaip teko patirti, bus net iš 
pačios Pietų Amerikos. Tai yra 
du jauni lietuviai, kurie iš Bue
nos Aires persikelia į Chicagą.

O' kas gi galėtų iš senųjų pa
sitraukti ? O pasitraukimui nuo
taikos pradeda atsirasti pas ve
teraną futbolininką ir nuo senų 
laikų mūsų nuolatinį rinktinės 
vartininką J. Perkūną. Žinia, jis 
dar nėra galutinai apsisprendęs. 
Jo žodžiais tariant, pasitraukti 
verčia šeima, vyresnis amžius, 
nereti sužeidimai ir pan. Tikras 
faktas! Tačiau, kas jį šiandien 
galėtų Chicagoje pakeisti ? Var
gu, tikrai vargu ar bent vienas 
tinkamas pakaitalas atsirastų. 
Todėl linkime J. Perkūnui (žmo
nai taipgi) kantrybės ir tikime 
jį vėl pamatyti beginanti Litua
nicos vartus.

Beje, teirautasi, kas daugiau
siai yra įvarčių sumušęs pereito 
sezono metu? Pasirodo, kad M. 
McClusJcey, net 22. Jis Škotijos 
lietuvis, neseniai šiame krašte ir 
jo tėvai dar vadinosi Mikalaus
kais. Lietuviškai tik vieną kitą 
žodį bemoka, bet lietuviškai pa
dainuoti gali net keliais balsais.

O koks Lituanicos prieauglio 
stovis? Regis, kad užtikrintas, 
nes jaunių komandon žadama 
įjungti naujų žaidėjų. Jaunių va
dovas V. Miceika tvirtina, kad 
jaunųjų tarpe yra keli išskirti
ni, o daugiausiai iš Argentinos 
atvykęs G. Bielskus, clevelandiš- 
kio sporto darbuotojo A. Bieis- 
kaus brolio sūnus. Septyniolika- 
mečiui G. Bįelskui jau teko pa
sirodyti I-je komandoje ir visi 
pripažino jo sugebėjimą ir tin
kamumą. P. Ptr.

LIETUVOJE
Prasidėjusios Lįetuvas ledo ri

tulio pirmenybės atnešė eilę 
staigmenų. Tiesa, dar iš N. Lie
tuvos laikų "veteranas” Ganu
sauskas, po laimėtų rungtynių 
prieš Žalgirį pasekme 4:1 pasa
kė, kad jo komanda (Vilniaus 
Spartake jis yra komandos ka
pitonu ir treneriu) težaidė tik 
ketverias rungtynes, nes ledo 
ritulio aikštė mūsų sostinėje ne
tvarkoma. Tačiau jie ir antrose 
rungtynėse — prieš daugkartinį 
Lietuvos meisterį — -Kauno In
karo komandą, iškovojo lygią
sias 5:5.

Visas vilniečių žaidimas yra 
remiamas Ganusausku. Jam iš 

aikštės pasitraukus, pakrinka ir 
vilniečių, puolimas, kuris, atrodo, 
yra sudarytas dar okupacijos 
laikų tradicija, (prisiminkime 
1940 m. Lietuvos laimėtas rung
tynes 2:0 prieš Estiją, dėka vil
niečių — lenkų puolimo: Stani- 
šausko, Andrijausko ir Kelmo) 
iš pasilikusių lenkiškai kalban
čių žaidėjų, kaip Jasinskas, Kaz
lauskas,

Plungės Linų Audinių koman
dos rungtynes pasibaigė lygio
mis prieš Kauno Inkarą. Vėliau 
jie 2:1 pralaimėjo prieš Kauno 
keturių homunarų komandą. 
Kauno Audiniai gan lengvai 
įveikė Vilniaus Žalgirio 3:10 ko
mandą. Tikrumoje tai yra N. 
Vilnios dažų fabriko žaidėjai, 
kurių pavardės yra taip pat ru
siškos, tat tik reikia stebėtis 
lietuvišku klubo pavadinimu. 
Naujoji Vilnia, N. Lietuvos lai
kais buvo atskiras administraci
nis miestas, (1941 m. vežamųjų 
į Sibirą vienas pagrindinių cent
rų), tačiau šiandien prijungtas 
jau prie mūsų sostinės.

