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Pasikalbėjimas su gen. Mosteikių apie 
gen. Raštikio atsiminimus

II I — Aš tikrai nesuprantu, ku-
— Kokia buvo tos "atleidimo* riuo uen. Raštikis taip nu- 

tetorijoe” atomazga?
P

— Pasakorius toliau. Gen. 
Raštikis atostogauja. Netrukus 
ima sklisti kalbos, kad kariuo
menės vadą reikia atšaukti it 
atostogų. Pradėjo vienur kitur 
lankytis delegacijos. Buvo ir pas 
mane. Delegacijos prašė atšauk
ti kariuomenės vadą iš atostogų. 
Aš gi sakiau, kad kariuomenės 
vadas bet kada gali grįžti ir 
pradėti eiti savo pareigas. Bet 
atšaukti aš negaliu, nes atostogų 
jį paleido prezidentas, tad tik jis 
ir gali atšaukti, čia noriu pa
brėžti, — įterpė gen. Musteikis, 
— kad tarp "grįžti pačiam” ir 
"būti atšauktam” yra didelis 
skirtumas. Prezidentas taip pat 
nenorėjo jo atšaukti ir tuo su
daryti įspūdį, kad be gen. Raš
tikio negalima apsieiti.

Prezidentas sakė: "Mes visi 
neamžini, kiekvienas galįm būti 
pakeistas kitu”. O dėl delegacijų 
prezidentas aiškino: "čia ne de- 
legacijų reikalas. Jei atvažiuos 
datogscija iš Marijampolės ir pa
sakys, kad pulko vadas negeras, 
kita IftvaKuOeTB «aulįųlr "pasa
kys, kad divizijos vadas blogas, 
tai kur mes nueisime. Turime 
konstituciją, turime įstatymus, 
ten numatyta skyrimo tvarka. 
To ir laikykimės”.

Vienai delegacijų tikrai eBU 
sakęs, — tęsė pasakojimą gen. 
Musteikis, — kad nepasirašysiu 
įsakymą atleisti kariuomęnės va
dą iš pareigų, nes žinojau, kad 
niekas jo neverčia trauktis. Kiek 
kartų pats esu prašęs gen. Raš- 
tikį atsiimti raportą. O dabar 
jis, knygos 679 psl., tą faktą ap
rašo taip, tarytum aš būčiau su-
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bėta iki jo atvykimo, jam atvy
kus, prezidentas trumpai pakar
tojo.’ Taigi, gen. Raštikis turėjo 
pilną vaizdą apie visą posėdį. 
Prezidentas iš esmės 
nesutiko ultimatumo 
svarstyti, siūlė jį 
atmesti ir jėga prie
šintis bolševikams. 
Tik kuomet buvo kalbama apie 
antrąjį ultimatumo punktą (rei
kalaujantį sudalyti Sovietų Są
jungai priimtiną Lietuvos vy
riausybę — J. P,), prezidentas 
sutiko jį padiskutuoti., Jis kal
bėjo: "Būna atsitikimų, kai di
delė valstybė paspaudžia mažes
nę ir toji nusileidžia”. Toliau pa
svarstęs motyvus už ir prieš, 
prezidentas pareiškė, kad jis su
tiktų sudaryti naują vyriausybę, 
bet priimtiną ne rusams, o mums 
lietuviams.

Tame pat posėdyje preziden
tas pasiūlė gen. Raštikiui minis
terio pirmininko postą ir jis su
tiko jį prisiimti Tada preziden
tas dar kartą kreipėsi į gen. Raš- 
tikį, jau kaip j naująjį ministerį 
pirmininką, prašydamas pareikš
ti savo nuomonę dėl pasiprieši
nimo rusams. Gen. Raštikis at
sakė, kad krašte esant rusų įgu
loms, priešinimasis būtų nesėk
mingas ir siūlė ultimatumą pri
imti.

Merkys siūlė: pirmąjį (dėl 
Skučo ir Povilaičio atidavimo
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baigti kovas ir pradėti normalų 
gyvenimą. C (

Įtikinimui, kad kovas baigtų, 
žada daryti tas pačias reformas, 
kuries buvo pažadėjusi Lmre Na
gy vyriausybė. Vienok vengrai 
tuo visai netilti, sies jau du kar
tus jie buvo labai skaudžiai ap
gauti. Pirmą kartą, kada paža
dėjo atitraukti iš Budapešto ka
riuomenę ir įą kartą, kada j 
derybas įsiviliojo sukilėlių va
dus ir juos suėmė.

Jungtinėse Tautose Vengrijos 
klausimas vis tebeveliamas be
veik toj pačioj vietoj, nors pa
darytas nutarimas į Vengriją 
pasiųsti specialius stebėtojus. Iš- 
kamšinė Vengrijos vyriausybė, 
Maskvos pastatyta, vis įrodinė
ja, kad tai esąs jų vidaus reika
las.

Pačiame Budapešte gyventojai 
jaučia nepaprastai didelį trūku
mą gyvenimui būtino maisto ir 
kitų reikmenų. Kėliai tebėra už
blokuoti ruaijos kariuomene ir 
pristatymas tųtoWkmenų nepa
prastai apsunkintas. Labai stin
ga ir medicinos priemonių.

Didieji šiemetiniai rinkimai baigti. Kaip ir buvo laukiama, JAV prezidentu ir viceprezidentu per
rinkti dabartiniai Baltę jų Rūmų šeimininkai. Tik. iki rinkimų nebuvo tikimasi, kad laimės tokiu 
dideliu balsų skaičiumi. Demokratiniai kandidatai į Baltuosius Rūmus, ypač Stevensonas, su savo 
pataikavimo kalbom dėl atominio nusiginklavimo, labai pertempė stygą ir todėl skaudžiai pralaimėjo.

siskurdino. Juk jis eilę metų gau
davo mėnesiui 1920 litų algos 
plius valdišką, apkūrentą ir ap
šviestą butą, automobilį, šoferį 
ir daugelį gerai apmokamų ko
mandiruočių. Taigi, ano meto 
Lietuvos sąlygomis atlyginimas 
nemažas. Nejaugi, išėjus į at
sargą, jau pirmomis dienomis 
generolui buvo reikalinga me
džiaginė kitų karininkų parama? 
Kągi turėtų sakyti žemesnių 
laipsnių karininkai, tarnautojai, 
mokytojai? Juk jie, keliskart 
mažiau gaudami, ir gyveno ir 
namus statėsi. O čia — "jokio 
numuko ar sandėliuko”. Ne ma
no reikalas, kur generolas išleis
davo savo algą, bet jo knygoje 
skaitant tokius nusiskundimus, 
sunku susilaikyti nenusišypso- 
jus.

Kai dėl sklypo, tai nei tada 
nei dabar nesijaučiu blogai pa
daręs, nesutikęs atiduoti gen. 
Raštikiui valdiškos žemės skly- teisman) ir antrąjį (dėl nėujos 
pą. Gal tada ir atrodė, kad tas vyriausybės) ultimatumo punk- 
... , ... tug priimi 0 ,jįi trečiojo (rei

kalaujančio neribotų bolševikų 
įgulų įsileidimo į svarbesnes Lie
tuvos vietas) deleguoti naująjį 
ministerį pirmininką gen. Raš- 
tikį vykti j Maskvą tartis. Tuo 
tas posėdis ir baigėsi.

Ultimatumą priimti ar atmes
ti buvo prezidento galioje. Jis jo 
netgi nesvarstė ir protesto ženk- 
lan išvyko iš valstybės. Tai kaip 
gen. Raštikis gali teigti, kad pre
zidentas oficialiai . ultimatumo 
neatmetė ir kad ultimatumas bu
vo priimtas. Tai aiški netiesa ir 
apgailėtinas visuomenės klaidi
nimas.

— Po Vokietijon ultimatumo 
dėl Klaipėdos gen. Raštikis pa
reiškė ,kad daugiau niekam nė 
pėdos žemės neatiduosime. Po 
Sovietijon ultimatumo jis nesi
priešino atiduoti visą Lietuvą. 
Kas atsitiko su mūsų kariuome
ne, kad ji, Raštikiui pasitraukus, 
staiga tapo nepajėgi net simbo 
liškai pasipriešinti?

— Prieš atsakydamas į šį klau
simą, aš pacituosiu ištrauką iš 
gen. Raštikio knygos 547 psl. Jis 

(Perkelta j 4 psl.)

sklypas krašto apsaugos minis
terijai tuo .tarpu nereikalingas, 
bet po mūsų atšję kM pareigū
nai galėtų ir kitaip galvoti. Ma
no pareiga buvo prižiūrėti val
džios turtą, o ne jį dalinti.

— Gen. Raštikis teigia, kad 
Respublikos Prezidentas neatme
tė Sovietų Sąjungos ultimatumo. 
Ne vienam teko girdėti kitokią 
versiją. Ar negalėtumėte šio 
klausimo patikslinti?

— Dėl Sovietų Sąjungos ulti
matumo gen. Raštikis savo atsi
minimuose rašo:

”Po ilgo posėdžiavimo ir gal
vojimo prezidentūroje buvo pa
daryta išvada, kad susidariusio-

laužęs savo pažadą delegacijai. sąlygose nėra kitos išeities ir
Būčiau akto nepasirašęs, jei genJ reiki* sutikti su rusų reikalavi- 
Raštlkis būtų prievarta atleidžia-!rnaiB- Ir pats Respublikos Prezi- 
mas, bet jeigu jis, tik dėl jamF 
pačiam žinomų priežasčių, pats 
veržėsi išeiti, o prezidentas pa
galiau sutiko jo prašymą paten
kinti, — aš negalėjau nepasira
šyti, nes tai būtų afrontas prezi
dentui be jokios rimtos priežas
ties.

Ir taip laikas bėgoi, delegaci
jos lankėsi, gatvė kalbėjo ir, gen. 
Raštikio atostogoms gerokai įpu
sėjus, prezidentas jau pradėjo 
abejoti dėl generolo grįžimo. Jis 
samprotavo: "Jam pačiam dabar 
bus nepatogu, nebeturės reikia
ma autoriteto, ir bus jau gatvės 
paskirtas kariuomenės vadas”.

Kai pasibaigė atostogų laikas, 
prezidentas patenkino gen. Raš
tikio prašymą ir pasirašė aplei
dimo aktą.

Gen. Raštikis daro ir man 
skaudų priekaištą, esą iš jo pa
sitraukimo istorijoje suvaidinęs 
kažkokį ypatingą vaidmehį. Ko
dėl nepasakė kokį? Užkulisinis 
vaidintojas nebuvau. Atvirai ir 
daug kartų, kiek įmanydamas, 
generolą įtikinėjau ir prašiau 
atsiimti savo raportą. Kokie bu
vo tikri jo pasitraukimo moty- 
avi, gen.- Raštikis tada ipan ne
pasakė. Dabar, atidžiai perskai
tęs knygą, atsakymo taip pat 
neradau.

— Autorius skundžiasi, kad 
pasitrankąs iškariuomeMo, Jb 
patektoj BHįdžiagiaiuaaunkuHHin, 
OvTiuanta daigi nesutik ęeminis- 
terijoa sklypo jam pristoti. Kaip 
Ii tikrųjų buvo?

todentas oficialiai neatmetė to ul
timatumo. Jėga paremtas ulti
matumas buvo priimtas. (659 
psl.).

Toks gen. Raštikio tvirtini
mas, — pabrėžė tame posėdyje 
dalyvavęs gen. Musteikis, — yča 
labai tolimas teisybei. Antroje 
posėdžio dalyje dalyvavo ir jis 
pats — Raštikis. O kas buvo kal-l

tau. V*0, V | Lu

mv»<soN a»

Kadar vyriausybę ir tuo padėti 
likviduoti vengrų pasipriešini
mą.

Sueso, kanalas

specialistams jį patikrinus, liks 
užblokuotas beveik pusmetį. Ja
me yra paskandinta penkiolika 
laivų ir padaryta kitų didelių su
žalojimų. Į Sueso kanalo erdvę 
jau atvyksta JT specialūs dali
niai. Pagaliau ir pats Egiptas 
davė sutikimą tokius dalinius 
įsileisti. Su žydais, užėmusiais 
dalį Egipto teritorijos, dar tebe
eina aiškinimasis dėl jų pasi
traukimo.

Ar susirinks keturi didieji

svarstyti naujos tarptautinės pa
dėties, dar nėra galutinų atsa
kymų. Kaip paprastai, Maskva 
tokiems pasitarimams greita, 
kad juose galėtų.'skleisti komu
nistinę propagandą ir vykdyti 
visiškai' priešingus darbus.

Laisvuose Europos kraštuose
Imre Nagy

kaip dabar paaiškėjo, yra ne so
vietų rankose, bet pasislėpęs Ju- 
guslavijos pasiuntinybėje. Da
bar jis' vėl kalbinamas įeiti į

tebeina gausios demonstracijos, 
kad iš Vengrijos Rusija ištrauk
tų savo kariuomenę. Net Dani
jos ir Norvegijos komunistų par
tijos priėmė tokius reikalavimus.

Be teroro nepajėgia 
išsilaikyti

Viso pasaulio komunistai dar'prieš kitas tautas, prisidėjo prie 
negali pamiršti paties Kremliaus kolonijinės imperijos sukūrimo, 

paskiriant Rytų Europos valsty
bėms komunistines vyriausybes. 
Sykiu su Stalinu ir ginklų jėga 
užgrobė Lietuvą, Latviją ir Es
tiją.

Niekas kitas tik komunistinė 
sistema galėjo sutverti Staliną, 
todėl dalina destalinizacija dar 
nereiškia pagrindinės blogybės 
pąnaikinimą ir tų šaknų išravi
mą, iš kurių ji išauga.

Veltui komunistinė propagan
da visą kaltę stengiasi suversti 
Stalinui. Mes matome, kad visos 
žmonių žudynės išplaukia tik iš 
komunistinės sistemos.

Kolkas Kremliuje tarp tų nau
jai susidariusių po Stalino mir
ties grupių yra pusiausvyra. Pri
simindami stalininius laikus, ko
munistiniai vadai saugodami sa
vo gyvybę nenori, kad kas nors 
iš jų pasidarytų vieninteliu dik
tatoriumi. Stengiasi nedaleisti, 
kad didesnė grupė susigrupuotų 
apie kandidatą į diktatorius. Tas 
aiškėja iš jų lanksčios linijos ir 
taktikos, pažeminant ir paaukš
tinant atitinkamus vadus. Tuo 
yra aiškinamas Malenkovo, Mo
lotovo ir Kaganovičiaus paliki
mas vadovaujančiame kolektyve, 
nors valstybiniame aparate jie 
ir neteko aukščiai! užimtų vietų.

. Dabartinės Sov. Sąjungos 
kom. partijos krize yra užmas
kuojama nuo Vakarų savo rodo
mu aktyvumu tarptautinėje po
litikoje. Ir tikrai, tie jų pasise
kimai užmaskuoją tikrąjį krizės

bosų paskelbtų žinių apie nekal
tų žmonių žudynes stalininiame 
laikotarpyje. Tų neva paslapčių 
iškėlimas viešumon Kremliuje 
iššaukė didelę krizę, kuri verčia 
daryti nemažas permainas ir par
tijos aparate.

Oficialioji propagandos tezė 
skelbia, kad tos žudynės liečia 
tik Staliną ir Beriją, bet nė kiek 
neliečia ideologinių ir politinių 
partijos pagrindų ir per ją pa
akinu vyriausybių.

Ir be antistalininės kampani
jos visam pasauliui žinoma, kad 
didžioji dabartinio Sov. Sąjun
gos Pclitbiuro dauguma buvo ar
timiausiais Stalino bendradar
biais per visą jo viešpatavimo 
laikotarpį. Molotov, Kaganovič, 
Vorošilov nuo pat pirmųjų dienų 
buvo jo artimiausiais bendradar
biais. Keletą metų vėliau į tą 
kompaniją įėjo Malenkov, Chruš- 
čev ir Bulganin.

Už visas žmogžudystes jie visi 
vienodai atsakingi. Visi jie slėp
davo Stalino veiksmus, nė vienas 
iš jų neparodė nė mažiausio pa
sipriešinimo prieš "tautų vado” 
didžiausias teroristines užma
čias.

Visi jie sykiu planavo, o vėliau 
buvo masinių žmonių žudynių 
vykdytojais. Užtenka prisiminti 
1930 m. įvestą žiauriausi terorą, 
priverstiną kolektivizaciją ir Uk
rainos išmarinimą badu. Dabar
tiniai Sov. Sąjungos vadai buvo 
aktyviais dalyviais agresijos

veidą. Sovietų piliečiai težino tik 
iš jiems brukamų komunistinių 
laikraščių ir be paliovos girgž
dančių radijo garsiakalbių apie 
visus sovietinius "laimėjimus”. 
Dažni ne tik komunistinių vals
tybių atsakingų atstovų vizitai 
sovietų gyvehtojuose sudaro 
įspūdį Sov. Sąjungos populeru- 
mą. Sov. spauda dažnai skelbia 
sovietinių delegacijų išvykimą į 
Vakarų ir Azijos valstybes, ypa
tingai pabrėždami sovietinę įta
ką Art. Rytuose.

Užsienio politikoje, savo Eu
ropos kolonijose ir kom. parti
jose, Maskva atsidūrė nemažuo
se sunkumuose. Rytų Europos 
valstybės yra po dviguba prie
spauda: po priespauda joms Mas
kvos paskirtų komunistinių vy
riausybių ir Sov. Sąjungos uždė
tų joms nęžįnpniškiausių kolo- 
nialinių išįeįjęomųjų prievolių.

Toji Maskvos uždėta nepake
liamoji našta- yra tokia didelė, 
kad net kuikurie tų valstybių 
komunistai tupi pasipriešino. Už
tat jie užmokėjo savo gyvybė
mis, tik laimingiausiais atsitiki
mais — kalėjimu. Skriauda, kan
čia ir vargas išsiliejo į neapy
kantą prieš Maskvą ir jos loka
linius atstovus. Maskva greitai 
orientavosi padėtyje, Lenkijoje 
padarė nuolaidas, o Vengrijoje, 
pasinaudodama anglų - prancūzų 
vedamu karu prieš Egiptą, su
ruošė dar viso pasaulio istorijo
je negirdėtas nekaltų žmonių 
skerdynes. .

Kada Chruščevas metė apkal
tinimus Stalinui, komunistų par
tijos buvo visiškai pritrenktas, 
jų stalinukai atsidūrė po. smar
kiu spaudos apšaudymu ir jiems 
gręsė pavojus netekti šiltų vietų. 
Kada sovietiniai bosai, 1948 m. 
Tito atsiskyrimą nuo Maskvos, 
kaltę priėmė ant savęs ir Tito 
žygį pripažino teisingu, kitų 
kraštų kom. partijose revizija 
buvo nebeišvengiama.

Dabartiniu metu sov. bloko 
komunistinėse partijose eina 
permainos procesas. Tos permai
nos įvairiose valstybėse vyksta 
nevienodai.

Įvykiams Lenkijoje ir Vengri
joje, Maskva dar nebuvo pasi
ruošusi. Klysta tas, kas galvoja, 
kad Sov. Sąjunga jau yra silpna. 
Ne. Teoretiniai Maskva turi pa
kankamai jėgų, kad užgniaužtų 
kiekvieną judesį tose valstybėse, 
kurioms ji primetė vyriausybes, 
bet praktikoje įvykdymas yra su
rištas su nemažais sunkumais.

J. A. Valstybių ir Kanados 
kom. partijos dabar yra silpnos 
ir tarptautiniame judėjime ne
turi reikšmės, bet jų staigus so- 
lidarizavimas Gomulkai reiškia 
atsisakymą nuo Maskvos, nuo jos 
absoliutinės kontrolės ir vadova
vimo. Labai panašu, kad visos 
užsieninės kom. partijos užima 
panašią padėtį.

(Perkelta i 8 pusi)

Ferenc Nagy, 1945 m. buvęs 
Vengrijos ministeris pirminin
kas, atvyko j JAV talkinti Ven
grijos laisvės kovai. Jo brolis 
Imre Nagy. pagarsėjęs iš pasku
tiniųjų įvykių ir trumpai vado
vavęs Vengrijos vyriausybei, ku
ri buvo Maskvos jėga nušalinta.

