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Lietuvos konsulai mums sako statytų. Tam jų reikalavimui 
pritaria įvairūs valstybininkai. 
Jų tarpe, ir pirmoje vietoje, ir 
Amerikos Prezidentas Eisenho-

Lietuvos konsulai__Gene
ralinis konsulas J. Budrys, 

Lietuvos konsulas Chicagoje 
t*. Daužvardis ir Lietuvos gar
bės konsulas Los Angeles J. 
J. Bielskis, Vasario 16 minint, 
pasakė kalbas, kuriose primi
nė lietuviams jų švenčiausias 
pareigas. Jas, praleidę nees
minius mandagumo įžangos 
žodžius, čia ir skelbiame. Red.

Generalinis Konsulas
J. Budrys

Vasario 16 dienos minėjimai 
Nepriklausomybės metais buvo 
džiaugsmingi ir gražūs, bet jie 
neturėjo tos politinės svarbos ir 
reikšmės, kokią jie turi dabar. 
Dabar skaitlingi minėjimai vi
sur, kur tik yra lietuvių, paremti 
rimtomis rezoliucijomis, įrodo 
laisvajam pasauliui, kad niekas 
nepasikeitė lietuvių nusistatyme, 
kad mes esame ištikimi Vasario 
16 idealams, juos išpažįstame ir 
kalbame už save ir už tuos, nutil
dytus ir kenčiančius, bet nepa
laužtus dvasioje, Lietuvoje ir Si
bire.

Štai kodėl tik labai rimtos 
priežastys gali būti pateisinimu 
tiems, kurie vieną kartą į metus 
neranda reikalo ateiti į tokį mi
nėjimą šiuo laiku, kai mūsų ben
dra, ir mes žodžiais sakom-» my
lima Molina yra Maskvos impe
rialistų mirtinai sužeistą. Ką 
reiškia tie žodžiai apie meilę, jei 
mūsų veiksmai to neparodo, jei 
mes užkišame ausis, uždarome 
akis, užrišame savo kišenes, kad 
neduoti gydymui, šiuo atveju, 
darbams Lietuvos išlaisvinimui.

Prašau nesuprasti, kad aš tuos 
skaudžius žodžius taikau atėju
siems į minėjimą, bet tie žodžiai 
yra skaudūs pirmon eilėn mums 
patiems. Skaičiuojame lietuvius, 
kad ir New Yorke, dešimtimis 
tūkstančių, o kiek lietuvių atei
na į minėjimus, aukoja ir akty
viai dirba Lietuvą naudai? Kuo 
mes galime Įrodyti ir užimponuo
ti Amerikos politikams, spaudai, 
jei ne skaitlingais apsilankymais 
j Nepriklausomybės minėjimus 
ir, pirmiausia, savo aktyvumu 
vadavimo darbe. Tik savo parei
gas atlikę ir darbais įrodę, ga
lime priekaištauti kitiems, kad 
jie iki šiol nesupranta Maskvos 
ir nepadeda pavergtiesiems išsi
laisvinti.

Šios dienos proga pravartu pa
nagrinėti, kaip yra realybėje su 
Lietuvos išlaisvinimu ir ką 
mums žada ateitis.

Kai Lietuva ir dvi kaimyninės 
valstybės buvo Sovietų okupuo
tos, niekas iš svetimųjų valsty
bių rimtai i tą mūsų tragediją 
nereagavo. Tik Jungtinės Ameri

kos Valstybės aiškiai ir nedvi
prasmiškai pasmerkė tą Mask
vos akciją ir tvirtai laikosi tos 
pažiūros iki šios dienos. Esame 
tikri, kad toks griežtas Ameri
kos pareiškimas turėjo įtakos, 
jei ne visoms, tai daugeliui kitų 
valstybių: daugelis iš jų susilai
kė nuo okupacijos pripažinimo.

Laikui bėgant Maskva, kiek 
kitokioje formoje, paglemžė visą 
eilę kitų valstybių. Mes nesi
džiaugėme jų nelaime, bet nuo 
to momento nėra atskiros Lietu
vos bylos — yra bendra visų pa
vergtųjų valstybių byla, bendras 
kovos kelias ir bendras likimas. 
Ir tai kovai ne kas kitas, o Ame
rika, ištiesė savo pagalbos ran
ką. Pavergtųjų Tautų organiza
cija, Laisvos Europos radijo ir 
daug kitų institucijų, lyg gene
ralinis štabas, veda tą bendrą 
visiems kovą. Bet ir tose sąlygo
se kiekviena atskira tauta ne
gali apsnūsti, likti pasyvi, bet 
privalo parodyti didžiausią ga
jumą .aktyvumą ir duoti savo 
įnašą bendram tikslui ir darbui.

Kai nėra įvykių — tas duoda 
progos Maskvai tvirtinti, kad 
ten visi patenkinti. Paskutinieji 
metai davė apsčiai įrodymų, kad 
taip nėra, štai paskutinieji įvy
kiai Lenkijoje ir Vengrijoje ge
riausiai parodė pasauliui, kad pa
vergtieji buvo nutildyti tankais, 
brutalia jėga, o iš tikrjų visos 
tautos galvoja vienodai ir visos 
trokšta laisvės.

Herojiški vengrai paaukojo 
tūkstančius gyvybių, prie jų bū
tų prisidėję visi pavergtieji ir 
ta revoliucija turėjo visas gali
mybes persimesti ir į pačią Ru
siją, deja, Sueso įvykiai atkrei
pė visą dėmesį į save ir davė 

1 progos Maskvai pasinaudoti mo
mentu ir įvesti dar didesnę ar
miją, kad žiauriausiu būdu nu
malšintų sukilimą.

Sukilimas buvo numalšintas, 
bet tik laikinai, nes laisvei nėra 
pakaitalo, o teroristinė jėga, lai
kui bėgant, turės sugniužti.

Prieš kelis metus jau atrodė, 
kad nėra jėgos, kuri rimtai pa
sipriešintų Maskvai — jos žygia
vimui pirmyn. Nesu šalininkas 
nepagrįsto optimizmo, bet yra 
visai realių duomenų ir faktų, 
kad Sovietų Sąjungos blefavimui 
ateina galas.

Laisvasis pasaulis pažino Mas
kvos taktiką; pažinus tobulina 
ir didina savo jėgas. O nuo perei
tų metų j tolimesnius planavi
mus įjungta ir Vokietija. Niekas 
taip nepažįsta Sov. S-gos, kaip 
Vokietija. Jos Maskva prisibijo. 
Todėl Maskva dėjo visas pastan
gas sutrukdyti Vokietijos apsi
ginklavimą. Vokietija jau turi 
aviacija, porą tūkstančių tankų. 
Oficialiai ji duos Nato dispozici

jai pusę miliono kariuomenės, 
bet tik oficialiai. Faktinai Vo
kietijoje ruošiamasi prie visuo
tino apsiginklavimo. Vokietijos 
dalis yra pavergta ir tokia vals
tybė darys viską, kad tą dalį sa
vo žemių ir tautos išlaisvintų.

