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Darbininkai mažai tereiškia 
komunistą partijoje

Į Vilnių suvažiavę delegatai tik 12% buvo darbi
ninkai, kiti buvo "naujosios klasės” atstovai...

Tik 12% kompartijos su
važiavimo pilnateisių dele
gatų buvo darbininkai pa
starajame suvažiavime Vil
niuje, o tarp nepilnateisiu 
(be sprendžiamojo balso) 
narių tik 6% tebuvo darbi
ninkai. Vyravo "naujosios 
klasės" atstovai. Tiesa, tarp 
pilnateisių atstovų buvo 
14%, o tarp nepilnateisiu 
net 33% "kolūkiečių", bet 
tai daugiausia iš miestų į 
kolchozus nusiųsti primes
tiniai kolchozų pirmininkai 
ar kiti pareigūnai.

KOMUNISTAI SUSI
SPIETĘ MIESTUOSE
Iš kompartijos suvažiavi

mo mandatų komisijos pra
nešimo matyt, kad vien iš 
Vilniaus suvažiavime buvo 
169 delegatai, iš Kauno 81, 
iš Klaipėdos 45, t. y., 295 
vien tik iš tų trijų miestų. 
O iš viso atstovų buvo 696.

Jeigu miestuose kiekvie
nas atstovas reprezentavo 
nustatytą skaičių narių ko
munistų (90), tai Vilniuje 
turėtų būti per 17,000 ko
munistų, Kaune per 7,000 
ir Klaipėdoj 4,000, — iš vi
so trijuose miestuose apie 
28,000, arba daugiau kaip 
pusė visų narių ir kandida
tų. O jei atstovavimas ir 
Čia vyko vis nuo nepilnų 
90-ties, tai vistiek šiuose 
miestuose turėtų būti susi
koncentravę mažiausia 23,- 
000 komunistų.

Iš 62 rajonų tik 12 rajo
nų turi po daugiau kaip 500 
komunistų, ir tai tik todėl, 
kad dabar neseniai buvo 
panaikinta 16 rajonų, todėl 
likusieji rajonai atitinka
mai padidėjo. Prieš tą su
jungimą tik vienas rajonas 
iš 78 turėjo daugiau kaip 
500 komunistų. Vidutiniš
kas rajono gyventojų skai
čius yra per 30,000, iš jų 
balsuoti teise turinčių apie 
19,000a

KOMUNISTŲ STATIS
TIKOS TIKSLUMAS

K o m partijos suvažiavi
me Vilniuje mandatų komi
sijos pirmininkas J. Novic- 
kas (dabar naujas politbiu- 
ro narys) sakė, kad atsto
vavimo normos šiam suva
žiavimui buvo nustatytos 

po 1 atstovą sprendžiamuo
ju balsu nuo 90 narių ir po 
vieną be sprendžiamojo bal
so nuo 90 kandidatų. Ir sa
kė, kad "Rinkimuose šių 
normų buvo visiškai laiko
masi".

Toliau J. Novickas pa
reiškė, kad partija Lietu
vos turi 46,381 narį ir 7,943 
nariai kandidatai. Jeigu 
atstovus renkant tikrai bū
tų buvę laikomasi normų, 
tai suvažiavime turėjo būti 
515 atstovai su balsu ir 88 
be balso. O buvo 593 su 
balsu ir 103 be balso: vie
nų 78, kitų 15 perdaug. Pa
našiai "liberaliai" nustato
mas vietų skaičius į visus 
sovietus. Pavyzdžiui, į vil
niškį respublikinį sovietą 
visada nustato vietų tiek, 
lyg Lietuvoje būtų gerokai 
per tris milijonus gyvento
jų, nors yra tik 2,7 milijo
nai,

KAINŲ SUMAŽINIMAS

Kaip kiekvieną pavasarį, 
taip ir šįmet nuo kovo 1 
dienos visoj Sovietijoj ofi
cialiai sumažinamos kainos 
kai kurioms prekėms, šį
met sumažinimas liečia ne
labai svarbias prekes, tad ir 
paskelbtas be didesnio gar
so. Kainos sumažinamos 
elektrinėms siuvamoms ma
šinoms 20%, tinklinei užuo
laidų medžiagai 23%, lapių 
kailių dirbiniams 20%, šil-

SUSIDOMĖJO VAKARŲ PLANU
Dešimties valstybių nusi

ginklavimo konferencij oje 
Vakarai susilaukė staigme
nos, kai dviejų komunisti
nių delegacijų — Lenkijos 
ir Čekoslovakijos — nariai 
pradėjo teirautis smulkes
nių žinių apie Vakarų pa
siūlytą nusiginklavimo pla
ną. Bendrai, trečiame kon
ferencijos posėdyje paste
bėtas atsisakymas pradžio
je vyravusių oficialumų ir 
pradėta daugiau domėtis 
konkrečiomis problemomis.

Kita staigmena Vaka
rams buvo, kai jau šešioli
ka mėnesių trunkančioje 
konferencijoje dėl atominių 
bandymų draudimo sovietų 
atstovas Carapkinas papra

to audiniams (ne visų rū
šių) 15%, kai kuriems ra
dijo imtuvams ir medžiok
liniams šautuvams 25%, 
motoroleriams 18%, kakao 
ir kavos konservams su 
kondensuotu pienu 30%, 
auto matinėms rašyklėms 
20%, skutimosi peiliukams 
30%, armonikoms 20%, ga
lanterijai 5%, marmeladui 
18%,

PROF. V. RUOKIUI 75 
METAI

Kovo 11 d. prof. Vikto
rui Ruokiui suėjo 75 metai 
amžiaus. Jis buvo ir tebėra 
Lietuvos žemės ūkio Aka
demijos profesorius nuo pat 
akademijos įsteigimo. Yra 
parašęs vadovėlių chemijos, 
dirvožemio mokslo, tręšimo 
mokslo, mineralogijos, kris
talografijos, petrografijos 
srityse^ Be to, aplinkoje 
buvo pasižymėjęs savo gy
venimo būdo originalumu 
(užsigrūdinimas, o ne šiltas 
apsirengimas geriausiai ap
saugo sveikatą!) bei ne vi
siems įprastu savo nuomo
nių reiškimo būdu. Dar 
prieš trejus metus dalyva
vo dviratininkų lenktynėse 
(atstovavo, akademijai) ir 
per 54 minutes nuvažiavo 
25 kilometrus, žada dar ir 
šįmet lenktyniauti dviračiu. 
Nevengia ir politinio spor
to: yra įstojęs į komparti
ją m (LNA) 

šė specialiaus posėdžio, ku
riame išryškėjo, kad sovie
tai yra linkę priimti ribotą 
sutartį, uždraud ž i a n č i ą 
branduoliniu ginklų bandy
mus,

Korsikon ištremtųjų 
bado streikas

Trisdešimt šeši Prancūzijos 
gyventojai, kurie ryšium su 
Chruščiovo vizitu ištremti į Kor
siką, pradėjo bado streiką, nes 
tegauną tik pusę pašalpos, kurią 
vyriausybė buvo pažadėjusi. Ofi
cialiame potvarkyje numatoma 
ištremtiesiems Korsikoje mokė 
ti tik pusę pašalpos, o antrąją 
pusę atiduoti, kai jie grįš į kon
tinentą.

Prasidėjus priešrinkiminei kampanijai, Chicagoje gubernatoriaus Strattono vyr. rinkiminės būstinės 
atidarymo proga apie dešimt tūkstančių svečių dalyvavo susipažinimo iškilmėse. Lietuviai respubli
konai dalyvavo kaip atskira grupė. Nuotraukoje dalis lietuvių grupės su respublikonų kandidatu į 
senatorius Samuel W. Witwer. Iš kairės: V. Adamkavičius, V. Remeikytė, I. Paliokaitė, S. W. Witwer, 
V. Janulevičiūtė, E. Bartkus, D. Bartkuvienė ir dr. S. Biežis.

ISPANIJOS BASKAI TIKISI AUTONOMIJOS 
PO FRANCO MIRTIES

Baskų n a c i o n alizmas, 
nors ir kai kurių pačių bas
kų pašiepiamas bei Franco 
varžomas, tebėra tyliai fi
nansuojamas kai kurių vie
tinių prekybininkų bei bas
kų simpatikų Pietų Ameri
koje.

Vietiniai turtuoliai ra
miai moka duokles, laukda
mi tos dienos, kada genera- 
lissimo Francisco Franco 
mirs, ir baskų pogrindis, 
kaip jie tiki, pradės įgauti 
svarbos. Bet didžiausioji 
fondų dalis, reikalinga pro
pagandai, organizaciniams

Teisia vyskupus
KINIJOS komunistai nuteisė 

Šanchajaus katalikų vyskupą Ig
nacijų Kung Pin-mei kalėti iki 
gyvos galvos. Jis ir dar 12 Ki
nijos katalikų, kurie nuteisti ka
lėjimo bausmėmis nuo penkerių 
iki dvidešimties metų, kaltina
mi išdavyste ir kontrarevoliucine 
veikla.

Amerikietis vysk. Ja mes 
Edward Walsh nuteistas 20 
metų kalėjimo.

JUGOSLAVUOJE pradėta ka
talikų vyskupo Franjo Cekada ir 
dar 4 asmenų byla, kurioje jie 
kaltinami, kad, telkdami lėšas 
bažnyčios remontui, iš užsienio 
šmugeliavę ir pardavinėję įvai
rias gėrybes. Vyskupas kaltini
mą paneigė ir pareiškė, kad pi
nigų bažnyčios remontui gavęs 
iš Sv. Sosto.

Ginčas dėl vandens aštrėja
Izraelio premjeras Ben 

Gurion pareiškė, kad Izrae
lis rtiošiąsis naudoti Jorda
no vandeni nepaisydamas, 
ką dėlto darys arabai. Esą, 
neseniai įvykusio Ben Gu
rinu x izito metu tam planui 
nesipriešinęs nei prez. Ei- 
senhoweris, nei JT gen. 
sekr. H a m m a r skjokias, 
nors Ben Gurion tekalbėjęs 
tik su pastaruoju.

Vandens klausimas Izra
eliui ir jo kaimyninėms val
stybėms visą laiką buvo la
bai opus ir virtęs politiniu 
reikalu. 1955 metais buvo 
pašildytas vadi n a m a s i s 
•Johnstono planas, pagal ku
rį Jordano vandeniu lygio
mis teisėmis turėjo naudo-

KAIREJE: Punsko lietuvių tau
tinių šokių ir dainų ansamblis 
(Lenkijoje), su vadove N. Jaki
mavičiene (vidury), prie Punsko 
lietuvių kultūros namų (dešinėje).

Juozas Kreivėnas 
1602 So. 48 Court 
Chicago 50, III.

ir kitiems reikalams, gau
nama iš Venezuelos, kur su
sitelkusi dauguma Franco 
priešų, pabėgusių po Ispa
nijos civilinio karo.

Antiamerikanizmas, nors 
šiuo metu ir ne pirmasis są
jūdžio taikinys, taip pat au
gąs baskų nacionalistų tar
pe. Iš dalies jį skatina di
delė JAV parama Franco 
režimui, iš dalies — kasdie
ninės, septynias valandas 
kasdien trunkančios, prieš 
Franco ir JAV nukreiptos 
radijo transliacijos iš Pra
gos.

Baskų nacionalistų ir se
paratistų sąjūdžio apimtį 
sunku nustatyti. Jų vadai 
sako, kad didžioji Ispanijo
je gyvenančių dviejų mili
jonų baskų dalis remianti 
pastangas kultūrinei, eko
nominei ir politinei autono
mijai iškovoti. Bet tam 
priešinasi baskų bankinin
kai, pramoninkai ir laivų 
savininkai, kurie jaučia, 
kad istorinės svajonės apie 
nepriklausomą baskų vals
tybę, — bendrą su anapus 
Pirėnų gyvenančiais pran
cūzų baskais — yra neįvyk
domos.

Ispanijos baskai didžiau
siomis laisvėmis naudojosi 
antrosios ispanų respubli
kos laikotarpy 1931-36 me
tais. Franco pergalė pakei
tė visą tvarką, ir baskų va-

tis Libanas. Sirija, .Jorda
nas ir Izraelis. Tačiau ara
bai tą planą atmetė, neno
rėdami netiesiogiai pripa
žinti Izraelio, o pastarasis ji 
priėmė su kai kuriomis 
techninėmis rezervacijomis.

D a b a r tiniame Izraelio 
projekte numatoma vando 
nį imti iš jo teritorijon Įei
nančio Galilėjos ežero ir 
pompuoti į Negevo dyku
mą. Pagal šį planą Izraelis 
galėtų išmaitinti kelis mi
lijonus naujų gyventojų.