Nauja Vengrijos tremtinių grupė pasiekė Austriją tuteoainasi 
laisvės nuo baisių persekiotojų.
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• Pasiuntinybės patarėjui Dr. A. 
Geručiui šiomis dienomis buvo 
padaryta sunki operacija, kuri 
betgi gerai pavyko. Ligonis ga
na greit atsigauna, bet turės pa
silikti ligoninėje dar kelias sa
vaites. Dr. Gerutis gydosi Ber
ne, šv. Kryžiaus Seselių išlaiko
moje ligoninėje. Seselių tarpe 
yra dvi lietuvaitės, kurios ligonį 
dažnai aplanko.
• Tautininio Akademinio sambū
rio New Yerke visuotinis susi
rinkimas įvyko spalio 26 d. Tarp 
kitų klausimų svarstyta metinės 
sambūrio šventės minėjimas, ku
rį nutarta ruošti lapkr. 24 d. su 
visomis Lietuvos U-to tradicijo
mis, gausiai įtraukiant jaunimą.

Po susirinkimo buvo pagerb
tas sambūrio pirmininkas J. Si- 
rusas, jo 50 m. sukakties proga.
• Lietuvių Studentų Sąjungos 
JAV suvažiavimas įvyks lapkri
čio 23-24 dd. Chicagoje. Sveiki
nimai bei aukos Lituanus leidi
niui maloniai laukiami iš organi
zacijų bei pavienių asmenų. Svei
kinimus bei aukas prašome siųs-

■ • | susirinkusi ne savarankiškai, bet
' policijos iš fabrikų atvaryta.

l’er lauvuosms Europa kraš- Atscit buvo bandoma parodytii 
tus tebeeina antikomunistinė de-j kad ir Maskvoje galima demons. 
morstraoiu banga, šaukianti žų- trU()ti Tik užmiršo pasakvti. 
.lomai vengrų tautai laisvės >r kad gaiima tada> kai pi)lit.ija va. 
smerkianti Maskvos brutalumą.' tai daryti ir skaudžiai t)au.

Tūkttančiai d <• nr <> n strnntn 1 
daugiausia mokslus einantis jau
nimas. tomis demonstracijomis 
plėšia Maskvos komunizmo kau
kę ii tiesia ranką kraujuj pa
plukdytam Vengrijos jaunimui.

T;:i gražus, jokiais susitari
mais ir jokiais įstatymais neįpa- 
reigotas tikrosios laisvės demon
stravimas. Tai jautrus širdies 
atsakymas j Vengrijos jaunimo 
karžygiškumą. pradėjusį tą sun
kų laisvės žygį.

Demonstracijų banga nuėjo ir, 
per daugelį Amerikos miestų.1 uivkur nepajėgia išsilaikyti. Bet' mininkas J. Šlepetys nušvietė 
Bet jos. kaip palankiai apie jas 
Itekalbėturp, nelnivo tokios jaut
rios, kaip pasireiškusios Euro
poj. Mat, Amerika gyvena to
liau nuo ta baisiojo Maskvos bar
bariškumo centro. Gi Europa di
dele dalim tą barbariškumą sa
vo penkiais pirštais jau yra pa-j 
tyrusi. Gi kiti, kuriuos dar ta' 
Maskvos lava neužgriuvo, kas
dien tebejaučia tą pavojų. Todėl 
jų ir protestas buvo daug jaut
resnis, didingesnis.

Ypač gyvos demonštracijo-; vy
ko ir vyksta tuose kraštuose, kur, 
komunizmo nagai jau stiprokai: Varpo chorą iš Toronto, 
įleisti, žiūrėk, beveik visoms! Atsimenant, kaip sunku šu
toma demonstracijoms toną da-! rengti didesnę mūsų dvasinio pa- 
vė komunistų iš visų pusių ap- jėgumo demonstraciją, ši mažo- 
suptas Berlvnas. Ten buvo susi- ji dainų šventė verta labai dide- 
rinkę keliais atvejais po 100.060 
patriotų vokiečių. Tos demons
tracijos, kaip vokiečiai jas mo-j 
ka tvarkingai pravesti, negalėjo 
nedaryti didžiulio įspūdžio. Ir 
dar, kad patys berlyniečiai, viso
kių nedateklių spaudžiami, labai 
dosnia' tiesia ir kraujo auką 
Vengrijos sužeistiesiams, ir ki
tokias dovanas naujiems vengrų 
pabėgėliams.

Toliau didžiulė demonstracijų 
1 anga nuėjo per Italiją ir Pran
cūziją. Gerai žiliem, kad šiuose 
kraštuose savų komunistų orga
nizacijos, gerai ia-miamo.« Mask
vos. \ ra didelės. Bet patriotai 
italui ii prancūzai, įskaudinti ko
munizmo brutalumo, išėjo pasa
kyti tiesą ir suklaidintiems sa- 
viesiams ]>aiodyti jų kelio pavo
jingumą.

Tos demonstracijos. ypač' 
Prancūzijoj, prasiveržė net per 
kiautus. Komunistų laikraščių 
redakcijos ii organizacijos cent
rai, ypač Paryžiuje, gerokai nu
kentėjo. žmonėms, gerai pažinu- 
siems komunizmą visame nuo
gume. kantrvliė truko. Ir tada 
dužo langų stiklai ir degė komu
nizmo nuodų centrai...

ir Skandinavijcis kraštų jau
nimas, tiesa daug mažesnėm de
monstracijom, taip pat jungėsi 
j liendrą Europos jaunimo vieny
be prieš komunizmą. Net ir iš 
Suomijos, kuri visą laiką tiesio
giniai komunizmo yra grąsoma, 
atėjo žinios, kad širdingai tiesia
ma Vengrijos jaunimui pagalbos, 
ranka.

Ir Maskva šiuo atveju nenu-l 
sileido. Pirmą kartą ir Maskvoj j 
vyko demonstracijos, nukreiptos! 
prieš anglus ir ’ prancūzus. Prie 
Anglijos pasiuntinybės buvo su
sirinkusi net 2"1OO minia. Ir ji

d e m o n strantų, džia jei jas įsakymo nepaklauso-<ln< o i nu n f i e iuii —ma ...
Vengrijos laisvės kova am

žiams liks istorijos puslapiuose. 
Aišku, kad tūkstančiai tankų ir 
lėktuvų išžudys sukilusius did
vyrius. Bet tie tankai ir lėktuvai 
niekad nepajėgs sunaikinti mirš
tančiu didvyrių testamentų: 
mirštam, kad jūs laimėtumėt 
laisvę! ... .............. ........... i______ _

Maskvos brutalusis komuniz-j j,. b. New Yorko Apyg. Kultūros 
mas dar kartą pasauliui parodė.l Tarybos Prezidiumo pirm. A. Di- 
kad be masinių tautų skerdynių,1 mas jr Apygardos Valdybos pir-

NEW YORK
KULTŪROS TARYBOS 

POSĖDIS
Lapkr. 2 <1. įvyko L. B. New 

Yorko Apygardos Kultūros Ta
rybos metinis posėdis, kuriame

tos naujosios Vengrijos tautos praeitų metų veiklą.
skerdynes labai brangia kainai Svarstyta ir nutarta sekan- 
daugeliui vėl pravėrė akis. Ir gal tiems metams kultūrinę veiklą 
gi pagaliau visi įsitikins, kad ši-1 pagyvinti.
tą žmonijos gėdą reikia visokiau-j 
siomis priemonėmis spausti ir 
sunaikinti. Kitaip pasaulyje ra
mybės nebus ir pavergtųjų kan-| 
ėios niekad nesibaigs. I

i

I

šią savaitę Clevelande įvyksta 
mažoji dainų šventė. Jos progra-! 
mą išpildys mums savi čiurlio-! 
piečiai j talką pasjkvietę gerą

lio dėmesio. Todėl į ją turėtų at- 
silankvti ne tik develandiečiai, 
bet lietuviai ir iš kitų kaimyni
nių kolonijų. Ypač patogu, kad 
programa prasideda ’> vai. dienos 
meta. Tat po koncerto dar nesu
sivėlinama sugrįžti ir į namus.

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

Tel. ofiso PRospect 8-1717 
Rezidencijos REpublic 7-7868

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3118 West 63 St.
VAI..: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 

Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.
Ąp'tad. tik nuo 1-3 vai. popiet.

Rezid. 3241 W. 66th PLACE

ti: J. Karkle,4 6831 So. Washte4R 
naw, Chicago, 111.
• Atsiųsta paminėti Antaną 
Gustaičio Anapus Teisybės. Hu
moristinį kritikos žodį taria Pul
gis Andriušis. Išleido Gabija, 
Straign Path, Wyandanch, N. Y. 
Dail. Romas Viesulas. 144 psl., 
kaina $2.20.
■ Visuotinių Studentų Sąjungos 
suvažiavimo rengimo komisiją 
sudaro: J. Kregždys — pirminin
kas, L. Liškūnaitė, J. Grina, J. 
Gelažiūtė ir Juozas Liubinskas. Į 

Suvažiavimui yra numatomos 
trys paskaitos. Pirmoji, Lietu
vių Studentų Sąjunga JAV 5 me
tų perspektyvoje, — skaitoma 
kol. SauŪau8'|’8imoliūno. Antra, 
Skyrių veikla ir jaunųjų studen
tų įtraukimas'į tą veiklą — Jo
nas šoliūnas. Trečioji — "Stu
dentas lietuvių politinėje veiklo
je’’ — Antanas Laucius.

BOSTO1V

• -H:
Atstovas S. GRABLIAUSKA8

.5 Thomas Pąrk, S. Bostom.'MaKs.
TeL; AN 8-5487

Clevelande atstovas
A. JOHANSONAS —

7616 Deeker Avė., UT 1-3485
Reikalingi atstovai visuose didissniuoM mieštame. Rašyti S. Grabliauskui.

-T’IT -UTĮ 'ti------- LĮ---=.-j=... . I. ' 1 '* 11

sAntariečių 
GYVENIME

Sužibusios laisvės išblėsimas 
Vengrijoje ir Vakarų demokrati
jų, ypač Jungtinių Amerikos 
Valstybių, nenoras efektyviai 
padėti Laisvės Kovotojams smar
kiai pribloškė mus visus. Pasku
tinieji žūstančiųjų pagalbos 
šauksmo žodžiai giliai įsirėžė lie
tuvių jaunimo širdyse. Juk Ven
grijos . pirmųjų eilių kovotojai 
buvo mūsų bendraamžiai. Tega
lime viltis, jog jų aukos nebus 
veltui sudėtos ...

Mūsų jaunimas buvo pirmieji, 
kurie iš mūsų visuomenės, rea- 

I gavo į įvykius kiek sąlygos leido.

VVashingtono sąskrydžio ir jo 
dalyvių atžymėjtmaa

Lapkričio mėn. 17 d. 7 v. v. 
Tautinės S-gos namuose įvyks 
Washingtono sąskrydžio ir jo 
dalyviu atžymėjimo iškilmingas 
susirinkimas. Programoje: Prof. 
Dr. Vyt. Čepo paskaita, praneši
mai iš sąskrydžio, dalyvių atžy- Jaunimo Peticijos Komitetas tuo- 
mėjimo aktas, pobūvis-šokiai.

41 y ir
mesnius ryšius su kitais paverg-’ anian Scout Activities”, kurio 
tųjų tautų studentais bendrai' tikslas yra perduoti žinias apie 
akcijai.

3. Ieškoti galimybių paveikti 
viešąją JAV opiniją mūsų nau
dai laiškais redakcijoms, straips
niais spaudoje, paskaitomis, or
ganizuotoms demonštracijo m i s 
visomis progomis ir asmenišku 
ryšiu bu Amerikos politikais, 
laikraštininkais, pedagogais bei 
kitais įtakingais žmonėmis.

Tik tokius darbus atlikę galė
sime jaustis nors truputį prisi
dėję prie didžiosios kovos.

Detroite įvyko pasitarimas 
Santaros veiklos reikalais daly
vaujant vietos valdybės nariams 
J. Gilvydtiui, 3. HmoMnnk Biu
letenio "Santara" redaktoriui S.

Tautinės S-gos rajoninis 
suvažiavimas

numatomas gruodžio mėn. pir-. 
moję pusėje. Laukiama žinių iš 
Watorburio, Worcesterio ir Na- 
shua.

J naują LB New Yorko Apyg. 
Kultūros Tarybos Prezidiumą iš
rinkti :

A. Dimas, A, Samusis, J. Kiau
nė, kun. Dabušis ir kun. B. Mi. 
kalauskis. -

Susirinkimui pirmininkavo J. 
Brazaitis, sekretoriavo E. čekie- 
nė.

J. Vaičjurgj,
Tautinės S^gjs Bostono 
Vasario 16 (į gimnazijai remti 
būrelio va^Ąyu,, išrinko spalio 
mėn. 27 d., skir. . parių susirinki
mas. ■ .

skyr.,

TRUPUTI 
KANTRYBĖS

Tautinės S-gos atstovai ALTE — 
r

Ignas Vileniškis, Ant. Matjoška, 
Ed. Cibas ir J. Rauktys.

lietuvių skautų veiklą egzilyje. 
Leidėjas Brolijos Užsienio Sky
rius* redaguoja Leme Sabaliū
nas. Pirmasis numeris išleistas 
gražia, taisyklinga anglų kalba 
daro labai malonų vaizdą. Biule
tenis bus siuntinėjamas viso pa
saulio skautų sąjungoms, jų 
spaudai ir įtakingiems riešutų 
veikėjams. Tai dar vienas didžiai 
'sveikintinas jaunimo žygis Lie
tuvos byloje.
r*

ę
Per Padėkos Šventę Chicagoje 

įvykstančios vakarienės metu 
programos paruošimu rūpinasi 
Įmsm Narbutu. Visi santarie
čiai kviečiami pobūvyje dalyvau
ti ir kartu praleisti išvakarės 
prieš Sudentų Sąjungos suvažia
vimą.

I jau pasiuntė telegramas prezi-' Rekašiui, administratoriui
' dentui Eisenhoweriui ir amba-' šeštukui bei kitiems Detroito 
saČjoriui Lodge. Lietuvių dalyva-1 skyriaus velkėj amą. Centro Val-

■ vimas demonstracijose New Yor- dyba atstovavo pirmininkas R. 
' ke buvo jaunimo organizuotas, Mieželis. Plačiai buvo apsvars- 
dalyvauta skaitlingai protesto tyta ruošiamos žiemos stovyklos 
demonstracijose Detroite. Tenka P®r Kalėdų atostogas Mausimai, 
pasidžiaugti, jog santariečiai vėl. * -
parodė savo dinamiškumą ir dar- Santaros Centro Valdybos se- 
bingumą būdami protestų inia- kretoriatą sudaro- Dalia Jukną 
ciatorių ir pirmųjų dalyvių eilė
se.

Tačiau reikia pasiryžti ateity
je reaguoti dar greičiau ir pada
ryti dar dadgiau. Dirvą neikia 
rengti visą laiką, nes kai išmu
ša valanda, pervėlu ieškoti ke
lių ir būdų savo tikslų atsieki- 
mui. Visi santariečiai ir visas 
lietuvių jaunimas turi užsibrėž
ti:

1. Nepaliaujamai reaguoti laiš
kais ir telegramomis valdžios pa
reigūnams į visus įvykius Lietu
voje ir Rytų Europoje.

2. Užmegs t i kaip galima arti-

vičiūtė, Danutė Sakakraakaftė ir 
Danutė Žygaitė. Sekretoriatas 
jau yra atlikęs visą eilę darbų, 
surištų su Santaros administra
cija.

Detroito santariečiai surengė 
nuotaikingą savo skyriaus šokių 
vakarą gražioje ponų Sims rezi
dencijoje. Vakaro pasisekimui 
daug pastangų įdėjo Jaunius Gil- 

' vydte, Detroito Santaros sky
riaus pirmininkas. Jonas šosta- 

į kas ir, Zenonas Rekašius. Pobū
vyje dalyvavo visa eilė svečių, 
jų tarpe ir būrys santariečių iš 
Chicagos.•

Lietuvių Studentų Sąjungos 
New Yorko skyrius s udažė Poli
tinės Akcijos Komisiją, kurion 
įeina santariečiai Algis Garse- 
kas ir Leonas Sabaliūnas. Komi
sijos pastangomis pasiųstos re
zoliucijos prez. Eisenhoweriui 
reikalaujant imtis žygių, kad ru
sų kariuomenė apleistų Vengriją 
bei kitus okupuotus kraštus, o 
Vengrų Tautiniam Komitetui pa
reiškiant solidarumą.

«
Studentų Sąjungos suvažiavi

mo Rengimo Komisijoje dirba L. 
Liškūnaitė.

z j v iv«w4 saaaa uo

Iš spaudos išėjo pirmas n ūme" tariečiai reiškia nuoširdžia užuo- 
ria anglų kalba biuletenio "Lithu-

•

Chicagos skyriaus pirmininkas 
Ramojus Valtys atstovavo San
tarą ir tarė sveikinimo žodį Aka
deminio Skautų Sąjūdžio 32 me
tų sukakties minėjime, o vice
pirmininkas Julius Liniukas — 
Korporacijos Šatrija šventėje.

•
Pranas Bilėnas įeina Studentų 

Sąjungos New Yorko skyriaus 
valdybon, o Saulius šimoliūnas 
išrinktas j Detroito skyriaus val
dybą.

Naujų Metę sutikimą

Tautinė S-ga rengia gruodžio 31 
d. 10 v. v. Bus meninė dalis. Pa
kvietimai tik iš anksto užsisa
kius. Gaunami pas S-gos narius.

,5
Korp. Neo-Lithuania 

sueiga, metinė! šventei atžymė
ti, įvyks lapkričio mėn. 11 d. 5 
v. v. Tautinės j S-gos namuose.

Įsteigta DBamboro Fondo 
at^nvybė

Bostone įsteigta Džiamborės 
Fondo Atstovybė. Atstovybės 
Valdyba išsiuntfrėjo aukų lapus 
visoms orgamzBcijoms. Visuo
menė prašomp aukoti. Aukas 
siųsti atstovybės kasininkui F. 
Karosienei — 259 Athens St., So. 
Boston. Šiuo {eikąlū atstovybes 
sekr. Ignas Vileniškis lapkr. 
mėn. 4 d. kailio per Laisvės 
Varpo radiją.

Karių^feamdvėB

Greit gaunami iš Europos RA
DIJO kurie gerumu, kaina pra
lenks visus.

RAŠOMOS MAŠINĖLĖS jau 
gautos, jos neturi konkurencijos 
gerumu ir pigumu.

ŠVEICARIŠKŲ LAIKRODŽIŲ 
ir FOTO APARATŲ didelis pa
sirinkimas ir galite pasiųsti į 
Lietuvą labai geromis sąlygomis.

PLUNKSNAKOČIAI su 14 kt. 
aukso plunksna ir 10 metų ga
rantija. Kaina nuo dol.7,5. Pui
kios kokybės.

RETO GROŽIO ir GERUMO 
VAIKAMS VEŽIMĖLIAI (vie
nas vežimėlis turi du vežimėliu, 
kartu sportinį ir su šilma, ir net 
su muzika).

KATALOGAS išleistas, kuria
me rasite visas lietuviškas kny
gas, gaidas, plokštdreš- lietuyių 
dainininku įdainuotas, KIPRO 
PETRAUSKO. A. RUTKAUS
KO. ŠABANIAUSKO, S. GRAU
ŽINIO ir kt. TAUTINIUS DRA
BUŽIUS vyriškus ir moteriškus, 
gintaro, odos, medžio dirbinius 
lietuviškais motyvais. Katal. kai
nuoja tik 90 c.

Ką bepirktumėte prieš tai pa
siteiraukite pas J. Karveli, 3322 
So. Halsted St., Chicago, III., teL 
YArds 7-0677.

Prekės siunčiame į visas pa
saulio šalis.

Bostono studentų susirinkimas
įvyks Tautinės Sąjungos namuo
se lapkr. 9 d. 7 v. v. su arbatėlė 
ir šokiais.

Jonas Kasmauskas,

gerokai sustiprėjęs, vėl daugiau 
laiko praleidžia savo įmonėje. 
Tautinė S-ga jį išsirinko Garbės 
Pirmininku.

Ed. Eitavičius ir E. Miekūnas
pradėjo studijas, Bostono South 
Colegijoj.

; A
Justinas Vaičaitis

perorganižaię.i Lituanistikos mo
kyklą,. ąakmipgai ėmėsi jai va
dovauti-Ir 1956-57 mokslo me. 
tams.

Inž. St. Radzevičiui mirus san-

jautą Vytautui Kavoliui.
t

JUOKTIS SVEIKA!
Linksmos saulėtos nuotaikos įgysi skaitydamas humoro 

ir savikritikos žurnalą

PELĖDĄ
Išeina kovo, birželio, rugsėjo įr grudžio mėn.
Rašykite šiandien: PELĖDA. 231 Wallace Avė., S., 

Weitemi, Ont, Canadk.
Prenumerata metams $1.00 į visus pasaulio kraštus. 