Kai bus apjungta Vokietija, 
gaus laisvę ir visos pavergtos 
tautos — valstybės, tarpe jų ir 
mūsų Lietuva.

Visi lietuviai laisvėje privalo 
įsijungti aktyviu darbd ir lėšo
mis ir būti pasiruošę tam lemia
mam momentui.

weris. Jis, tik prieš kelias savai
tes, kalbėdamas apie sovietų im
perializmą, viešai ir visam pa
sauliui, pareiškė: "Atsiminkite 
Lietuvą, Latviją ir Estiją ... 
Sovietų valdžia ... palaikoma tik 
jėga.”

Tad, atsiminkime ir visuomet 
galvoje ir širdyje turėkime Lie
tuvą ir mes. Atsiminkime, kad 
Lietuva kentėjo ir laimėjo pra
eityje. Ji laimės ir dabar. Kovo
kime ir vilties nenustokime — 
Lietuva bus laisva ir nepriklau
soma!

To iš mūsų laukia mūsų bro
liai Lietuvoje, to iš mūsų tikisi 
ir Amerika, kuri padrąsina mus 
ir švenčiant šias, trisdešimt de
vintąsias, Nepriklausomubės pa
skelbimo metines.

Dirbkime kaip vienas, nesigai
lėdami ir lėšų, tada užtarnautai 
sulauksime ir Laisvos Lietuvos!

Lietuvos Konsulas 
Chicagoje 

P. Daužvardis
proga naudodamasis, lai-šia 

kau oficialia pareiga ir asmeni
niu malonumu pareikšti padėką 
ir pagarbą visiems tiems lietu
viams, kurie rėmė Lietuvos rei
kalus praeity ir remia dabar.

Ly./ y rečiai ir tuo pačiu kar
tu laikau garbe kviesti visus lie
tuvius remti Lietuvos reikalus, 
ypatingai Lietuvos laisvinimo 
reikalą, ir toliau — iki laimėji
mo.

Lietuvos reikalus paremti ir 
tautinę širdį parodyti tinkamiau
sias laikas — Lietuvos Nepri
klausomybės šventė — Lietuvos 
Respublikos gimtadienis.

švenčių ir gimtadienių progo
mis, artimieji prisimena vieni 
kitus, pasikeičia sveikinimais ir 
dovanomis. Ypatingai jautriai tą 
atlieka laimingieji nelaimingie- 
siams.

Mes esame laimingi, gyveną 
laisvoje šalyje ir gerbūvio laike
— musų broliai ir seserys, gy
veną sovietų pavergtoje Lietu
voje bei Sibire ir kitur tremtyje 
yra. nelaimingi, nuskurę bei su
vargę — be laisvės ir be turto, 
dažnai be duonos ir be drabužio. 
Jiems uždrausta net ir tautines
— religines šventes švęsti. Už 
jų šventimą jie yra baudžiami. 
Tačiau, neatsižvelgdami į baus
mes ir persekiojimus, jie švenčia 
savo šventes, ypatingai Lietuvos 
Nepriklausomybės šventę. Jie tą 
daro slaptai ir privačiai — savo 
šeimose ir širdyse.

Garbės Konsulas 
J. J. Bielskis

Lietuvos Valstybės atkūrimo 
sukakties minėjimas jungia vi
sus geros valios lietuvius. Tai 
yra svarbiausioji tautinė šven
tė, kurią minime vieningoje dva
sinėje nuotaikoje. Metų bėgyje 
mus dalinantieji sroviniai, parti- 
jiniai ir asmeniniai pažiūrų skir
tumai, toje šventėje užleidžia 
vietą tautinės dvasios vieningu
mui. [

Tą tautinę šventę minėdami 
mes prisimenam tautos garbingą 
praeitį, valstybę sukurusius ir 
vėliau atkurusiųs didžiuosius 
lietuvius. Su pagarlia prisime
nam žuvusius už tautos laisvę ir 
savos valstybės nepriklausomy
bę. Iš tos garbingos praeities ir 
anų didžiųjų lietuvių pasiauko
jimo mes ir semiamės dvasinės 
stiprybės besirengdami kovon su 
tautai gręsenčiais pavojais.

Prieš keletą dienų mudu su 
žmona lankėm senąjį ir garbin
gą Lietuvos bičiulį Daktarą Mel-. 
bone Graham, kuris yra politinių 
mokslų profesorius Kalifornijos 
Universitete ir daugelio knygų 
autorius. Jisai yra buvęs Lietu
voje, yra gerai susipažinęs su 
Lietuvos istorija ir jos valstybės 
atkūrimo laikotarpiu. Jisai seka 
Lietuvos bylą ir yra daug kuo 
pagelbėjęs. Lietuvos vyriausybė 
už jo nuopelnus apdovanojo jį 
D.L.K. Gedimino ordenu. Pasi
kalbėjime su juo apie dabartinę 
Lietuvos padėtį, jisai padarė įsi
dėmėtiną pastabą, būtent: "siek
dami Lietuvai laisvę grąžinti, 
saugokite tą, ką turite.”

Iš tolimesnių pasikalbėjimų

Jų šventimai yra nepaprastai 
gilūs ir prasmingi. Su ašara, 
skausmu ir pilniausiu susikau
pimu jie įvertina Lietuvos nepri
klausomybę ir pasižada dėl jos 
kentėti ir kovoti — okupantui ne
pasiduoti. Tą daro ne tik lietu
viai Lietuvoje, bet ir Sibire ir 
kitur rusų nelaisvėje. Jie laisvę 
ir nelaisvę tikrai supranta. Jie 
laisvės ir laisvo savo krašto visa 
širdžia trokšta.

Senatorius William F. Knowlandą, atvykusį į Chicagą dalyvauti
Vasario 16-sios minėjime, aerodrome sutiko inž. E. Bartkus, adv. 

A. Olis ir Lietuvos konsulas P. Daužvardis.

Lietuvos atstovai ir visi lietu
vių tautos veiksniai jų troškimus 
pilnai atjaučia ir deda visas pa
stangas Lietuvos skaudžią pa
dėtį ir lietuvių kančias kelti pa
saulio centruose ir net Jungti
nėse Tautose. Visur jie aiškina, 
kad Lietuva yra sovietų jėga 
okupuota ir neteisėtai valdoma 
bei naikinama. Visur ir visada 
jie reikalauja, kad Lietuvos gro
bikai iš Lietuvos išsikraustytų 
ir Lietuvos nepriklausomybę at-

Priešo lėktuvams naikinti raketos, dabar vadinamos Nike, kurių 
stotys statomos visų svarbesnių miestų apsaugai, kasmet tobuli
namos. čia jau matomos Nike-Hercules. Naujosios raketos dvigu

bai didesnės ir daug tiksliau pasiekia taikinį.