Kitų rungtynių pasekmės: 
Kauno Audiniai — Vilniaus 
Spartakas 3:2, Linų Audiniai — 
Vilniaus Žalgiris 9:4. Iki šiol be 
pralaimėjimų eina Kauno Audi
nių komanda.

♦

Stalo tenisininkų turnyras bu
vo pravestas Vilniuje. Nors jame 
nedalyvavo stipriausi Tėvynės 
žaidėjai, (Saunoris, Paškevičius, 
Baltakis ir kt.). tačiau ir jau
nieji sukūre gražių akimirkų, 
ypač moterų grupėje, kada i 
baigminį susitikimą prie žaliojo 
stalo atsistojo nepralaimėjusios 
nė vieno susitikimo N. Rama
nauskaitė ir Tvaronaitė. Čia dar 
kartą Sov. Sąjungos meisterė ir 
Europos jaunių vicemeisterė Ni
jolė Ramanauskaitė parodė auk
štą žaidimo klasę, Įveikdama 
Tvaronaitę trijuose setuose. Vy
rų grupėje nugalėjo Čepaitis.

Sapiegos grioviai Vilniaus An
takalnyje yra populiariausia 
Lietuvos slidžių mėgėjų vietovė, 
čia, 1940 m., buvo pravestos pa
skutinės N. Lietuvos slidžių pir
menybės. Antakalnyje ir dabar 
vyksta šios žiemos sporto šakos 
didesnės pirmenybės. Tačiau, pa
skutiniu laiku, vis daugiau mi
nima Ignalina, kuri iki 1939 m. 
priklausė okupantui lenkui, čia

yra Įrengtas slidžių tramplynas 
ir taip pat slidžių trasa. Pereitą 
savaitę Ignalinoje ir įvyko kai
mo jaunimo sporto organizacijų 
•— Latvijos ir Lietuvos — slidžių 
rungtynės. Daugiausiai pirmų 
vietų laimėjo Latvijos Varpos 
sportininkai, o latvis šuolyje nuo 
tramplyno, atsiekė Ignalinos re
kordą, nušokdamas 29.5 m.*

Kauniečių mėgamiausia slidi
nėjimo vieta yra Ąžuolynas, šie
met prisidengęs storu sniego 
sluoksniu. Įvykusiose sezono ati
darymo rungtynėse, 5 km. nuo
tolį, pirmas įveikė Kūno Kultū
ros Instituto studentas A. Juš- 
kėnas per 17:30,0 min. Tą pačią 
distanciją jaunis Rugaitis per 
20:55,0 min. Moterys lenktynia
vo 3 km. nuotolyje. Laimėjo 
Kauno Politechnikos Instituto 
studentė D. Šukytė.*

Plaukimo rungtynėse Lietuvos 
jauniai, uždarose Žalgirio D-jos 
varžybose, atsiekė eilę naujų 
Lietuvos jaunių rekordų:

1. Jasėnaitė, delfinu 100 m. 
nuplaukė per 1:30,8 min.

2. Jakštonis krūtine 200 m. 
m. nuplaukė per 2:52,8 min.

3. Gaidys Įaisv. st. 100 m. nu
plaukė per 1:05,8 min.

4. Dainys Įaisv. st. 400 m. nu
plaukė per 5:17,4 min.

Reikia pažymėti, kad 100 m. 1. 
st. suaugusių rekordas priklauso 
I. Puodžiukynui — 59,1 sek.