Atskiras numeris 30 cnt

I

DIRVA

susirinkimas įvyks lapkr. 25 d. 
Bus minima Liet. Kar. šventė. 
Bostono ramovėnai, kad ir kei- 
čia kelius kartus savo vadovybę, tuntinii»ku,pajūjrįįii3 įįja-., 
bet veikimas neina pirmyn. ! lis.

Hestono Žalgirio Tu it i

V

Tel. offic'o EVerglade 4-7376 
Tel. buto GRaceland 2-9203

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

Norvest Medical Center 

2336 West Chicago Avė
Chicago 22. IIL

'AL.: 1-3:30, 6-8:30 p. p. pirmad., 
antrad.. ketvirtad., penktad., 
Tik ausitarus trečiadieniais.
U-2 p. p. šeštadieniais.

SIUNTINIAI J VISUS EUROPOS KRASTŲS

UNITED PACKAGE EXPRESS CO
305 Markei St. (arti P. R. R. Stoties), Nevarių N. J. 

Telef.: MArket 3-2277.
Skubiai iitiunčianiB maisto produktus, audeklus, naujas ir 

dėvėtas drapanas, vaistus ir t.t.
Laike 6 savaičių siuntiniai pasiekia paskyrimo vietų. 

Oro paštu pasieks gavėjų per 7-10 dienų.
SiuntėjBa gaus gavėjo paradu patvirtintų pakvitavimu,

, SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI.
Visi persiuntimo mokesčiai ir muitaa apmokami Čia.

" t GavėjaN nieko neturi mokėti.

Atnešę ar aUiuntę šį skelbimą sutaupysite $2.00.

atlieka j v: airius spaoAM feltm. J#» 
galit pigia kaina. AtaitpamĄrtl 

feaines korteles, |m»riąs Um^bs, va
karams blletus, >8|it^Yių p84MetK 

». plakatus ir ,■ ' A-

Gžsnkvmai priimuntl ir flfcitR. 
dirva 

dęvątenf S.

"F*"

Rašomosios mašinėlės vįaą ąa- 
riaušių firmų, o jų tarpe gar
siosios SMITH-CORONA, brt 
įkurtos kalboe raidynai!, — ik- 
Lietuviškas raidynas grota pil 
no ir nepakeisto amerikoniško 
Kainos nuo $67.50 ir augMiau 
■ImoUtinai. Naujausi modeliai 
V. BARTKUS. Adr.: 1831 Aaatl 
R4, CMvstand 3, Ohio. Teist.: 
UT 1-4814. 
T'll ...............
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•— Koka įrašas yra ant Lais
vės Statulos ir kas yra jo auto
rius Kokia alfą fauna Ohio vals* 
tybės gubernatorius? Ką reiškia 

« sutrumpinimas WHO? Ar gali
ma gauti telefono numerį ir ad
resą Jurgio Vaitkaus, gyyenan- 
člo Los Angeles mipste? Kokia 
yra itališkų automobilių Fiat 
metinė produkcija?

Tai yra tik keli pavyzdžiai 
klausimų, kuriuos greitai ir tiks
liai gali atsakytiClevelando Cen
trinė Biblioteka. Bendrosios In
formacijos (Reference) Depar
tamente tam tikslui yra įtaisytas 
stiklu aptvertas rašomasis sta
las su telefonais ir skubios infor
macijos storom knygom. Kompe
tentingi, greitos orientacijos bib
liotekininkai atsako klausimus 
asmeniškai, telefonu, paštu, ir 
telegrafu. Bet jų naudojamos 
knygos sudaro tik dalį visų in
formacijos šaltinių. Įvairūs de
partamentai turi ištisus rinki
nius įvairių įvairiausių žodynų, 
enciklopedijų, indeksų, almana- 
kų, atlasų ir panašių knygų. Vie
nos iš jų yra Bpecifinio, kitos 
bendro pobūdžio.

Tačiau ne visi klausimai, atei
nantys į biblioteką yra tokie ne
sudėtingi kaip čia paminėti. Kai 
kurie iš jų reikalauja ilgesnio 
ieškojimo ir gilesnių studijų. Pi
lietis, kuris nori sužinoti kokį 
vaidmenį religiją vaidina Indijos 
gyvenime arba kaip technologinė 
pažanga veikia žmogaus psichi
ką, paprastai yra pasiunčiamas 
į kitus departamentus, kurie 
specializuojasi toj srity ir turi 
surinkę atitinkanją medžiagą.

Clevelando Viešosios Bibliote
kos Sistema buvo įkurta 1869 
metais su 6,000 knygų. Dabar
tinis pastatas centre buvo 
atidarytas 19251 m. Jis bu
vo pastatytas miesto lėšomis ir 
kainavo 5,000,000 dolerių. Suma
žinimui gaisro pavojaus jo 'pa
grindinei struktūrai nebuvo pa
naudota nei gabalėlio medžio.

Pirmoji Amerikoje įvedusi de- 
partamentalinę sistemą, Cleve
lando biblioteka tapo savo rūšies 
eksperimentu. Ji išaugo į vieną 
didžiausių ir populiariausių bib
liotekų visame krašte. Pagal sta
tistinius duomenis, surinktus 
Baltimorėje. iš -Clevelando bib
liotekos 1955 metais buvo išsi
nešta daugiausia knygų: 6.76 per 
capita. Palyginus su kitais did
miesčiais tai yra labai geras vi
durkis New Yorkas turi 3.32, 
Philadelphija 1.96, Čikaga 2.35. 
Antroje vietoje stovi Minneapo- 
lis su 6.14 knygomis per capita.

Apsilankius Clevelando centri
nėje bibliotekoje, tarnautoja, sė
dinti prie informacinio langelio, 
nurodys kur ir ką surasti.- Ka
dangi beveik pusė visų lankytojų 
ateina pasiieškoti "geros kny
gos”, jų dėmesys paprastai yra 
nukreipiamas j taip vadinamą 
Populiarųjį Skyrių (Popular Li- 
brary). čia knygos sugrupuotos 
pagal eventualius skaitytojų in
teresus tiesiog siūlyte siūlosi bū
ti paimamos. Nuo efemeriškų ro
manų iki nemirštamų klasikų 
kiekvienas čia suras ką nors prie 
širdies.

Vertimai iš svetimųjų į anglų 
kalbą yra sugrupuoti atskirai.- 
Jeigu kas sugeba paskaityti ven
griškai, itališkai ar rusiškai — 
tam kelias aiškus j Svetimtau- 
tišką Skyrių (Foreign Division). 
čia ir lietuvis suras sau knygą; 
o Lietuvių Dienas pamatys gra
žiai išrikiuotas kartu su kitų 
tautybių žurnalais. Gal kai kas 
nusivils permažai lietuviškų kny
gų pamatęs, čia reikia paaiškin
ti, kad vadovybė yra nusistačiu
si neleisti knygoms dulkėti ant 
lentynų. Todėl reguliariai dau
gybė tomų yra išsiunčiama į sky
rius — bibliotekas įvairių kolo
nijų kaiminystėje — kur jos 
greičiau patenka į apyvartą.

Populiarusis skyrius neapima 
visos literatūros. Todėl skaityto
jas, kuris yra suinteresuotas 
poezija, drama, literatūros kriti
ka, istorija bei žurnalizmu bus 
nukreiptas Į taip vadinama Lite
ratūros Skyrių, kuria paprastai

JANINA NAVICKAIT®

sutraukia ,rimtesnę ■ publiką — 
miest^ IntelektųalųS.

Pasjskaltyihfis betgi besuside
da vien iš knygų. Didelė dalisda vien ____ . , r-—
skaitytojų mėgsta žvilgterėti į 
naujausią žurnalą.' ar laikraštį. 
Biblioteka reguliariai gauna 
tūkstančius žurnalų ir šimtus 
laikraščių, kurių nemažai su
plaukia kaip dovanos, ypačiai 
svetimtautiški.

Praktiškų interesų žmogui pa
prastai tenka keltis. į antrą aukš
tą. Technologijos Departamente 
jis suras knygas ir žurnalus 
griežtųjų ir pritaikomųjų moks
lų. šis departamentas yra ypa
čiai stiprus chemijoj, cheminėj 
technologijoj ir metalurgijoj. Jo 
kolekcija apie plieną yra antra 
didžiausia visoj Amerikoj. Bib
lioteka taip pat naudojasi Cle
velando Inžinierių Draugijos 
4,000 tomų rinkiniu ir kitais 
privačiais rinkiniais.

Tačiau tikroji bibliotekos pa
žiba yra jos Biznio Informacijos 
Biuras. Suorganizuotas 1930 me
tais energingosios panelės Vor- 
melker jis greitai išsivystė j vie
ną geriausiai organizuotų biznio 
informacijos centrų visame pa
saulyje. Neseniai vienas New 
Yorko bankininkas nuvyko į Lon
doną pasirinkti medžiagos apie 
infliacija ir buvo painformuotas, 
kad Clevelando centrinė biblio
teka turi daugiausiai medžiagos 
šituo klausimu.

Šalia Technologijos yra Socio
logijos ir švietimo Departamen
tas, pagelbstintis susidomėju
siems politikos, ekonomijos, so
cialinėmis bei švietimo proble
momis. Dalis šio departamento 
medžiagų yra patalpintos Miesto 
Rotušėj, ypačiai miesto savival
dybės klausimais.

Tame pačiame aukšte dar yra 
Istorijos ir Biografijos Departa
mentas. Prie jo yra priskirtas 
Kelionių Biuras, kuriame yra 
teikiama nemokama informacija 
įvairiais kelionių klausimais, šis 
biuras bendradarbiauja su turis
tų draugijom, Prekybos Rūmais 
ir visu rūšių susisiekimo bendro
vėm. Nors jis neturi komercinio 
aspekto, bet yra labai populiarus 
turistiniai nusiteikusios visuo- . 
menės tarpe. Aplamai paėmus, 
šis departamentas yra garsus 
anglų, vokiečių, ir italų istorijos 
rinkiniais, prancūzų memuarais, 
rusų raudonaisiais archyvais, 
Amerikos civilinio karo ir heral
dikos kolekcijom.

čia reikia pastebėti, kad bib
lioteka turi labai brangių rinki
nių, kurių dauguma buvo gauta 
kaip dovanos iš privačių asme
nų ar organizacijų. Ypatingo dė
mesio yra verta John G. White 
Kolekcija, kuri yra pastato tre
čiame aukšte. Ponas White ati
davė bibliotekai savo 50,000 kny
gų ir rankraščių rinkinį, kuris 
po jo mirties, 1928 metais, buvo 
papildytas dar 30,000 tomų ir jo 
pasaulinio garso šachmatų ko
lekcija. ši pastaroji susideda iš 
knygų, paveikslų ir šachmatų fi
gūrų, iš kurių Stauntono ir Ki- 
nietiškoji dramblio kaulo yra be
ne pačios vertingiausios.

John G. White Kolekcija, re
prezentuojanti apie 6,000 kalbų 
ir dialektų, susideda iš rytietiš
kos literatūros, tautosakos, Eu
ropos ankstyvosios literatūros: 
viduramžių kronikų, katalogų ir 
vėlesniu manuskriptų. Ameriko
je tik Harvardo Universiteto fol
klorinė kolekcija yra didesnė už 
cleveiandinę.

šalia šito didžiojo rinkinio 
kiekvienas departamentas gali 
pasididžiuoti savo liuksusiniais 
rinkiniais — dovanomis, gauto
mis iš įvairių šaltinių. Garsusis 
architektas Charles F. Schwein- 
furth mirdamas paliko Meno De
partamentui savo privačią bib
lioteką, kuri yra ypačiai stipri 
gotiko ir renesanso periodų ar
chitektūra. Tame pačiame depar- . 
tamente, Muzikos Skyriuj, rasi
me net kelius privačius rinki
nius. Net ir fortepijonas, skirtas 
lankytojų skambinimui, yra as-
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meniška dovana viešajai biblio
tekai.

Muzikai ir muzikos mėgėjai 
šitame skyriuje suras daug ver
tingos ir įdomios medžiagos kny
gų, žurnalų, gaidų, partitūrų ir 
plokštelių. Besidomintys sveti
momis kalbomis čia gali pasi
klausyti arba ir namo parsinešti 
linguafonus — plokšteles su va
dovėliais.

šalia Meno randasi Filosofijos 
ir Religijos Departamentas, su
telkęs medžiagas dar ir psicho
logijos, mitologijos ir taip vadi
namų pseudo — mokslų srities, 
čia publika yra labai spalvinga, 
šalia vienuolės čia pamatysi sė
dintį rabiną, šalia filosofijos 
profesoriaus astrologijos specia
listę. Įdomu pažymėti, kad di
džiausias nuošimtis šio departa
mento lankytojų yra katalikai 
(kaip religija) ir mokytojai 
(kaip profesija).

Iš vigų departamentų arčiau
siai prie širdies šio straipsnio 
autorei yra Jaunimo Departa
mentas, kuris rūpinasi Ameri
kos jaunimo reikalais. Taip va
dinamas Stevenson Kambarys 
yra pirmasis šios rūšies bandy
mas Amerikos Viešųjų Bibliote
kų Sistemoj. Skirtas jaunimui 
nuo 14-21 metų amžiaus jis yra 
kaip savos rūšies laboratorija, 
kurioje ieškomi būdai ir priemo
nės pagerinti skaitymo lygį, su
dominti jaunimą klasine litera
tūra, teikti visokeriopą informa
ciją ir pagalbą mokslo ir skaity
mo problemose. Glaudžiai su 
šiuo departamentu bendradar
biaujant įvairiom švietimo ir so
cialinėm įstaigom jaunimui yra 
ruošiamos įvairios ' programos, 
diskusijos, pasirodymai ir pan. 
Bet apie bibliotekos organizuo
jamas programas jaunimui ir ap
lamai visuomenei bus parašyta 
kitam straipsnyje.

Kaip Stevenson Kambarys yra 
skirtas jaunimui bei jo vado
vams, taip Lewis Carroll Kam
barys yra skirtas vaikams, jų 
tėvams ir mokytojams. Ne vie
nam pasaulio krašte vaikai ne
turi tekios gausios, spalvingos 
ir lengvai prieinamos literatūros 
kaip Amerikoje. Bibliotekoje jos 
parinkimas yra labai rūpestin-

*
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aldonAstempužienė bostone
Lietuviai yra kieta dirva ta

lentams ugdyti. Negalima tarti, 
kad sava kultūra ir menais jie 
visai nesidomėtų,' bet ir dailės 
parodose, kr koncertų salėse, ir 
vaidinimuose jie yra perdaug 
skeptiški, santūrūs ir šalti. Tuo 
tarpu augmenija yra tik ten 
įvairi ir turtinga, kur yra pa
kankamai šilimos. Aš nežinau, 
kaip ten Clevelande yra su Al
dona Stempužiene, turinčia aps
tą davinių būti mylima daininin
ke, bet greičiausia tikrovė bus ši: 
savam sodžiuje pranašu nebūsi. 
Todėl sąmoningai šio rašinio an
trašte padėjau tokią, kokią ją 
matot (tiksliau būtų buvę pasa
kyti — Laisvės Varpo koncertas 
Bostone). Tegu, ūianau, Cleve
lando lietuviai užgula tuos žo
džius, tegu susižvalgo, tegu pasi
šneka ir... susipranta.

Į Bostoną Aid. Stempužienė 
atvyko lapkričio 2 d., porą vaka
rų repetavo su komp. J. Gaideliu, 
laisvalaikiu lankė pažįstamus, o 
lapkričio 4 d. pasirodė So. Bos
tono didelėj ir akustiškai nedė-

gas. Patys mažieji yra supažin
dinami su spausdintu žodžiu pa
veikslų pagalba ir specialiai or
ganizuojamomis pasakų valan- 
<Įpmis.

Baigiant reikėtų dar paminėti, 
kak biblioteka turi specialų rin
kinį akliesiems ir kad biblioteki
ninkai reguliariai lanko invali
dus, ligonius, senelius ir nusikal
tėlius įvairiose institucjose bei 
privačiuose namuose. "Bibliote
ka ant ratų” šiandien yra nema
žiau populiari kaip centrinė bib
lioteka ir jos 36 šakos išsimėčiu
sios po visų miestų.

kingoj koncertų salėj. Taigi vieš
nią teko matyti kasdienišką __
malonią, linksmą ir išmintingą, 
ir nekasdienišką — koncertantės 
elegantiškam drabužy. Tai šauni 
moteris, turinti ryžto bei drąsos 
pasirinkti labai sunkų, vingiuotą 
ir kietą kelią. Aplinkybės, kad 
Aid. Stempužienę teko sutikti 
koncerte ir šalia koncerto, labai 
palengvina šių sakinių rašymą.

Negausus yra lietuvių daini
ninkų prieauglis svečiose šalyse. 
Jeigu jaunąją solistų kartą pra
dėsim apžvelgti nuo tų, kurie ne
buvo įžengę Lietuvos Operos sce- 
non, tai ryškesnių veidų temato
me tik keletą — Aldona Stempu- 
žienė. P. Bičkienė, St. Baranaus
kas, Vacį. Verikaitis ir gal St 
Citvaras, kurio dar neteko išgir
sti. Atseit, tik penketas. Miniu 
tik šiuos vardus todėl, kad visi 
jie mokėsi, brendo ir scenon 
žengė jau ne savam krašte. Ne- 
visada buvo lengva dainininkui 
prasikalti Lietuvoje, bet vis dėl
to ten nebuvo tų sunkumų, ku
riuos kiekvienas turi sutikti šio
se žemėse, kur teatro ir muzi
kos gyvenimas yra privati biznio 
nuosavybė. Lietuvoj kai kurie

Mūsų 10-ji autai — Tūkstančiai patenkintų klijentų 
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Stroh’s yra Amerikos vienintėlis ugnim verdamas alus!

mūsų solistai, kai pradėjo savo 
karjerą su regimais dainavimol 
meno trūkumais, tai beveik su 
tais pačiais trūkumais ją ir bai
gė. čia, ypač JAV, norinčiam 
patekti scenon, yra žymiai dides
ni reikalavimai, nepalyginti di
desnė konkuręncija, taigi ir daug 
sunkesnis kelias kopti į aukštu
mas. Tačiau tų Bunkių sąlygų 
negalima vertinti tik neigiamai 
Dainininką jos verčia labai rim
tai dirbti, verčia sukaupti visas 
jėgas, nugalėti dainavimo tech
nikinius sunkumus, įveikti mu
zikos stilius, suąidaryti savai
mingą atlikėjo veidą. Tos kietos 
sąlygos padarė, kad Stoska, Kas- 
kas ir Brazis buvo Metropolitan 
Operos solistai. Be abejonės, tos 
pačios sąlygos kaltos, kad Aldo
na Stempužienė ir Vacį. Veri
kaitis jau šiandien yra aukštos 
klasės dainininkai. Mes visomis 
jėgomis turėtumėm jų pastan
gas remti, kur begalėdami jiems 
padėti ir drauge susirūpinti, kad 
dainininkų prieauglio šeima yra 
tokią negausi. Argi dainuojanti 
tauta jau nebeturėtų balsingų 
jaunų moterų ir vyrų? Ak, o jie, 
jeigu audringo žygio nepabūgtų, 
galėtu toli nunešti ir aukštai iš
kelti lietuvio genijaus vardą . ..

Aldonos Stempužienės pasiro
dymas Bostone daug kam buvo 
staigmena. Jau dažnu atveju 
mes pradedam priprasti prie 
"savybės vakarų" dvasios ir me
ninio lygio, nereiškiam didelių 
reikalavimų, šaltai paplojam ir 
tylūs išsiskirstom. Aldona Stem
pužienė sušvito nauju pajėgumu, 
brandumu ir subtiliu dainuoja
mų dalykų pajautimu bei išgy
venimu. Visų pirma — tai malo
naus ir šilto tembro mezzo-sopra
nas, visuose registruose išlygin
tas ir gerai valdomas. Aukšto
sios jos gaidos yra skaidrios ir 
laisvos. Tokios dainavimo meno 
technikos pasiekusi, Aldona 
Stempužienė nesunkiai apvaldo 
dainuojamo kūrinio stilių ir len
gvai nugali vokalinius sunku
mus. Jos muzikinė frazė yra iš
dailinta ir išjausta, kūrinio dva
sia ir tema įsisąmoninta. Tai ro
do, kad ir muzikinės kultūros po
žiūriu dainininkė yra laimėjimų 
aukštumoj. Ypačiai tą muzikinės 
kultūros lygį ir solistinj pajė
gumą Aldona Stempužienė mums 
parodė, kai koncerto pabaigoje 
padainavo dvi dideles ir sunkias 
arijas — G. Meyerbeerio iš Le 
Prophete ir G. Verdi iš Don Car- 
los. Mezzo-sopraniniu ir karme- 
niniu temperamentu sužvilgo bi- 
sui padainuota arija iš Bizet ope
ros Carmen.