Konsulas pasakoja 
įspūdžius apie Tautinės 

Sąjungos rengtą 
Vasario 16 

minėjimą-banketą
S. Biežiui,Dr.

Am. Liet. Tautinės S-gos Pirm. 
Chicago 29, Illinois
Didžiai Gerbiamas Daktare,

Laikau garbe ir malonumu 
pranešti Jums, kad prieš keletą 
dienų įvyko Konsularinio Korpu
so Chicagoje arbatėlė, kurioje 
teko susitikti su tais kolegomis, 
kurie dalyvavo ALTS suruoštam 
Lietuvos Nepriklausomybės 39

paaiškėjo ką jisai turėjo minty
je tą reikšmingą pastabą dary
damas. Tad norėčiau kiek pla
čiau apie tą jo mintį ir pakalbėti.

Dirbant Lietuvos valstybės at
kūrimo darbą po Pirmojo Pasau
linio karo, teko mums nuo pir
mojo brūkšnio pradėti — nieko 
apčiuopiamo neturėjom, vien tik 
gražią idėją, tvirtą valią ir ne
palaužiamą pasiryžimą. Anuo
met teko pradėti aiškinimais kas 
tie lietuviai, kur yra Lietuva, 
kuo skirias nuo savo kaimynų 
kodėl turėtų būti jai laisvė 
nepriklausomybė grąžinta.

(Perkelta į 8 psl.)

ir 
ir

Amerikiečiuose skelbiamas šūkis, ”Jei jūs matėte Miami Beach — 
jūs maitėte visą Ameriką”, tūkstančius vilioja keliauti žiemos mė
nesiais j Floridą. Ir Miami Beach vasarvietė nepaprastai auga, 

turtėja ir gražėja.

metų sukaktuvių minėjimo ban
kete South Country Klube. Jie 
visi sužavėti banketu, programa, 
šeimininkais ir dalyvių svoriu. 
Ir tas susižavėjimas, atrodo, tik
ras ir nuoširdus, nes teko girdėti 
komentarų ir iš tų, kurie banke
te nedalyvavo, bet apie jį girdė
jo iš dalyvavusiųjų.

Aš suprantu ir žinau, kad Są
jungai ir kaikuriems jos nariams 
banketo malonumas kainavo eks
tra pinigą, bet tas pinigas, tikiu, 
nenuėjo veltui — jis išgarsino 
lietuvius ir davė Lietuvai naujų 
draugų, intymesnių jos bylos se
kėjų ir, gali būti, rėmėjų.

Visi, su kuriais kalbėjau, pri
siminė minėjimų aprašymą laik
raščiuose, o keli net pareiškė, 
kad prieš einant į banketą pasi- 
informavę apie Lietuvą enciklo
pedijoje ir sužinoję jos praeitį.

Mano žodis 'bankete apie Lie
tuvos padėtį, teises ir lietuvių 
nusistatymą bei troškimus, taip 
pat nenukrito ant uolos. Ir jis 
kai kam įstrigo — girdėjau ne
mažai komentarų ir komplimen
tų.

Tadgi ,tenka konstatuoti, kad 
minėjimas visais požiūriais pa
vyko.

Nuoširdžiai dėkoju Jums, 
Amerikos Lietuvių Tautinei Są
jungai bei jos Chicagos Skyriui 
ir visiems banketo dalyviams už 
atliktą gerą tautinį — valstybinį 
darbą.

Su tikra pagarba
Petras Daužvardis, 
Lietuvos Konsulas 

PD: JR

Gubernatoriui O’Neill 
pagerbti vakarienėj 

lietuviai gražiai 
pasirodė

Gubernatoriui O’Neill pagerb
ti vakarienė, įvykusi pereitą ket
virtadienį Carterio 'viešbutyje, 
sutraukė per 600 žmonių ir pra
ėjo dideliu pasisekimu. Faktas, 
kad gubernatorius atsisakė da
lyvauti Cuyahoga County res
publikonų komiteto pobūvyje, 
bet dalyvavo tautinių grupių va
karienėje, rodo, kad tautybių ko
mitetui jis teikia daug reikšmės. 
Todėl džiugu, kad lietuviai sykiu 
su latviais ir estais, gana akty
viai prisidėjo prie tos vakarienės 
surengimo ir gana skaitlingai jo
je dalyvavo (jų buvo apie 80).

Čiurlionio ansamblis, A. Mi
kulskio vadovaujamas, taip nuo
taikingai padainavo keletą dainų, 
kad salėje kilo didžiausios ova-

PASAULY 
VISAM

• Izraelyje, pagaliau ministe- 
ris pirm. Ben Gurion įsakius iš 
užimtų Egipto sričių pasitraukti, 
iššaukė dideles demonstracijas 
ir nepasitenkinimus. Įaudrinti 
demonstrantai reikalauja, kad 
dabartinė vyriausybė pasitrauk
tų.

• Sueso kanalo viršininkas H. 
Bahat Badawi, po nacionalizavi
mo Egipto vyriausybės paskir
tas, kovo mėn. 4 d. mirė nuo 
širdies atakos.

• Egipte archeologas A. Klas- 
sens atrado 50 naujų kapų iš 
Egipto pirmosios dinastijos. Jis 
sako, kad kapai buvo supilti prieš 
5000 metų.

• Prezidentas Eisenhoweris 
kovo mėn. 20 d. skrenda į Ber
mudų konferencijai su Anglijos 
ministeriu pirmininku H. Mac- 
milanu.

• Afrikos negrų naujos vals
tybės Ghana teisių suteikimo iš
kilmėse dalyvauti iš JAV išskri
do 18 negrų delegacija. Kaip ži
nia ten dalyvauja ir viceprezi
dentas Nixonas.

• Viceprezidento Nixono kelio
nė Afrikoje eina didelio draugiš
kumo ženkle. Daug kas skubina
si gauti progos paspausti galin
giausios pasaulio valstybės vice
prezidento ranką...

• Rusija atsisakė Juguslavijai 
pastatyti aliuminijaus fabriką ir 
elektros jėgainę. Dabar tą nori 
padaryti vokiečiai ir italai, jei 
juos parems JAV.

Gubernatorius W. O’Neill

cijos, ir net pats gubernatorius 
pareiškė, kad tokio aukšto lygio 
choro jam dar nebuvo tekę gir
dėti. Ypatingai gražiai pasirodė 
solistė Aldona Stempužienė, pa
dainavusi, ansambliui pritariant, 
porą liaudies dainų. Tikrai buvo 
džiugu tą vakarą sėdėti salėje ir 
stebėti savo tautiečius, taip gra
žiai reprezentuojančius Lietuvą.