Kassimas užstoja 
komunistus

Irako premjeras Abdel Karim 
Kassim pareikalavo, kad į dar- 
bąbūtų priimtas Ali Shukur, vie
nas žymiausių Irako komunistų, 
kuris yra garvežio mašinistas. 
Jis buvo atleistas iš darbo tuž 
užsiminėjimą unijine veikla dar
bo valandomis. Premjeras Kas
sim nurodė, kad ta veikla jam 
būtų leista ir darbo valandomis. 

das Jose Maria Aguirre pa
bėgo į Prancūziją, kur jis 
save laiko egzilinės baskų 
vyriausybės galva.

Žinios iš viso
___ pasaulio _

• 34 asmenų delegacija iš JAV 
karinės akademijos, vadovauja
ma adm. Phillips, netrukus 
lankys Maskvą. Grupė išvyko il- 
gesnėn kelionėn po Europos kraš
tus. Kitos panašios grupės lanko 
Afriką, Lotynų Ameriką, Toli
muosius ir Artimuosius Rytus. 
Akademijos studentus sudaro 
įvairių ginklų rūšių karininkai, 
ruošiami į generolus.

• Valstybės departamen
tas paskelbė, kad ambasa
dorius Philip Bonsai "netru
kus" grįš į savo postą Ha
vanoje. Paaiškindamas sa
vo nusistatymą, valstybės 
d e p artamentas pastebėjo, 
kad Kubos vyriausybė už
tikrinusi, jog prieš ambasa
dorių nesą jokių kaltinimų. 
P. Bonsai buvo atšauktas, 
kai Castro vyriausybė jį 
buvo apkaltinusi konspira- 
tyvine veikla.

• Gvinėja oficialiai pa
neigė Vakarų Vokietijai, 
kad ji nesanti užmezgusi 
diplomatinių santykių su 
Rytų Vokietija. Esama tik 
prekybinių ryšių.

• Seoule paaiškėjo, kad 
prez. Eisenhoweris griežtai 
atmetęs P. Korėjos prez. 
Syngman Rhee reikalavimą 
pradėti karinius veiksmus 
prieš š. Korėją.

• Ceilone praeitą savait
galį vyko visuotiniai rinki
mai, kuriuose reikėjo iš
rinkti 151 atstovą į parla
mentą. Rinkimuose varžėsi 
23 partijos su 900 kandi
datų.

• Maskva įsteigė papildo
mą Lenino premiją, kuri 
bus skiriama už žurnalizmą. 
Ją iššaukė kilęs neišspren
džiamas kivirčas: literatū
rinei premijai buvę pasiū
lyti du autoriai — šolocho- 
vas su "Atverstosios velė
nos" antruoju tomu ir 
Chruščiovo žentas Adžubei, 
kuris suredagavo Ameriką 
lankiusių rusų laikraštinin
kų įspūdžių knygą "Veidas 
veidan su Amerika". Dabar 
būsią apdovanoti abu.

• Tarpplanetinis JAV sa
telitas jau nuskrido nuo že
mės toliau, negu 1 mil. my- 
liij.
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Taip buvo išdavinėjama Amerika

Kalbos prieš sovietus laikomos piktžodžiavimu

Virš Djakartos dundėjo 
patrankų šūviai, sukilėlių 
karininkai apša u d i n ė j o 
Merdekos rūmus, kur prezi
dentas Sukamo visomis pa
stangomis gynėsi bėgimo 
minties. Sukilėlių vadai jam 
atsiuntė trumpą reikalavi
mą: „Priimkite mūsų rei
kalavimus arba mes jus su
naikinsime !„ Sukamo at
sakė sukilėlių vadų pakvie
timu deryboms. Pasikalbė
jimas truko dvi valandas; 
po jo sukilėlių vadai iš re
zidencijos išėjo susimąstę 
ir liūdni: Sukamo savo stip
rios asmenybės dėka buvo 
juos įtikinęs. Jis buvo juos 
ne tik paskatinęs nutraukti 
partizaninius veiksmus, bet 
ir įtikinęs, kad jų akcija 
galinti jauną valstybę nu
vesti į bedugnę.

Tai, beje, atsitiko 1952 
metais. Dabar, 1960 kovo 
mėnesį, Sukamo rezidenci
ją iš oro apšaudė sprausmi- 
nis sukilėlių lėktuvas. Nors 
prezidentas ir kiti valdžios 
pareigūnai mažiausiai kar
tą per savaitę vis- iš naujo 
užtikrina, kad Indonezijos 
sukilėliai „šį kartą galuti
nai sunaikinti”, tačiau jų 
skaičius diena iš dienos di
dėja. Generalinio štabo vir
šininkas Abdui Haris Nasu- 
tion, vienas 1952 metų su
kilėlių vadų, dar tebestovi 
^Sukamo pusėje. Tačiau 

Ilgais žiemos vakarais, dūzgiant verpimo rateliams, kiek dainų 
būdavo išdainuojama... Čia Amerikoje mūsų moterys tokiomis prie
monėmis jau nebesinaudoja, o jaunimas apie ratelį gal žino tik iš 
knygų...

—Kuku, jau aš čia!...

SUKARNO IR SUKILĖLIAI
Chruščiovo vizitas suskaldė Indonezijos visuomenę

Djakartoje jau klausinėja
ma : kaip ilgai dar ?

Sumatroje ir Celenese 
stiprūs sukilėlių junginiai 
vykdo alinamąsias kovas 
prieš vyriausybės kariuo
menę, kurios įsitikinimas, 
kad ji kovojanti už gerą rei
kalą, vis labiau silpnėja. Su
kilėliai kontroliuoja milži
niškas plantacijas, nuo ku
rių priklauso Sukamo už
sienių prekyba, ir vis drą
siau patys pradeda prekiau
ti su Malajais, Singapūru, 
Filipinais ir net tokiais to
limais kraštais, kaip Tauti
nė Kinija ir Pietų Vietna
mas.

Sukilėlių vyriausybė yra 
pasidalinusi į dvi grupes. 
Viena, vadovaujama „revo
liucinės vyriausybės minis
terio pirmininko” dr. Sjaf- 
rudin Praviranegara, yra 
išvykusi į užsienius, kur 
daugely laisvųjų Azijos 
kraštų žadina nuotaikas 
prieš Sukamo. Antroji gru
pė yra likusi Sumatroje ir 
Celebese, kur jos kariuome
nė kontroliuoja plačias teri
torijas, i-šskyrus didžiuo
sius miestus.

Net Djakartoje jau pri
pažįstama, kad sukilėlių jė
gos auga. Laikraštis „Šu
lui! Indonesia” net pranešė, 
kad sukilėliai turi tipo B-26 
ir B-29 bombonešius, „Mus

tangus” ir kitų rūšių lėktu
vus.

Vyriausybei ištikimų ele
mentų moralė pastaruoju 
metu gavo ir kitų didelių 
smūgių: Sukamo įvykdytas 
parlamento paleidimas ir 
Chruščiovo vizitas suskaldė 
ir vyriausybės stovyklą. 
Skilimas ypač jaučiamas 
vyriausybei ištikimose kari
nėse pajėgose: laivyno vir
šininkas adm. Subiakto, 
kaip nepatikimas, buvo pa
siųstas į „auksinę tremtį” 
(paskirtas ambasadoriumi į 
Ankarą), o kraštutiniškai 
kairios aviacijos jėgos rei
kalauja generalinio štabo 
viršininko Nasution atsi
statydinimo. Būdamas išti
kimas mahometonas ir aiš
kus antikomunistas, Nasu
tion tebėra svarbiausioji 
garantija, kad Sukamo re
žimas nenuslys į prokomu
nistinę vagą.

Indoneziją lankiusio Ni
kitos Chruščiovo pažadėtos 
dovanos ir pagalbos akcijos 
pradžiugino tik naiviuosius 
ir trumparegius. Atsakingi 
politikai įžiūri šios „nesava
naudiškos pagalbos iš Mas
kvos” dviveidiškumą. Ir lig
šiolinė „techninė pagalba” 
buvo susieta su „tiekimu” 
mažos, bet labai veiklios so
vietų, čekų ir sovietinės zo
nos ekspertų ir inžinierių 
grupės. Kiekvienas jų, šalia 
technikos, pasireiškia ir ko
munistinių celių steigimu 
bei švietimu”.

Nuoširdūs demokratijos 
šalininkai su baime žiūri į 
artėjančią dieną, kurią In
donezija bus nukreipta vis 
labiau prekiauti — įskai
tant ir ginklų siuntas — su 
Rytų bloku ir su gaunamo
mis mašinomis bei fabrikų 
plėtimais gausės ir specia
listų iš Rytų bloko skaičius.

Norėdamos laiku sukliu
dyti, kad Indonezija „šaltu 
keliu” neprarastų savo lais
vės, musulmoniškoji Majo- 
emi partija, demokratu 
partija ir Nathadul Ulama 
partija yra pasiruošusios 
k i e kvienam kompromisui. 
Dar jos teberemia prezi
dentą, nors parlamento pa
leidimas ir diktatūros grės
mė jau ir jų pažiūrose su
kėlė sąmyšį. Kiekvieną die
ną jėgų santykis gali le
miamai pasikeisti Sukamo 
nenaudai, (t p).

Kas Dirvos neskaito
- daug nustoja!

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti Dirvą.

Naujiems skaityto
jams prenumerata 
metams tik 8 doleriai

Apsisprendęs nutraukti ryšius 
su komunizmu, kuris tuo metu 
buvo susibičiuliavęs su hitleri
niu nacizmu, Whittaker Cham
bers buvo begalvojąs eiti poli- 
cijon, tačiau bijojo, kad jo pra
nešimas gali nepasiekti tikslo, 
patekęs į komunistų arba "rudo
sios kolonos" rankas. Jo kolega 
laikraštininkas Don Levine suži
nojęs, kad komunizmo agentai ap
nikę net pačius aukštuosius vy
riausybės postus, pataria kreip
tis į JAV prezidentą ir pažada 
išrūpinti audienciją. Tačiau prez. 
Rooseveltas atsisako juos pri
imti, ir jo asmeninis sekretorius 
Mclntyre nukreipia Chambers ir 
Levine į valst. dep-to pasekre- 
torių Berle, kuris kitais išskai
čiavimais sutinka su jais pasi
kalbėti savo namuose.

Aštuoneri metai slaptoje 
stalinėje

Chamberso pasakojimą Berle 
pertraukė tik retkarčiais. Nes 
tai, ką jis pasakojo, skambėjo, 
kaip kriminalinis romanas. Bet 
vis dėlto pasekretorius patikėjo 
savo svečio pasakojimu ir pa
kvietė jį į savo darbo kambarį.

Ten Berle surašė pasakojimo 
santrauką. Chambers stebėjosi, 
kaip puikiai valstybės sekreto
rius viską atsiminė. Paskui jis 
atskirus lapus sudėjo papkėn ir 
jos viršelyje įrašė: "pogrindis -- 
špionažas - -agentai".

Kitą dieną Berle nuvyko į Bal
tuosius Rūmus, norėdamas rei
kalą referuoti prezidentui, tačiau 
Rooseveltas jį išjuokė. Pasekre- 
toriui nenorint nusileisti, pre
zidentas supyko ir sušuko:

--Šok į vandenį!
Tų žodžių prasmė bus aiškes

nė lietuviškame išsireiškime: 
"Nešdinkis po velnių!"

Berle nešoko į vandenį ir ne- 
nusinešdino po velnių, bet bylą 
parsinešė namo ir įsidėjo rašo
mojo stalo slaptan skyriun, kur 
ji išgulėjo aštuonerius metus. 
Kai ji vėl buvo ištraukta, jos 
turinys sukėlė pasaulinę sensa
ciją.

--Kodėl Rooseveltas atsisakė 
patikrinti kaltinimus, pravedant 
kvotą, man nesuprantama,-- 
po kelių dienų Berle pasakojo 
laikraštininkui Don Levine.

Dar nesuprantamesnė prezi
dento Roosevelto . laikysena ir 
dėlto, kad nuo 1939 metų va
saros Sovietiją reikėjo laikyti 
nacinės Vokietijos sąjungininke, 
ir Rooseveltas Hitlerio tiesiog 
mirtinai nekentė.

Kas paskatino prezidentą 
dengti Sovietiją?--klausinėjo sa
ve Berle. Tas klausimas pasek- 
retoriui sukėlė dar didesnę mįs
lę, kai po poros dienų buvo gau
tas kitas įspėjimas, į kurį Roose
veltas taip pat nekreipė dėme
sio, nors jis buvo atėjęs iš gana 
autoritetingų šaltinių--iš Pran
cūzijos ministerio pirmininko 
Daladier.

Prancūzijos premjeras buvo 
pasikvietęs JAV pasiuntinį Wil- 
liam Bullit į karo ministeriją 
ir pareiškęs: "Mūsų Antrasis 
Biuras konstatavo, kad aukštas 
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amerikiečių valdininkas, pavar
de ‘Aižė Iss,* šnipinėja So- 
vietijai."

Bullit atlaidžiai nusišypsojo ir 
mandagiai padėkojo. Deja, jis 
nesuvokė, kad prancūzai neišta
ria H, ir tas "Aižė Iss" 
buvo ne kas kita, kaip Alger Hiss. 
Bet pranešimą jis vis dėlto per
davė į Washingtoną. Ten jis bu
vo numestas šalin, kaip ir Whit- 
taker Chambers įspėjimas.