įdomus ir savaimingas Aldo
nos Stempužienės repertuaras. 
Liūdesys ir rauda yra pagrindi
niai to repertuaro bruožai. Besi
klausydamas tų dainų, aš neju
čiom prisiminiau havajiečių me
lodijas. kurias, berods, Blasco 
Ibanez aptarė, kaip prarastas 
tautinės laisvės ilgesio dainas. 
Taip, laisvės ilgesys skamba ir 
mūsų širdvse. Dainuodama E. 
Gailevičiaus, K. V. Banaičio ir 
V. Jakubėno harmonizuotas liau
dies dainas, Aid. Stempužienė pa
rodė gilų ir subtilų mūsų liau
dies poetikos ir melodikos su
pratimą, jausmingą ir neper
temptą liūdesio išgyvenimą. Ji 
yra teisinga sakydama, kad liau
dies dainos atlikimas nėra leng
vesnis už efektingos operinės 
arijos padainavimą. Jei klausy
tojų plojimai yra šiokia tokia 
pasisekimo rodyklė, tai V. Ja
kubėno Piemenėlio ar Piemenė
lės raliavimas buvo itin subtiliai 
išgyventas ir padainuotas. Ori- 
ginalinių liet, kūrinių Aid. Stem
pužienė padainavo č. Sasnausko 
Užmigo žemė, D. Lapinsko Se
renadą, B. Budriūno šauksmą ir 
V. Jakubėno žemė kryžių ir 
smūtkelių. Visos tos dainos įdo
mios. visos buvo su įsijautimu ir 
gražiai padainuotos. Noriu iš
skirti tik Č. Sasnausko vokališ- 
kai labai nelengvą kūrinį Užmi
go žemė, todėl, kad mūsų solistai 
beveik niekad jo nedainuoja, ir 
D. Lapinsko Serenadą. D. La
pinskas yra jauniausias mūsų 
kompozitorius, dar ir dabar te- 
bestudijuojąs kompoziciją Bos
tono konservatorijoj. Jo Serena-

I da sukurta moderniosios muzikos] 
dvasioj, turi savaimingą mintį ir

yra įdomi balso vedimo ir forte* 
pioninio pritarimo damoj. Dė
kojam Aldonai Stempužienei, kad 
ji nepabūgo jauno kompozito
riaus darbo, linkim Dariui La
pinskui augti ir sukurti bran
džių, plataus polėkio ir savaimin
gos dvasios kompozicijos veika
lų. Baigiant kalbėti apie A. 
Stempužienės repertuarą, tenka 
palinkėti, kad ateityje jos kon
certuose atsirastų ir gyvesnių 
bei judresnių muzikinių ritmų. 
Ne todėl, kad reikėtų pataikauti 
klausytojams, bet dėl to, kad jos 
repertuare neatsirastų perdaug 
vienodumo.

Laisvės Varpo koncerte, ša
lia Aldonos Stempužienės, pasi
rodė baritonas Stasys Liepas ir 
aktorius Vitalis Žukauskas. So
listams akompanavo komp. Ju
lius Gaidelis. St. Liepas Bostone 
yra "savojo sodžiaus pranašas”. 
Jo pastangas mes nuoširdžiai 
vertinam, jo brandų dainavimą 
neblogai pažįstam. Ir šiame kon
certe St. Liepas buvo pajėgus ir 
vertingas dalyvis. Vitalis Žu
kauskas simpatingas ir gabus 
humoreskų atlikėjas. Ir Bostone 
keletas jo "numerių” buvo be 
priekaištų. Tik, tai ir pats Vita
lis žino, jo žanras nelabai deri
nasi su rimtosios muzikoj kon
certais. Deja, šiose sąlygose 
koncertų rengėjams sunku iš
vengti šiupininio parengimų po
būdžio. Tad ir klausytojas turi 
prie to stiliaus derintis ir kiek
vieną dalyvį vertinti tik jo me
nui deramu mąstu.

Kad šis koncertas Bostone 
įvyko, kad jame pasirodė laurea
tė Aldona Stempužienė — padė
ka ir pagarba priklauso kultūri
nio ir visuomeninio radijo pus- 
valanžio Laisvės Varpo vadovui 
Petrui Viščiniui. Klausytojų bu
vo gausu ir jie koncerto išklausė 
su rimtimi ir atsidėjimu. Tai ro
do. kad Bostone daugumas mūsų 
linki, kai Laisvės Varpas skam
bėtų, kad iš 30 min. jis pavirstų 
nors valanda. St. S.

PHILADELPHIA
A. L. T. S-GOS SUSIRINKIMAS

Lapkričio 18 d. 3 vai. p. p. Lie
tuvių Banko patalpose šaukia
mas visuotinas narių susirinki
mas. Darbotvarkėje: Dr. K. Gu- 
dėno paskaita, einamieji reika
lai ir kt. Po susirinkimo mažas 
pobūvis. Visi nariai su žmono
mis kviečiami dalyvauti.

BENDRUOMENĖS METINIS 
SUSIRINKIMAS

šaukiamas gruodžio mėn. 2 d. šv. 
Andriejaus parapijos salėje. Bus 
renkama valdyba. Esamoji val
dyba nors buvo ir darbinga, bet 
turėjo ir daug sunkumų. Nepa
sisekęs radijo vai. piknikas ir kt. 
Ypač daug triukšmo sukėlė kele
tas asmenų per spaudą ak
cija, Bendruomenės Valdybai 
nutarus kviesti min. St. Lozo
raitį, tuo pakenkdami Bendruo
menės vardui. O paskutiniu me
tu Philadelphijoje įsikūrė dar 
naujas vienetas — tai Philadel- 
phijos lietuvių politinės vieny
bės sąjūdis. Kol kas jo tikslai ne
žinomi. bet, atrodo, kad prie 
Bendruomenės veiklos sustiprini
mo šio organo įsteigimas nepri
sidės, nežiūrint ir labai skam
baus pavadinimo. Vietos veiklai 
užtektų Bendruomenės, jei būtų 
ieškoma vienybės, o ne gražių 
žodžių.

Pirmas I’hiladelphijos lietuvių 
politinės vienybės sąjūdžio dar
bas buvo VLTKo pirm. J. Matu
lionio ir VLIKo nario H. Blazo 
pakvietimas į Philadelphiją. Įdo
mu pažymėti, kad tie vadinami 
nedemokratais, kurie nelaukia 
Matulionio Philadelphijoje nesi
jaudina ir nedaro intrygų, nes 
supranta ir žino, kad kiekvienas 
turi teisę kalbėti ir pareikšti sa
vo nuomonę, tuom tarpu kai Lo
zoraitį pakvietus, anot demokra
tinės spaudos, visa lietuviškoji 
Philadelphijos visuomenė nemie
gojo .. P. M.

Patart kaimynui 
prenumeruoti
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iš Amerikos-Sovictų 
nėra jokios prasmes 
partijai, vedančiai j 
klasių kovą. Naujai

Kaip komunistai ruošėsi 
užvaldyti Ameriką

K-S. KARPIUS

Komunietų tinklo plitimas

Dr. Bella V. Dodd, atidengda
ma komuni.-tų veiklą Amerikai 
užval.lvti, savo straipsnyje toliau 
pasakoja:

Komunistai nevengia įtraukti 
į vadovybę nežinomus asmenis 
— juo mažiau patyrę tuo geres
ni, nes tokie greičiau pasiduoda 
partijos direktyvoms. Jei prirei
kia keisti taktiką, tokie tuoj stu
miami’ j_ šalį.

Komunistų partija naudojo 
jaudinančius atsišaukimus į an
tifašistus tais laikais, privilioji
mui žmonių į komunistų eiles. Aš 
pati rijau visus komunistų me
lus apie Ispanijos pilietinį karą 
1936 metais. Komunistų spauda 
pasisavino patrauklų žodį ”loja- 
listai’’ ir visus, kurie buvo prieš 
tai, vadino Franco fašistais. Tas 
daugelį suklaidino.

Komunistų partijos vadas Earl 
Browder skelbė pasitikėjimą 
Stalinu, kuris statė Rusijoje so
cializmą. Ir tik Stalinu dėl to, 
kad jis buvo apsukrus santykiuo
se net su darbo klasės priešais, 
tokiais kaip anglai ir Amerikos 
kapitalistai.

Daug mano laiko praėjo daly
vaujant suvažiavimuose. Jokia 
Amerikos mokytojų -konvencija 
nepraėjo komunistų partijos ne- 
pasteLėta. Ypatingos pastangos 
buvo dedamos reikalavimui fe- 
deralės valdžios paramos viešų 
mokyklų programai. Albertas' 
Blumberg iš John Hopkins Uni
versiteto buvo sumaniausias ko
munistų agentas Amerikos mo
kytojų sąjungoje.

Nėra abejonės, kad Kari Brow- 
der buvo arti pasaulinės jėgos 
šaltinių. Asmenys, kurie mokė
davo savo šimtines įžangos mo
kesčio ir gausiai aukojo mokyk
lų fondui, tapo dalimi grupės, ku
rią Earl Browder toliau vadino 
"progresyvūs biznio žmonės”, 
reiškia tokie, kurie sutiko remti 
ir eiti su tarptautinio komuniz 
mo programa. Jie buvo viliojami 
būsinčiais padidėjusiais pelnais 
iš prekybos su Rusija. Jų moka
ma kaina nebuvo svarbu tiems 
visko perpilniems žmonėms, ku
rie manė, kad pasaulis yra jų 
naudojimosi šaltinis. Ta kaina 
tačiau buvo sudėjimas pasitikė
jimo ir pagarbos komunizmui sa
vo šalyje ir sovietų vadams už
sienyje.

gyvena paskutines savo dienas 
Partijos vadai skelbė, kad kapi
talizmo gadynei atėjo galas, kad 
Teherano sutartis nubraukė 
Muencheną, ir kad Sovietų-Ame- 
rikos santykiai po karo tęsis ne
ribotai. Kartu su Amerika, so
vietai išspręs pasaulio koloniali- 
nes ir visas kitas problemas.

to priimta kita rėzoUUcija Ir p*r 
tija atsisteigė Komunistų Poli
tinės Sąjungos vardu. Ir aš pa
tekau i jos vadovybės pačias vir
šūnes. Tapau komunistų viduji
nio Ateito nare.

Naujo pasivadinimo priėmi
mas sumaišė daugelį pačioje par
tijoje ir ui jos ribų. Aš žinojau, 
kad viens būtiniausia ir neati
dėliojama priežastis naujo pasi- 
todinimo buvo mums komunistų 
vadams tiesti pagrindų Roose- 
velto išrinkimui prezidentu, nes 
Brouder pirihutinip^visoje žaly
je viešai pasiūlė jj rinkti ketvir
tam terminui.

Partijos pavadinimo pakeiti 
mas ir pasaulinio komunizmo ei-

g* dabar buvo remiama Roose- 
velto pažadu Sovietų Sąjungai 
bendrai koegzistuoti ir palaikyti 
Soviettį-Amerikos vieningumą po 
karo.

Jei tas pažadas bus išlaikytas 
ir jeigu komunizmo siekimas už
valdyti pasaulį bus galimas pa
siekti diplomatiniu vieningumu, 
išeinančiu 
santykių, 
egzistuoti 
militarinę 
komunistų sąjungai telieka tik 
vadovauti socialinėms, ekonomi
nėms idėjoms, vedančioms Ame
riką i visišką socialistiškos 
tvarkos valstybę.

(Bus daugiau)

Komunistų santykiai su 
Rooeeveltu '

Visą gruodžio mėnesį 1943 
metais, mūsų įstaigoje nebuvo 
kalbama apie niekų kitą kaip tik 
apie Teheraną.. Kas toje Roose- 
velto ir Churchillio konferenci
joje su Stalinu įvyko mums ne
buvo aišku. Mes tik žinojom, kad 
Browder rašo savo kitą knygą 
apie tą konferenciją.

Artistai ir rašytojai, kurie J 
šliejosi prie komunistų, pradėjo 
interpretuoti Teheraną savo kū
riniuose. Visokiam komunisti
niam veikimui Teheranas buvo 
vadovaujantis raktas. Kurį laiką 
ta linkmė gaubė mus gera nuo
taika ir saugumu, tačiau sausio 
mėnesį 1944 m. pradėjom nu
girsti nepasitenkinimus devinta
me aukšte, partijai rengiantis 
savo būsimai konvencijai.

Tarp vadų kilo varžytinės. Iš
metus iš partijos vadovybės Ka
lifornijos komunistų organizato
rių, dalykai vėl aprimo. Mes jau
tėme partijos svorį einamuose 
Amerikos reikaluose.

Prisitaikymui Amerikos rei
kalavimams, kadangi Rusija bu
vo Amerikos karo sąjungininkė, 
įvykusioje konvencijoje komu
nistų partija vienbalsiai nutarė 
likviduotis, bet ten pat tuoj bu

I

Pereina komunistų partijos 
centrą n

Aš apleidau mokytojos vietą 
Hunter Kolegijoje, jausdama, 
kad toliau negaliu tarnaut 
dviems ponams. į komunizmą aš 
nežiūrėjau kaip į konspiraciją; 
man jis buvo gyvenimo filosofi
ja. kuri aukštino "mažąjį žmo
gų" (liaudį).

Mano tėvas mirė 1939 metais, 
motina mirė 1941 metais. Vyras 
gavo atsiskyrimą ir neužilgo jis 
vedė kitą. Tie įvykiai pastūmėjo 
mane visiškai įsijungti i mano 
darbą partijai.

Sausio mėnesį 1944 metais, aš 
jau buvau pilna partijos darbuo
toja partijos nuosavo namo de
vintame aukšte New Yorke, kur 
man buvo pavesta organizuoti 
partijos teisinę programą. Bet 
svarbiau negu tas, mano žinioje 
buvo teisiniai darbai unijose, 
ypatingai unijos valdžios tar
nautojų visoj valstybėj, valsty
bių ir miestų apimty; taip pat 
masinės organizacijos moterų ir 
jaunimo organizacijos.

Visame partijos didžiuliame 
pastate jautėsi nepaprastai gera 
nuotaika ir optimizmas. Browde- 
rio knyga, "Pergalė ir po Jos”, 
skatino komunistus jungtis į vi
są Amerikos pagrindinį gyveni
mą. Mums darėsi labiau aišku, 
kad nauja era jau čia pątK ir kad 
sulyg Leninė tezės kapitalizmas

Vaistininkas Kazys Mažonas
Jo 70 metų amžiaus sukaktį minint

Vaistininkas K. Mažonas gimė 
1886 m. lapkričio 9 dieną Gesatų 
kaime, Mažeikių apskr. po palšu 
Žemaitijos dangumi, nes jis tuo 
metu ten dažniausia yra apsi
niaukęs. Jis buvo stambių ūki
ninkų Kajetono ir Antaninos Pa- 
brėžaitės Mažonų šeimoje vienas 
iš 13 vaikų.

Tėvai buvo nusistatę savo vai-

kus leisti į mokslą, tuo tikslu jie 
pasistatė Palangoje nuosavus na
mus ir, kai vyresnieji vaikai ten 
mokėsi, pati motina gyveno kar
tu ir jais rūpinosi, bet vėliau, kai 
jo3 vyras Kajetonas, sulaukęs 58 
m. amžiaus 1898 m. mirė, motina 
turėjo grįžti j ūkį. Daugumas 
vaikų išmirė vaikystėje ar jau
nesniame amžiuje, žymiai vyres
nis K. Mažono brolis Kajetonas 
mirė Mintaujoje būdamas aš
tuntoje gimnazijos klasėje. 'Iš 
tos skaitlingos šeimos teužaugo 
tik 4 vaikai, šiandien gyvųjų tar
pe bėra pats sukaktuvininkas ir 
likusi Lietuvoje sesuo Juzė, ku
rios likimas nežinomas. K. Ma
žono motina mirė 1924 m. su
laukusi 76 m. amžiaus.

Sukaktuvininkas, baigęs 1904 
m. Palangos progimnaziją, pasi
rinko vaistininko karjerą. Jo mo
tina nekliudė savo vaikams pa
tiems pasirinkti gyvenimo ke
lią. Tuo atžvilgiu tais laikais ji 
sudarė, retą išimtį iš kitų lietu
vių, kurie leido savo vaikus į 
mokslą, tikėdamiesi juos leidžią 
į kųnigų| x 

Leūldte puikiu Coke skoniu padaryti jūsų šeimą

gerai patenkinta

Nauja! Coke king-aize! Joje daugiau gėrimo... ir labai geras ukoms!

Parsinešk namo abieju didžiu

Ggrau regoliartts dtoU! Populiariausia bonka 
. greitam atsigaivinimai- Čia tai gyvenimas ... atsi

gaivinimas kiekvienam gurkšnyje!
J

SMM aager ai tha Coc*Xeta CMtoUF ky

sTB^CLEVELAND COCA-COLA B0JTL1NG COMPANy
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Prieš 1 pasaulinį katu littųyi* 
jautetita, putettdtateat tolsti 
niūk* karjerų įgydavo galimybę 
keliauti po plačiąją Rusiją. Ir K. 
Mažonas, atlikęs 8 metų mokinio 
praktiką Kudirkos Naumiestyje 
lenko Lukoševičiaus vaistinėje, l 
keliauja po Rusiją. Vaistininko 
padėjėjo egzaminu* jis išlaikė i 
prie Kazanės universiteto, vėliau 1 
porą metų išdirbęs Petrapily ma- 1 
gistro Vakso vaistinėje, jis n®- | 
tus dirbo prov. Zeiferto valsti- 1 
nėję Archangelske. Iš Arehta- 1 
geisto grįžo Lietuvon ir įstojo į i 
Edelio įpėdinių vaistinę Rasei
niuose. 1

čia jis susipažino su vaist. < 
pad. Liuęija Davtina-Silvestravi- I 
čiūte, aušrininko Davaina-Silves- 1 
travičiaus brolio dukterimi, ir ją I 
vedė 1912 m. ,. 1

K. Mažonas baigė farmacijos 1 
mokslą Dorpato universitete 
1913 m., įsigydamas provizoriaus 
laipsnį. Grįžęs Lietuvon jis įsto
jo į Reškausko vaistinę Rasei
niuose vaistinės vedėju. 1914 m. 
dėl karo su šeima išsikėlė į Rusi
ją ir išbuvo Tambųvo miesto 
vaistinėje vaistinės vedėjo pa
dėjėju iki 1918 m., kartu dirbo 
ir Tambovo gubernijos žemieti
jos vaistų sandėlyje, kuris aprū
pino vaistais tos gubernijos 21 
žemietijos vaistinę.

Būdamas Tambove K. Mažo
nas buvo Tambovo lietuvių nu
kentėjus iems nuo karo šelpti ko
miteto nariu. 1918 m. jis organi
zavo iš 1000 lietuvių ešeloną grįž
ti Lietuvon ir tuo ešelonu grįžo 
ir pats su šeima.

Sukaktuvininkas dirbd amas 
Kudirkos Naumiesčio vaistinėje 
kartu dalyvavo ir lietuviškoje 
veikloje, kokia ten buvo tuo lai
ku, mirus dr. Kudirkai, jis daly
vavo ten ir apylinkėje ir ruošia
mų vakarų vaidinimuose. Būda
mas Petrapilyje jis buvo įsijun
gęs į ten vykusią lietuvišką veik
lą. Grįžęs Lietuvon jis vėl įstojo 
į ReikauBko veistinę Raseiniuo
se.

Tvarkantis Lietuvos nepri
klausomam -gyvenimui, atsiliep
damas j valdžios kvietimą vi
siems kas gali stoti į atsikurian
čios valstybės darbą, K. Mažonas 
atvyko į Kauną. Sveikatos De
partamento Farmacijos skyrius 
paskyrė jį 1919 m. sausio pra
džioje Kauno ligoninės vaistinės 
vedėju. Tų pačių metų birželio 
mėnesį Sveikatos Departamento 
Formacijos skyrius pakvietė jį 
organizuoti Centrinį Vaistų San
dėlį.