*
Europos stalo teniso pirmeny

bės šiemet bus pravestos Jugo
slavijos sostinėje, balandžio 3-10 
d.d. Į šias pirmenybes užsire
gistravo 28 valstybės. Jų tarpe 
ir S. S-ga. Jos pagrindą sudarys 
Lietuvos žaidėjai, kurie šioje 
sporto šakoje vyrauja ne tik Pa- 
baltyje, bet ir S. S-goje. Tiesa, 
pereitais metais Budapešte, jie 
pasirodė žemiau lygio. Vėliau, 
pavergtos Lietuvos spaudoje pa
sirodė kritika, kad blogo pasiro
dymo kaltininku, tenka laikyti. .. 
'nemiegotas naktis, nes žaidėjai 
Saunoris ir Paškevičius, po 
rungtynių, didmiestyje ieškoda
vo įvairių gyvenimo "malonu
mų”. Greičiausiai, jiems šiemet 
duos gerus "angelus sargus”, 
kad galėtų ramiai po rungtynių 
miegoti Tito skirtose lovose ...*

Lietuviai lengvatlėčiai, kurie 
yra įtraukti į SS olimpinę rink
tinę, pradėjo pirmus pasiruoši
mus kartu su kitais sportinin
kais. Į žiemos stovyklą Lvove 
išvyko: Adolfas Varanauskas. 
rutulio stūmimo meisteris), B. 
Zalagaitytė-Kalėdienė (pasaulio 
ieties metimo meisterė), A. Bal- 
tunikas (Lietuvos disko metimo 
meisteris), A. Mikėnas (10 ir 20 
km. ėjikas, Melbourno Olimpija- 
dės antros vietos laimėtojas) ir 
Jonas Pipynė (Lietuvos ir S. 
S-gos meisteris 1500 m. ir 2 km. 
bėgime). Reikia pažymėti, kad 
Pipynė yra vedęs Europos šuo
lių nuo tramplyno į vandenį 
meisterę Aldoną Kareckaitę, ku
ri gyvena Maskvoje. Tuo tarpu 
dviratininkas J. Grabauskas iš
vyko i Kislovodskų.

Geriausi Lietuvos stalo teniso žaidėjai, iškovoję Maskvoje pirmą 
vietą. Laimutė Balaišytė ir Nijolė Ramanauskaitė šiemet atvyks į 
JAV. Nuotraukoje Lietuvos stalo tenisininkų komanda, iš kairės: 
L. Balaišytė, treneris V. Dzindziliauskas, A. Saunoris, N. Ra
manauskaitė, E. Pauras, R. Paškevičius, O. Žilevičiūtė ir V. 
Grigas.

Komandinėse stalo teniso pir
menybėse Kauno Raudonoji vė
liava nugalėjo Bangą 12:1 ir 
Mažeikius 8:5.

Iš VISUR
Geriausiu 1959 m. sportininku 

Lenkijoje ”-Przegląd Sportowy” 
skaitytojai išrinko pasaulio dis
ko metimo meisterį Piontkovskį. 
Po jo sekė ilgametis pasaulio ie
ties metimo meisteris Sidlo, sun
kumų kilnotojas Zelinski.

*
Tarptautiniame šachmatų tur

nyre Olandijoje, pirma-antra 
•vieta pasidalino rusas Petrošiau 
ir danas Larsen, surinkę po 5,5 
iš 9 galimų taškų.

*
Gegužės 1 d. Sofijoje įvyks le

miamos futbolo rungtynės tarp 
Bulgarijos ir Rumunijos. Šeimi
ninkams jas laimėjus, bulgarai 
ir važiuos į Romos Olimpijadę. 
Sužaidus lygiomis — rusarūs * 
tenka pirmoji vieta. Rumunams 
jas laimėjus, jie būtų grupės nu
galėtoju.

Vokiečių sporto laikraštis 
"Kickers” pranešė apie SS fut
bolo lygos pasikeitimą. Pažymė
jo, kad Pabaltijo atstovai buvo 
įtraukti į aukštąją lygą.