Niekas nenorėjo 
„kišti nagų”

Kitą rytą, po pasikalbėjimo 
su pasekretoriumi Berle, Cham
bers išvažiavo atgal į New Yorką, 
susitvarkė daiktus ir laukė areš
to. Išduodamas šnipus, jis buvo 
apkaltinęs ir save, o Šnipinėji
mas visose pasaulio valstybėse 
sunkiai baudžiamas. T ačiau 
veltui jis laukė.

Dar labiau, negu Whittaker 
Chambers, stebėjosi laikrašti
ninkas Levine, nors jis gerai 
orientavosi Washingtono vyriau
sybės sluoksniuose. Jam paban
džius kongreso atstovus paska
tinti intervencijai, visi reikalo 
kratėsi iš tolo. Priešingai, tuo 
metu Hitleriui pradėjus karą su 
Sovietiją, kiekvienas žodis prieš 
komunistinę valstybę buvo lygus 
piktžodžiavimui.

Chambers tuo metu buvo pa
kilęs į vyresniuosius Time re
daktorius. Iš dažnų jo susitikimų 
su Levine, ir pastarajam galuti
nai paaiškėjo, kad Alger Hiss, 
dešinioji Roosevelto ranka, tikrai 
yra anksčiau buvęs ir gal dar 
tebebuvo svetimos valstybės 
agentas.

Nepaisant Chambers abejonių, 
Levine nebematė kito kelio iš
davikui sukliudyti, kaip tik nuei
ti į FBI ir viską papasakoti. 
Galutinai pasiryžęs, vieną dieną 
nuėjo pas aukštą saugumo tarny
bos valdininką. Tačiau, vos tik 
jam pradėjus kalbėti apie faktą, 
kad svarbiuose vyriausybės pos
tuose sėdi daug komunistų agen
tų, valdininkas jį nutraukė:

--Prieš Hissą nieko negalima 
pasakyti. Jis yra tabu! Be to, 
sovietai tuoj surastų pakaitalus, 
vos tik jį arba kitą rusams sim
patizuojantį valdininką nušalintu
me.

Don Levine nebuvo valdininkui 
net paminėjęs Hisso pavardės!

Na, ar ne pamišėlė?

Tik po Roosevelto mirties 
akmuo pradėjo riedėti ir, kaip 

dažnai istorijoje, atsitiktinumo 
pajudintas.

Buvo karšta 1945 metų rugpiū
čio diena, kai į New Haven, 
Conn., FBI įstaigą atėjo viena 
moteris: mokytoja Elisabeth 
Bentley. Tyliu, užsikertančiu 
balsu ji pareiškė:

--Aš šnipinėjauSovietijos nau
dai.

Valdininkas pamanė turįs 
reikalų supamišėle. Beveik kiek
vieną dieną į policijos įstaigas 
ateina žmonių, kaltinančių save 
neįmanomiausiais nusikaltimais. 
Tačiau murmėdamas, pečius 
traukydamas, užrašė jos prane
šimą. Ši nereikšminga moterė
lė šnipinėjusi drauge su aukštai
siais valstybės pareigūnais! Na, 
ar ne pamišėlė? >

Tačiau, visa tai, ką Elisabeth 
Bentley papasakojo, pasirodė tik
ra tiesa. Dar prieš vienerius me
tus ji buvo jungiamuoju rateliu 
tarp finansų pasekretoriaus Har
ry Dexter White ir "Bill", tūlo 
komunistų agento. Be kita ko, 
ji sovietams perdavusi ir seri
ją naujų, dar nepaleistų apyvar
ton amerikinių pinigų okupuotai 
Vokietijai. Rusai jais padarė mi
lijardinį biznį. O atlyginimas? 
Elisabeth Bentley neseniai gavo 
du tūkstančius dolerių.

Tačiau ne tie juokingi arbat
pinigiai yra priežastis, dėl ku
rios ji atvyko į FBI. Tikroji 
priežastis, paskatinusi ją nusi
sukti nuo komunizmo, tiesiog ab
surdiška. Jai įsakyta išstoti iš 
partijos ir nutraukti ryšius su 
dabartiniu špionažu žiedu--ta- 
čiau ne dėlto, kad ja būtų pra
dėta nepasitikėti, o todėl, kad 
visas špionažo aparatas Jungti
nėse Valstybėse perorganizuoja
mas.

Jos vyras Jaša Golos, su ku
riuo ji nebuvo oficialiai susi
tuokusi, mirė prieš dvejus me
tus. Jis buvo jos didysis ryšys 
su komunistų partija. Dabar ji 
jau nebeturi ko prarasti. Ir ko 
jai maišytis tuose sluoksniuose, 
kurie jai neįdomūs?

Gal dar buvo ir daugiau prie
žasčių, paskatinusių ją nutrauk
ti ryšius su praeitimi, bet at
rodo, kad tikrai vienišumas ją 
paskatino nueiti į FBI.

„Labai keista”
Sekančiais metais ji artimai 

bendradarbiauja su Washingtono 
FBI centrine, nepažadindama 
ypatingo dėmesio. Tik 1948 va
sarą prasideda permainos, kai 
vienam aukštesniam valdininkui 
į akis krinta keistas ryšys: jos 
pranešime minimos pavardės, 
kurios minėtos kituose protoko
luose.

Pasekretorius Berle, kuris 
tuos "kitus protokdlus"--Whit- 
taker Chambers pranešimą--te
belaiko savo slaptoje stalinėje, 
pasikviečia Elisabeth Bentley ir 
paklausia, ar ji pažįstanti tūlą 
"Bob" arba "Carl".

Ji nuneigia. Berlepamini Whit- 
taker Chambers pavardę, bet ir 
jos Elisabeth Bentley nežino: 
savo partinėje celėje ji jo ne
sutikusi. Nieko neparyškina ir jo 
išvaizdos atpasakojimas.

--To žmogaus niekada nema
čiau,--sako ji--Nepažįstu ir kitų 
trijų vyrų: nei Mr. Chambers, 
nei "Bob", nei "Carl",--ji dar 
nežino, kad tie trys vardai reiš
kia tą patį žmogų, kurio nuotrau
ka jai buvo parodyta.

--Labai keista,--murma Ber
le.

(Bus daugiau)
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LAIKO NEDAUG, O REIKALAS SKUBUS
Liepos 15 d. sukaks 550 

metų nuo Žalgirio mūšio. 
Jei mes esame pratę minėti 
visokias kitas sukaktis, tai 
ypač reikia šią sukaktį pa
minėti:

1. Vasario 16 d. minėji
muose mes prisimename 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo sukakti, tačiau 
svetimtaučiai, o kai kada 
net ir mes patys, esame 
įpratę žodžio „atstatymo” 
nepastebėti, esame linkę 
vaizduoti sau Lietuvą dar 
jauną, vos kelis rpetus gy
venusią savo valstybiniu 
gyvenimu.

2. Minėdami 550 metu 
Žalgirio mūšio sukaktį, mes 
turėsime retą progą visiems 
pabrėžti, kad Lietuva nėra 
nauja valstybė, bet kad toji 
valstybė jau senai egzista
vo ir kad ji iš vienos pusės 
dengė vakarų civilizaciją 
nuo mongolų antplūdžio, o 
iš kitos pusės — sutriuški
no kryžiuočių galybę bei su
stabdė germanų veržimąsi 
į rytus.

3. Prieš 550 metų Lietu
va šį istorinį Žalgirio mūšį 
laimėjo sąjungoje su Len
kija, tačiau lenkai, norėda
mi savo vaidmenį perver
tinti, yra linkę lietuvių

PEDAGOGINIO LITUANISTIKOS INSTITUTO GLOBOS 
KOMITETO ATSIŠAUKIMAS

Mums, žemiau pasirašiu
siems, tenka didi garbė, o taip 
pat ir didi pareiga rūpintis Chi
cagos Pedagoginio Lituanistikos 
Instituto moraliniu ir medžia
giniu išlaikymu.

Kad Pedagoginis Lituanistikos 
Institutas, kuris išaugo iš Aukš
tųjų Pedagoginių Lituanistikos 
Kursų, galėtų ir toliau sėkmin
gai augti ir atlikti užsibrėžtus 
lituanistinio švietimo uždavinius, 
jis reikalingas visų lietuvių dė
mesio ir sutelktinės paramos.

Ką duos Pedagoginis Lituanis
tikos Institutas?

Svetur atsidūrusi lietuviškoji 
šviesuomenė, nūdien kultūrinį 
gyvenimą kurianti ar jam vado
vaujanti, metas iš meto natūra

liu būdu mažėja ir nyksta, o tuo 
tarpu jau antras tremties de
šimtmetis eina, kai retėjančios 
šviesuomenės eilės maža bepa- 
pildomos. O kas bus dar po de
šimties metų ir tolimesnėje iš
eivijos ateityje?

Gyvajai lietuvybei ugdyti, tau
tinei mūsų kultūrai kurti, kultū
riniam gyvenimui vadovauti rei
kia šviesuomenės prieauglio: li
tuanistinėms mokykloms mo
kytojų organizacijoms vadovų su 
gilesniu lituanistiniu pasiruoši
mu, kokį ir teiks Pedagoginis 
Lituanistikos Institutas.

Instituto Globos Komitetas, 
pradėdamas savo darbą, pir-

DR. P. DAUŽVARDIS,
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Po LIČKUS

reikšmę jei jau ne visai eli
minuoti, tai bent sumažinti 
iki minimumo, šiais metais 
Žalgirio apylinkėse (dabar 
Lenkijos ribose) įvyks di
delės šio istorinio mūšio mi
nėjimo iškilmės, kur, reikia 
manyti, lenkų vaidmuo bus 
išpūstas, o lietuvių — nu
stelbtas. Panašiai, galbūt, 
lenkai elgsis JAV bei kitur. 
Lenkai tam reikalui yra iš
leidę savo veikalų apie šį 
mūšį, kuriuose lietuvių 
vaidmuo yra nustelbtas. 
Mums reikia būti pasiren
gus savo vaidmenį tame 
mūšyje teisingai nušviesti, 
o lenkų nepamatuotus isto
rinių faktų klastojimus at
remti.

Kaip visa tai padaryti?
Receptų gali būti daug, 

tačiau tam reikalui turime 
mažai laiko ir todėl reikia 
užsibrėžti tik tiek, kiek ga
lėtumėm atlikti.

Nevienas, gal pasakys, 
kad lenkų yra daug, jie jau 
daug toje srityje yra pada
rę ir mums bus sunku juos 
atsverti, šitoks galvojimas 
ne visai turi pagrindo, nes 
iš melo padaryti tariamą

miausia kreipiasi į lietuvių aka
deminį jaunimą, lankantį vieti
nes aukštąsias mokyklas, prašy
damas nuoširdžiai susidomėti li
tuanistinėmis studijomis* ski
riant ir joms nors dalelę savo 
energijos ir laiko. Mes žinome, 
kad profesinis pasiruošimas gy
venimui iš studentijos reikalau
ja daug įtempto darbo ir daug 
lėšų, kad idealistinėms studi
joms maža belieka laiko ir pi
nigo; bet gyvieji pavyzdžiai rodo, 
jog ryžtingam jaunimui tos kliu
dančios aplinkybės nėra nenuga
limos. Štai ir dabar Institutą 
lankančių klausytojų tarpe yra 
20 studentų.

Kreipdamiesi į vyresniąją 
visuomenės kartą, su didžiu dė
kingumu mes prisimename tuos 
realiuosius patriotus, kurie pi
nigais jau yra parėmę šį Insti
tutą lankančią studentiją. Insti
tuto užuomazgai, Aukštiesiems 
Ped. Lituanistikos Kursams, vy
resnioji karta sudėjo tiek pini
gų, kiek tuo tarpu jų reikėjo.

Tad, džiaugdamiesi gyvu jau
nosios kartos idealizmu ir rea
laus patriotizmo buvimu mūsų 
visuomenėje, Pedagoginio Litu
anistikos Instituto globos tarny
bą mes pradedame su šviesiu ir 
viltingu žvilgsniu ateitin, tikė
damiesi, jog mūsų akademinis 
jaunimas uoliai lankys Instituto 
paskaitas, o visuomenė teiks jam 
reikalingą finansinę paramą.

M. KRIKŠČIŪNAS,
Profesorių Draugijos Pirmininkas

BR. KRIŠTANAVIČIUS, 
Tėvų Jėzuitų Vyresnysis

DOMAS VELIČKA, 
Instituto Lektorių Tarybos 
Atstovas
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tiesą reikia kur kas dau
giau darbo, reikia ir storų 
veikalų išleisti, o tikrai tie
sai išdėstyti gali užtekti ir 
plonesnių veikalų. Pvz., į 
lenkų norą lietuvius igno
ruoti ir visus laimėjimo lau
rus sau pasiglemžti, jau už
tenka priminti faktą, kad 
kryžiuočių ordeno magis
tras prieš pat mūšį yra at
siuntęs Vytautui ir Jogai
lai po vieną kardą. Jei ten 
lietuviai būtų buvę nereikš
mingi, tai būtų užtekę pa
siųsti tik vieną kardą Jo
gailai. Pagaliau ir pats Jo
gaila buvo lietuvis. Tai tik 
vienas iš daugelio istorinių 
fragmentu.