Dailininkas Vytautas Rauli- 
naitis taip skoningai išpuošė sa
lę, kad tai savu ruožtu lietuviams 
atnešė nuoširdžių komplimentų. 
Lietuvos trispalvė, apsupta kitų 
vėliavų, buvo ištiesta sienoje 
guebrnatoriaus kairėje. Ir kai 
gubernatorius savo kalboje pa
minėjo, kad jis žino, kad mūsų 
širdys liūdi už geležinės uždan
gos likusių brolių, salę apėmė di
džiulė tyla, kurios nebyliomis 
liudininkėmis buvo salę puošu
sios pavergtųjų tautų vėliavos.

Nuotaikos pakilumui daug pa
tarnavo vengrų parūpintas čigo
nų orkestras, kurio muzika vi
sam vakarui suteikė tam tikro 
šiltumo ir patį pobūvį padarė ne
pamirštamu įvykiu.

Lietuvių komiteto vardu gu
bernatoriui buvo įteiktas smūt- 
kelis, kuris jau su anksčiau jam 
dovanota Lietuvos istorija, nau
juose gubernatoriaus namuose 
sudarys kad ir nedidelį, bet lie
tuvišką. kampelį. Ponia O’Neill 
lietuviams pareiškė, kad tą isto
riją ji jau susidėjo ir vežasi į 
naujuosius namus. O iš to išeina, 
kad naujuose gubernatoriaus na
muose gyvens du geri Lietuvos 
draugai — gubernatorius ir po
nia O’Neill.

Iškilmingoj vakarienėj lietu
viams prie garbės stalo atstova
vo advokatas Julius ir Birutė 
Smetonai.
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Šią savaitę
Balys Gaidžiūnas•

Ką iš Nepriklausomos Lietu
vos laikų dar nepajėgia purvais 
apdrabstyti komunistinis paver
gėjas, tą labai dažnai savo ir tal
kininkų rankomis stengiasi pa
pildyti Pijaus Grigaičio redaguo
jamos Naujienos.

Tik pavartyk praėjusių metų 
Naujienų puslapius. Kiek ten pa
pilta marksistinės talkos politi
nio kraujo broliams anapus van
denų. Anot jų, juk viskas Lietu
voje buvo prasikaltimas. Ir vals
tybinė santvarka, ir kariuomenė, 
ir teismai, ir Suvalkijos sukurs
tytų neramumų malšinimas,> ir 
vyriausybės žmonės ir jų darbai.

Geri turbūt buvo tik vieni so
cialdemokratai ir jų veikėjų sa
komos- sveikinimo prakalbos ko
munistams įėjus į Lietuvą ir 
drąskant mūsų valstybinio gyve
nimo pagrindus ...

Bet ir Naujienų redaktoriui 
vieną kartą pasivaidino jo paties 
kuriama šmėkla. Staiga jis ryk- 
telėjo, kad girdi Juozas Bačiūnas 
padarė didžiausį prasikaltimą, 
nes jo rašinio kelis iškrąipytus 
sakinius panaudojo i. Ąiftėrikos 
lietuviškai spausdinama komu
nistinė spauda. O tie sakiniai 
kaip tik buvo taikomi Pijui Gri
gaičiui, tos komunistinės spau
dos redaktorių buvusiam drau
gui, sv kuriais jis ilgą laiką ben
dradarbiavo, su kuriais buvo su
organizavęs bendrą frontą ir ki
tus lietuvius mokė, kaip reikia 
Lietuvai tarnauti.

Ir dabar Pijus Grigaitis kitus 
moko, moko užsirėkdamas ir nė 
kiek nepakęsdamas, kad ir kiti 
gali turėti savą nuomonę, siūlyti 
taip tvarkytis, kad tik mažiau 
pagalių būtų prikaišiota į ben
druosius lietuvių veiklos ratus. 
Ar neatrodo P. Grigaičiui, dide
liam demokratui, kad geriausias 
demokratijos propagavimas, yra 
jos praktikavimas, bet ne dikta- 
tūriškas elgesys.

Jei J. Bačiūnas rašo, kad yra 
atsiradę tokių reiškinių, kurie 
ardo bendrą lietuvių pasitikėji
mą ALTu, kad ALT vadovybė 
sulaužė buvusio suvažiavimo nu
tarimą, tai P. Grigaitis reikalą 
taip išaiškina, kad net priešingai 
buvo nutarta, negu kiti siūlė tą 
nutarimą priimti. Ir dar daugiau, 
kaip P. Grigaičiui įprasta, jis 
tuoj kitus apšaukia melagiais,! 
kvailiais. Aišku, kad tada į to
kius nešvankius tauškalus daug 
kas numoja ranka sakydamas, 
kad neapsimoka ten savo pirštų 
laikyti, jei nenori, kad kas nege
ro prie pirštų priliptų ...

Bet grįžkime atgal prie tos Pi
jaus Grigaičio baimės, kad jo au
toritetą žeminant kelius iškrai
pytus J. Bačiūno rašinio saki
nius panaudojo Amerikos lietu
viškai rašančios komunistinės 
spaudos redaktoriai, anksčiau 
buvę P. Grigaičio bendro fronto 
talkininkai. Ar tik tuo P. Grigai
tis nėr ori pasakyti, kad J. Bačiū
nas pasidarė jų talkininkas? Ar 
tik tuo pačiu P. Grigaitis nenori 
nuslėpti savos praeities, kuri da
bartiniu metu jau neatrodo taip 
gražiai, kaip jis pats norėtų ją 
matyti.

Daugiau, Naujienose buvo pa
sakyta, kad girdi štai kokį įnašą 
į Vasario šešioliktos minėjimą

įnešė tas "ūkininkas" J. Bačiū
nas. Ir tuo pasakymu P. Grigai
tis iškiša dar vieną nesveiką sa
vo didybės maniją, tai manymą, 
kad jau jis vienas atstoja viską. 
Ir ALTą, ir Vasario šešiolikto
sios nuotaikas, ir patį didžiausį 
lietuvybės šaltinį. Visi kiti, o 
ypač J. Bačiūnas, tai jau niekis, 
tiesiog kenkimas.