Tuo laiku visuomenės vaistais 
aprūpinimo klausimas buvo labai 
rimtas, po karo buvo didelis vais
tų trūkumas. K. Mažonui paves
tas darbas buvo didelės reikšmės 
ir jis jį gerai atlikoi

Išbuvęs 3Yi metų Centrinio 
Vaistų Sandėlio vedėju Kaune, 
K. Mažonas gavo teisę įsteigti 
Skuode vaistinę, ir ją įsteigė 
1922 m. vasaros pabaigoj. Būda
mas Skuode jis arčiau susipaži
no su Klaipėdos kraštu ir pradė
jo tirti vaisinės įsteigimo gali
mybę Klaipėdoje. Užsimojimas 
payyko, Klaipėdos krašto auto- 
hdlnteė administracija, dedant 
pačiam K. Mažonui dideles pa
stanga*, davė leidimą vaistinę 
įsteigti ir ji buvo įsteigta 1924 
m. gale.

Ta vaistinė buvo pirma lietu
viška vaistine Kleipėdoje ir jai 
įsitvirtinti ir sustiprėti tarpe ne
lietuviškų vaistinių buvo sunku, 
Bet savo būdo ypatybėmis ir sa
vo vaistininko darbui pasiruoši
mu sukaktuvininkas nugalėjo 
sunkumus ir jo vaistinė įgijo 
Klaipėdos miesto visuomenės pa
sitikėjimą.

Klaipėdoje K. Mažonas pri
klausė kultūrinėms ir sporto or
ganizacijoms. 3 metus jis dėstė 
Chemiją gailestipgoins seserims 
Raudonojo Kryžiaus ligoninė* 
įateigtuasė kursuose Kleipėdoje.

K. Mažonas yra parašęs Lie
tuvoje ėjusiam farmacijos laik
raščiui "Farmacijos žinios” daug 
.Straipsnių? iš farmacijos ir vais- 
tirthikystta sritieS. Jis buvo Lie
tuvos Vaistininkų Draugijos na- 
riu ir metiniuose draugijos susi*- 
rinldmuote dažnai buvo renka
mas susirinkimo pjrmininku.

(Atkelta 141 pū) 
teū nlo: ”Jel tolik* te Hti ka
riuomenė, jau ne mano, bet kitų 
vadovaujama, negalėjo tesėti tų 
žodžių, jei kai kas buvo nedova
notinai spefleidęi ir netūursoiė 
tos kariuomenės lemūniiem* 
įvykiams, bet prie* paHu* įvy
kius, tyčia at betySa, net susilp
nino ją ir pastelė į tekias sąly
gas, kad ji negalėja net efekty- 
viai pademonstruoti savo ryž
to...” ir taip toliau. Gaila, kad 
čia pat gen. Raštikis nepasakė, 
kas buvo apsileidęs, k** tyčia af 
netyčia kariuomenę susilpnino it 
kas ją pastatė j netinkamas są
lygas. Toks gen. Baltikio tvirti
nimas yra nei daugiau nei ma
žiau kaip neapgalvotas 
ir nerimtas.

Nuo gen. Raštikio pasitrauki
mo iš kariuomenės vado pareigų 
buvo praėję vos 4-5 mėn. ir per 
tą laiką niekas mūsų kariuome
nėje nepasikeitė. Liko tfe patys 
divizijų vadai ir ginklų rūšių vir
šininkai, tie patys pulkų vadai, 
karininkai, puskarininkiai it ka
reiviai ir tie patys ginklai. Buvo 
tik naujas kariuomenės vadas. 
Pagal gen. Raštlkį išeitų, kad 
kariuomenės gerumas priklausė 
tik nuo jo: kai jis kariuomenės 
vadas — gera kariuomenė, kai 
jo vietoje-kitas — kariuomenė 
bloga.

Mūsų kariuomenė buvo gera 
ir gen. Raštikiui vadu esant, bet 
nėbuvo ji blogesnė ir ultimatumo 
metu. Ir jei gen. Raštikis, ulti
matumą svarstant, jau kaip nau
jas ministeris pirmininkas būtų 
parėmęs prezidentą, — tikras 
esu, kariuomenė būtų gavusi įsa
kymą priešintis bolševikams ir 
tą įsakymą būtų garbingai vyk
džiusi.

Kiek yra Unm autoriau* 
MgteMMtekal prie-
MMavęa atepatl-
Mrtete HHIjMę> Oteafrarfą

— Nora autorių* atalfnlnimuoi 
*e ir tvirtina, •*<?’...ir pate 
Reųtobliko* Prezidentas grife. 
Pundzevičiui prikišdavo, kad jis 
esąs labai artima* krikščionims 
demokratams” ir kad jis "dar 
bbdamaa divizija* vadu Panevė
žy. palaikę* artimu* rylius au 
Panevėžio vyskupu Paltaroku” 
(671 paL), tačiau man asmeniš
kai niekad acteko girdėti, kad 
prMdsntas būtų priekaištavęs 
jam ar kariam kitam karininkai 
jo bendravimą su dvasininkais 
aite eimpatisavimą krikšrioriitas 
demokratams ar kuriai kitai po
litinei grupei

Mes, kariai, visi žinome, kad 
gan. Pundzevičius kaip tik pre
zidento A. Smetonai laikais ir 
aukštą laipsnį. pasiekė ir labai 
aukštuose postuose buvo. Į juos 
prezidento Smetonai baro skir
tas. Jei prezidentas būtų buvęs 
nepatenkintas jo įsitikinimais, 
kitokias ir išvada* būtų galėjęs 
pasidaryti.

Turėjome tokių pavyzdžių apa
čiai. Plačiai, pavyzdžiui, buvo ži
noma, kad pulk. Žakevičius bu
vo liaudininkų pažiūrų, taip pat 
lygiai visi žinojome, kad pulk. 
Juodišius buvo šimtaprocentinis 
krikščionių demokratų žmogus ir 
labai artimai santykiavo su dva
sininkais. Betgi niekas jų dėl to 
neskriaudė. Priešingai, kai pulk. 
Juodišius .buvo paskirtas karo 

; ! mokyklos viršininku, mes abu su 
gen. Raštikiu nuvežėme į prezi
dentūrą aktą pulk. Juodikių pa
kelti į brigados generolus. Pre
zidentui buvo apibūdintas Juo
džiaus asmuo; nebuvo pamiršta 
pasakyti, kuriai politinei .parti
jai jis simpatizavo. Tai kaip tik 
atliko pate gen. Raštikis. Ir kągi

ruošti ir kvosti kursus į juos 
dėstytoju ir kvotėju, greta far
macijos prof. Petro Raudonikio^ 
buvo pakviesta* ir vaistiūinluų pęųridėntas? Jis samprotavo ši- 
lfašon*i, kai ji* buvo Centrinio i ' ' '
Vaistų Sandėlio vedėju Kaune. , 
-Kada II pasaulinio karo pašė- | 

toje bolševikų armijas pasiekė ; 
Lietuvą-ir kai prasidėjo daugelio 
lietuvių traukimąsi iš Lietuvos 

vakarus, daug kas traukėsi pro 
Klaipėdą ir tuo metu K. Mažo
nas su žmona daugeliu buvo pa- , 
ramu, globėjas ir patarėjas.

K. Mažonas Klaipėdoje buvo 
gražiai įsikūręs, be vaistinės tu
rėjo ir nuosavus namus, buvo įsi
gijęs ir jachtą, su kuria jai pats 
vadovaudamas ir plaukiodamas 
po lietuviška vėliava lankėsi An
glijoje, Švedijoje, Norvegijoje ir 
Suomijoje.

Pagaliau ir pats K. Mažonas 
su žmona, sūnumi ir o šeima 
1944 m. spalio mėn. apleido pa
čią Klaipėdą, pasitraukė į Vo
kietiją ir apsigyveno Detmolde, 
angių zonoje, čia Raudonojo 
Kryžiaus įsteigtoje tremtiniams 
vaistinėje, kuri vėliau pateko 
IRO žinion, K. Mažonas išdirbo 
4 metas.

1949 m. su žmona, sūnumi ir 
sūnaus šeima atvyko JAV Cle- 
velandan. Įsikūrimo pradžia kaip 
ir visiems, ypač senesnio am
žiaus imigrantams, buvo labai 
sunki, be to prispaudė sunkios 
ligos ir sukaktuvininką ir jo my
limą žmoną Liuciją. Jis ligą nu
galėjo, o jo a. a. žmona pasimirė.

K. Mažono šeima — vaistinin
kų šeima. Jis pats vaistininkas 
provizoritta, žmona buvo vaisti
ninko padėjėja, sūnus taip pat 
vaist. pad. Jaunojo Mažono klo
ni KoreivaitA-Mažontanė chemi- 
kė-vaistininkė, ir dabar dirba 
teismo medicinos analizų labo
ratorijoje Cieveiande.

Vaistininkas K. Mažonas, su
laukęs 70 metų amžiaus, didžiu
lę savo gyvenimo dalį yra pa
šventęs darbui teikti visuomenei 
vaistus. Jis tą darbą diibo gerai 
pasiruošęs ir su pilnu atsakoniy- 
bėa jausmu. Manau, kad ir vi
suomenė, kuriai jis tarnavo kai
po vuistiniųkaa, yra likusi jam 
dėkinga.

Linkime jubttiatta įveikam 
sulaukti nepriklausomo* T^vy- 

Kni švietime M-ja suorgani- nė* atsikūrimo ir5 laknii^al jon 
reto totetafrikb padėjėjams pa- grįžti.-- \ Šteguuaa Naavyti*

taip: "Tai kas, kad jisprijau- 
čia krikščionims demokratams, 
bet jis tvarkingos karininkas, tu
ri ilgą stažą, tai ir reikia pakel
ti”. Ir nė kiek nesvyruodamas 
pasirašė aktą.

Kalbėdamas apie draudimą 
karininkams santykiauti su kitų 
grupių žmonėmis, gen. Raštikis 
akcentuoja, jog jis santykiauti 
nedraudęs. O kas draudė? Ir iš 
viso — ar galima tai uždrausti?

Turi gen. Raštikis kažinkam 
priekaištų ir dėl religinės prak
tikos. Ir dėl jos turėjęs nemalo
numų.

Mūsų kariuomenė buvo maža 
ir mes, vyresnieji karininkai, 
vienas kitą gerai žinojome. Bet 
aš, pav., neprisimenu nė vieno 
lietuvio generolo, kuris būtų bu
vęs nepraktikuojantis katalikas. 
Vieni dažniau, kiti rečiau eidavo 
prie Dievo stalo. Nesidrovėdavo 
eiti ir uniformoje. Nueidavau ir 
aš. Ir dėl to iš nieko negirdėjau 
jokių priekaištų. O kai tik kačiu
kas pamatė gen. Raštikį einant 
išpažinties, — tuoj kilo nepasi
tenkinimas.'

Aš nesiimu nieko čia ginti. Gal 
koks neatsakingas vyrukas ir pa
sakė: "štai, žiūrėk, koks jis da
vatkėlė”. Bet ar tąi jau pakan
kamas pagrindas jėga tempti ant 
savęs kankinio drabužį?

— Dėkodamas Tamstai už 
ihų svarbių apBakybtų apiMMH- 
nimą ir istorinių, įnašai kam tl- 
namų , taktų Hktitaą, notėčtau 
pakteusti, kuo norėtažsMe baigti 
Šį ilgoką pasMhHJkną mintimis 
m Dirvos skaitytojais?

— Linkėjimu: duok Dieve, bū
tų Lietuva, duok Dieve, joje bū
tų kariuomenės vadas, bet ne 
tolu, aplink kurį suktųsi visa 
Lietuva, o kuris Lietuvoje suktų 
savų pareigų ratuką, — baigė 
istorinės tiesos tikslinimo pasi
kalbėjimą gen. K. Musteikis, bu
vęs Lfėtuvos krašto apsaugo* mi- 
niateria, dabar gyvenąs ChicA- B* 
goję-

*



daikto 
■ąvokoa 
ju nariu

m*bb laka ir žmogaus kūryba* 
kaistas, tikriausi*!, nieką* **• 
bota ginčytis tr nereikš patipft- 
tinimo. Bet jdge tik pastaaudo- 
>1 blteo sutartam ir mūgtart tvtr- 
tfati, kad daugeli* mūsų gandų 
timųjų ir naujųjų poetų eilėraš
čių nėra nei menes, nei kūrybos 
Vaisiai, o tuo pačia ir ne poezi- 

. ja — nevienas apšauks tave ir 
grubiu, ir nepatriota, o geriausiu 
atveju, neišmanėHa.

šitokių pagarbinimų susilauk
ti rizikavo Antanas Jasmantas, 
beitam Literatūros Lankų nu
tarty davus straipsnį "Patriotų
sukilimas arta poeeijos kivirčas vesti, bet ir išrtadftL ta* MNA- n tautybe", čia jis drąsiai skel- tik taTtaOtaJteTta
bis: "Prisipažinkime atvirki: pa- ypač ryšku estetinėje kūryboje.
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SKAUTAIDaiktu yra skausmingas ir tra
giškas aktas. Per žemės kelionę 
ir ryši su žmogiškuoju Daiktu 
poetas pripildo savo būtį tuo, kas 
jam gražu forma, gražu sociali
ne, etine, religine, tautine ir hu
maniška prasme. Tai jis negali 
nemylėti, nebranginti ir neglo
boti. Bet Daikto gražumas šita 
žemiška prasme yra laikinas, 
kintamas, netikras, todėl jis nė
ra menui pribrendęs. Menui rei
kia amžino, pastovaus ir tikrai 
realaus Grožio. Kad šitą Grožį 
jis galėtų žmogiškajame Daikte 
rasti, poetas privalo su juo skir
tis ir nugalinčia, išskiriančia ir 
rikiuojančia valia iš viršaus jį 
pakeisti. Apie šitą išsiskyrimą 
su žmogiškuoju Daiktu Niliūnas 
kalba kone kiekviename savo ei
lėrašty :

Tikrai man reikia eit ią čia.
Neš negaliu ilgiau pakelti dal

gio su langinėmis pasikal
bėjimo, ...

(Nusivalymas, Orfėjaus Medis)
arba

Itatautlškos poe-
Laimei, fano- 

tiškumas repre- 
Hįvtiek tet oriniais, 

f.Jbr tautosakiniais 
te, kiek tuo 
kūrėjas su- 

Ir pakeičia Dulk 
nuo ktekvie- 

ktrėjo būdo 
, . ____insiu visa tai,

krafMktata.dvas iniu būdu, eg- 
ristaojatartabjekto ribų, šita 
šąvoka ym visitalytiAkesnė ir to
dėl parataratabei lankstesnė už 
dainai vartojamą buities sąvo
ki).
' Dgtiiaa stabteliu ties Niliūnu 
todėl, kad jo paezij a buvo labiau
siai Wlta M netautiškumo ir 
tariamo universalumo, o iš kitos 

įtikinamiausiu 
įtriotinės ir po- 
i rašliavos skir- 

nuo tautiškai meniškos

Mūsų skautai Argentinoj* pa
siuntė vengrų skautų vadovybei 
tokį raštą:

”Su dideliu atidumu sekama 
įvykius vykstančius jūsų tėvy- 
nėję. Reiškiame jums nuoširdžią 
užuojautą dėl tiek daug žuvusių 
jūsų brolių nuo išdavikiškų ru
sų okupantų kulkų. Su širdingu 
džiaugsmu sutikome žinią apie 
jūsų tautiečių garbingą triumfą 
prieš daug kartų stipresnį prie
šą. Nelaimėje ir džiaugsme mes 
su Jumis!

Tegyvuoja laisva ir nepriklau
soma Vengrija! Tegyvuoja Did
vyriai Kovotojai!”

SKAUTŲ TftVŲ 
SUVAŽIAVIMAS

(sks) Spalio 27-28 d. Worces- 
teryje, Mass., buvo skautų-čių 
tėvų atstovų suvažiavimas, ku
riame dalyvavo tėvai iš New Yor- 
ko, Bostono, VVaterburio, Hart
fordo ir Worcėsterio. Taip pat 
atvyko Liet. Skautų S-gos Pir- 
mijos pirm. v. s. Dr. V. Čepaą, 
Seserijos vadeivė v. s. Putvytė, 
Brolijos vadeiva v. s. A. Matonis 
ir rajono vadas s. V. Nenortas. 
Skautų vadovai davė pranešimuš 
suvažiavimui ir aktyviai dalyva
vo diskusijose. Suvažiavimui pir
mininkavo newyorkiškis tėvų 
atst. J. Audėnas, o sekretoriavo 
vietos sk. vyčiai.

Suvažiavime be kita ko priim
ti pageidavimai skautiškai veik
lai gerinti bei stiprinti: 1) pasi
rūpinti, kad skautiškųjų stovyk
lų dalyviai būtų apdrausti nuo 
nelaimingų atsitikimų; 2) steng
tis, kad stovyklų vadovams bū
tų atlyginama, iš anksto su jais 
susitarus; 3) skirti nuo tėvų k-tų 
rengiamų parengimų gryno pel
no po 5 nuošimčius Seserijos ir 
Brolijos vyriausioms vadovy
bėms: 4) gerai pasiruošusius 
skautų-čių vienetus galima re
gistruoti JAV skautų organiza
cijose, tik prieš tai gerai ištyrus 
visas sąlygas; 5) kasmet šaukti 
rajono skautų-čių tėvų atstovų 
suvažiavimus. Jais rūpinasi ra
jono vadas, susitaręs su atitin
kamos vietovės sk. tėvų k-tu.

■ Sekmadienį buvo išklausytos 
1 šv. Mišios. Seserijos dvasios va-
• dovas sktn. prof. S. Yla pasakė 

progai skirtą pamokslą. Suvažia-
• vimas davė progos įvairių vieto

vių sk. tėvams išsiaiškinti jiems
■ rūpimais klausimais, suderinti
• nuomones bei užmegsti tarpusa- 
i vio ryšius. Tas ateityje tik dau- 
, giau stiprins lietuviškąją skau- 
1 tybę Atlanto pakraštyje.

Suvažiavimą globojo Worces- 
erio skautų-čių tėvų k-tas, vado
vaujamas pirm. St. Prapuolenio.

JŲ ŠIRDYS SU KOVOJANČIA 
VENGRIJA

SKAUTŲ VADAI TORONTO 
RAMBYNE

ir

garantijos jos parduodant
100% Vilna

DYDŽIAI 8 iki 18

”150” Senes 4-Doors

CE 14054
Atidprašom, bet jokią pašto 

telefono Vžtekythų nepribgata
Tho May ęo.’B BaMiąent aid

Department

triotinė mūsų tremties poezija 
literatūrinės vertės neturi".... 
nes "rašytojui, kuris nori būti 
patriotas tikrąja prasme, belie
ka du keliai: fotografijos arba , 
alegorijos, abu nepoetiški, nes 
nekūrybiški”!

į tokios literatūrinės vertės 
neturinčios patriotinės poezijos 
sąrašą Jasmantas šalia smulkes
nių rašytojų įtraukia ir Aisčio 
su Brazdžioniu tremties meto ' 
plunksnos darbus.

Toliau autorius teigia, kad 
"patriotika nėra tas pat, kas ir 
poezijos tautiškumas”, šitam pa
tvirtinti jis ieško liudijimų Mai
ronio, K. Bradūno ir A. Nykos- 
Niliūno poezijoje. Pasklaidęs kai 
kuriuos jų kūrybos pavyzdžius 
Jasmantas laiko įrodyta, kad 
"poezija gali būti tautiška tri
mis pavidalais: 1. panaudodama 
tautinius pradte kaip bendrosios 
ŠBMgiškBsiM būties prasateuite, 
2. kūrybiškai prikeldama senąjį 
pasąmoninį tautas drūtos sluok
snį, ir 2. tautine dvasia pergy
vendama moderninius klaitelmus. 
Pirmasis tautiškumo pavidalas 
yra gyvas Maironio kūryboje, 
antrasis — Bradūno, trečiasis — 
Niliūno."

Skaitytojas, išsamiau nestudi
javęs estetinės filosofijos-ir kū
rybos psichologijos klausimų, 
vargu ar A. Jasmanto pagraiby- 
tiniais pavyzdžiais bus įtikintas, 
kad mūsų patriotinių poetų emi
grantinė poezija literatūrinės 
vertės neturi ir tikriausiai jis 
pasiilgs paaiškinimo, kodėl foto
grafijos arba alegorijos keliai 
negali būti poetiški ir kūrybiški. 
Nevienaprasmis yra ir autoriaus 
teigimas apie anuos tris poezijos 
tautiškumo pavidalus. Neaišku, 
ar tie pavidalai suprastini kaip 
poezijos tautiškumo sąlyga, ar 
čia buvo norima įspėti, kad poe
zijos tautiškumas teįmanomas 
pristatyti tik šitais trimis pa
vidalais ir kad nėra kitų žymių, 
padarančių poeziją tautiška.