*
Vasario 18 d. Squar Valley 

prasidėjo žiemos olimpiniai žai
dimai. Slidėse daugiausiai pirmų 
vietų turėtų užimti šiaurės įr 
vidurio Europos kraštai. Greita
jame čiuožime — rusai, ledo ri
tulys — Kanada, ir dailusis 
čiuožymas — JAV,

*

SS futbolas pergyvena stiprią 
krizę. Pakėlę savo aukštosios 
futbolo lygos komandų skaičių 
iki 22 (o ne 20 kaip esu rašęs), 
jie sudarė komitetą iš devynių 
asmenų, paskirdami Jokušiną 
pagrindiniu treneriu. Tačiau, 
kaip rašo Toronto Globė and 
Mail, didžiausia staigmena tenka 
laikyti pakvietimą G. Kačalino, 
kuris 1958 m. po nesėkmingo SS 
futbolo rinktinės pasirodymo pa
saulio pirmenybėse Stockholme, 
buvo pašalintas iš trenerio pa
reigų. Grįžus iš Švedijos, buvo 
sudarytas penkių asmenų komi
tetas, pirmininkaujant B. Arka- 
djevui. Tačiau ir naujasis vado
vas nieko gero neparodė, todėl ir 
nutarta vėl grįžti prie senų pa
vardžių, pavedant joms perorga
nizuoti SS futbolo gyvenimą.

*
Vokiečių Futbolo S-ga švenčia 

60 m. sukaktį. Ta proga bus su
žaistos tarpvalstybinės rungty
nės kovo 23 d. Stuttgarte prieš 
Čilę, balandžio 27 — Portugaliją 
ir gegužės 11 d. — Airiją.

♦

Mokytojai, norėdami Įrodyti 
rūkymo kenksmingumą jaunuo
liams, nutarė Gummersbacho 
(Vak. Vokietija) amatų mokyk
loje sužaisti rungtynes tarp "dū
mą traukiančių” ir nerūkorių. 
Laimėjo nerūkoriai ,7:2.

CLEVELANOE 
ir apylinkėse

Vaidilos teatras stato 
nauja dramą

Septintame Vaidilos teatro se
zone matysime visiškai naują 
lietuvių draminėj literatūroj Vik
toro Mariūno 5 veiksmų dramą- 
MELAS ŠVENTYKLOJE.

Vaidiliečiai yra pačiame dar
bo ir kūrybos įkarštyje. Jau bai
giamos gaminti dekoracijos, pri
taikomi šviesų ir garsų efektams 
įrengimai. Daug valandų jau 
įdėta, bet dar daug naktų bus 
nemiegota, kol kovo 12dien. šiuos 
savo darbo vaisius Vaidila ati
duos žiūrovui.

Vaidiliečiai, scenos meno mė
gėjai, su kiekvienu veikalu 
stumiasi į priekį savo patirtim, 
brendimu, meninės tiesos, naujų 
kelių ir formų ieškojimu. Su am
žiumi Vaidila turtėja techniki
nėmis priemonėmis, kurios la
bai daug padeda anapus rampos 
vykstančiam gyvenimui pavaiz
duoti. Ir šiame veikale tų nau
jumų ir bandymų žiūrovui teks 
pamatyti.

Savajam žiūrovui vaidiliečiai 
skiria daug valandų, daug jėgų 
ir kantrybės, nes teatras yra jo 
nuosavybė. Kol žiūrovas šią 
nuosavybę puoselės, kol atvyks į 
salę jos darbo ir augimo ste
bėti, tol ši žiūrovo nuosavybė - 
teatras dirbs ir augs. Be žiū
rovo ir jo moralės bei materia- 
lės paramos teatras negali gy
venti ir žūsta.

Nedaug jau lietuviškų teatri
nių grupių yra belikusių. Taigi, 
dar palaikykime gyvuosius savo 
teatrus. Šį kartą nedaug tereikia: 
atvykime kovo mėn. 12 dien. i 
Slovėnų salę Melo Šventyklos 
dramos pasižiūrėti ir su savai
siais pabendrauti.