Teko girdėti, kad pulk. O. 
Urbonas, Švedijoje, yra pa
rašęs apie Žalgirio mūšį 
studiją ir ji bus greit at
spausdinta (leidžiama lie
tuviškai). Tad reikia susi
rišti su pačiu autoriumi, ir 
gavus jo leidimą, tą studi
ją išversti į anglų kalbą. 
Be to, reikia paprašyti ku
rio nors istoriko, kad tame 
vertime parašytų tinkamą 
įvadą, suteikiant tam mū
šiui reikiamą istorinį foną.

Tokios studijos su įvadu 
išleidimas angliškai daug 
nekaštuos, o nauda iš to 
mūsų reikalui bus gana di
delė, nes galima bus šią 
studiją išdalinti žurnalis
tams, valdžios žmonėms ir 
pan. Be to, jei reikėtų at
remti spaudoje mums ne
palankią lenkų propagandą, 
tai galima būtų su atitin
kamu laišku pasiųsti laikr. 
redakcijoms ir tokį veika- 
liuką. žinoma, visa tai rei
kia padaryti dar prieš lie
pos 15 d.

Beveik visose kolonijose 
liepos mėn. yra daromi Da
riaus ir Girėno skridimo 
per Atlantą minėjimai. Tie 
minėjimai, paprastai, su
traukia daug žmonių, atsi
lanko net gubernatoriai, 
kongresmanai ir kiti aukšti 
svečiai, šiais metais gal bū
tų galima tuos minėjimus 
sujungti.

Kas turėtų imtis 
iniciatyvos?

Manyčiau, iniciatyvos tu
rėtų imtis kuri nors orga
nizacija, ar net pavieniai 
asmenys, atsižvelgiant į 
vietos aplinkybes. Pvz., vie
noj kolonijoj gali imtis ini
ciatyvos viena organizacija, 
kitoj — kita. Sakau inicia
tyvos, nes iniciatorė orga
nizacija pati viena to darbo 
neatliks, o ji tik sušauks 
visų kitų organizacijų at
stovų pasitarimą ir tokiu 
būdu pats darbas bus dir
bamas visų organizacijų 
bendrai.

MOBILE, Alabamoje, įvesti 
leidimai moterims, norinčioms 
nešioti batukus aukštais užkul
niais. Išsimdama leidimą mo
teris pasirašo, jog miestas neat
sakingas už jos susižeidimus, jei 
ji nešios batus su kulnim, 
aukštesnėm negu pusantro colio 
ir mažiau negu vieno colio plo
čio.

Č. Janušo paveikslas "Žvejų prieplauka", kuris buvo išstatytas dailės parodoje Chicagoje

Pirmųjų, skyrių turinys
Į senatorius išrinktas draugas Peppone gavo užda

vinį parinkti ir Sovietijon palydėti dešimtį patikimų par
tiečių. Don.Camillo, grasindamas-iškelti aikštėn jo slaptą 
praturtėjimą ir įsivėlimą į skandalingą eferą, prievarta 
įsiskverbia į keliaujančių tarpą spaustuvininko Tarocci 
Camillo vardu. Kelionės metu jis užsiima tokiomis super- 
komunistinėmis agitacijomis, kad draugas Rondellą ne
tenka pusiausvyros, sudrasko partijos nario liudijimą ir 
išsiunčiamas,atgal į Italiją. Peppone ir Don Camillo apgy
vendinami tame pačiame viešbučio kambaryje.

IV. LAISVA PRIEŠPIET!
"In illo tempore: Missus ėst 

Angelus Gabriel a Deo in civi- 
tate Galilaeae, cui nomen Na- 
zareth, ad Virginemdesponsatam 
viro, cui nomen erat Joseph, de 
domo David, et nomen Virginis 
Maria. Et ingressus Angelus ad 
eam dixit: Avė, gratia’ pieną: 
Dominus tecum..."

Jis keliavo... drauge su vais
tininku... ir tai buvo kelionė lėk
tuvu... Staiga lėktuvas slystelė
jo ant sparno, net kvapą užėmė, 
ir Peppone klausinėjo save, iŠ 
kur toks apstas lotynų kalbos... 
ir stebėjosi, kad lyg tyčia tas 
susiraukęs reakcionierius vais
tininkas sėdėjo priešais jį, drau
ge keliaudamas į Sovietų Sąjun
gą... Bet štai vėl pasigirdo ta 
keista lotynų kalba...

"Quae, cum audisset, turbata 
ėst in sermone eius: et cogita- 
bat ąualis esset ista salutatio. 
Et ait Angelus ei: Ne timeas, 
Maria invenisti enim gratia apud 
Deum..."

Su didžiausiomis pastangomis 
pakėlė Peppone vieną blakstie
ną, kuri svėrė maždaug pusę 
tonos. Lėtai susikoncentravo a- 
kies lėlytė į vieną blankiais tape
tais aptrauktą sieną. Paskui nu
kreipė dėmesį į kartoninį ketur
kampį, prikabintą vinimi, ir tenai 
buvo kiriliškomis raidėmis kaž
kas parašyta.

"... et vocabis nomen eius Je- 
sum. Hic erit magnus, et Filius 
Altissimi vocabitur..."

Peppone atplėšė ir antrąją akį, 
staigiai apsivertė ant kito šono 
ir pajuto, kaip užėmė jam gerk
lę: stalas, kurį valdinė susisie
kimo įstaiga buvo paskyrusi į 
šį kambarį, buvo paverstas al
toriumi, ir draugas Tarocci Ca
millo stovėjo priešais jį, kaip 
tik tuo metu iš savo raudonai 
įrišto "Pensėes de Lenine" to
melio skaitydamas "Sequentia 
sancti Evangelii secundum Lu- 
cam".

Peppone pašoko iš lovos, pri
bėgo prie durų ir klausėsi; jo 
širdis plakė, kaip pašėlusi, ir 
jis pajuto norą ant draugo Ta
rocci galvos užmesti antklodę.

Tačiau metė tą mintį ir pra
dėjo vaikščioti po kambarį, kel
damas kiek galint daugiau triukš
mo, iki pačiame jo sumišimo 
įkarštyje pasigirdo tas pra
keiktas varpelis. Jis nenorėjo 
klausyti, ir vis dėlto klausė, ir 

kai Don Camillo pakėlė aukš
tyn kuklų alumininį dubenėlį, ku
ris jam tarnavo taurės vietoje, 
Peppone sustojo ir nulenkė gal
vą.

Kaip tik tą akimirką korido
riuje pasigirdo sunkūs žingsniai, 
tačiau Peppone nesujudėjo. Jis 
sukando dantis ir pats sau tarė: 
"Teįvyksta, kas lemta."

Tačiau atsitiko taip, kad žings
niai ties durimis nutilo, kažkas 
pabeldė į duris ir darkyta italų 
kalba pusbalsiu prabilo: "Pabusk, 
drauge!"

Peppone atsakė niurzgėjimu, 
ir nepažįstamasis nutolo, kad 
pasibelstų į sekančias duris.

--Ite, Missa ėst...--pagaliau 
pasakė Don Camillo.

--Užteks,--nukirto Peppone, 
kuriam prakaitas liejosi iš vi
sų porų.--Palaiminimą gali pa
sitaupyti!

--Viešpatie,--šnibždėjo Don 
Camillo, nusilenkdamas prieš 
vandens bonkon įstatytą kruci
fiksą,--atleisk jam. Jo baimė 
didesnė už protą.

--Tik norėčiau žinoti, ką tams
ta pagalvojai, kai buvo pabelsta 
į duris,--niršo Peppone.

--Buvo pabelsta į duris?-- 
nustebęs paklausė Don Camillo. 
--Aš nieko negirdėjau.

Peppone toliau nebeklausinėjo, 
nes pastebėjo, kad Don Camil
lo tikrai buvo nuoširdus. Jis 
pasijuto nuostabiai pavargęs ir 
tenorėjo kristi lovon ir vėl knark
ti, net jeigu ir vėl tektų at
naujinti kelionę lėktuvu kartu su 
nekenčiamu vaistininku.

--Kai tamsta jau galutinai ap
sirengęs,--prabilo jis piktai,-- 
tai susitvarkyk tuos daiktus ir 
išeik iš kambario, kad ir aš 
galėčiau apsirengti.

--Drauge,--taikiai prabilo Don 
Camillo,--tu esi taip keistai su
sijaudinęs. O gal tau Sovietų Są
jungos klimatas nėra tikrasis?

--Šią akimirką tamsta nesi 
tikrasis man!--sušuko Peppone, 
jį stumdamas link durų.

Jo plaukai pasišiaušė, kai pa
stebėjo, kad durys nebuvo užkiš
tos. Vyrui, kuris buvo pabeldęs, 
tereikėjo tik paspausti rankeną...

♦
Draugė Nadia Petrovna jau lau

kė jų mažame valgomajame, ku
riame buvo patiekti pusryčiai. 
Visiems susirinkus, ji pareiškė:

--Mes galime užimti vietas. 
Draugas Oregovas ateis vėliau

Draugė Petrovna šį rytą bu
vo užsidėjusi valdininko miną, 
kuri sukūrė ledinį atstumą. Ji 
kalbėjo įsakyminiu tonu, nė vie
nam nežvelgė į veidą, buvo vi
siškai formali ir šalta. Kaip 
sustyrusi atsisėdo prie stalo, 
tepadarydama tik reikalingiau
sius judesius. Mažais gurkšne
liais išgėrė vienintelį arbatos 
puoduką, tartum išpildydamas 
valdinę pareigą.

Trumpai, ji atrodė, lyg būtų 
įlindusi į nepralaužiamus, nepra
matomus šarvus. Deja, kai ku
rie tų šarvų susiuvimai leido gai
vinantį, švelnų kvapą, kuris vėl 
gadino tą nepralaužiamumo įs
pūdį. Nadia Petrovna savo ryti
nio tualeto metu užmiršo, kad 
ji buvo valdininkė, ir apsipurkš- 
tė keliais iš draugo Nanni Sca- 
moggios gauto vandenėlio la
šeliais.

Draugas Scamoggia sėdėjo pri
deramame atstume nuo draugės 
Nadios, tačiau turėjo jautrią no
sį ir tuoj užuodė kvapelį.

Draugas Jenka Oregovas įžen
gė, kai jie jau buvo papusryčia
vę. Jis atrodė labai susirūpinęs. 
Išsiblaškęs linktelėjo pasisvei
kindamas ir kartu su drauge Pet
rovna atsisėdo nuošaliame kam
bario kampelyje. Jie susijaudinę 
kažką kalbėjo, gana ilgai ir pa
kartotinai tikrindami užantspau
duotą popieriaus lapą, kurį drau
gas Oregovas buvo išsiėmęs iš 
savo portfelio.
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...ir pakartotinai tikrino antspau
duotą popierių, kurį draugas Ore
govas...

Kai jie susitarė, draugė Pet
rovna atsisuko į Pepponę ir pa
reiškė:

--Draugas Jenka Oregovas iš 
atitinkamos Inturisto įstaigos ga
vo tikslią dienos programą, pa
gal kurią mielieji Sovietų Są
jungos svečiai turi sunaudoti sa
vo laiką. Šiandien rytą, devintą 
valandą, itališkieji draugai ap
žiūrės traktorių fabriką "Rau
donoji žvaigždė".

Peppone sumišęs žiūrėjo į ją.

--Atleiskite, drąuge,--paga
liau prabilo jis,--bet man atrodo, 
kad mes traktorių fabriką "Rau
donoji žvaigždė" apžiūrėjome, 
vos tik atvykę...

Draugė Petrovna iš naujo ta
rėsi su draugu Oregovu.

--Programa, kurią draugas 
Jenka Oregovas šį rytą gavo,-- 
pasakė ji Pepponei, rodydama la
pą,--numato, kad itališkieji 
draugai vakarykščią popietę pra
leido, ilsėdamiesi po varginan
čios kelionės, ir kad jiešiąprieš- 
pietę pasišvęs traktorių fabriko 
"Raudonoji žvaigždė" apžiūrėji
mui. Ankstesnioji programa pa
keičiama nauja ir tuo būdu lieka 
negaliojanti. Todėl vakarykščią 
apžiūrėjimą reikia laikyti ne
įvykusiu.

(Nukelta į 5 psl.)



Nr. 34 — 4 DIRVA 1960 m. kovo 21 d.

DIRVA
— THE FIELD —

Established in 1915
6907 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio 
HEnderson 1-6344

Prenumerata metams: $10.00 • Laikraštis išeina tris 
kartus savaitėje: pirmadieniais, trečiadieniais ir penkta
dieniais, išskyrus šventes.