Mums labai gerai yra žinoma, 
kiek savo išteklių ir energijos 
Lietuvos reikalams skiria J. Ba
čiūnas. Ir mums labai gaila, kad 
mes nežinom, kiek tų išteklių 
Lietuvos reikalams skiria tas 
pats P. Graigaitis. Mes nema
nom, kad P. Grigaitis yra varg
šas neturtingas veikėjas, kuris 
tik tada pajuda į Washingtoną, 
ir kitur, kada iš ALT kasos jam 
apmoka visas smulkiausias išlai
das. Ir mes būsime labai dėkingi, 
jei P. Grigaitis nurodys, kiek 
kuriais metais už įvairius patar
navimus kovojant dėl Lietuvos 
laisvės jam buvo iš ALT išmo
kėta. Praėjo daugiau kaip pen
kiolikmetis, nuo kada P. Grigai
tis yra nepamainomas ALT se- 
krętorius ir tikriausiai jis ir 
ALTui jau yra šiek tiek kašta- 

' vęs.
Kai P. Grigaitis praneš jam 

už visus patarnavimus ir kelio
nes išmokėtas sumas, mes tada 
pakalbėsim, kiek per tą dešimt-, 
mėtį J. Bačiūnas Lietuvos lais
vės ir lietuvybės reikalams yra 
davęs paramos, pats nė cento ne
imdamas. Gal mes tada galėsime' 
ir šiuo požiūriu palyginti ALT 
sekretoriaus P. Grigaičio ir ūki
ninko J. Bačiūno įnašus į Vasa
rio šešioliktosios apimtį.. .

i P. Grigaičiui, kaip jau minė- 
i jome, šį kartą pasivaideno jo pa
ties ilgai auginama šmėkla. Ir 
pasivaideno ne taip, kaip iš tik
rųjų turėtų rimtai pasirodyti. 
Vietoj kitus nuolatos kaltinęs, 

' vietoj niekinęs per savo laikraštį 
visą Nepriklausomos Lietuvos 
paskutinį laikotarpį, geriau te- 

1 gul apsidairo, ar kartais tuo sa- 
! vo darbu nekasa piktos duobės.

Štai mūsų bendradarbis iš ana
pus geležinės uždangos praneša, 
kad Vilniuje sausio mėn. pabai
goje buvo į uždarą konferenciją 
sukviesti komunistinės spaudos 
redaktoriai ir nemažai bendra
darbių. Ten jiem buvo aiškinama 
apie visokį lietuvių pabėgėlių su
puvimą. Toje konferencijoje ak
tyviai darbavosi nesenai iš Ang
lijos į Lietuvą grįžęs socialde-. 
mokratas, Keleivio bendradar
bis Albinas Molis, kurio vieną 
šedevrą ir šiame Dirvos nume
ryje skelbiame.

Toje konferencijoje jo buvo 
patiekta daug citatų iš Naujie-' 
nu, kurios ten pristatytos kaip 
pačiu blaiviausiu lietuvių emi
grantų laikraščiu, kuris "supu
vusią Smetonos Lietuvą” tiks
liais vardais vadina.

Ar P. Grigaičiui, ALT sekreto
riui, vietoj kitus kaltinus, apie 
tai neverta pagalvoti, ką jis sa
vomis rankomis dirba?

DIRVĄ UŽSISAKYTI

KAS ir KUR
• Rašytojas Antanas Gustaitis. • Detroite Tarpt. Instituto rū- 
1957 m. kovo 12 d. švenčia 50 m.1 muose — 111 Kirby Avė., nuo 
amžiaus sukaktį. Tai sukakčiai kovo mėn. 10 d. 2 vai. atidaroma 
atžymėti Bostono Liet. Kultūros dail. R. Rukštelės darbų paroda. 
Klubo valdyba, susitarusi su Kovo 10 d. 4 vai. ten dail. 
Dramos Sambūriu, rengia iškil
mingą Antano Gustaičio 50 metų 
sukakties minėjimą Liet. Taut. 
S-gos namuose 484 E. Fourth St., 
So. Boston, Mass. 1957 m. kovo 
16 d. (šeštadienį) 6 vai. vak. Bus 
iškilmingas posėdis, o po to va
karienė jubiliatui pagerbti.

• Dail. Alfonso Dargio dailės pa
rodą Rochesteryje labai palan
kiai įvertino amerikietiškoji 
spauda. Taip pat pažymėjo, kad’ 
23 metinėj dailės parodoj, kuri 
vyksta Buffalo, N. Y., dail. A. 
Dargis išstato tris savo kūrinius. 
Į tą parodą su savo darbais pa
kliuvo 134 dailininkai su 189 
darbais. Jie atrinkti iš 443 dai
lininkų ir 1153 darbų.
• Tautinis Akademinis Sambūris
N.ew Yorke pirmasis šiemet pra
dėjo Užgavėnių blynų balių sezo
ną, kuris įvyko vasario 23 d. Liet. 
Piliečių Klubo patalpose, Brook- 
lyne, N. Y.

Į šį tradicinį jaukiai ir šven
tiškai paruoštą lietuviškų blynų 
vakarą susirinko nemaža senos 
ir jaunosios kartos žmonių. To
dėl Taut. Akad. Sambūrio val
dyba, kurią sudaro J. Sirusas, S. 
Gudas, B. Rimgailienė, P. Pa- 
prockas ir D. Penikas, laiko šį 
parengimą labai pasisekusiu, ku
rio pelnas duos progos ir sambū
riui padėti savo įnašą lietuviš
kos kultūros pagrindam

Rukštelė skaitys paskaitą.

OMAHA

A.

j PAMINĖTA VASARIO 16-TOJI

• šiais metais Vasario 16 proga 
dvylikos valstybių gubernatoriai, 
kur gyvena didesni lietuvių skai
čiai, yra paskelbę specialias pro
klamacijas. JAV Senate Lietu
vos reikalais kalbėjo 21 senato
rius. Kongrese kalbėjo 48 kon- 
gresmanai. Dalis senatorių ir 
kongresmar.ų savo pareiškimus 
padarė Kongreso leidinyje.
• Vasario 16 minėjime Newarke, 
N. J. dalyvavo gubernatorius Ro
bert B. Meyner ir ponia. Poniai

) B. Meyner Ieva Trečiokienė jtei- 
j kė gražius gintaro karolius. Mi- 
I nėjimę buvo susirinkę per 450 
dalyvių, pasakyta daug kalbų, 

j surinkta $400 aukų.
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CHICAGOS 
GYDYTOJAI

Tel. ofiRo PRospect 8-1117 
Rezidencijos REpublic 7-7868

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 West 63 St.
VAL.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 

Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas, 
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet. 

Rezid. 3241 W. 66th PLACE

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, III.
VAL.: 1-3:30, 6-8:30 p. p. pirmad., 

antrad., ketvirtad., penktad., 
Tik susitarus trečiadieniais, 
11-2 p. p. šeštadieniais.

Po $3.00 — A. Buškus. Po $2.00 
— A. Rakauskas ir V. Sederavi
čius. Kiti po mažiaus. J. P.

DETROIT
BIRUTIEČIŲ PADĖKA

Kunigaikštienės Birutės K. š. 
M-rų D-jos Valdyba širdingai 
dėkoja Detroito lietuviams taip 
gausiai atsilankiusiems j mūsų 
Kaukių balių-vakarą.

Džiaugiamės matydamos mū
sų tarpe čia gimusį jaunimą, vy
resniosios kartos lietuvius ir 
naujai atvykusius.

Biritininkių svajonė ir sieki
mas, kad visur ir visuomet nesi
skirtume vieni nuo kitų, bet su
darytume skąjtlingą ir vieningą 
lietuvišką šeimą.