Šio veikalo turinys tinka ir ga
vėnios metui. Daug apsimąstymų, 
daug sielos virpėjimo ir sąžinės 
šauksmo. Po vaidinimo bus ir 
užkandžiai. Taigi, svečiai galės 
paviešėti, susitikti, pabendrauti 
ir pakritikuoti...

Melo Šventykloje 1-sis veiks
mas prasideda pantonima, ku
rios metu būtina visiška salės 
tamsa ir tyla. O ir visas 1-sis 
veiksmas užtrunka vos 14 mi
nučių. Jei žiūrovas truputį pavė
luos, nebematys 1-jo veiksmo, o 
jo nemačiusieji sunkiau supras 
ir pačią dramą. Visa drama už
truks tik porą valandų o vienin
telė pertrauka bus tik po trečio
jo veiksmo.

Vaidila labai norėtų pradėti 
vaidinimą punktualiai, būtent: 7 
v. vakaro. Jei jau žiūrovas būtų 
pasiryžęs į vaidinimą ateiti, gal 
jis pasistengtų ir nevėluoti, tuo 
išvengdamas to garbės nekelian
čio "lietuviško punktualumo" na
rio titulo.

Vaidilos teatras yra Jūsų. Tai
gi, parodykite jam savininkišką 
nuoširdumą. Atvykite į vaidinimą 
visi. Visiems bus smagu ir nau
dinga, o vaidiliečiams dar ir di
delė garbė ir paskatinimas dar 
didesniems ateities darbams. O 
jų Vaidila turi.

Vaidilos Teatro 
Administracija

• SLA 136 kuopos susi
rinkime išrinkta kuopos val
dyba: pirmininkas — VI. 
Braziulis, vicepirminin kas
— V. Sakas, protokolų se
kretorius — R. Schilleris, 
finansų sekretorius — K. 
Gaižutis, iždininkas — A. 
Šemeta, iždo globėjai — O. 
Schillerienė, P. Mikoliūnas 
ir V. Krivickas, daktaras 
kvotėjas — K. Pautienis ir 
tvarkos prižiūrėtojas — Pr. 
Alekna.

Kiek anksčiau pradėjo 
veikti, centro pakviestas 
energingas organizator i u s
— A. Dailidė.

Pirmame valdybos posė
dyje — vasario 7 d. nutar
ta įvairiomis priemonėmis 
išjudinti „atšalusius” na
rius-

Be to valdyba pageidau
ja, kad didesnis kuopos na
rių skaičius dalyvautų kelių 
organizacijų drauge rengia
mose mūsų darbštaus ir pa
tyraus nario St. Asevičiaus 
išleistuvėse vasario 28 d., 
Lietuvių salėje, jam aplei
džiant Clevelandą.



CHICAGOS LIETUVIU ŽINIOS

Nr. 22 1960 m. vasario 22 d.

KAS IR KUR?
• Vincas Kizlaitis, Dirvos 
bendradarbis ir talkininkas, 
įstojo į Vilties Draugiją su 
$25.00 įnašu.
• Vasario 16 d. JAV sena
tas ir atstovų rūmai iškil
mingai paminėjo 42 Lietu
vos Nepriklausomybės pa
skelbimo sukaktį. Senate 
kalbėjo 17 senatorių, atsto
vų rūmuose 87 kongresma- 
nai ir 7 patiekė pastabas 
kongreso rekordų knygoms.

Senate invokaciją skaitė 
kun. Benediktas Ganronas- 
kas iš Ansonia, Conn. Po to 
sekė senatorių kalbos: Dodd 
iš Connecticut, Keatin iš 
New Yorko, Lyndon John- 
son, Saltonstall iš Massa- 
chusetts, Lausche ir Young 
iš Ohio, Scott iš Pennsylva- 
nijos, Long iš Hawaii, Brid- 
ges iš New Hampshire, 
Douglas ir Dirksen iš Illi- 
nois ir kt.

• Karolis ir Birutė Drungai, 
Dirvos bendradarbiai, gy
veną Chicagoje, susilaukė 
dukters. Jie augina ir sūnų 
Mykolą.
• Solistė J. Liustikaitė iš 
Anglijos numato persikelti 
Į Kanadą ir apsigyventi Ha
miltone.