Redaguoja: B. Gaidžiūnas, V. Gedgaudas ir J. Palukaitis 
• Redakcinę kolegiją sudaro: P. Bastys, E. Čekienė, 
R. Mieželis, J. Paplėnas, V. Rastenis ir St. Santvaras.

Bandant imigracines duris 
plačiau praverti

Nemažai buvo ir nustebintų, kada išgirdo, kad prezi
dentas Eisenhoweris reikalauja į JAV įsileisti daugiau 
imigrantų. Nustebintų gal todėl, kad imigrantų įsileidimo 
klausimas pasaulyje pačioj didžiausioj imigrantų vals
tybėj, pasidaręs kaip ir nepopularus. Mat, prieš daug 
metų įsikūrusieji jau pradeda kreivai žiūrėti į tuos, kurie 
čia atkeliauja ar dar gali atkeliauti. Tai kartojasi tokių 
žmonių elgesiu, kurie traukiny užėmę patogias vietas 
kreivai žiūri į tuos, kurie dar ateina vietų ieškodami. Tai 
kartojasi sotaus ir patogiai gyvenančio pažiūra į. tuos, 
kurie nei sočios duonos, nei patogios pastogės neturi, o 
kaimynystėj apsigyvenę gali net tam patogumui pakenkti.

Oficialūs daviniai sako, kad dabartinė metinė imi
grantų kvota į JAV yra 154,000. Prezidentas Eisenhowe- 
ris reikalauja, kad tas skaičius būtų padvigubintas. Kai 
kurie net spėjo suskaičiuoti, kad toks padvigubintas ijni- 
grantų skaičius jau atsvertų kasmetinį juodųjų prieaug
lį, kurių gimimų skaičius toli prašoka baltųjų gimimų 
skaičių. O tai toliau pramatantiems kelia rimtą baimę, 
kad tokiais greitais žingsniais tamsėjama.

Kai kurie jau spėjo išaiškinti ir taip, kad šis prezi
dento Eisenhowerio reikalavimas yra ne kas kita, kaip 
rinkiminės programos dalis. Atseit, pasiseks ar nepasi
seks tą reikalavimą pravesti, bet visiems imigrantams, 
kurių žingsniai šiame krašte dar ne tokie gilūs ir pavy
dūs kaip tų, kurių čia jau kelinta karta gyvena, tikrai 
patiks. O kai patiks, tai jie ir balsą atiduos už tos parti
jos vadus, kurie tokį gražų sumanymą kelia.

Kurie komentarai bus teisingi, netolima ateitis bus 
geriausia liudininkė. O mes galime tik patvirtinti, kad 
šiam kraštui naujų imigrantų tikrai dar daug reikia. 
Viena, kad čia dar tiek daug vietos, kurios kituose kraš
tuose stinga. O antra, kad imigrantai visais laikais šiam 
kraštui davė tokį kraują ir jėgą, kurie padėjo sukurti tą 
materialini gerbūvį, kokio kiti kraštai neturi.

Nė kiek neabejojame, kad ypatingą išimtį, žinoma, 
gerąja prasme, turi paskutinioji imigrantų banga. Vienų 
ji vadinama DP, kitų politinių pabėgėlių, dar kitų — 
tremtinių. Paskutinįjį vardą gal dažniausia mes patys 
sau esam prisiskyrę.

Tie imigrantų tūkstančiai daugumoj išmokslinti ir 
savose valstybėse atsakingas pareigas ėję. Normalioms 
sąlygoms esant, jie niekad nebūtų išėję imigrantų keliais. 
Pagaliau, jų niekas tokiais skaičiais ir tokių profesijų 
nebūtų ir išleidę. Juk jų paruošimas kiekvienai valstybei 
perdaug buvo brangus, kad jų lengvai atsižadėtų.

Mes patys, kurie tose eilėse tada buvom, stebėjomės, 
kad po karo tais politiniais pabėgėliais prasidėjęs turgus 
buvo išvirtęs tik j raumenų prekybą. Ir tai dar nenorėjo 
pirkti, visokias kliūtis statė. Ir jei tada būtų atsiradęs 
koks gudrus JAV politikas, būtų sugebėjęs juos visus į 
šį kraštą atvežti, šiandien tikrai nebūtų gailėjęsis. Kraš
tas būtų praturtėjęs dar daugeliu tokių jėgų, kuriomis 
šiandien džiaugiasi ir Pietų Amerikos kraštai, ir tolima 
Australija su Zelandija. Kokios retos "progos”, reikia 
manyti, nebepasikartos . ..

Reiktų tik linkėti, kad tos imigracinės durys, kurios 
pasenusiomis normomis ir įstatymais tebėra privertos, 
pačios Amerikos labui, plačiau atsidarytų. O tas įleistas 
naujas kraujas, ir tos naujos jėgoš, rytojaus Ameriką 
tikrai darys dar įtakingesnę ir galingesnę. B. G.

KODĖL "ATOSTOGAUJA" 
TURAUSKAS

Rašėte apie E. Turauską, lyg 
stebėdamiesi, kodėl jis pateko 
į "garbės atostogininkų" tarpą 
Korsikoje, nes jis "paskutiniam 
dešimtmety daugiau verčiasi į- 
vairiais bizniais, bet ne politi
ka".

Nežinau, kuo E. Turauskas 
verčiasi daugiausia, bet su poli
tiniu veikimu jis ryšių dar nėra 
visiškai nutraukęs, šalia tarp
tautinių krikščionių demokratų 
organizacijų, jis pastaruoju me
tu da’r dalyvavo ir nepartinio 
pobūdžio tarptautiniame komite
te, būtent, Pavergtųjų Europos 
Tautų Seimo vietiniame (Pran
cūzijos) komitete, kaip lietuvių 
atstovas. X "atostogininkų" gru
pę jis ir pateko dėl to, kad 
buvo tame komitete, nes ištrė
mimo įsakymas palietė visus 
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PETS komiteto narius, išskyrus 
tuos, kurie turi diplomatinį sta-. 
tušą, (Antras lietuvių atstovas 
tame komitete, Dr. S. A. Bač- 
kis, įsakymo nebuvo paliestas).

Daugeliui tų, kurie nebuvo iš
tremti, esą įsakyta registruotis 
policijoj kasdien po du kartus. 
Toks įsakymas buvęs duotas ir 
diplomatinį statusą turintiesiems 
(Dr. Bačkiui, prof. Baltru
šaičiui), tačiau susisiekus suužs. 
reikalų ministerija, jiems regis
travimosi privolė buvusi at
šaukta.

V.R.,
New York

"VESTUVĖS" KAI K£ IR 
PRADŽIUGINO

Gerai, kad žmonės turi savo 
nuomones, o dar geriau, jog jie 
nesibijo jas viešai išreikšti. Ten
ka pasidžiaugti jog ir R. Kur-

Dialogai su Tėvyne (3)

Kai tauta gynė laisvę...
"Esame bejėgiai, kad galė

tume paskubinti tarptautinių į- 
vykių raidos rato sukimąsi pa
lankesne prasme. Belieka te
sėti kovą toliau... Anksčiau 
ar vėliau mūsų kova suras 
atgarsio, o mūsų tautos kovų 
atkaklumas išrikiuos ją labiau
sią laisvę mylinčių tautų ga
lerijoje".

J. Daumantas, "Partizanai 
už geležinės uždangos".

Kai dar 1946 metų pradžioje 
buvo mėginta aiškintis lietu
viams drauginguose vakariečių 
sluogsniuose, su kuriais ryšiai 
buvo palaikomi jau nacių okupa
cijos metais, dėl sovietų--Va
karų santykių tolesnės raidos 
ir galimo ginkluoto konflikto, 
pareiškimai buvo toli gražu ne
džiuginantys. Sovietų--Vakarų 
santykių tolesnė raida priklausė 
nuo pasikeitimo Vakarų visuome
nės nusistatymo Sovietų Rusijos 
atžvilgiu, kuris dėl karo metu 
buvusio tarpusavio glaudaus 
bendradarbiavimo tebebuvo so
vietams palankus. Josifas Sta
linas tebebuvo laikomas--"good, 
old uncle Joe!.." Tokio palan
kaus nusistatymo pasikeitimo, 
esą negalima laukti anksčiau, 
kaip po kokių dvejų metų, ne
kalbant jau apie kokio atviro kon
flikto galimumus.

Vėlesni įvykiai tokią nuomonę 
pilnai patvirtino. Kaip tyčia, tik 
po dviejų metų, 1948 metais ko
munistams pagrobus valdžią Če
koslovakijoje, Vakarų visuome
nei pradėjo po truputį atsiverti 
akys dėl tikrųjų Kremliaus kėslų 
Europoje.

KAIP T£ SUTIKO PARTIZANAI?

Mūsų pastangos iš užsienio 
pasiekti Lietuvą ir laisvės ko
votojus teisingai painformuoti 
buvo sėkmingos. Štai ką apie tai 
rašo akivaizdus liūdininkas J. 
Daumantas savo knygoje "Parti
zanai už geležinės uždangos (199, 
201 psl). Visus asmenis jis žymi 
jų tada vartotais slapyvardžiais.

"Gegužės 25 (1946 m.) apygar
dos vadas Mykolas Jonas, dar 
tebeviešėjęs mūsų rinktinėje, ga

Konkursinė nuotrauka Nr. 50

Susimąstymas ties praeitimi...

gaitienė pasisakė apie Daina
vos ansamblio "Vestuves" (Laiš
kai, N r. 28). Bet kaž kodėl ji 
panoro atpasakoti ne tik savo, 
o ir kitų žmonių nuomones.

Ji rašo, kad prieš "Vestuves" 
žmonės bilietus pirko. O po vai
dinimo raukėsi". Čia jau dėl to 
raukymosi reikia labai suabejo
ti. Mačiau labai daug, kurie po 
premjeros buvo patenkinti ir šyp
sojosi. Tai teko patirti ir iš 
pasikalbėjimo su nemažu pub
likos būriu ir iš ansamblio va
dovybės gautų atsiliepimų, pra
šančių veikalą Chicagoje pa
kartoti.

Be abejo, veikale buvo nema
ža trūkumų, bet be jų neapsiei
na nė vienas lietuvių mėgėjiškas 
pastatymas. Dalį jų iškėlė ir 
gausūs recenzentai spaudoje, ku
rių dauguma pareiškė gana 
konstruktyvias pastabas.

Nežinau, ar laiško autorė 
skaitė ar ne, bet spaudoje buvo 
įdėta kelių gana daug apie mū
sų muziką ir vaidybą nusima

vo per Skirmanto kuopą prane
šimą, kad yra atvykę iš užsie
nio du lietuviai pogrindininkai 
ir dabar jie yra Vampyro ži
nioje. Mykolas Jonas įsakė juos 
pristatyti į mūsų stovyklą... Dau
noro ir Lokio atvykimas išspren
dė ryšio su užsieniu klausimą, 
jau antri metai linksniuojamą po
grindininkų..."

Ir toliau:-
"Iš Daunoro ir Lokio lūpų pir

mą kartą mūsų apygarda klausė
si tiesioginės informacijos iš 
Vakarų pasaulio. Jų pranešimai 
mus nuteikė pesimistiškai. At
rodė, kad Vakarų pasaulio są
žinė bunda pernelyg lėtai. Pri
ėjom išvados, kad mūsų ramių 
artojų šalims, kažkaip už
mestoms pasaulio politikų užpeč- 
kin, dar ilgai teks lieti kraujas, 
kol atgausime laisvę, o tuo tikėti 
nenorėjom"...

Taigi, galbūt didžiausias Lie
tuvos ginkluoto pasipriešinimo 
tragedija ir glūdi tame, kad ginklą 
pakėlę Lietuvos laisvės kovoto
jai nenorėjo, net stačiai gal ir 
negalėjo tikėti tuo, kad Vakarai 
jų didvyriška kova nesidomėjo, 
jiems nepritarė ir jų neužtarė 
ir su bet kokia realia parama 
ateiti nesirengė. Tikrai, Vakarų 
pasaulio sąžinė budo per lėtai...

MIN. S. LOZORAIČIO
PATARIMAI

Sekančiais, 1947 metais, tad 
jau trejiems metams praėjus nuo 
Lietuvos sukilimo pradžios, vėl 
buvo padėtos pastangos iš už
sienio pateikti kraštui naujų ob
jektyvių informacijų. Lietuvos 
Diplomatijos Šefas ministras S. 
Lozoraitis, pagal mūsų tikras 
žinias Lietuvą pasiekusioje 1947. 
IV. 15 d. promemorijoje rašė, 
kad sovietų okupacija iš Lietu
vos gali būti pašalinta vienu šių 
keturių įvykių atveju:

a) JAV ir D. Britanijos karo 
prieš Sov. Sąjungą.

b) perversmo ar rimto suki
limo Sov. Sąjungoje,

c) JAV ir D. Britanijoje ul
timatumo Sov. Sąjungai, reika
laujant pasitraukti iš Lietuvos, 
ir 

nančių asmenų nuomonė, sakan
ti, jog šis Dainavos pastatymas 
buvo vienas iš geriausiųjų per 
ansamblio 15 metų gyvenimo lai
kotarpį. Tai jau buvo didelis 
komplimentas ansambliui, kuris 
yra davęs įvairių pastatymų į- 
vairių vietovių lietuviams. Kaip 
žinia, veikalas Chicagoje bus 
kartojamas balandžio 24 d.