Ir viena ir kita samprata 
reikštų dalinės tiesos suvisuoti- 
nimą. Poezijos tautiškumas ne
priklauso nuo kelių atsitiktinių 
sąlygų, *> plaukia iš pastovių, 
natūralių dvasinių šaltinių, ly
giai ir jos tautiškumo žymią 
skaičius nėra nei ribotas, nei 
įmanomas klasifikuoti pagal kon
krečius poetų kūrybos pavyz
džius.

Autorius savo mintis kelerio
pai suprasti sugundė tuo, kad 
atsisakė svarstyti patį poezijos 
tautiškumo principą, o suformu
lavo savo išvadas pagal anų tri
jų poetų liudijimus. Pati bėda 
nebuvo verta tokio didelio susi
rūpinimo. Atsakymas dėl poezi
jos tautiškumo yra netikėtai pa
prastas: netaktiškos 'poezijas iš 
viso nėra ir negali būti. Kaip ly
giai nėra ir negali būti jokto 
žmogaus akto, neišreiškiančib 
sąmonės tautiškumo. Pačios pri
gimties esame pasmerkti tik tau
tiniu būdu reikštis.

Studijavę psichologiją puikiai 
suvokia, ką čia teigiu. Trumpai 
— tiesa yra šitokia: kiekvienas 
šiuo momentu išgyvenamas 
(-v suvokiamas) daiktas jau yra 
TftŪBil sąmonės turtas, tai titai 
takia'dalim paveldėjimų . įgytas, 
tai ankstesnių pakartotinių išgg-

■' K ’

-Kita* kteustenaa, ar galima iš- 
NBMtaą. tad jis "vengta 

ta* tiaterišta tonu, liete- 
tfita atabeita ar lietuvišku 
gMMtaaladHa attvytėtų "Orfė
jaus maišto" pastiptuose".

Tiesa, kratantis keliais pa- 
rankiotibtilį MMhO poezijos pa
vyzdžiais taMb įrodyti, tad poe. 
tas nei lietuviško tono, nei sim
bolio, nei g*tatovai*džio neven
gia. Bėk tie, kurie tautiškumo 
įrodymu telaiko tik tėvynės is
torinių, geūgfaflnių ir tautosa
kinių vaizdų ir tiesų dominavimą 
poeto kūryboje, vargu ar tenorės 
Jasmanta patikėti.

Tokių vaiadų ir tiesų Niliūno 
kūryboj* tikrai sunku surasti. Ir 
jeigu pėstijos tautiškumas tik 
šitokiu būdu atatekleistų, tai Ni
liūnas būtų stipriausias įrankis, 

tauttikėmM yra j** estetinės kuris sd pamatais nušluotų ma-

Mene Žmogus m ką dkttgten, 
kaip save patį išreiškia. "Taigi, 
yra taip, kad tapybos, ar skulp
tūros, ar muzikos, ar poezijos 
darbai, juo jie arčiau pritina prie 
meninių šaltinių, teik daugiau 
vienu ar kitu būdu atskleidžia jų 
autoriaus subjdkty f* J (J. 
Mari tam). • J

Surinkti faktai įgalina teigti, 
kad meno kūrinys, kuo neaiš
kesnis tuo ir subjektyvesnis, 
taigi, tuo stipriau išreiškia tau
tinės dvasios koncentraciją.

Pagal šitą sampratą poezijos 
tautiškumas nėra poeto pasirink
tų priemonių išraiška, o natūra
li būtinybė. Ir dar — ne prasijos

JI
tingumą__ ____
poezijos. kad todėl ir A.
Jadltantas ‘ lūnui skyrė savo 
stipriausią ir šilčiausią dėmesį.

Niliūnas yra didysis sukilėlis 
prie* Daiktą. Jis skiriasi su 
Daikte taįp (metas, ir kito pasi
rinktam H I Paturi, nes poezija* 
savo statau)* 'tąja grūsme yra Daik
to vHtalll bBUes ryšis su žmo- 
gatarMdta* BBtim arba Daikto 
tam tikrai' ftafes sudievinimas. 
Tai betgi nereiškia Daikto pa
vertimo stabų. Tai tik sako, kad 
pagal dangiškosios būties sam
pratą Įteikto vidinė būtis per 
ryšį su poeto vidine būtim yra 
išlaisvinama iš laikinų ir nepa
stoviu ryšių su pasaulio kasdie
nybe ir pribrandinama amžinuo
ju poezijos ’fodžiu tapti.

Poeto išąiskyrimas (poetinė 
emigracija) žmogiškuoju

M*> duodam ir

NAUJIAUSIO STILIAUS, SU PAMUŠALU DtL ŠILUMOS

Panelių it Moterų
Reguliariai *26 iki

Mes turim tik nedidelį skaičių 
šių gražių, su pamušalu, 100% 
vilnos paltų. Kiekviena rudens 
spalva yra šioj grupėj ir tinka
mais dydžiais visiems. Visi yra 
pilnai sukirpti, laisvi stiliai... 
keli specišUal padaryti žemes
nėms moterims! Didelis pasirin
kimas iŠ fieėce, piu&h, tweeds» 
žibalines ir daug kitokių medžia
gų, kurių petaaug <9a Išvardinti.

Dabar vėl grįžta vakaras , 
Ir sukasi su lapais;

- Ir dienos, ir ruduo, ir skaus
mas, ir pasaulis;

Tik man sugrįžti nebėra vil
ties.

(Konkvistadoras, ten pat).
Bet apie grįžimą jis nuolat 

svajoja. Negali nesvajoti ir ne
trokšti, nes, nelaimei, tapęs poe
tu, tebepalieka ir žmogum.

Prisiglaudžiau prie paliktų 
daiktų: jie plakė,

Plazdėjo, lyg krūtinėje gyva 
širdis.

Tai nuostabi kalbą, nes ją, 
apkurtęs ir apakęs.

Krauju ir gyslomis girdi.
(Aklasis pasakoja apie namus, 

ten pat).
Kaip poetas jis žemės Daiktui 

yra apkurtęs ir apakęs, bet kaip 
žmogus juos visa esybe (krauju 
ir gyslomis) girdi.

šitas privalomas poeto išsisky
rimas su žmogiškuoju Daiktu pa
aiškina A. Jasmanto teigimą, 
kad fotografijos ir alegorijos ke
liai yra nepoetiški, nes nekūry
biški. Fotografija tegali pagauti 
tik žmogiškąjį Daiktą su visa jo 
žemiškąja forma ir prasme, ir 
nors jis būtų fotografuotas ir 
labai taisyklinga, skambia 
vaizdinga eilėdara vistiek vai
sius tebus arba mokslinė, arba 
žurnalistinė rašliava. Alegorija 
tėra tik kitas fotografijos var
das. Ji nereiškia Daikto pakeiti
mo (kūrybinio akto) o tik Daik
to iškeitimą (mechaninį aktą).

Šitokiais estetinės prigimties 
refleksais pasitikau A. Jasman
to straipsnį ”Lit. Lankų” 6 Nr.

ARGENTINOS SKAUTAI 
REMIA VASARIO 16 

GIMNAZIJĄ

(sks) Spalio 26 d. Lietuvių 
Skautų Dr-vė Argentinoje užbai
gė rinkliavą Vasario 16 gimnazi
jos rūmams apmokėti. Gimnazi
jai pasiųsta 8v2,72 DM, arba — 
6372 Argentinos pezai. Skautų 
pastangomis per šiuos metus 
Vasario 16 gimnazijai pasiųsta 
virš 1182 DM.

Argentinos Lietuvių Bendruo
menė pareiškė padėką skautams 
už puikią rinkliavą ir prašė tuo 
neužbaigti Gimnazijos šalpos 
darbą, bet tęsti jį toliau. Skau
tai tęs ir toliau šį artimui tar
nybos darbą.

(sks) Toronto Perkūno sk. vy
čių būrelis iškyloje į Honey-Har- 
bour (apie 150 mylių nuo To
ronto) turėjo metinę sueigą. 
Naujuoju būrelio vadu išrinktas 
vyr. skltn. Leonas Baziliauskas, 
šį pavasarį atvykęs iš Venecue- 
los Torontan. Jis taip pat yra 
Toronto Rambyno skautų tunto 
tuntininko pavaduotojas.

L. K. Mindaugo dr-vės draugi
ninku Rambyno tunto paskirtas 
psktn. A. Baziliauskas.

(sks) Spalio 26 d. Buenos Ai
res vengrų kolonija meldėsi už 
kovojančią Vengriją ir kovose 
žuvusius. Pamaldos buvo Buenos 
Aires katedroje, kur susirinko 
visų komunizmo pavergtų tautų 
atstovai su savo tautinėmis vė
liavomis. Lietuvius atstovavo jv. 
lietuviškųjų organizacijų nariai 
ir skautai. Iškilmių tvarką pri
žiūrėjo uniformuoti vengrų skau
tai.

Po pamaldų per tris kvartalus 
nusitęsusi minia nužygiavo prie 
sovietu atstovybės demonstruoti.

LAKE ERIE 
LUMBER CO.
1321 MARQUETTE

Izoliacijos, porėtų medžiaga, 
fanera, durys, langai ir kita. 
Pramonės medžiaga.
Tuoj pristatoma.
ELMER HOCKER, Mgr.

Vienas Mokas N. W. iš E. 55 St. 
Ir St. Clair Avė.

HEndereon 1-5080

DIRVA
LAUKIA

JOBU TALKOS!

19S6 CHVROLETAI
Įvažiuota mažiau negu I 00 mylių. — Niekad dar neturėjusios fabriko

”210” 2-doors — 4-doors— Station Wagons 
BELL AIR 2-doors — 4-doors — Hardtops — Station Wagons

Labai prieinamos kainos
mažinant mūsų inventoriųX »

PASIRINKIMAS IS 75 MAŠINŲ

1258 E. 105-Superior
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Varpo choro dainininkai.

Mik. S. Gailevičius, Varpo choro dirigentas.

Dainų Šventė
Jungtiniai ČIURLIONIO Ansamblio ir

Toronto VARPO chorai

RINKTINĖS LIETUVIŲ DAINOS IR OPERŲ

IŠTRAUKOS

Dirigentai: Alf. Mikulskis ir
Stasys Gailevičius

Solistėj: Aldona Stempužienė ir
Vaclovas Verikaitis

WRK AUDITORIJA, 5000 EUCLID AVĖ. 
1956 M. LAPKRIČIO MĖN. 18 D. (SEKMADIENĮ) 

3 VAL. P. P.

BILETAI NUO $1.00 IKI $3.00 GAUNAMI "DIRVOJE”, SPAU
DOS KIOSKE, TELES. Lliberty 1-2288 (V. URBAITIS), PAS 

PLATINTOJUS IR PRIE ĮĖJIMO.

Muz. a. įHiKui^inia, Čiurlionio Ansamblio dirigentas

ČIURLIONIS 
VARPAS IR 

NIEKAS
tasPro domo sua. Kas geba, 

gali truputį pamėgint ir įsižeisti. 
Čiurlionis skardenosi po Bostoną 
ir Rochesterį, po Detroitą ir Wa- 
shingtoną, po Chicagą ir Wind- 
sorą, o savo miestui užmiršo dai
nuoti. Tik vėlai rudenį jis sugrį
žo namo. Ir ne vienas. Su savim 
parsivežė Varpą iš karalienės že
mės. Welcome home! Sekmadie
nį — lapkričio 18 d. — pasima
tysime WHK salėje. Jūsų sceno
je bus dvigubai daugiau, o mū
sų salėje tiek, kiek sugebėsim 
tilpti.

Čiurlionis. Pasikrikštiję savo 
ansamblį didžiojo dzūko vardu, 
čiurlioniečiai įsipareigojo ieško
ti išganingojo muzikos ir spalvos 
liedinio. M. K. Čiurlionio spal

Čiurlionio Ansamblio dainininkai.

ĮSTOK) 
VILTIES 
DRAUGUI

vos muzika liėjasi, jo muzika 
spalvomis tviųąta. Tuo pačiu 
įspūdžiu mus apžeria ir Čiurlio
nio ansamblio koncertinis žodis. 
Jo daina atplaukia į mus ta pa
čia spalvos ir garso banga ir per 
savo ritmą, ir meliodiją, ir’char- 
moniją. Tik dėl šito įspūdžio an
samblio dainos grožis nemiršta 
sykiu su koncerto pabaiga, o lydi 
mus ilgas dienas, galbūt, ir visa
dos. Čiurlionio dainos jokiom 
upėm amžiams neišplaukia. Jo3 
grįžta į mus ir lauku, ir did
miesčio gatve, |r svetimu dan
gum. Su ja ir spalvingasis an
samblis su savo vadovu ir solis
tais. Sugebėjęs, savo ansamblio 
dainai duoti nemirtingą jėgą ir 
dvasią, muzikas Alf. Mikulskis 
ateis į sceną ir su smarkiai pa
jaunėjusiu sąstatu, ir su pakitu
sia programa.

Solistė Stempužienė po eilės 
žymėtinų laimėjimų yra Jau di-

delė garantija, kad šio sekma
dienio koncertas bus tikrai dide
lės jėgos ir gero skonio jėgų de
monstracija.

Varpas. Geriausias choras Ka
nadoje. Be dainų, paimtų iš dai
nų šventės programos, kurias iš
pildys abu chorai, Varpas duos 
margą rinkinį ištraukų ir arijų 
iš visam pasauly garsių operų. 
Dirigentas St. Gailevičius su sa
vo Varpu tikrai ras tiesų įcelią į 
clevelandiečio širdį.

žinomasis solistas V. Verikai
tis bus didelė parama ne tik jam, 
bet ir mūsiškiams Stempužienei 
su Mikulškiu.,

Niekas. Kaikas jį vadina irgi 
žmogum. Savo kilme jis dar ir 
lietuvis. Ir tebekalba lietuviškai, 
nes angliškai nemoka. Bet savo 
lietuvišką širdį jis yra padėjęs 
į banką. Jis neskaito laikraščių, 
neperka knygų. Jį terasi ten, kur 
gali gauti, ir nematysi ten, kur 
reikia pačiam duoti. Jis yra Nie
kas. Niekas tautai ir Dievui. Nie
kas sau pačiam.

Džiaugiuos, kad Nieko nerei
kės susitikti Čiurlionio ir Varpo 
koncerte šį sekmadienį.

V. Mrs.

KEISTI OHIO 
PILIEČIŲ NORAI

Ohio rinkimai keisti tuo, kad 
balsuotojai turi ypatingas sim
patijas paskiriems asmenims, i 

Jugoslavų ateivių sūnus, ne
priklausomas demokratas Lau- 
sche, nuo teisėjo ir Clevelando 
mayoro pasiekęs gubernatoriaus 
vietos, per penkis terminus bu
vo išrenkamas neturėdamas už
pakalyje savęs jokios partijos 
mašinos. Net priešingai, respub
likonų opozicijos spaudžiamas ir 
demokratų partijos mašinos ir 
unijų vadų smerkiamas.

Tiesa, 1944 metais jis išrink
tas, bet 1946 metais, po pirmo 
termino buvo pralaimėjęs res
publikonui. Bet vėl kandidatavęs 
atgavo gubernatoriaus vietą ir 
be pertraukos iki šiol laimėdavo. 
Daugiau negalėdamas kandida
tuoti į gubernatorius, jis reko
mendavo, ir partijos mašina rė
mė demokratą DiSalle. Bet bal
suotojai jo nepanorėjo.

Ohio neturėjo demokrato se
natoriaus jau 22 metai. Ir kai 
kiti respublikonai kandidatai j 
senatorius vis laimėdavo didele 
dauguma balsų, demokratas 
Lausche ir i senatorius išrinktas 
tuo pačiu balsuotojų rodymu jam 
simpatijų, pašalinant iš senato
riaus vietos respublikoną sena
torių Bender, Prezidento Eisen- 
howerio užgirtą.

Kas traukė piliečius balsuoti 
už Lausches į gubernatorius, kai 
visą laiką aukštoji Ohio valdžia 
greta gubernatoriaus vis buvo 
respublikonų kontrolėje? Ohio 
valstybės senatas ir seimelis me
tų metais respublikonų rankose. 
Ir antras Ohio senatorius Bric- 
ker taip pat buvo respublikonas.

Kaip tik pasitraukė Lausche, 
gubernatorium išrinktas respub
likonas O’Neill, gaudamas apie 
400,000 balsų- daugiau negu jo 
demokratas konkurentas DiSalle.

Prie Lausches O’Neill buvo iš
renkamas valstybės prokuroru 
trims terminams. Ir leitenantas 
gubernatorius, valstybės sekre
torius, iždininkas, ir kontrolie
rius buvo respublikonai. Ir vėl 
jie išrinkti, su dideliu priedu, 
respublikonu pprokuroro O’Neill 
vietą. Lausche! vienam tarp visų 
respublikonų buvo labai sunku 
dirbti. Bet žmonės norėjo jo gu
bernatorium ir tiek.

Tokį asmeninį traukimą turė
jo ir miręs senatorius Taft, res
publikonas, kuris nežiūrint uni
jų ir jų opozicijos pastangų jį 
pašalinti, laimėdavo rinkimus 
šimtų tūkstančių balsų daugu
ma.

Nenugalimi atrodo tik Cuya- 
hoga apskrities ir Clevelando 
miesto demokratai, kurių dalis 
jau virš 20 metų sėdi vietose. Ir 
į pasitraukiančių vietas vis iš
renkami vėl demokratai.

K. S. K.

LB APYLINKĖS ŽINIOS
Dailiojo skaitymo, deklamavi

mo ir kalbėjimo varžybos {vyks 
gruodžio mėn. 9 d. 11 vai. 30 min. 
lietuvių salėje. Dalyvauja visi 
moksleiviai su lituanistinės mo
kyklos vadovybės pritarimu. Ge
riausiai pasirodžiusieji bus pre
mijuojami. Premijas skiria apy
linkės valdyba, bet būtų džiugu, 
kad atsirastų ir rėmėjų. Kvie
čiame moksleivius šiomis varžy
bomis susidomėti. Tėvai turėtų j 
tai atkreipti rimtą dėmesį.

•

Apylinkės valdyba dar kartą 
kreipiasi į visus tėvus, kad su
darytų sąlygas savo vaikams 
lankytį lituanistinę mokyklą. At
siminkime, kad pagrindinis lie
tuvybės išlaikymo akstinas — 
savosios kalbos mokėjimas.

•

Kitais metais įvyks didysis 
šokių.festivalis. Pats laikas pa
rengiamaisiais darbais susirū
pinti. Apylinkės valdyba kreipia
si į visus tautinio šokio mėgėjus 
ir vadovus, kad greičiau imtųsi 
šio nelengvo, bet gražaus darbo.

•

Gruodžio mėn. 2 d. 11 vai. 30 
min. žemutinėje lietuvių salėje, 
adv. Julius Smetona skaitys pa
skaitą : Senatvės, nedarbo ir pra
monės susižeidimų klausimais. 
Mums visiems aktualu ir {domu 
su šiais reikalais arčiau susipa
žinti. Gausiai dalyvaukime pa
skaitoje. Rengia apylinkės val
dyba.

«
Gruodžio mėn. 16 d. 11 vai. 30 

min. apatinėje lietuvių salėje 
šaukiamas apylinkės informaci
nis susirinkimas. Pradžioje bus 
skaitoma lietuvių kalbos klausi
mais paskaita. Smulkesnias ži
nias duosime vėliau.

Gruodžio mėn. 23 d. 11:30 vai. 
lietuvių salėje (apat.) K. Žukas 
skaitys paskaitų: Gruodžio 17 
perversmas 30-ties metų per
spektyvoje. Rengia: K. Žukas. 
Prelegentas žada naujais davi
niais paryškinti anų dienų {vy
kius.

•)

•
Apylinkės valdyba kviečia vi

sus susidomėti Naujų 1957 Me
tų sutikimu, kuris įvykB lietuvių 
salėje. Rengiama įdomi progra
ma. Išleiskime senuosius ir su
tikime naujuosius metus savų
jų tarpe.