Mielai VĖBRŲ šeimai liūdesio valan

doje, jų motinai, 'uošvei ir senelei

ELENAI VADOPALIENEI

mirus, nuoširdžių užuojautų reiškia ir drau

ge liūdi
Bartkų šeima

ELENAI VADOPALIENEI
mirus, dukterį ir žentų p. VĖBRUS, sūnų ir 
marčių p. VADOPALUS, anūkus ir gimi
nes nuoširdžiai užjaučia

Ed. Balceris

KVIEČIAMI JAUNIEJI 
DAILININKAI

Akademikų Skautų Sąjū
džio New Yorko skyrius 
rengia jaunųjų dailininkų 
darbų parodą. Parodą glo
boja prof. Vytautas Jony
nas. Visi jaunieji dailinin
kai kviečiami minimoje pa
rodoje dalyvauti.

Paroda numatoma šių 
metų balandžio mėnesio 
pradžioje. Norintieji paro
doje dalyvauti, prašomi ligi 
1960 m. kovo 5 d. užsiregis
truoti pas ASS New Yorko 
skyriaus pirmininką Vytau
tą Ramanauską: 104-29 89 
Avė., Richmond Hill 18, N. 
Y. Tel. VIrginia 6-0041.

Užsiregistravę gaus smul
kesnių informacijų. Regis
travimasis neįpareigoja pa
rodoje dalyvauti.

• Komunistams pradėjus 
organizuoti keliones į Lie
tuvą paaiškėjo, kad lėktuvu 
pasiekti Vilnių ir atgal kaš
tuoja apie $700.00.
• Dainininkė A. Druktenytė 
vasario 15 d. laimėjo vidur- 
vakarių valstybių daininin
kų varžybose pirmą vietą ir 
$1000 premiją. Ji yra gimu
si ir augusi Chicagoje. Pre
mija jai bus įteikta vasario 
28 d.

Venezuelos lietuvaitė Edita Rednerytė, baigusi gailestingųjų se
selių mokyklą su geriausiais mokslo ir elgesio pažymiais. Nuo
traukoje Edita su baigimo diplomu.

Hamiltono lietuvių žinios
Lietuvos Nepriklausomy 

bės atkūrimo minėjimas 
įvyko vasario 14 d. Jis pra
dėtas iškilmingomis pamal
domis lietuvių parapijos 
bažnyčioje, dalyvaujant ir 
organizacijų vėliavoms. Pa
maldas laikė ir pamokslą 
pasakė kun. dr. J. Tada- 
rauskas, vietos parapijos 
klebonas. Mišių metu giedo
jo choras, ved. kun. Br. 
Jurkšo. Po pamaldų buvo 
Libera už visus žuvusius 
lietuvių karius — partiza
nus kovoje dėl Lietuvos 
laisvės.

Vakare, lietuvių kino sa
lėje pravęstas iškilmingas 
minėjimo aktas - koncertas, 
kurį atidarė vietos Bend
ruomenės pirm. J. Varana
vičius. Paskaitą skaitė sve
čias iš Toronto J. Krali- 
kauskas, o meninę progra
mos dalį išpildė vietos Au
kuras, pastatydamas pirmą 
veiksmą A. Škėmos drami
nės legendos ”živilė”, Ha
miltono tautinių šokių gru
pė, ved. kun. Br. Jurkšos. 
Minėjime dalyvavo per 650 
asmenų.

Vasario 16 d. per Hamil
tono CHML radijo stotį bu
vo duotas lietuviškas pus
valandis. Paskaitą anglu 
kalba skaitė radijo komen
tatorė E. Hyder, o lietuviš
kų dainų padainavo vietos 
lietuvių choras.