Savo atsilankymu parodėt pri
tarimą mūsų veiklai ir prisidė
jote prie mūsų pastangų padėti 
Nepriklausomybės Kovų daly
viams, tapusiems invalidais bei 
nustojusiems sveikatos.

Be visuomenės paramos Kunig. 
Birutės D-jos pastangos būtų 
nuėjusios niekais.

Taigi garbė Jums, mieli De
troito lietuviai! Reiškiame gilią 
padėką visiems, kurie darbu, au
komis, raštu, žodžiu bei kitokiu' 
būdu prisidėjo prie mūsų pasi
sekimo.

DIRVA
atlieka Įvairius spaudos darbus. Jūs 
galit pigia kaina atsispausdinti pro
fesines korteles, įvairias blankas, va

karams biletus, vestuvių pakvieti
mus, plakatus ir kt.•

Užsakymai priimami ir paštu.
DIRVA — 1272 East 71 St.

Cleveland 3, Ohio
Telef.: HE 1-6344

galima ir šiandien, nėra reikalo 
la'ukti nei metų, nei mėnesio 

pabaigos!

Lietuvos Nepriklausom y b ė s 
39-tosios sukakties minėjimą 

į Omahoje suruošė ALB Omahos 
į Apylinkės valdyba vasario mėn. 
j 17 d., sekmadienį.

Minėjimas pradėtas lietuvių 
parapijos bažnyčioje pamaldo
mis, kurias laikė kun. dek. J.' 
Tautkus ir pasakė tai dienai pri
taikytą pamokslą. Pamaldoms 
giedojo Rietuvių bendruomenės 
choras, kuris šavo giedojimą už
baigė Tautos Himnu, pritariant 
ir visiems pamaldų dalyviams. 
Pamaldose bažnyčioje dalyvavo 
uniformuoti skautai-skautės su 
savo vėliavomis.

Parapijos salėje 4 vai. po piet 
įvyko Nepriklausomybės paskel
bimo sukakties minėjimo aktas. 
Minėjimą atidarė ALB Omahos 
apylinkės valdybos pirmininkas 
J. Jonyka. Pirmininkaujančio pa
kviesti susirinkimo dalyviai su
sikaupimo minute pagerbė žuvu
siuosius už Lietuvos laisvę. Ame
rikos Himną sugiedojo I. Šarkai-, sunkiai dirbusios birutietės, iš-! 
tė. Po to, sekė paskaita, kurią J lydėjus svečius nejuto nuovar- 
skaitė iš Čikagos atvykęs ALTo gio, nes su pasitenkinimu kon- 
Vykdomojo K-to iždininkas Vai- statavom, kad Detroito .visuome- 
dyla. | nė nepamirš ir, savo atsilanky-

Apylinkės v-bos sekretorius J. į mu birutiečių darbą parems. 
Navakas paskaitė apylinkės val
dybos paruošta rezoliucijas JAV) 
Prezidentui, Valstybės Sekreto-! 
riui ir Nebtaskos senatoriams’ 
bei kongresmanams. Rezoliucijos' 
susirinkimo dalyvių buvo vien-! 
balsiai priimtos. i Ieškoma Erika Budžiūnaitė,

Meninėje dalyje pasirodė Spor-' duktė Henriko ir Magdalends 
to Klubo "LiOSanika”,globojama Bražinskaitės»Budžiūnk1nės, dūk-' 
jaunių tautinių šokių šokėjų gru- tė Jono. Yra žinių iš Lietuvos, 
pė, kuri gražiai išpildė keletą šo-j Pranešti: V. Bacevičius, 1132 
kių. Jaunųjų šokėjų instruktorė East 72 St., Cleveland 3, Ohio. 
—- L. Jonikienė. Solo dvi dainas *
išpildė sopranas J. šarkaitė ir j Paieškomas Juozas Žakas. Iš 
vieną giesmę ir vieną dainą —'Lietuvos ieško Zatkienės sesuo, 
baritonas Ą. Gigleris. . Į Smalstienė. Smulkiau teirautis:

I. šarkaitė —z'tai mūsų koloni- T------ T1--------- A"
jos veteranas, ne amžiumi, bet 
pastovia menine veikla. Beveik 
nebuvo tokio minėjimo, kuris be 
jos būtų apsėjęs. A. Cigleris tik 
praeitą rudenį atvykęs iš Vokie
tijos ir scenoje pasirodė pirmą- 
kartą. Tai stiprus, sodrus, plačios] 
skalės baritonas. Reikia tikėtis, 
kad jį turėsimė progos girdėti ir 
ateityje. Tarp tautinių šokių ir 
solo dainų buvo įterpta keletą 
lietuviukių mokinių deklamacijų. 
Minėjimas baigtas Tautos Him
nu.

Minėjimo metu buvo renkamos 
piniginės aukos, kurios, apylin
kės valdybos pirmininko pareiš
kimu, bus pasiųstos ALB Centro 
Valdybai. *

Lietuvos Nepriklausom y b ė s 
paskelbimo sukaktį minint, Lie
tuvos Nepriklausomybės Fondui 
aukojo:

Po $10.00 — Kavaliauskas An
tanas. Po $5.C0 — J ičėsna. R. 
Drukteinis; E. Petraška, St. Pet
rulis, J. Povilaitis ir J. Smailys.

Baigdamos savo padėkos žodį1 
norim dar pridėti, kad daug ir

Birutiečių Detroito
Sk. Valdyba

IEŠKO

Smalstienė. Smulkiau teirautis: 
Juozas Daunoras, 6920 So. Ar- 
tesian Avė., Chicago 29, III.
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TUOJ UJGYKIT 
ŠIAS KNYGAS!

Anglų-Lietuvių k. žodynas
V. Baravykas ___________4.00

Anglų kalbos skaitymas
V. Minkūnas____________  2.00

Ant Ribos
R. Spalis ________

Aukso kirvis
Juozas švaistas __

Altorių šešėly
Putinas __________

Anapus teisybės
A. Gustaitis ______

Aštuoni lapai
B. Pūkelevičiūtė__

Anoj pusėj ežero
P. Andriušis______

Audra žemaičiuose
VI. Andriukaitis__

Atlaidų pavėsy
P. Abelkis________

Aguonos ir smėlis
E. Gruodis________

Baltasis Vilkas
K. Binkis -i_______

Būkite sveiki
Dr. S. Biežis .. ____2.00

Buriavimas ir jūrininkystė
B. Stundžia _____________2.00

Cezaris
Mirko Jelusič ___..