Edvardas Šulaitis, 
Chicago

KODĖL RAMESNĖ

V. Volertas neseniai Drauge 
giria Dirvą, kad ji "subrendo, 
tapo ramesnė ir protingesnė, kaip 
buvo prieš eilę metų".

Patarčiau V. Volertui pa
siskaityti prieš kelis metus leisto 
Draugo numerius. Jeigu jis ten 
atrasto purvo, neprotingumo ir 
neramumo neišsigas, tai bent 
gal supras, kodėl Dirva dabar 
pasidarė ramesnė.

Bronius Navikas, 
Chicago

STASYS ŽYMANTAS tinius įvykius:
"Naujo karo gaisras jau 

pamažu pradeda liepsnoti", 
(Laisvės Rytas", Nr 5 1945.III. 
15):

" Didingai, nebesulaikomai 
aušta gausiomis aukomis aplais-

d) visų Sov. Sąjungos okupuo
tų kraštų bendro ir gerai organi
zuoto sukilimo atveju.

Iš šių keturių galimumų prak
tiškoje politikoje tada tegalima 
buvo skaitytis su JAV ir D. Bri
tanijos karo su sovietais atveju. 
Tačiau Lietuvos Diplomatijos 
Šefas atsakydamas į klausimą, 
kiek yra galimybių tokiam ka
rui greitai kilti, nurodė, jog "nė
ra tikra, kad įtempimas, kilęs ir 
augąs dėl Sov. Sąjungos terito
rinės ir politinės ekspansijos, 
turi būtinai ir neužilgo pri
vesti prie karo. Ligi sovietų 
vidaus padėtis nėra pasitaisiu
si, jiems nėra intereso pulti 
Ameriką ir Angliją. Kai dėl pas
tarųjų valstybių, tai jos šiuo 
tarpu nėra pasiruošusios karui 
nei materialiai, nei moraliai, 
ypač karui už patekusių į sovietų 
sferą valstybių laisvę".

Ir baigdamas ministerisLozo
raitis pažymėjo:

"Iš to seka, kad Lietuvoje rei
kia taupyti jėgas, vengiant aukų 
ginkluotoj kovoj, vengiant suteikti 
bolševikams pridedamų pre
tekstų deportavimams ir t.t."

"Būdamas užsienyje," rašė 
Lietuvos Diplomatijos Šefas,-- 
"aš negaliu spręsti, kiek mūsų 
partizanų veikla apsaugoja gy
ventojus nuo okupacinės valdžios 
smurto ir ar ji yra būtina ma
sių tautinei sąmonei palaikyti. 
Bet kiek tai liečia ginkluotos ko
vos įtaką į šių dienų tarptauti
nės politikos raidą Lietuvos klau
simu, tai aš jaučiuosi galįs tvir
tinti, jog mūsų geriausių vyrų 
mirtis įvykių plėtojimosi ne
paskubins, o jos politinis efektas, 
įtaka į Lietuvos laisvės propa
gandą bus skaudžiai nepropor
cionalūs pasiaukojimui ir tautos 
nuostoliui"...

K^ JAUTĖ LAISVĖS

KOVOTOJAI?
Vėl duokime žodį akivaizdžiam 

liūdininkui, kaip šios informa
cijos buvo sutiktos pačių lais
vės kovotojų. Čia skaitome:-

"Iš savo kuprinių ištraukėm 
dalį parsineštos iš Vakarų pa
saulio laisvos spaudos, laikraš
čių žurnalų ir keletą informa
cinių brošiūrų. Drebančiomis 
rankomis paėmę, tartum relikvi
ją šventą, įsmeigė mūsų šios 
dienos šeimininkai savo giliai 
įdubusias akis į parneštus pus
lapius, kurie maža tegalėjo pri
sidėti sunykusioms nuotaikoms 
atgauti. Gi rezistenciniais kana
lais gauta tarptautinės padėties 
analizė, kuri pranašavo dar ke- 
lerių metų sunkiai pakeliamą ko
vą, Vampyro ir Plunksnos vei
dus pridengė giliu susimąstymu. 
Čia pat buvo sunkiausios parti
zanams vasaros dienos, kai be
veik ištisą parą siaučia dešimte
riopai gausesnės priešo pajėgos. 
Kiek nepasotinama bus ši vasara 
aukomis?.."

"Bene dvi valandos truko, kol 
atsibodo ieškoti anuose laisvos 
spaudos puslapiuose ko nors 
paguodžiančio. Pagarbiai su
rinkęs visa (juk tai iš adoruo
jamų Vakarų) Vampyras ištie
sė Rymantui ir, panarinęs veidą 
rankose, pratarė:

"Jie mus atidavė mirčiai Jal
toje, Potsdame... Kartoja ir to
liau tas klaidas, neišdrįsdamipa
kelti protesto balso prieš mūsų 
tautos naikinimą, net nenorėda
mi žinoti,kad mes dar esame jais 
ne tik nenusivylę, bet kad tęsiam 
kovąsu jų "sąjungininku", nebeži
nodami pralaimėjimo...Ir ilgas 
ir baisiai kruvinas dar styro 
mums prieš akis kovos kelias..." 
(J. Daumantas, "Partizanai už 
geležinės uždangos". 305, 306 
Psl.)

PRALAIMĖJIMO NEŽINANTI 
KOVA,—KURI TURĖJO 

PRALAIMĖTI...

Šį kiek ilgokai užsitęsusį "dia
logą su Tėvyne" tuo tarpu tu
rime baigti. Be abejo, mes už
sienyje irgi neišvengėme kaiku- 
rių klaidų. Lengviau būtų patei
sinti Lietuvos laisvės kovotojų 
klaidas, nes jos kilo pasidavus 
patriotinėms nuotaikoms ir stin
gant dar daugiau įtikinančių in
formacijų (kuriomis jie, ir gavę, 
vistiek negalėjo prisiversti ti
kėti I).

Čia tik prisiminkime, ką tada 
rašė Lietuvos gausi pogrindžio 
spauda, sau norima prasme 
mėgindama aiškintis tarptau-

tytas laisvės rytas, nešdamas ne
apsakomą džiaugsmą" ("Laisvės 
Varpas" No. 113, 1947.IH.20).

Žinodami jų jausmus, galime 
tai suprasti ir tam tikru atžvil
giu pateisinti,--tačiau būtų žy
miai sunkiau pateisinti laisvųjų 
užsienio lietuvių panašius teigi
mus tuo pat ar dar vėlesniu 
laikotarpiu, kurių dėja, irgi bu- 
vo--visai neapgalvotų ir neat
sakingų...

Tačiau esminis dalykas buvo ir 
yra šis:--1946 ir 1947 metais Lie
tuvos laisvės kovotojai ir jų va
dovybė buvo aiškiai įspėti ir ži
nojo, bent nujautė, kad niekas 
jų išvaduoti nei šią, nei kitą 
vasarą neateis.

Lietuvos BDPS vadovybės di
rektyvinis biuletenis 1947.III.17, 
pakartodamas jau praeitų metų 
1946. VIII.21 d. direktyviniame 
biuletenyje svarstytus šiuos du 
klausimus: L Ar eiti iki šiol 
eitu mūsų kovos--rezistencijos 
keliu ar ieškoti naujų kelių, ir 
2. Kuriuo keliu žengti, taip 
rašė:--

"Į. klausimą, kurį kelią rink
tis, davėme atsakymą, kad pa
sirinktas kelias turi būti toks 
kelias, kuriuo žengdami lietu
viai galėtų nenustoti vilties, iš
laikyti Tėvynės laisvės ilgesį, 
išsaugoti save, savo artimuosius 
nuo beprasmių kančių ir vargų 
(apart tų, kurie ir jau ir taip 
yra užgulę), kad tas kelias įga
lintų išsilaikyti ir išlikti galimai 
ilgiau ir mažiau aukų pareikalau
tų mūsų kova"...

"Tas kelias, pagrįstas tauti
niais interesais, Tėvynės mei
le, laisvės ilgesiu, lietuvio bran
ginimu, priešo tinkamu pažini
mu ir įvertinimu, tarptautinės 
padėties tikslia analize ir mū
sų užsienio delegatūros ir in
formacijos centro suteiktomis 
žiniomis, duomenimis ir reto 
nuoširdumo konsultacija".

Nemažiau aiškus faktas yra ir 
tas, kad niekas iš užsienio 1944 
metais Lietuvoje prasidėjusio 
sukilimo nesukurstė. Jis kilo 
spontaniškai ir gaivališkai, ir 
tikroji jo priežastis buvo ne kas 
kita, kaip sovietų politika Lie
tuvos atžvilgiu ir bolševikinis 
teroras sovietų okupuotoje Lie
tuvoje. Sykį įsiliepsnojęs, šis 
Lietuvos sukilimas buvo sunkai 
besustabdomas, nes, tiesą 
sakant, laisvės kovotojai kelio 
atgal neturėjo. Barbariškiau
sios bolševikų represijos, apgau
lės su skelbtom neva "amnesti
jom", geresnei išeičiai atėmė 
bet kokį pagrindą. Ir kova buvo 
tęsiama toliau, kova, kuri "ne
žinojo pralaimėjimo", bet kurią 
laimėti vilties nebuvo...

Ir už visas skaudžias lietuvių 
tautos aukas, už visus lietuvių 
tautos pakeltus nuostolius, už 
baisų lietuvių tautos nukrauja
vimą tikro kaltininko reikia ieš
koti ne kur kitur, o tik Maskvo
je, Kremliuje. Jeigu šiandien ke
liamas kaltės klausimas, tai at
sakymas tegali būti vienas: is
torija nusikaltėlius laikė ir lai
kys ne tuos, kurie savo laisvę 
žūtbūtinai gina, bet tuos, kurie 
svetimą tautą pavergia ir jai lais
vę išplėšia.

DIRVAI AUKOJO
Prenumeratą pratęsiant 

Dirvą aukomis parėmė:

Garmus A., Cleveland $2.00
Kalnietis J., Baltimore 5.00
Liutkus A., Cleveland 2.00
Ramūnas V., Phila...... 3.00
Adomėnas J., Montreal 2.54
Vileniškis A.,

Dorchester ........... 2.00
Baliutavičius M.,

Ankudas S., Baltimore 2.00 
Janukėnas T.,

So. Boston ........... 2.00
Čėsna J., Chicago  2.00 
Nesavas J-., Bloomfield 2.00 
Budrys V., Chicago .... 1.00 
Verbickas A., Chicago 2.50 
Traška A., Chicago .... 5.00 
Žukas J., Cleveland .... 2.00 
Stankevičius A.,

Waterbury ........... 2.00
X, Los Angeles .......  1.00

Visiems aukotojams šir
dingai dėkojame.



1960 m. kovo 21 d. DIRVA Nr. 34 — 5

Don Camillo...
(Atkelta iš 3 psl.)

Draugas Peppone į tai nerado 
kito atsakymo, kaip tik, nulei
dus galvą broliškai išskėsti ran
kas. Po to draugė Petrovna kal
bėjosi trečią kartą su draugu 
Oregovu ir pranešė to minčių 
apsikeitimo rezultatus:

--Draugas susisiekimo komi
saras negali peršokinėti prog
ramos, pagal kurią miesto ap
žiūrėjimas numatytas šią po
pietę. Iš kitos pusės, jis nerei
kalauja itališkųjų draugų antrą 
kartą apžiūrinėti "Raudonąją 
žvaigždę" ir prašo juos šią 
priešpietę pašvęsti poilsiui nuo 
įtemptos kelionės ir tos pert
raukos metu laikytis viešbučio 
kambariuose.

Kadangi po ilgos, įtemptos ir 
nuobodžios kelionės jie dar te
benorėjo miego, tai šiuo puikiu 
pasiūlymu visi apsidžiaugė.

--Draugas Jenka nuvyks į 
"Raudonosios žvaigždės" fabri
ką ir perduos pranešimą apie 
fabriko apžiūrėjimą,--papildė 
draugė linkiu jums gero poilsio, 
draugai.

Ir ji nuėjo link sudėvėtos sofos, 
pro kurią kiekvienas, viešbutin 
įeidamas ar išeidamas, turėjo 
praeiti.

Eidama jis vis dar tebesilaikė 
atlašiai ir įtemptai, tačiau paskui 
save paliko nežymų kažkosios 
gėlės kvapą.