Naujos KL Bendruome
nės Hamiltono apylinkių 
valdybos rinkimuose daly
vavo 344 asmenys, taigi be

veik 50% turinčių teisę bal
suoti. Balsų gavo ir į val
dybą išrinkti: K. Mikšys —■ 
275, G. Skripkutė — 228, 
Pr. Lesevičius — 199, Ign. 
Varnas — 178, Vac. Navic
kas — 177, J. Mikelėnas — 
145, K. Lukoševičius — 138, 
H. Rimkevičius — 131, But
kevičius — 118, Alb. Rim
kuvienė — 109. Į R-jos K-ją 
išrinkta: J. Stonkus — 197, 
J. Krištolaitis — 184, V. Sa
kas — 176, G. Skaistys — 
166, St. Mureika — 113. 
Apylinkės valdybą sudarys 
ĮHHili septyni asmenys (likę 
bus kandidatais). Revizijos 
Komisija susidės iš trijų as
menų. *

šeštosios Kanados Lietu
vių Dienos Organizacinis 
Komitetas, iš gauto 2,122 
dol. pelno, 500 dol. paskyrė 
Lietuvių Rašytojų D-jai, 
prašydamas, kad ši sumą 
būtu įteikta Hamiltono lie
tuvių vardu mūsų rašytojui 
kaip premija, už geriausią 
1959 m. veikalą. Rašytojų 
D-ja jau sudarė iš kanadie
čių rašytojų komisiją. Iš
kilmingas premijos įteiki
mas bus Hamiltone. K. B.

• J. Kazlauskas income 
tax pareiškimus Dirvoje 
pildo kiekvieną šeštadienį 
nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. p. 
pietų. Taip pat pagal susi
tarimą. šaukti RE 1-7222.

ŠEIMOS DŽIAUGSMAS

Rūta ir Vytautas Stankai, tik 
susilaukė pirmagimio kūdikio - 
dukrelės. Vytautas Stankus, 
baigęs 1957 mėtis Illinois Uni
versitetą, Politinių Mokslų Fa
kultetą, kurį laika gweno Mel- 
rose Park, Illinois. Ūia gyven
damas aktyviai dalyvavo vietos 
lietuvių kultūrinėje veikloje, bu-

NEW YORK
PRIĖMIMAS VASARIO 

16-SIOS PROGA
Lietuvos generalinis kon

sulas J. Budrys ir Lietuvos 
Laisvės Komitetas, Vasario 
16-os dienos proga New 
Yorke suruošė priėmimą 
svetimų valstybių atsto
vams.

Vasario šešiolik tosios 
reikšmę svetimi esiems 
trumpai apibūdino LLK 
pirm. V. Sidzikauskas.

Priėmime dalyvavo Gva
temalos ambasadorius, Vak. 
Vokietijos gener. konsulas 
Federer, Kinijos, Estijos, 
Venezuelos, Ispanijos ir kiti 
generaliniai konsulai, B. 
Yarrow — Free Europe ko
miteto pirm., J. Leich — 
Director for' Egzile Rela
tions, visų devynių paverg
tų tautų atstovai, Pabaltijo 
komitetų pirmininkai, min. 
Balabanof — liberalų uni
jos atstovas, min. Klimo 
draugas, Prochazka — krik
ščionių demokratų unijos 
pirm., profesinių sąjungų 
atstovas Michalak, Švedijos 
atstovas ir daug kitų.

New Yorko didžiąją spau
dą atstovavo lietuviams ge
rai pažįstamas vienas iš 
New York Times redaktorių 
Otto Tolishus. Savo atsto
vus buvo atsiuntę ir Jour- 
nal American, Herald Tri
būne ir kiti laikraščiai bei 
žurnalai. 