Dr. Algirdas Nasvytis
tarnybiniais Thampson Produata 
Co. reikalais išskrido į San Fran- 
cisco. '<

V. Bacevičius 
persikėlė. į naują butą ir dabar 
pasiekiamas: 1132 E. 72 St., tek 
HE 1-7209. ■ ’

■gj



Latvijon, Nepriklausomybės 
tvotas minėjimas 

jvykoBoheihian salėje. Pagrin
diniu kalbėtoju buvo Latvijos 
minlsteris Washingtone A. Spe- 
ke. Minėjime dalyvavo lietuvių ir 
estų atstovai. Iš lietuvių latvius 
pasveikino ALT skyriaus pirm. 
L. Lekhickas ir Tautinės S-gos 
skyr. trfrm. adv. J. Smetona.

Minėjimas paįvairintas meni
ne programa. Dalyvavo per 600 
dalyvių.

Vengrų atstovai
dalyvaus sekmadienio mažojoj 
dainų šventėje ir pertraukos me
tu prisistatys clevelandiečiams.

Varpo choras
atvyksta ieštadienį, apie 1 vai. 
j 1616 E. 65 St. (East Side Tur- 
nera). Kas galėtų varpiečius per
nakvinti, maloniai prašomi pra
nešti E. Skrabulytei, telef. HE 
2-2088.

Lituanistinės Mokyklos Tėvų 
Komitetas

praneša, kad šiais metais Kalėdų 
eglutė vaikams bus ruošiama 
gruodžio mėn. 30 d. šv. Jurgio 
parapijos Bulėje.

Sąryšyje su tuo Tėvų Komite
tas turės išlaidų, todėl visų mo
kinių tėvai prašomi pasiskubin
ti sumokėti mokestį po 10 dol. 
nuo šeimos už visus metus ar po 
5 dol. už pusę metų. Mokestį ga
lima sumokėti Tėvų Komiteto iž
dininkui p. E. Gedgaudui kiek
vienų sekmadienį po 10 vai. mi
šių parapijos salėje.

Smulkiau apie Kalėdų eglutę 
bus pranešta vėliau.

Studentų susirinkimas

įvykęs lapkričio 9 d. lietuvių sa
lėje, aptarė įvairius lietuviško
sios studentijos klausimus.

Skyriaus pirmininkas R. Min- 
kūnas supažindino dalyvius su 
Centro Valdybos pageidavimais 
ir pranešė apie lapkričio 28-24 
d.d. Chicagoje įvyksiantį Liet. 
Studentų Sąjungos JAV visuoti
nį suvažiavimą.

Susirinkimas nutarė gyvai re
aguoti įvairiomis progomis ir 
kelti Lietuvos bylos reikalą ry
šium su dabartine tarptautine 
padėtimi. Tuo reikalu bus rašomi 
įvairūs laiškai į laikraščius, žur
nalus bei įtakingiems pareigū
nams.

I visuotinį suvažiavimą Chi
cagoje ruošiasi vykti gausus bū
rys studentų.

Skyriaus vicepirm. R. Bajo
raitis kalbėjo skyriaus veiklos 
klausimais. Susirinkimas prita
rė, kad valdyba suruoštų susi
rinkimų su įvairiomis paskaito
mis.

Iš kuklio# skyriaus kasos ne
laimės ištiktai kolegei Elvyrai 
Mkšniūtei paskirta 10 dol. ir 
"Studentų Gairių" leidimui 10 
dol.

Susirinkimui pirmininkavo Al
gis Tallat-Kelpša, sekretoriavo 
Danutė MOliolytė. '

Ohio Liežuvių Gydytojų 
Draugijos valdybos 

pareiėkimaa
Dirvoje Nr. 43 buvo atspaus

tas Dr. J. Vitkaus pareiškimas. 
Dėl to pareiškimo turime garbės 
paaiškinti,

1. Lietuvių Gydytojų Draugi
jos kūrimasis siekia 1951 m., kai 
Clevelande gyvenantieji nauja
kuriai lietuviai gydytojai asme
niniai kreipėsi į kelius vietinius 
gydytojus kviesdami juos daly
vauti Lietuvių Gydytojų Drau
gijoje.

2. 1955 m. rugpiūčio mėn. pei 
lietuvių spaudą ir lietuvių radijo 
valandėlę buvo kviečiami visi lie
tuviai gydytojai į preliminarinį 
suvažiavimą, kuris įvyko Cam- 
bridge. Ohio, rugpiūčio mėn. 21- 
22 d.

3. šiais metais buvo pakartoti
nai pranešta per spaudą ir radi
ją apie steigiamąjį Ohio lietuvių 
gydytojų suvažiavimą, įvykusį' 
spalio mėn. 6 d. Clevelande.

Valdyba turi didžiausį norą 
sujungti kiek tik galima daugiau 
gydytojų į įsikūrusią draugiją. 
Norintieji joje dalyvauti bus la
bai mielai sutikti.

Valdyba

Akademinio Skautų Sąjūdžio
Clevelando skyriaus sueiga įvy
ko lapkričio 11 d. p. Sniečkų bu
te. Susirinkę studentės ir stu
dentai skautai kalbėjosi organi
zaciniai reikalais, o vėliau nuo
taikingai praleido šventadienio 
vakarą. Skyrius žada aktyviai 
įsijungti į dr. Vydūno šalpos 
Fondj kalėdinių atviručių plati
nimo vajų, kurio pelnas skiria
mas neturtingų studentų stipen
dijoms. Pavasarį Clevelande 
įvyks Liet. Studentų Skautų Kor
poracijos VYTIS visuotinis su
važiavimas, kuriam clevelandie
čiai jau dabar pradeda ruoštis. 
Sueigai pirmininkavo J. Laikū- 
naitė, sekretoriavo J. šenbergai- 
tė.

Po oficialiosios dalies sekė 
skanios vaišės ir pokalbiai. Vė
liau buvo parodyti filmai iš per
eitų akademikų sueigų.

Universiteto studentė mokys 
angių kalbą

lietuvį tremtinį už mokymą vo
kiečių kalbos.

Rašyti: Jeanne Smith,
793 E. 203 .Place.

Išnuomojamas butas

Decker gatvėj, 4 kambariai, 
aukštai. Mėnesiui 65 dol.

EV 1-7828

Parduodama TV Emerson

17 colių, mahagony, labai gra 
žus.

Šaukti: GL 1-8894.

Parduodamas namas 

vienos šeimos, 8 kambarių, la
bai geram stovy, East 81 St.

Teirautis: EX 1-7052. (47)

> Vakarinėje miesto dalyje įsisteigė nauja New Yorko
A R. W. Eaport-Im^ort firmos siuntinių persiuntimo agen- 
d tftra.
x Per šią agentūrą galima pasiųsti į Lietuvą ir kitus
x kraštus pigiausia kaina įvairių siuntinių. Be to, ši nauja 
x agentūra gali patarnauti siuntėjams pasiūlydama įvairių 
x , prekių (odų, drabužių, medžiagų, vaistų, maisto) iš savo 
x sandėlio prieinamiausiomis urmo kainomis.

Prašome užeiti ir Įsitikinti.

R. W. EXPORT-IMPORT CO.
720 Literary Rd. (Westside)

Cleveland 13, Ohio 
Telefonas: PRospect 1-1981
Darbo valandos: Nuo pirmad. iki Penktad. nuo 12 iki 9 v. v. 

šeštadieniais nuo 8 ryto-iki 7 v. v.

1956 M. GRUODŽIO MtN. 1MENĄ j
LIETUVIŲ Y

LIETUVOS ATGIMIMOSĄ Ž
CLEVELANDO SKYRIUS RENG5AVAKARĄ. J

VISIEMS. SUAUGUSIEMS IR JAUNIMUI BUS SUVAI- h
DINTA LABAI ĮDOMUS IR UETIMOIUBDžIAI č

' ARTIMAS VEIKALAS %' (į
PRIEŠ SROVE (STRAZDELIS) |

J. Petrulio 6 paveikslų kronikine pjesė. v
Vaidina Detroito Dramos Mėgėjų Sambūris. () 

Režisierė Z. Arlausk*itė*Mikšumė. >
Vaidinimo pradžia 6 vai. vak. punktualiai, Q

prašoma nevėluoti. >
BILETŲ KAINOS: 1. 1.50, 2 DOL. VIETOS NUMERUOTOS. d 

BILETA1 IŠ ANKSTO GAUNAMI DIRVOJ. SPAUDOS į 
KISOKE IR PAS V-BOS NARIUS BEI PLATINTOJUS. 2 

UŽKANDŽIAI, GĖRIMAI, ŠOKIAI GRIEŽIANT GERAM c
ORKESTRUI. C

JŪRŲ SKAUTŲ MANDAGUS PATARNAVIMAS. )

------------------------------------------r...................... %

Parduodamas akordeonas 
Atlantic

visai naujas, 120 bosu, automa
tinis. Taip pat ir 5 kamb. apšil
dymui gaso pečius. Pastatomas 
gyv. kambariuose.

Kreiptis: LI 1-3831.

Išnuomojamas kambarys

su virtuvės privilegijomis, lietu
vių šeimoj. Kreiptis: 1029 E. 68
St. UT 1-1530. (48)

Geras 3 mieg. vienos 
šeimos namas

Plytelių vonia, kietos grindys. 
Gaso šildymas. Tualetas rūsy. 
Garažas. Graži gatvė. East 120 
prie St. Clair.

šaukti: MU 1-6945.

Geras namas
6 kamb., VjęuigjM00a.;Uąr»-. 

žas. Naujas gaso pečius. Namas 
ant Neff Rd., netoli bažnyčios. 
Savininkas išsikelia. Kaina 
$17,000. šauk:

C. G. O’Bell, Broker
. KE 1-6367 (46)

Reikalingas darbininkas 

namų vidaus remonto darbams.
Skambinti po 6 v. vak.
V. Riekus, telef. IV 1-2470

(47)

JUMS GERI NAMAI
E. 140, netoli Lake Shore, vie

nos šeimos, labai geram stovy, 
centralinis gaso šildymas, 2 ma
šinų garažas. Gražus sklypas.

RA1 NAU8NERIS, 
Namų prekyba; namų, baldų ir 

automašinų apdrauda. 
11809 8L Clair 

UL 1-3919 LI 1-9216

John Maurutis

gyv. Ledge Rd., Thompson, Ohio, 
gimimo dienos proga lapkričio 
17-18 dienomis kviečia visus, 
tiek senus, tiek naujus ateivius 
lietuvius atsilankyti pas jį j vai
šes. Gros muika. {Stogą 50 cen
tų. Pelnas skyriainas našlai
čiams.

Nesvarbu, ar jūs agate pėščias, 
ar keleivis savoj ar keno kito 
mašinoj. Jums svartėi zinųti apie 
naują Travel Accident Policy. 
Iki $5,000 apdrauda tik už $5.00 

per metus.

Gyvybės, nelaimių, ugnies, 
automašinų apdrauda 

Skambikit: Sli 1-2183

PAULINA 
MOZURAITIS, 

agentas

Sodybų ir sodų savininkams '

Sodybų dekoratyvinis tvarky
mas, sodų priežūra, įvairių me
delių (dokoratyvinių ir vaisinių) 
ir kambarinių gėlių parūpinimas. 
Kreiptis į prityrus; specialistą:

V. Apanius, 
PO 1-5614

Geriausi rūbai
Kostiumai pas mus ranka sukirpti ir siuvami Jūsų 

specialioms išmieroms. Toks darbas reikalauja daug laiko, 
bet užtat išeina gražūs.

Todėl, kada galvosite apie kitą kostiumą pas Brazį, 
užsisakykite jį iš anksto.

Kostiumų kainos nuo $57.50

BRAZIS BROS. TAILORS
6905 Superior Avė. EN I -261 4

(54)

J. S. AUTO SERVICE j
Sav. J. Švarcas

1254 Addison Road 
Tel. HE 1-6352

Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.

AUTOMAŠINŲ 
TAISYMAS

Mašinų viršaus taisymas 
ir dažymas; motorų, stab
džių patikrinimas ir taisy
mas, greičio dėžės ir kt. ma
šinos dalių įdėjimas.

Visais mašinų reikalais 
kreipkitės į

J. S. AUTO SERVICE

BALTIC 
Supply Co.

Tiekia prekes tiesiai iš urmo 
sandėlių, sutaupant pirkėjui 
brangų krautuvės patarnavimą. 
Gaunami visų žymesnių firmų 
gaminiai. Skambinti B. Snars- 
kiui. Tel. KE 1-0210.

REMONTO DARBAI

Mes kepame visokius pyragus, lietuvišką 
duoną, tortus ir kitus skanumynus. Prašant 

išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

6212 Superior Avenue Tel. EN 1-6525
Antroji mūsų krautuvė yra

1404 E. 66 Street Tel. EN 1-4551
Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius mėsos 

produktus.
Kreipkitės į mus ii būsit patenkinti

Atlieku mažus ir pagrindinius 
namų remontus, tinko darbus, 
.-.-j-džio darbus ir dažymą bei de
koravimą.

V. Riekus
16209 Arcade

Tel. IV 1-2470
v

Mes turime spalvuotų pirkėjų.
Kreipkitės ir mes parduosim 

Jūsų namą.

WADE PARK REALTY CO. 
7032 Wade Park Avė.

Arthnr O. Mays, broker 
Telef. :UT 1-7551

(52)

Paskaitos iš šv. Rašto
įvyks lapkričio 16 d., penktadienį, 
lietuvių svetainėje, 6835 Supe
rior Avė. 7:30 vai. vakare. Kvie
čiami visi atsilankyti. Paskaitą 
skaitys Jurgis Vanagas.

VIEšPAT.JES BALSAS 
PRAETYJE BUVO IR 

DABAR YRA t 
Patėmik skaitytojau, mes Šv. 

Rašto tyrinėtojai skelbiam per 
75 metus, kad Pasaulis pasi
baigs! Bet žmones netiki ir ne
klauso kas atsitiks su tuo, ką 
žmonės vadina civilizacija. Bet 
šventasis Raštas kalba labai aiš
kiai apie įkūrimą Jėzaus Kris
taus Karalystės; raštas aiškiai 
sako, kad Dievas kalbu į kovo
jančias tautas tikrą pranašavi
mų žodį; Viešpats privers tau
tas paliauti kovoti ir pripažinti 
Jį tikruoju žemės valdovu. Die
vas bus išaukštintas tarp tautų. 
Psal. 46: 10. e.

Pasaulio paveikslas kas kartą 
tamsesnis __ parašyta prana
šystėje. Viešpats paleido savo 
balsą ir žemė sutirpo, kalnai su
tirpo kaipo vaškas Viešpaties 
akivaizdoje. Kalnai reiškia ka
ralystes, o žemė reiškia organi
zuotas tautas, kurios dabar tir
pinamos į vieną Karalystę. Psal. 
97: 2-5 e.

Dievo taip nupranašautas toks 
pabaigos gadynės laikas. Dievo 
nutarimas sujungti tautas ir ka
ralystes ir išlieti ant jų savo 
rūstybę, nes jie peržengė Mano 
įstatymus ir iškraipė tiesą, su
laužė amžinąją sandarą, — reiš
kia Jėzaus auką paniekino. Iza. 
24: 1-6 e.

Pranašas Agėjus sako: Senojo 
pasaulio laikas atgyveno, Die
vas sako sujudins dangų ir že
mę! Sako, Dievas sugriaus sos
tus ir sunaikins pagonių kara
lystes ir jų stiprybę apvers. Šv. 
Raštas tai aiškiai paroda. Pra- 
rakas Agai 2: 23 e.

Skelbia:
WILLIAM SHIMKUS 
1110 E. 76th Street 
Cleveland 3, Ohio

. u.J- -1
r

JUOZO KAMA1ČIO 
naujų batų parduotuvė 

ir batų taisymas 
1389 East 65 St.

Norintieji kreiptis telefonu 
šaukit HE 2-2615 tarp 7-9 vai 
vakaro.

J. C1JUNSKA8 
LAIKRODININKAS

Taiso ir parduoda laikrodžius 
apyrankes ir kitas brangsnybss 
Sąžiningas ir garantuotas dar
bas prieinamomis kainomis. 

753 E. 118 St.
Telef.: LI 1-5466 
Cleveland 8, Ohio

■  ■ .

BET PRADĖKIT DABAR!

Santaupos apdraustos iki $10.000 
3% palūkanų.

PRADĖKIT MAŽA SUMA!

I. X S AM A S JEWELER

PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

NAMAMS

THE 
SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N.

Du skyriai 
6712 Superior Avė. HE 1-2498
13515 Euclid Avė. MU 1-8100

MONCRIEF ORO VĖDINIMAS 

ŠALDO vasarą — ŠILDO žiemą 
Aplankykit savo keimynistės Moncrief pardavėją

šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
Laikrodžių taisymas. Brangenybės, {vairus dovanų 

pasirinkimas.

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

LEIMON’SCAFE

VISŲ LIETUVIŲ SUSITIKIMO VIETA
Alus. Vynas. Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai.

Įvairūs valgiai, o penktadieniais skani žuvis — nuo 10 vai. 
ryto iki 8 vai. vakaro.

731 E. 185 ST. KE 1-9737

PAGALVOKIME PRIEŠ EIDAMI AR KĄ 
NORS DARYDAMIVisiems Clevelando lietuviams reikėtų pagalvoti prieš einant kur nors praleisti linksmai laikų ar rengiant subuvimus, vakarus, vestines — kur yra patogiausia vieta ir kur būtų pareiga visa tai atlikti. Atsakymas pats atsiranda, jei galvojame, kad savi turime remti savus. Tai būtų patogiausia vieta — Lietuvių klube ir salėje.Lietuvių klubas ir salė po remonto — atnaujinimo dabar atrodo gražiai, jaukiai ir kiekvienam malonu pabūvuoti, sutikti savus draugus, pažįstamus, praleisti lietuviškoje nuotaikoje savuose namuose.

LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ. , EX 1-1143 |

■fm—rsaagsI----- ■- I I ■■ r. — -r,— -T ■■

Pilnai padengta apdrauda HI 2-7626

V/M. DEBBS PAIMTING CO.
WM. DEBESIS

Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
1132 Summit Dr. Cleveland 24, Ohio

P. J. KURSIS
628 Engeneer Bldg__ Cleveland, Ohio

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521 
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip

kitės į mane, gausia pigia kaina.. Taipgi gausit patarnavimą (vai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir iipildynsas 
garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai.

JAKUBS & S O.N
FUNERAL HOMES

J. Jakubs
ir balsamuotojai 
patarnavimo

ENdicott 1-1763
KE 1-HT3

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & William

Licensijuoti laidotuvių direktoriai
25 metai simpatingo ir rimto 

6621 Edna Avenue 
936 East 185 Street

Tv
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Kai jie užtrauks: „Atsisakom nuo senojo 
svieto...”

Hil (

Vengrijos laisvės kovoje prieš Maskvos pavergėjus aktyviausiu! reHIcėsl Ir mažamečiai
vaikai su ginklu rankoje, kaip nuotraukoje matyti, kovojo tt namų griuvėblų.

(Atsakymas Naujienoms)

Mano straipsnį "Didžioji Mat, 
koiija grius, o mažoji Lietuva 
kelsis", atspaustą spalio 4 d. Dir- 
VšJr.J- Gluodas, nagrinėdamas 
Naujienų 22 d. numeryje, dau
gelyje vietų apsilenkia su tiesa. 
Straipsnyje iškeltas mintis na
grinėja ne visai objektyviai ir 
dėl to stengiasi surasti man vie
ną kitą priekaištą, kas rodo, jog 
J. Gluodas nevisai teisingai yra 
supratęs ar nenorėjęs suprasti 
minėto straipsnio turinio. Todėl 
čia atsakysiu į daromus man už
metimus bei paryškinsiu ano 
straipsnio mintis.

Tarp kitko J. Gluodas Naujie
nose rašo:

.. Bardama kitas partijas 
už nepriklausomybės idėjos savi- 
nimąsi E. čekienė atiduoda mo
nopoli išimtinai viltininkams. Jos 
valia taip galvoti, tačiau kur gi 
logika : kai viltininkai, — tai jau 
ir nuopelnas, o kai kiti — tai nu
sikaltimas ..

čia kaip tik gerb. Naujienų 
autorius klaidingai supratęs. Tu
riu pažymėti, kad minėtame 
no str. joks monopolis nėra 
duota” nei vienai partijai, 
objektvviai ir savaitraščiui
karna f. -ma iškelti žymesni is
toriniai f’ktai ryšy su Lietuvos 
nepriklausomybės ilėios iškėli
mo savinimuG. "natirgai tų par
tijų, kurios maži.; šiai turi nuo- 
pelnų.