(Bus daugiau)

CLEVELANDE 
ir apylinkėse

• Visi piliečiai, kurie ruo
šiasi dalyvauti rinkimuose, 
turi įsiregistruoti Board of 
Elections iki kovo 23 d. (tre
čiadienio). O dalyvauti rin
kimuose būtinai reikia dar 
ir todėl, nes j Ohio atstovų 
rūmus kandidatuoja mūsų 
tautietis Joseph MulI-Mu- 
liolis. Registruojantis, ka
dangi J. Mull kandidatuoja 
demokratų surašė, reikalau
kite atitinkamo įrašymo.

• Lietuvių Darželio S-ens 
susirinkimas įvyks trečia
dienį, kovo 23 d., 7:30 vai. 
vakaro Lietuviu salėie. Bus 
aptariamas Maironio biusto 
statymo reikalas. Pirminin
kas Brazauskas kviečia vi
sus dalyvauti.

Clevelando neolituanų suruoštame Vasario 16 minėjime gražiai 
pasirodė mergaičių kvartetas--D. Mačytė, D. Musteikytė, D. Macke
vičiūtė ir N. Grybauskaitė. pirvos nuotrauka

Ar automobilistai tai žino?
AUTOMOBILIO žodis gimė 

prancūzų kalboje ir 1896 metais 
atkeliavo į JAV. Šiandien šis žo
dis yra pasidaręs tarptautinis.

1865 METAIS Anglijoje buvo 
išleistas "Raudonosios vėliavos" 
įstatymas. Juo buvo reikalauja
ma, kad kiekvienas garu varomas 
vežimas būtų aprūpintas asme
niu, kuris eidamas priešaky 
dienos metu neštų raudoną vė
liavą, o nakties metu raudoną 
lempą.

*
PIRMOSIOS žinomos automo

bilio lenktynės įvyko Prancūzi
joje tarp Paryžiaus ir Rouen 
1894 metais.

*
PIRMASIS patentas gazolinu 

varomam automobiliui buvo iš
duotas 1895 metais.

♦
1896 METAIS automobilis buvo 

tokia retenybė, kad pagarsėjęs 
Barnum ir Bailey cirkas buvo 
išstatęs kaip nepaprastą ekspo
natą. Šiandien skaičiuojama, jog 
visam pasaulyje yra apie 80 
milijonų automobilių. Iš jų 56 
milijonai JAV.

AKRONO miesto policija 1899 
metais buvo aprūpinta elektriniu 
automobiliu, kurio pastatymas 
kainavo 2,400 dolerių. Automobi
lis galėjo paimti iki 12 vyrų ir 
išvystyti greitį iki 18 mylių per 
valandą.

♦
ŠIO šimtmečio pradžioje elekt

riniai automobiliai buvo labai po
puliarūs, tačiau ilgai neišsilaikė, 
nes reikėjo prikrauti baterijas 
kas 100 mylių.

$
PIRMASIS JAV prezidentas, 

važiavęs automobiliu, buvo Wil- 
liam McKinley. 1901 metais, aten- 
tatininkui sužeidus prezidentą, 
jis buvo nuvežtas į ligoninę 
elektriniu ambulansu.

♦
1905 METAIS Cadillac užva

žiavo Baltųjų Rūmų laiptais tuo 
įrodydamas automobilio galingu
mą.

- o
JAU 1906 metais buvo bando

ma automatinė transmisija. Ta
čiau tik 1940 metais buvo pri
taikyta praktikoje.

• Algirdas Tallat-Kelpša, 
generolo K. Talląt-Kelpšos 
sūnus, automobiliu išvažia
vo į Kaliforniją, apsidairyti 
savo profesijos reikalais, ir 
jei patiks, ten apsigyventi. 
Pirmiausia vyksta į Los 
Angeles.

Algirdas, atvykęs su tė
vais į Clevelandą, atitarna
vo JAV kariuomenėje ir 
įgijęs leitenanto laipsnį, 
Clevelande baigė Western 
Reserve universitete biznio 
administratoriaus mokslą. 
Drauge ir toliau gilina ka
rinį pasiruošimą tęsdamas 
tarnybą Krašto Apsaugos 
107-me šarvuotos kariuo
menės pulke.

• Julianos Luizaitės-Bur- 
ke dainų rečitalis įvyksta 
kovo 29 L, antradienį, 8:30 
vai. vak ro The Cleveland 
Institute rf Music — 3411 
Euclid Avė., Willard Clapp 
Hali. Dainininkė Juliana 
Luizaitė, sopranas, kaip ži
nia, praėjusiais metais yra 
laimėjusi Dirvos rengto 
konkurso antrąją vietą ir 
dainavime daranti didelę 
pažangą.

• Į „Trubadūrų” operos 
pastatymą iš Clevelando 
buvo nuvykę į Chicaga Dr. 
H. Brazaitis, Dr. D. Dege- 
sys, Dr. J. Skrinska su po
niomis ir Dr. VI. Rama
nauskas su dukterim Živile.-

• F. Saukevičius, senas 
Dirvos skaitytojas, atsigu
lė į ligoninę operacijai.

Padėka
Vysk. Valančiaus Litua

nistinės Mokyklos Tėvų Ko
mitetas dėkoja visiems; ku
rie prisidėjo darbu prie 
mokyklai rengto vakaro va- 
saric 27 d., pasisekimo.

Ponioms už gausiai suau
kotą bufetą ir darbą jį iš- 
parduodant.

Atskira padėka Vaidilos 
teatro administratoriui Z. 
Dučmanui už leidimą nemo
kamai pasinaudoti šviesų 
efektais. Z. Peckui pagelbs- 
tint programos pravedimą. 
Programos išpildytojams ir 
visiems, kas tik kuo prisi
dėjo prie šio vakaro pui
kaus pasisekimo.

N e į m anoma padėk o t i 
kiekvienam skyrium. Tad 
dar kartą širdingas ačiū.

SPORTAS
Chicagoje įvyks apyg. 

pirmenybės
Kovo 26-27 d. Chicagoje, 

Foster parko sporto salėje, 
8400 So. Loomis, įvyks Vi
durinių Vakarų sporto apy
gardos prieauglio klasių 
krepšinio, tinklinio ir visų 
klasių stalo teniso pirmeny
bės. Pirmenybių vykdyto
jas — Chicagos LSK Neris. 
Dalyvių registraciją vykdo 
LSK Neries sekretorius 
Zigmas Žiupsnys, 5926 So. 
Artesian, Chicago 29, III. 
Telef. PR 6-6412.

Atrodo, kad pirmenybėse 
dalyvaus aštuonios jaunių 
krepšinio, 3-4 jaunučių 
krepšinio, dvi mergaičių 
krepšinio ir 6-7 mergaičių 
tinklinio komandos. Lau
kiama užsiregistr u o j a n t 
daug ir stalo teniso žaidėjų. 
Dalyvių numatoma gerokai 
virš 150.

Chicagos lietuviai malo
niai prašomi atsilankyti Į 
pirmenybes. IN Ptr.

Pirmasis šių metų klubo narių 
susirinkimas įvyko vasario 21d., 
kuriame pirm. E. Vasyliūnienė 
kalbėjo apie žmogaus pažinimą. 
Paskaita visoms susirinkusioms 
buvo labai įdomi ir išreikštas 
pageidavimas, kad E. Vasyliū
nienė ta tema pakalbėtų plačiau. 
Meninę programos dalį labai 
gražiai išpildė Giedrė Karosai- 
tė-piano ir Gintaras Karosas- 
smuiku. Be to Birutė Adoma
vičiūtė pasakė ilgą eilėraštį. Po 
to sekė kavutė.

Kitas Klubo narių susirinki
mas įvyks kovo 26 d. šeštadie
nį 5 vai. p.p. Stepono Dariaus 
Posto patalpose, 168 H. St. So. 
Boston. Siame susirinkime E. 
Vasyliūnienė tęs pradėtąjį pa
skaitų ciklą apie žmogaus paži
nimą, o meninę dalį pasižadėjo 
išpildyti Birutė ir Viktoras Ado
mavičiai.

Visos narės ir klubui nepri
klausančios moterys-ponios ir 
panelės nuoširdžiai kviečiamos 
atsilankyti į susirinkimą, pasi
klausyti įdomios paskaitos, pasi
dalinti mintimis ir sumanymais, 
pareikšti savo pageidavimus.

Antanas Vilėniškis, per
ėmė Korp. Neo-Lithuania 
pirmininko pareigas. Į kor
poraciją naujai įstojo stud. 
S vila s.

Justinas Vaičaitis pradė
jo dirbti siuntinių persiun
timo įstaigoje — General

Parcel and Travel Co., Ine.,
359 W. Broadway, So. Bos
ton.

Studentu dėmesiui
Lietuvių Studentų Sąjungos JAV 

Rinkiminė Komisija skelbia rin
kimus centro valdybos, kontro
lės komisijos ir garbės teismo 
sudarymui 1960-1961 m. kadenci
jai.

Kandidatų sarašai turi būti pri
siųsti Rinkiminei Komisijai iki 
balandžio 1 d., 12 vai. nakties 
(laikas ir data pagal pašto ants - 
paudą.)

Rinkiminės Komisijos ad
resas: Irena Valaitytė, 6800 So. 
Campbell Avė. .Chicago ,I1L

Kandidatų sarašai turi būti su
tvarkyti pagal sąjungos statuto 
reikalavimus. Sarašai, nesilaiką 
šių reikalavimų bus atmesti.

L.S.S. Rinkiminė Komisija

• J. Kazlauskas Income 
Tax pareiškimus pildo Dir
voje kiekvieną šeštadienį 
nuo 9 vai. iki 2 vai. po pie
tų, arba pagal susitarimą 
telef. RE 1-7222.

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti

V. RICKUS 
PAINTING-DECORATIG INC.

RESIDENCIN1S 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

EAST CLEVELAND-EUCLID & SUPERIOR AVĖ.

Parengimų kalendorius

Balandžio 24 d. Grandinėlės 
pavasario koncertas.

Balandžio 30 ir gegužės 1 d. 
ateitininkų 50 metų sukakties mi
nėjimas - koncertas.

♦

Gegužės 7 d. Dainavos "Vestu
vės", rengiamos Bendruomenės 
I apylinkės.

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.

Išnuomojamas butas
5 kamb. žemai. 5700 Lu- 

ther Avė. Raktas po 4 vai. 
gretimam name, šaukti 
WH 3-49490 (34)

BOSTON SAVINGS
EARN

OPEN EVERY SATURDAY
UNTIL NOON

TREČIOKAS AGENCY

Kur tik bcairuoštumėt keliauti, tuoj auairiškit su mūsų įstaiga

SENIAUSIA LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA
Kelionių bilietų parūpinamas ir pinigų persiuntimas i visus kraštus 

TAIP PAT IR VISOKIOS RŪŠIES APDRAUDA

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

Telefonas; MArket 2-4867

IŠ LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBO 
VEIKLOS

Naujai išrinktoji Bostono Lie
tuvių Moterų Klubo valdyba pa
reigomis pasiskirstė: pirm.- 
Elena Vasyliūnienė, vicepirm. - 
Meilutė Žiaugrienė, iždininkė- 
Aldona Grinienė, sekretorė-Ire
na Galinienė, valdybos narė-Ve- 
ronika Kulbokienė. Ponia Elena 
Gimbutienė buvusi valdybos 
vicepirm. paprašyta pasilikti 
valdybos patarėja. Revizijos ko
misijoje liko Bronė Kriščiukai- 
tienė ir Irena Manienė.

Naujoji valdyba jau turėjo tris 
posėdžius, kuriuose buvo nusta
tytos gairės naujiems veiklos 
metams ir išnagrinėtas smul
kesnis veiklos planas.

ACCOUNTS
INSURED TO

‘10.000

J.S.AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas 

1254 Addison Rd. 
Cleveland 3, Ohio

I

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

LIETUVIŠKI ŠORIAI, JUODA DUONA. AUKš- A 
ČIĄUSIOS RŪŠIES RŪKYTI KUMPIAI. DEŠROS d 
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. s

i,

Statė

IŠKIRPKITE IR ATSIŲSKITE ŠĮ KUPONĄ

Prašau atsiųsti.........
Nurodykit prekę

Nurodykit adresą: ....
Name

C 
G

i
I 
I

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME AND 
REMODEUNG LOANS

CORNER 68TH-SUPERIOR AVENUE

20 metų tos srities 
praktika

Vokiečių radijų 
taisymas
TELIFUNKIN

Authorized Factory Servic*

TELEFUNKEN HI-FI STEREO SET8

SCHWAB RADIO & T. V.

11615 DETROIT AVENUE 
Cleveland 2. OhioSandėlyje didelis pasirinkimas įvairiausių modelių

LAkewood 1-4669

I. J. SAMAS JEWELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai. 

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
pasirinkimas.

7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre
Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354

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



DIRVA
Nr. 34 1960 m. kovo 21 d.