Crcsses (anglų k.)
V. Ramonas ______

Didžiosios Atgailos
R. Spalis _______

Did ioji krv kėlė
B. Brazdžionis____

Duktė
Alė Rūta ________

Dvynukes
' N. Butkienė ______

Daiktai ir nuorūkos
Leonardas Žitkevičius_____ 1.00

Don Kamiliaus mažasis 
pasaulis
Guareschi ___________ ■___ 2.50

Doleris iš Pittsburgho
Stepas Zobarskas_________ 0.80 ;

Eldorado
J. Švaistas

Gyvačių lizdas
Francois

Gimdytoja
Francois

Gintariniai
N. Mazalaitė ____________ _

Gyvulių ūkis
George Orwell___________

Giesmė apie Gediminą
B. Sruoga ir V. Petravičius 

Kryžkelės
A. Vienuolis _____________

Krėvės Raštai II d.

DIRVOS SKAITYTOJAI!
Pirkit vaistus iš tikrai Amerikos valdžios 

pripažintos vaistinės

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Stjuare, VVorcester, Mass.

Jei Jums reikia vaistų, kreipkitės . į registruotą vais
tininką Vytautą Skrinska, "Ideal Pharmacy" savininką, čia 
išpildomi gydytojų receptai ir patarnaujama sveikatos rei
kaluose. Kreipkitės iš toli ir iš arti.

Mes siunčiame vaistus VISUR. Turime specialinių vais
tu nuo džiovos ampulėse, vaistų nuo aukšto kraujo spaudi
mo, nuo reumatizmo, nuo širdies ir nervų ligų. Vaistai pa
siunčiami VISUR. Rašykit mums visais sveikatos klausi
mais.

Vytautas Skrinska, B. S. Reg. Phm.
Ideal Pharmacy vaistinės savininkas 

ir Notary Public

Milžino paunksmė
Balys Sruoga ___________

Med io Drožiniai gimt.
kraštui atsiminti
Ign. Končius_____________

Moters širdis
Gny de Maupassant_____

___2.50 (Naktys Karališkiuose
L. Dovydėnas ___________

Orą pro nobis
J. Gliaudą___________-__

Pavasarių Audroj
i I. Simonaitytė_______ __ _
Po Tėvynės dangum

žodžiai Vytės Nemunėlio.
Paveikslai V. Augustino_

Pirmasis rūpestis
Jurgis Jankus ___________

Pietų vėjelis
Vytė Nemunėlis _________

Paklydę paukščiai I
Jurgis Jankus__ ________

Paklydę paukščiai II
Jurgis Jankus___ _______

Pietų kryžiaus padangėje
Sudarė Gaučys_______

Petras širvokas
Juozas švaistas _____

Po raganos kirviu
Jurgis Jankus ____ __

Pabučiavimas
J. Grušas ___________

1 Pjūties metas
3.53 n. Mazalaitė__________

• j Ry/jų pasakos
2.00 jyp Krėvė ___________

Raudoni batukai
Jurgis Savickis _____

Sudie, pone čipse
James Hilton _______

Str.ėiė danguje
Henrikas Radauskas_

Saulės Takas
Nelė Mazalaitė ___ ___

Senas kareivis Matutis
J. Jankus ___________

Senųjų lietuviškų
knygų istorija
V. Biržiška, kiet. virš.___

papr. virš._____________
Šilkai ir vilkai

Runcė Dandierinas_____ _
Saulutė debesėliuos

L. ŽitkevičSs ___________
Šventieji akmenys

Faustas Kirša __________
Šventoji Lietuva

.Jurgis Savickis _________
Teresė Neumanaitė

J. Burkus___ ___________
Tipelis

Pulgis Andriušis (įrišta)_ 3.00
Trumpa diena

Alė Rūta _ _________
Tomas Nipernadis

August Gailit _______
Tarp pelių ir vyrų

John Steinback _____
Trylika nelaimių

R. Spalis __________
Trijų Rožių šventė

N. Rastenis___ ,,____
Užgesęs sniegas

Aloyzas Baronas____ _
Ugnies pardavėjas

Balys Rul;ša________
Uždraustas stebuklas

Stasius 'Būdavas ____
Vaižganto monografija

A. Merkelis ____________ 6.00
Vilnius Lietuvos gyvenime

Dr. A. Šapoka__________  1-50
Velykų pasakos

N. Butkienė _______
Vanagaitis

monografija ---------
Vyturėliai Laukuose

Vikt. Šimaitis ------
Varpai skamba

Stasius Būdavas__
žemaičių krikštas

P. Abelkis________
žemaitis nepražus 

Balys Sruoga ____
žemė dega I d.

J. Savickis_______
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Aš ESU LIETUVIS IR 
TVARKAU ŠĮ BIZNĮ.

ŠI VIETA YRA ŽINOMA KAIP

VIC’S GULF SERVICE 
STATION

MES DUOSIME JUMS 
GERIAUSI PATARNAVIMĄ, 
KOK TIKĮ GALITE GAUTI 
MIESTE. PABANDYKITE.

VICTORAS SUMAS — vedėjas
MES DUODAME 
GREEN STAMPS

SUPERIOR AVĖ. — KAMPAS 
E. 66 ST.
EN 1-9713

2.00

4.00

2.50

5.00

2.60

2.00

2.00

2.00

1.00

2.20

2.60

4.50

2.70

1.50

1.50

2.10

1.00

Mauriac

Mauriac 
vartai

3.75

3.00

1.50

— 0.75

2.00

3.50

3.00

1.80

„_ 2.60

3.00
2.00

1.75
1.00

v.

Kaimynai
J. Paukštelis ___________

Kaip jie mus sušaudė
J. Petruitis _____________

Kaimiečiai
V. S. Reymont I-II-III-IV
I ir II dalis___________ po
III ir IV dalis_________ po

Keliai ir kryžkelės
Putinas ________________

Kon - Tihi,
Thor Heyerdahl _________

Kregždutė I
A. Rimkūnas____ ________

Kregždutė II

Kregždutė III

Skaitydami KARĮ būsite ge
rai informuoti apie pasaulinius 
karinius įvykius, rasite straips
nių iš karinės ir Lietuvos istori
jos retais paveikslais iliustruotu ( 
ir Lietuvos karių atsiminimus iš i 
įvairių laikų.

Metinė prenumerata $5.C0; ra
šykite: KARYS, 916 Willoughby 
Avė., Brooklyn 21, N. Y.

Kolchozai Lietuvoje
Ž. Bačelis_____ _______

Kiškučio vardinės
Stasys Džiugas ______

Lietuvos Istorija
V. Sruogienė _________

Loreta
Stasius Būdavas________

Lietuvos pinigai
Juozas K. Karys______

Laiškai žmonėms
G. Papini ____________

Lietuvių Liaudies Menas
P. Galaunė __________

Lithuania (albumas)
V. Augustinas ________

Visos knygos siunčiamos paštu. Užsakant pinigus siųskit* ■
DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohte
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8.50

6.00
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2.50
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Smuikininkas' Vasyliūnas 
pasakoja

La Palme apie tėvą ir sūnų

Vasario 4 Lawrence miesto 
dienraštis Daily Eagle paskelbė 
muzikos kritiko Rodolphe Jan- 
son-La Palme straipsnį apie tėvo 
ir sūnaus koncertą. The Evening 
Tribūne beveik ištisai straipsnį 
pakartojo.