Kas gi nepri-imena, arba pats 
nėra dalyvavęs, girdėjęs ar skai
tęs iš bendro lietuvių seimo Pet 
rapilv. kur buvo keliama Lietu 
vos nepriklausomybės atkūrime 
idėja, kai dauguma kairiųjų įr< 
dinėjo, kad Lietuva tegali atsi 
statyti jungdamąsi tik su sočia 
listinėmis Rusijos respublikomis, 
kai tuo tarpu Tautos Pažanga 
(tautininkai) ir krikšč. demokra
tai siekė atskiros nepriklauso
mos Lietuvos valstybės. Ir kai 
dėl tų nuomonių skirtumo L. Pu- 
rėnienė užtraukusi internaciona
lą "Atsisakom nuo senojo svie
to” iškilmingai išėjo iš salės, o 
paskui ją ir daug jos bendramin
čių.

Tuos pačius įvykius vaizdžiai 
apibudina Aidai. 1955 m., Nr. 1, 
psl. 36. ”.. . Socialistai sampro
tavo. kad negalima skelbti ne
priklausomos Lietuvos, kad ne
galima nutolti nuo pačių rusų

EMILIJA čEKIENfi

ma- 
ati- 
Tik 
tin

Įėjo pasitarnauti Lietuvos nepri
klausomybės idėjos įgyvendini
mui?

J. Gluodo priekaištas, jog ne
pripažįstu Liet, nepriklausomy
bę atgaunant nuopelnų mano str. 
nepaminėtoms ryškioms įvairių 
partijų asmenybėms, yra be pa
grindo, nes neturėjau tikslo sa
vaitrašty taip smulkiai nagrinėti 
kiekvienos partijos istoriją bei 
jų visų buvusių vadų. Kaipo pa
vyzdžius paminėjau tik po porą 
žymesnių pavardžių, o tai ne
reiškia, kad daugiau jų nežinau 
ar nepripažįstu.

Toliau J. Gluodas rašo:
”,.. E. čekienė neprisimena, 

ar nežino, kad jos taip garbina
mas viltininkas, vėliau tautos va
das A. Smetona, 1918 m. pabai
goje, būdamas Valstybės Tary
bos pirmininku, paliko lietuvių 
tautą neviltiškame stovyje, prie 
šo spaudžiamą iš visų pusių, be
ginklę, be valstybinio aparato, o 
pats išdūmė i užsienį..

Man ir kitiems, tuo laiku A. 
Smetonos išvykimas į užsienį 
yra gerai žinomas, tačiau Nau
jienų bendradarbiui tenka pri
minti, jog jis ' Išdūmė" kartu su 
Voldemaru i užsienį kaip tik dėl 
to, kad tą beginklę, priešo spau- 
’iamą, beviltiškam stovyje 
esančią lietuvi’) tautą išgelbėtų. 
Napoleonas kerui vesti ieškpjo

tik trijų dalykų: pinigų, pinigų 
ir pinigų. Gi juodu į užsienį iš
važiavo prašyti ne tik pinigų, bet 
ir reikalauti pripažinimo Lietu
vos-valstybę de f acto ir de jure.

Naujienų bendradarbis atvirk
ščiai matyt supratęs ir mano 
straipsnyje apibudintą M. Šleže
vičiaus asmenį. Reikia pripažin
ti, jog jis ir Petrapilio seime ne
abejodamas pasisakė už Lietuvos 
nepriklausomybę, kai visi k'ti so
cialistai liaudininkai jo nepalai 
kė, o socialdemokratai nei girdė 
ti nenorėjo.

Kalbant apie anų laikų Lietu
vos kaimą, kuriame visos mūsų 
partijos sau simpatijų ieškojo 
deja. Naujienų bendradarbis ma
žiausia tuo pasisekimu gali di
džiuotis. Ir kan. Tumas jau 1929 
m. Lietuvos u-te per viešą pa
skaitą kartą pareiškė: Apžvalga 
ir Tėvynės Sargas rusų vvriau- 
sybės atžvilgiu buvę kairesni už 
kairiųjų spaudą. Tikinčiųjų liau
dyje iie turėję žymiai daugiau 
pasitikėjimo, taigi daugiau ir 
įtakos, (žilinys, t. 9 p. 491).

Toliau J. Gluodas rašo: "atro
do, kai ir pati autorė savo teigi I 
mo pabūgo ir i 
kią, nejįu buvo užsimojusi ..”

Kartoju, kad' mano rašinio 
tikslas jį.pradedant ir baigiant 
buvo ir liko tąspats, jog Lietuva 
atgavo nepriklausomybę ne vie 
nos kurios fiofs partijos dėka, 
bet visos lėto v ei pribrendusios 
lietuviu taiitoi.•’ * •• J

(Mūsų bendradarbio Suomijoje)
Tol, kol ministeris Aukštuolis 

gyveno Tsiine, jis galėjo protar
piais atvažiuoti į Helsinkį. Ta
čiau 1931 m. jis buvo iš Talino 
atšauktas ir paskirtas departa
mento direktorium užsienio rei
kalų ministerijoje. Nors jis via 
dar skaitėsi pasiuntiniu Helsin
kyje, bet dėl atstumo ir darbų 
gausumo ministerijoje jis jau 
nebegalėjo taip dažnai, kaip ank
sčiau, beatvažiuoti. Dar bloges
nė būklė pasidarė, kai jis 1933 
m. buvo paskirtas pasiuntiniu J 
Prahą, bet kartu paliktas pasiun
tiniu Helsinkyje. Jo kelionės į 
Helsinkį beveik visiškai nutrūko. 
Kombinacija Praha-Helsinkis bu
vo vienintelė suomių sostinės 
diplomatinio korpuso istorijoje

Vasario 16 Gimnazijos auklė
tiniai yr aprisirišę prie savojo 
švietimo židinio ir tikisi, kad lie
tuviškasis solidarumas jį išlai
kys.

Būkime tikri, kad Vasario 16

ir Lietuvos bičiuliai Suomijoje gos ritosi per laivą. Kapitonas 
sunkiai pajėgė suprasti tokį Lie
tuvos vyriausybės nusistatymą. 
Tarp kita ko pastebėsime, kad 
ministeris Savickis, būdamas 
Helsinkyje, kurį laiką buvo akre
dituotas ir Haagoje.

ši nenormalinė padėtis truko 
beveik dvejus metus. 1934 m. 
spalio mėn. pabaigoje į Helsinkį 
atvyko ministeris Bronius Dai
lidė, paskirtas pasiuntiniu ir 
Suomijoje. Uoste jį pasitiko sua- 
mių užsienio reikalų ministeri
jos protokolo šefas Hakkarainen 
ir Lietuvos garbės konsulas Dr. 
Oeller. Tą pačią dieną B. Dailidė 
padarė vizitą Suomijos užsienio 
reikalų ministeriui Hackzell. 
Spalio 30 d. jis įteikė savo ski
riamuosius raštus valstybės pre
zidentui Svinrufvud. Kaip ir jo 
pirmatakas, ministeris Dailidė 
nuolat gyveno Taline.

Netrukus suomių spauda pra
nešė, kad Lietuvos užsienio rei
kalų ministeris S. Lozoraitis suaurore savo teiffl ouaMiiv tino, abu io, •

išvadą daio kito Gimnazija ir jos darbas yra do-'P°aifl l ^miją ir at-
4 ..... .. .. i lialso ATiniūhni unito v no n rron
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Vokietijos H?tuvių bendruome- Tačiau,'pėHhidama reikalus iš 
■ės naujoji Taryba, susirinkusi buvusių bendruomenės organų, 

pirmajam posėdžiui, su gilia pa- "*—’■* -■-----------*—
dėka mini visus Vasario 16 Gim- 
naziios rėmėju^. Laisvojo pasau
lio lietuvių visuomenės parama, 
suteikusi galimybę įkurti ir ikį 
šiol Išlaikyti stambų lietuvybės 
židinį, sudarys vieną iš gražiau
sių puslapių lietuviškosios emi
gracijos istorijoje. Tik su giliu 
susijaudinimu galima šį reiškinį 
minėti, nes vienintelės pasaulyje 
laisvos lietuviškos gimnazijos 
buvimo bei išsilaikymo faktas lietuvių paramos dėka įstengusi 
stiprina tikėjimą lietuviškuoju gimnaziją išlaikyti, ir šiandien 
solidarumu ir didina pasiryžimą dar yra priversta šauktis lietu- 
stiprinti Lietuvos laisvės labui viškosios visuomenės paramos ir

Taryba laiku savo pareiga kon
statuoti ir pranešti lietuviškosios 
visuomenės žiniai, kad Vasario 
16 Gimnazijai vis dar tenka ko
voti su gyvybiniais'sunkumais 
Si švietimo institucija, teikianti 
laisvojo pasaulio lietuvybei daug 
garbės bei pasididžiavimo, drau
ge yra ir didelio rūpesčio šalti
nis.

Vokietijos lietuvių bendruo
menė, tik viso laisvojo pasaulio

vana lietttfių tautos laisvės ryž-l 7U
tui parėidU, nes žinia, kad pa- 8,nKV Lietuvos bičiulių sluoks- 
saulyje yra sąlygos jauniesiems niuose tas pranešimas buvo su- 
lietuviams 1 laisvėje lietuviškaiĮtlkta3 8U didžiausiu susidomėji- 
mokytis, yra drauge ir dvasinis mu* 
pastiprinimas tiems jauniesiems 
lietuviams,:.kurie tų galimybių ji svečiai — ministeris Lozorai- 
pavergtojff !Tėvynėje neturi.

šimtmečiais lietuvis kovojo' šefo ministerio Girdvainio at- 
dėl šviesos, reta kita tauta tiek Į vyko i Helsinkį garlaiviu iš Ta- 
sudėjo aulyj švietimo. Todėl lino. Uoste juos pasitiko užsienio 
Vokietijos Lietuvių Bendruome
nės Tarybą ir turi moralinės stip
rybės bei pareigos tarti visiems 
laisviesiems broliams ir se
sėms —

Tėvynės nelaisvės metais 
neleiskime Vasario 16 
Gimnaziją! pražūti, ne
leiskime,užgęsti šiam švie
sos židiniui emigracijoje!

P. L. B. Vokietijos krašto 
Tarybos vardu — Prezi
diumas:

J. Bataitis, A. Bunga,
A. Rukša

1934 m. gruodžio 3 d. aukštie-

tis su ponia, lydimi protokolo

Fingal Karlsson Btovėjo prie vai
ro, vadovaudamas pats lai viii šėl
stančioje jūroje. Staiga kilo kal
no didumo banga ir nuplovė ka
pitoną nuo laivo. Laivo vadovybę 
paėmė generalinis direktorius

Sanoje 'pastoty^'.panflnSŠlįi W 
vusiems jūrininkams. Piram ^ar
tą Čią^u.vo

darė garbės sargjdbą. VąipĮkuB 
padėjo laivininkystės direkcijos 
gen. direktorįus Jokinen, proto
kolo šefas Hakkarainen, minis- 
teris Dailidė, gen. konsulas Dr. 
Oeller, estų' jūrininkų sąjunga ir 
kiti. Po to visi dalyviai įsėdo į 
"Kompassą" ir išplaukė J atvirų 
jūrą. Kunigas Fleege atlaikė pa* 
maldas, o .vainikai buvo išmesti 
j JOn^ - i

PU "ifo ofiėiaiinifL vWto pašj. 
pyli tokiaiii aitvejals įprastai 
"žvalgŽdM^ lietas", Gedimino 
ofdinals btrVo apdovanoti ptOtų- 
kolo šefas Hakkarainen, generb- 
las Heinrichą, valstybė preil- 
dento abu adjutantai Kel 
Soederstroem, generallnto dik
torius Jokinen, pasiuntinjrbėa'tafc 
tarėjas Risto Solanko jf 1Štt,jG

1935 m. balandžio mėp. gen. 
konsului Pr, Oelleriui buvo. )m- 
vesta "Kompusd” įgulai įteikti 
Gedimino ordino medalius kįipo 
padėką už uolumą .per^ ana)at
mintiną kelionę iš Helsinldp-f Ta
liną. Ceremonija įvyko anVfaii- 
vo, dalyvaujant laivininkystės

T

Jokinen iš laivininkystės direk- direkcijos aukštiesiems atsto- 
cijos, kurs lydėjo svečius iki Ta- vams- Gen. konsulas, prieš įteik
imo. Dar buvo ieškoma į jfirąi damaq medalius, pareiškė įgulai, 
nuskalauto kapitono, bet nesek-1 susidėjusiai iš aštuonlų žmonių, 

Lietuvos vyriausybės padėką.mingai. Jūra savo grobio nebe
paleido. Kapitonas, gimęs 1887 
metais, paliko šeimą. Tiktai 9 
vai. 20 min. vakaro laivas, išbu
vęs pakelyje apie 8 vai., pasiekė 
Taliną.

1934 m. gruodžio 10 d. Hel
sinkyje buvo surengtos įspūdin
gos iškilmės žuvusiam "Kom- 
passo” kapitonui paminėti. Ne
toli uosto yra kalnas, vadinamas

P A D i K A
širdingai dėkoju prekybinin

kui St. Grabliauskui už puikius 
gintarus, atsiųstus koncerto me
tu Bostone.

Aldona Btempužienė

revoliucionierių reikalavimų, ir. lietuvybės kultūrinį darbą bei kviesti laisvuosius lietuvius ne
bot kokis tautinis "separatiz-j priaugančiųjų kartų lietuvišką- leisti gimnazijos rėmimo pastan- 
mas” nuo revoliucinės Rusijos,1, ją sąmonę, 
buvo laikomas reakciniu "peilio, 
smūeiu i nugara" revoliucijai. . ,”l

Gi 1907 m. Kovos 32 nr. rašė:
"Mūsų partija rugsėjo mėn. 

turėjo konferenciją, kuri nutarė, 
kii<l I ietuvos proletaras turi ko
voti tik už bendrą visai rusų val
stybei Steigiamą S'-imą; atski
ras s ’imas Lietuvai buvo pripa
žint.-< neįvykdomu, šis reikala
vimas iš programos išbrauktas".

"...O ki<k vėliau Kapsukas 
pareiškė, būk Lietuva per maža 
ir menka savo atskira valstybę 
sudaryti, ir girdi tik "buržuazi
niai tautininkai” to reikalau
ją.. ” (Lietuvių Dienos, 1954 
m. spalio mėti.).

Arba: "Socialistai liaudininkai 
1917 m. nusprendė geriau rink
tis autonominį ryši su svetimais, 
bet idėios draugais, ne<*u visišką 
laisve su savais -'monėmis. bot 
numatomais idėios priešinin
kais .. 
1952 m.).

Negi panašūs įvykiai daug ga-

goma nusilpti.

1

.” (Tėvynės Sargas, Nr. 2, JAV laivyno balionai, skirtį įvairiems oro matavimams, pasiekė 
76,000 pėdų aukštį. Ankstesnis rekordas buvo 72,395 pėdos, pa- 

• siekta* 1&5 metalą.

reikalų ministeris Hackzell, už
sienio reikalų ministerijos gene
ralinis sekretorius Jaernefelt, 
politinio skyriaus direktorius 
Pajula, provincijos viršininkas 
prof. Gummerus, gen. konsulas 
Dr. Oeller ir kiti, visi su ponio
mis. Kaipo palydovas ministeriui 
Lozoraičiui buvo paskirtas pa
siuntinybės patarėjas Risto So- 
lanko.

Svečiai buvo apgyvendinti 
viešbutyje. Tuojau pat įvyko 
spaudos priėmimas, po to minis- 
teris Lozoraitis padarė vizitą 
Suomijos užsienio reikalų minis
teriui Hackzell ir įteikė jam Ge
dimino ordiną. Vėliau jis aplan
kė mįnisterį pirmininką Kivi- 
maekį, o vakare ministeris Hack
zell suruošė banketą. Kitą dieną 
abu ministeriai turėjo pasitari
mą, po to sekė ceremonija prie 
paminklo žuvusiems už Suomijos 
laisvę. Po to sekė vizitas pas 
valstybės prezidentą Svinhufvu- 
dą, kuris svečius pakvietė prieš
piečių. Tą pačią dieną ministeris 
Lozoraitis aplankė parlamento 
Dirmininką Kyoesti Kailio. Va
kare 3- Lozoraitis surengė Seu- 
rahuone viešbutyje banketą savo 
suomiškojo kolegos garbei. Bu
vo pakviesta apie 40 žmonių.

Kitą dieną svečiai, lydimi gen. 
konsulo, Dr. Oellerio, apžiūrėjo 
miestą. Prie prof... Niemi kapo 
buvo padėtas vainikas. Po to sve
čiai aplankė kelis muziejus. 18 
vai. 80 min. visi svečiai įsėdo j 
garlaivj "Kompase”, kurį laivi
ninkystės direkcija pavedė jų 
dispozicijon. Prieš tai uoste įvy
ko atsisveikinimo ceremonija.

Kelionė iž Hęlsipkio i Taliną 
paprastai trunka apie dvi valan
das. Tačiau ši Urtą kelionė buvo 

, pilna nuotykių. Kaf laivas jau 
l’

BE TERORO...
(Atkelta ii 1 pel.)

Argi Maskva leis tą daryti?
Ne.-

Laike didžiausio stalininio te
roro. jungos su Hitle
riu, iš visųtlMm. partijų Stalinas 
turėjo solidarią paramą. Turėjo 
visų paramą ir 1948 mM kada 
prakeikė Tito fa* jo kom. partiją. 
Kremlius turi skaitytis ne tik su 
užsieninių kom. partijų nusista
tymu, bet ir su kitų valstybių, 
kad ir su hekomunistine san
tvarka, bū kuriomis turi sąjun
gos sutartis,. Oficialiai skelbiant 
tarp valstybių bendradarbiavimo 
ir taikingo sugyvenimo tezę, su 
ne komunistine santvarka, į tei
sę eiti "savistoviu keliu į socia
lizmą”, Kremlius turi sutikti su 
sau skaudžiais smūgiais, kurie 
neigiamai atsiliepia j komunisti
nio judėjimo suslcementavimą.

Tas kolosas, išaugintas prie
spaudos ir teroro pagalba, bijo
damas, kad nesubyrėtų, argi ne- 
sigrieba kraštutinių akcijos prie
monių?

Vengrijai įvykiai tą tęigimą
ir patvirtina.. I buvo atviroje jūroje, kilo bai-

K. M. J. iarūnas | šiaušia audra. MflžinUkoe ban-

Maskvci ambasadorius Ecriote 
A. Abramov, karui prasidėjus

MOTERIS TREMTINI IEŠKO 
SEIMININKES VIETOS

Gali keltis ir į tolesnę Ameri
kos vietovę.

Rašyti:
A. Johansonui,

7616 Decker Avė., 
Cteveland, Ohio

WORCESTER

VISI SK. VYČIŲ VAKARAN
(aks) Worcesterio vletininki- 

jos Dr. Vinco Kudirkos skautų 
vyčių būrelis lapkr. 17 d., šešta
dienį, Maironio Parke, prie ežerp, 
ruošia vakarą. Programą atliks 
patys skautai vyčiai, o po to bus 
šakiai, grojant geram orkestrui. 
Svečiams pasistiprinti veiks bu
fetas. Pradžia 6:30 vai. vakaro. 

--------------- , ------- ---------- - Skautai vyčiai kviečia visus 
grįžo į Maskvą organizuoti greitą worcesteriškius ir plačiųjų N. 
pagalbą, bet greičiausia bus pa-1 Anglijos apylinkių lietuvius da

lyvauti šiame smagiame vakare.vėlavęs.

flioje nuotraukoje jCB matote dalį naujų Stroh’s aJaito Uvežiojimo 
sunkvežimių. Iš kairės į dešinę yra Walter S. Piper sekretorius, 
George W. Marmo — išvežtoj tmo prižiūrėtojas fa* Henry W. Va

žy — Beverage Distrihutora, Ine. — praaMentea.
Beverage Distributors prezidentas Henry W. Blažy dabar praMŽė, 
kad Stroh’s alaus suvartojimui labai augant, jie dadėjo 10 specia
lių niauju sunkvežimių alaus lšvežtojimui. Taip pat jie tari 6;iabįil 
didelius sunkvežimius, kurie gabena į ClevdandąalųBSįiuMa 
modernaus fabriko, esančio Detroite, Midi. Ten jahm gaarinamka 

atvira ugnim, kaitinant ilii 2000 laipsnių., . ' <
Mr. T. RūSsel pranešė, kad Stroh’s alaus užsakymas įvairiose krau
tuvėse, baruose ir super mariečiuose labai auga. Ir auga todėl, kad 
jis gaminamas skirtingai, negu kurios kitos alaus rbžyn. Strofa’* 

jau treti mėtai skelbiasi ir Dirvoje. .