KAS IR KUR?
• Vargonų virtuozas Zeno
nas Nomeika, dabar gyve
nąs Rochester, N. Y., nese
niai koncertavo Miami, Fla. 
Koncertą išpildė Gesu baž
nyčioje. Programoje buvo 
Bacho, Reubke, Sowerby, 
Frank, Dupre, Lucci ir kitų 
vargonų muzikos -kūriniai. 
Po koncerto buvo labai šilti 
atsiliepimai, iškelian tieji 
neeilinius Z. Nomeikos ga
bumus.

• Dail. Adomo Galdiko kū
rinių paroda nuo kovo 16 
iki kovo 31 d. atidaryta 
Feigl Gallery — 601 Madi- 
son Avė., New York. Išsta
tyta dvidešimt kūrinių. Pa
rodai išleistas katalogas, 
anglų kalba duodantis žinių 
apie dailininko nueitą kelią. 
Pažymėta, kad šioji paroda 
New Yorke yra jau ketvir
toji.

JŪSŲ (RAUGAMS

PIRUOS
BŪTINAI

REIKIA

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

KAS DIRVOS NESKAITO - DAUG NUSTOJA!
Kodėl jūs savo draugams tik linkit viso 

geriausio?
Jūs verčiau jiems tai padarykit: 
pasirūpinkit, kad jie gautų DIRVĄ!

Tada Jūsų linkėjimai jiems pildysis 
pusantro šimto kartų per metus!

Užpildykit ir atsiųskit mums šią atkarpą:

PRADĖKITE SIŲSTI DIRVĄ 

Kam

Kur

Susipažinti šešius numerius □
Kaip mano dovaną, už kurią apmoku nau

jiems skaitytojams taikomu papigintu tarifu:

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

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

Užsakytojas:

(Vardas, pavardė)

• Bostono Lietuvių Mišrus 
Choras, vasario 28 d. išrin
ko naują valdybą. Naujoji 
valdyba p?' eigomis pasi
skirstė: rūmininkas — H. 
Gineitis, vicepirmini n k a s 
—r P. šaulys, sekretorė — 
A. Rudžiūnienė, iždininkas 
— V. Eikinas, spaudos at
stovė — D. Vakauzaitė, se
niūnas — J. Olevičius, ir 
valdybos nariai — V. Kapo
čius ir J. Sinkevičius. Cho
ras, vedamas kompozito
riaus J. Gaidelio, sėkmingai 
tęsia savo darbą. Artimoje 
ateityje yra numatomi trys 
koncertai: Hartforde, Wor- 
-certery ir Waterburyje.

• A. Traška, Dirvos rėmė
jas iš Chicagos, mokėdamas 
metinę prenumeratą, at
siuntė ir $5.00 auką.

PADĖKA

Lietuvos Laisvės Kovų 
Invalidų Draugija nuošir
džiai dėkoja už aukas Lais
vės kovų invalidams su
šelpti :

Lietuvių Veteranų Są
jungos "Ramovė” Clevelan
do skyriui — $572.50.

Lietuvių Veteranų Sąjun
gos Chicagos skyriui — 
$76.50.

Kunigaikštienės Birutės 
Karių šeimų Draugijos De
troito skyriui — $16.00,

Č. šadeikai — $3.00.
Aloyzui Lizdui, Jonui Sa

baliauskui ir Rimantui Gu- 
zulaičiui — $15.00.

Lietuvių Laisvės Kovų 
Invalidų Draugija

(Adresas)

Kovo 13 d. Chicagoje įvyko premjera Petro Vaičiūno komedijos Prisikėlimas. Nuotraukoje aktoriai, 
pasibaigus vaidinimui. Iš kairės: Jonas KeleČius, Vacys Petrauskas, Elena Blandytė, Nikodemas 
Micius, Stasys Bernatavičius, Alė Kėželienė, Juozas Raudonis, Julija Cijūnelienė, Emilija Gepne- 
rienė, Elena Petrokaitė, Edvardas Radvila, Alfonsas Brinką, Ona Petravičiūtė, Algimantas Diki- 
nis ir Pranas Beinoras. Z. Degučio nuotrauka

LTS Toronto skyrius stiprina 
tautinės veiklos bara c

LTS-gos Toronto skyriaus na
rių metinis susirinkimas įvyko 
kovo 13 d. Lietuvių Namuose, 
į prezidiumą susirinkimui pra
vesti pakviestas V. Aglinskas ir 
protokolo rašyti--F. Valys. Po 
to s”*.kė valdybos pirmininko P. 
Basčio pranešimas, kuriame iš
ryškėjo mėginimai įvesti kai ku
rių naujovių skyriaus veikloje.

Organizaciniais ir kitais lie
tuviškos veiklos klausimais bu
vo suruoštas pokalbis ir suor
ganizuota išvyka prie Georgian 
įlankos. Skyrius aktyviai reaga
vo į kiekvieną pasireiškusį mūsų 
politiniame bei visuomeniniame 
gyvenime įvykį, o dalyvavimu 
LNT veikloje nuoširdžiai rėmė 
per Nepriklausomybės Fondą 
Lietuvos laisvinimo pastangas ir 
darbus.

Revizijos komisijos vardu pra
nešimą padarė K. Kalendra. Re
vizijos aktas priimtas be pakei
timų. Skyriaus bylos ir atskaito
mybė vedama tvarkingai.

Skyriaus sekretorius M. Abro
maitis perskaitė gautus Kanados 
Lietuvių T autinės Sąjungos Cent
ro Valdybos ir Maironio šešta
dieninės mokyklos tarybos raš
tus. Dėl pirmojo, kuriame iš
dėstyta pažiūra apie naujos val
dybos sudarymą, pasisakyta, kad 
būtų šaukiamas suvažiavimas ir 
jame aptariami ne tik valdybos, 
bet ir kiti tautinę veiklą liečią 
klausimai. O šeštadieninei mo
kyklai paremti paskirta $10 pa
šalpa.

Bendruomeniniais ir kitais lie
tuviškos veiklos klausimais kal
bėjo visa eilė kalbėtojų iškel
dami glaudaus bendradarbiavimo 
galimumus. LB posūkis, kuriuo 
atsipalaiduojama iš politinio pro
tekcionizmo, atsilieps teigiamai 
bendruomeninės idėjos stiprėji
mui ir labiau išryškės jos paskir
tis ir uždaviniai lietuviškame 
darbe.

Slaptu balsavimu išrinktoji 
1960 m. skyriaus valdyba tuoj 
po susirinkimo trumpame pasi
tarime pasiskirstė pareigo
mis: P. Bastys-pirm., A. Sta- 
tulevičius-pirm. pavad., M. Ab
romaitis-sekr., V. Matulevičius- 
ižd. ir E. Jurkevičienė-parengi
mų vadovas. Kandidatai: V. Jo
naitis ir V. Petraitis.

\

Kovo 5 d. Chicagoje, šv. Kazimiero kapinėse buvo palaidotas, 
dalyvaujant giminėms, artimiesiems ir oganizacijų atstovams prof. 
dr. Kazys Oželis, buv. Lietuvos kariuomenės pulkininkas, Vyčio 
kryžiaus kavalierius, gydytojų korporacijos "Fraternitas Lituanica" 
pirmūnas. Nuotraukoja velionies žmona Sofija, sūnus Kazimieras, 
dukterys Sofija ir Dalia bei kiti artimieji. y. Noreikos nuotrauka

Ic revizijos komisiją išrinkta: 
K. Kalendra, F. Valys ir J. Jur
kevičius. paV.

METAI NUO KONSULO 
V. GYLIO MIRTIES

Praeitais metais birželio 
14 d. mirus gen. kons. Vy
tautui Gyliui, jo laidojimui 
buvo sudarytas iš visuome
nės sluoksnių plačios apim
ties komitetas. Komiteto 
tikslas buvo ne tik velionį, 
kaip buvusį vieną iš pirmų
jų N. Lietuvos ilgametinės 
diplomatinės tarnybos išti
kimo sargo priderantis pa
laidojimas, bet ir tolimesnis 
jo vardo įamžinimas, ant jo 
kapo pastatant tinkamą pa
minklą, kai jo palaikai bus 
perkelti į naujai įgytas lie
tuviškas kapines.

Kovo 7 d. Lietuvių Na
muose minėtas Komitetas, 
kuriame pirmininkauja V. 
Meilus, buvo susirinkęs po
sėdžio aptarti mirties me
tinių paminėjimą. Nutarta, 
nelaukiant pilnų metinių, 
velionies garbei akademiją 
suruošti balandžio 3 d., sek
madienį, 4 vai. po pietų, 
Prisikėlimo parapijos salė
je.

Paskaitą laikyti sutiko 
New Yorke reziduojąs kon
sulas Vyt. Stašinskas, o 
muz. St. Gailevičiaus vado
vaujamas ’’Varpo” choras, 
dalyvaujant sol. V. Maša- 
laitei ir V. Verįkaičiui, iš
pildys St. Šimkaus kantata 
"Atsisveikinimas”,, Bs.

• A. Jucys, Dirvos bičiulis 
iš Toronto, Dirvą užsakė sa
vo artimiesiems į Vokietiją.

• Lituanus žurnalo reikšmė 
didėja, štai, viena leidykla 
Šveicarijoje, gavusi Litua
nus, ėmė svarstyti lietuvių 
literatūros antologijos lei
dimą vokiečių kalba ir krei
pėsi į redakciją, prašydama 
tarpininkauti ir talkinti.

Neseniai Chicagoje buvo pagerbtas 75 metų amžiaus visuome
nininkas Povilas Dirkis. Nuotraukoje dalis svečių su sukaktuvinin
ku. IŠ kairės: Gintneriai, M. Naujokas, P. Dirkis, kun. B. Sugintas. 
Stovi V. Šimkus. V. Noreikos nuotrauka

POVILAS DIRKIS JAU 50 METŲ 
VISUOMENINIAME DARBE

Kovo 6 d. Chicagoje įvy
ko šešių organizacijų su
ruoštas Povilo Dirkio, su
laukusio 70 metų amžiaus 
ir 50 metų visuomeninio 
veikimo, minėjimas.

Pagerbimo komitetas, va
dovaujant Valerijonui Šim
kui, Vilniaus Krašto Lietu
vių Sąjungos Chicagos sk. 
p i r m i n inkui, įspūdingai 
pravesta minėjimo progra
ma. Buvo vaišės, sveikini
mai ir koncertinė dalis.

Tarp sveikintojų raštu 
buvo: Lietuvos konsulas 
Dr. P. Daužvardis, gen. K. 
Musteikis, prof. Dirmantas, 
pulk. Rėklaitis, teis. J. Ta- 
lala ir kiti, žodžiu sveikino: 
pulk. M. Naujokas, Vil- 
džius, V. Šimkus, A. Gint- 
neris. M. Luneckas ir kiti.

Vaizdžiai buvo nupasako
ta Povilo Dirkio veikla per 
50 metų lietuviškose orga

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

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

apmoka visas pašto per 
siuntimo išlaidas.

I MUTUAL ĄeAeJud SAVINGS j 
ssocialion

= Chartered and Supervised by the United Statės Government ==
ĘE 2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS g 
= Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres. ==
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GYVENTOJU SURAŠINĖJIMO
. REIKALU

Š. m. balandžio 1 d. prasi
dės JAV gyventojų surašymas - 
census. Svarbu, kad lietuviai, 
pateikdami savo duomenis su
rašinėtojams, neužmirštų pa
brėžti savo lietuviškosios kil
mės ir kalbos.

Ypatingai atkreiptinas dėme
sys į 4 klausimus, kuri anketoje 
sužymėti:’ P 8, P 9, P 10, ir 
P 11. Aiškumo dėlei pateikiame 
minėtuosius klausimus ir atsa
kymus, tinkančius tiems, kurie 
yra gimę Lietuvos teritorijoje:

P 8. Where was this person 
born (statė, foreign country, U. 
S. possession)? Atsakymas bus: 
Lithuania.

P 10. What country was his 
father born in? Atsakymas: Li
thuania.

P 11. What country was his 
mother born in? Atsakymas: Li
thuania.

Mums visiems labai svarbu 
pabrėžti savo lietuviškąją kil
mę. Juo didesnis lietuvių skai
čius Amerikoje bus surastas, 
tuo daugiau svorio lietuviai tu
rės šios šalies gyvenime.

ALT Vykdomasis Komitetas

nizacijose Rusijoje, N. Lie
tuvoje ir čia Amerikoje. Vi
si jam linkėjo ilgiausių me
tų ir nepavargti, kol Lietu
va vėl bus laisva. Atmini
mui įteikta šešių organiza
cijų pasirašytas meninis 
padėkos diplomas.

P. Dirkis trumpai visiems 
padėkojo ir atrodė laimin
gas tarp savo tautiečių, ku
rių buvo apie 250. Jų tarpe 
matėsi daug jaunimo, įvai
rių organizacijų atstovų, jo 
draugų. M. L.

* SOVIETAMS atšaukus nau
juosius kelionių leidimus, kuriais 
jie iš Vakarų sąjungininkų siekė 
išgauti netiesioginį sovietinės 

zonos režimo pripažinimą,at
šaukti kelionių suvaržymai so
vietinės misijos nariams Vak. 
Vokietijoje.
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