Trys Žagarės mokyklos mokiniai buvo sutarę 1950 metais, ne
žiūrint kur būtų, susitikti Vilniuje, Gedimino pilies papėdėje. Deja, 
likimas lėmė kitaip ir jie susitiko New Yorke. Nuotraukoje iŠ 
kairės: Jonas Narvydas, Leonas Virbickas ir Kazys Buivydas.

vo L. Bendruomenės apylinkės 
vicepirmininkas. Tik baigęs Illi- 
nois Universitetą, Chicagos 
miesto šiaurinėje dalyje dirbo 
Boy’s Clube, kurio tikslas yra 
kovoti su jaunimo savivaliavimu 
Vėliau perėjo dirbti į Cook Coun
ty Dpt. of Public Aid. Šios Įstai
gos viršininkų turi pilną pasi
tikėjimą ir yra vertinamas, kaip 
sąžiningas ir gabus tarnautojas.

Rūta Juodsnukytė-Stankienė 
yra Vasario 16 Gimnazijos auk
lėtinė.

BUS MINIMA ŽALGIRIO 
MŪŠIO SUKAKTIS

Chicagoje Įsikūrusi Lietuvių 
Istorijos Draugija plečia savo 
veiklą. Be leidžiamo žurnalo 
"Tautos Praeitis", kurio išėjo 
pernai pirmas numeris, paruoš
tas spaudai ir antras numeris. 
Numato ruošti visuomenei isto
rines paskaitas. Rudenį numato 
suruošti Žalgirio mūšio 550 me
tų sukakties'minėjimą-akademi
ją su įdomia programa. Paskai
tą sutiko skaityti istorikas prof. 
dr. Zenonas Ivinskis.

"PELKIŲŽIBURĖLIS" PRADĖJO
7-SIUS METUS

Chicagos Šviesos Sambūrio 
skyrius per Margučio radiją sek
madieniais veda literatūrinę ra
dijo valandėlę, kuri sausio 7 d. 
įžengė į septintuosius metus.

Ši sezoną kas antras sekma
dienis skiriamas jaunimui, kurį 
tvarko Dalia Sruogaitė-Bylaitie- 
nė, o suaugusiems skirtas prog
ramas tvarko santarietis Leonas 
Narbutis. Vasario 16-ją minėjo 
vasario 14 d., kurioje buvo skai
toma V. Krėvės Užkeikta merga. 
Skaitė rašyt. Birutė Pūkelevičiū- 
tė.

SKAUTAI RUOŠIA KAZIUKO 
MUGĘ

Įėjo tradicijon Chicagos skau
tų ruošiamai mugei, kuri sutrau
kia šimtus svečių, net iš toliau 
atvykstančių. Ir šiemet tokia mu
gė ruošiama vasario 28 d. Jau
nimo Centro salėje, kur daly
vaus: Aušros Vartų, Juodkrantės, 
Kernavės, Baltijos jūros ir Li- 
tuanica tuntai bei Akademinis 
Skautų Sąjūdis.

DR. VYTAUTUI MELNYKUI,

jo mylimai motinai mirus, nuoširdžia užuo

jautų reiškia

Birutė ir Gediminas Biskiai

Mielai narei, poniai JANINAI ŪSIE

NEI ir ponams PAULIUKONIAMS, jų 

brangiai motinai ir senelei

ELENAI GUISKIENEI

mirus, širdingiausią užuojautą reiškia

D. L. K. Birutės Draugija

H Dirvos skaitytojai kviečiami atidaryti =
H taupymo sąskaitas lietuvių vedamoj Tau- Į=Ė
1 pymo Bendrovėj, kuri; §

moka 4% metinius divi

Poniai JANINAI ŪSIENEI ir ponams PAU-

LIUKONIAMS, jų brangiai motinai ir senelei

EMILIJAI GUISKIENEI

mirus, širdingai užjaučia

A. ir J. Kubiliūnai
T. ir J. Gaškai ir 
Va ir Vs Morkūnai

Mielai Poniai JANINAI ŪSIENEI ir jos arti

miesiems, brangiai motinai ir senelei

EMILIJAI GUISKIENEI

mirus, širdingą užuojautą reiškia

Irena ir Andrius Kuprevičiui

dendus (dividendai išmo
kami birželio 30 d. ir 
gruodžio 31 d.)

apmoka visas pašto per
siuntimo išlaidas.
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