Žvilgterėjau, susid o m ė j a u. 
Laukiau, ką parašys mūsų laik
raščiai apie tėvo ir sūnaus kon
certą. šį kartą nieko — gal ne
buvo jame. Tėvas praleido jau
nystę mano gimtajame krašte, 
Trakų apskrity — o jis smėlin
gas, miškingas ir kupinas gilios 
žemės raudos. Jame ir augo smui
kininkas Izidorius Vasyliūnas.

Lavvrenco koncertas buvo skir
tas paminėti Mozarto 200 metų 
gimimo sukaktį. Kritikas Jan- 
son-LaPalme, panagirnėjęs Mo
zarto sonatas ,rašė: ... kai prieš 
metus Vasyliūnas su savo sūnum 
debiutavo Methuen muzikos rū
muose, paskirdami visą konzer- 
tą Correli sonatams, jiedu paliko 
gilių ir begaliniai muziką mylin
čių menininkų įspūdį. ... Šį šeš
tadienį savo puikia programa ir 
atlikimu jie, ne tik patvirtino 
mano pirminį įspūdį, bet dar gi
liau ir stipriau pabrėžė savo mu
zikinį ir artistinį talentą.... San
tūria forma jie leido grakščiam, 
švelniam, ekspresyviam ir dau- 
giaspalviui Mozartui išdainuoti 
kiekvieną frazę ... Patraukliai, 
švelniai ir ištisa vieninga srove, 
preciziškai palinkdamas, Vasy
liūnas pasiekė efektų įvairumo 
eksprasyvios frazės, įspūdingos 
proporcijos bei įvairumo. Jo kon 
certą su inteligentišku artistiš 
kurnu ir darniu bendravimu pa
lydėjo jo sūnus Vytenis Marija, 
sukurdamas stebinantį įspūdį...

Tai tik kelios reikšmingos min
tys iš ilgos kritikos. Pasklaidžiau 
ir Vasyliūno rečitalio programą. 
Griežta, Rkirta vienam kompozi
toriui, jo mažiausiai pasaulyje 
grojamom sonatom. Ar toks kon
certas pasisektu lietuviškoj pub
likoj, — pamąsčiau .žinau, kad 
rimtiems mūsų koncertams labai 
reikia Vasyliūno, bet taip retai 
girdžiu lietuvių kolonijose jo 
smuiką raudant. Dirvos vardu 
prakalbinau patį menininką.

— Smuikininke, ar turimos 
sąlygos suteikia jums bent kokį 
galimumą reguliariai ruoštis kon
certams? — užklausiau.

savo profesiją jos gražiausioje 
plotmėje — koncertinėje. Šia pro
ga norėčiau pabrėžti savo dėkin
gumą didžiai nusipelnusiam mū
sų kultūrai prelatui Pranciškui 
Jurui už duotą jo parapijoje var
gonininko ir chorvedžio darbą ir 
už kantrų toleravimą mano me
ninės darbuotės.

— Ar manote, kad pakankamai 
mūsų visuomenė skiria dėmesio 
i n s t r u mentalistams meninin
kams ir ar iš viso pakankamai 
domimasi lietuvių menininkų 
darbais?

— Yra sunku nustatyti nor
mas, kas, kiek ir kuo turi domė
tis. Tačiau, reikia pasakyti, kad 
laikas eina instrumentalistų ir 
rimtų programų naudai.

Solo rečitalis, ypatingai kame
rinio pobūdžio, muzikiniame gy
venime yra pati aukščiausia po- 
raiška, reikalaujanti iš meninin
ko visų jo išugdytų jėgų. Savo 
programos rimtumu rečitalis ne
betarnauja pramogai, nei malo
niam išsiblaškymui po dienos 
dąrbų. Rečitalis žmogų nukelia 
į kitą, sudvasintą pasaulį, nutei
kia aukštesnėms estetinėms ka
tegorijoms, jį sudvasina, pakelia 
jo žmogiškąją vertę, — susimąs
tęs ir švelnia šypsena lūpose ra
miai aiškino smuikininkas Vasy- 
liūnas. Jis tęsė:

— Ir reikia nuoširdžiai pasi
džiaugti, kad mūsų gyvenime re
čitaliams durys nėra visai užda
ros. Yra vilčių, kad netrukus 
studentijos organizacijos ir ki
tos kultūra besirūpinančios or
ganizacijos solo 
mą pavers savo 
reiškiniu.

•— Jūs kurį 
Pietų Amerikoj,
palyginti tenykštį muzikinį gy
venimą ir menininko sąlygas su 
šio kontinento?

— Ypatinga Dievo malone tu
riu darbą, kuris leidžia man tęsti! 

rija, simfoninis orkestras ir ra- 
dijofonas remiamas valstybės lė
šomis. JAV viskas palaikoma pri
vačiu kapitalu. Tačiau abu šie 
kraštai turi vienodų sunkumų — 
trūksta taip būtino muzikai be
sąlyginio objektyvumo.

Muzikinis genijus yra tokia re
ta ir brangi dangaus dovana, ku
riai surasti ir puoselėti reikia 
paaukoti visus asmeniškumus, 
luomų skirtumus, turtą ar ne
turtą, politinius įsitikinimus, or
ganizacijų interesus. Kur muzi
kinės institucijos laisvos nuo vi
sų šių problemų, ten muzikinis 
genijus gali klestėti ir žydėti. 
Deja, Kolumbijoje jį smaugia 
luomų skirtumai, čia — nepa
kankamas visuomeninis įvertini
mas ir ekonominis neprieinamu
mas.

— Mes mažai turime plokšte- 
lietuvių menininkų įgrotos lėse

Konsulas pasakoja įspūdžius
(Atkelta iš 1 psl.)

Šiandien jau kas kita. Atkur
toji Lietuvos valstybė nors ir 
trumpame savo nepriklausomy
bės gyvenime, nustebino pasau
lį savo pažangumu ir sugebėjimu 
kultūrom, ekonomijos ir visuo
menės patvarkymo srityse. 
Tuom dar kartą buvo įrodyta 
lietuvių tautos mokėjimas ir su
gebėjimas savame krašte pa
tiems valdytis.

Dabar kultūringasis pasaulis 
jau gerai žino apie ginkluotų 
kaimynų įsiveržimą ir Lietuvos 
okupavimą. Visos okupantų klas
tingos pastangos įrodyti, būk pa
čių lietuvių norėta Sovietų Są- 
jungon įsijungti, nuėjo niekais. 
Jungtinių Tautų posėdžiuose 
aukštų pareigūnų padaryti pa
reiškimai, laisvojo pasaulio spau
dos reakcija, o vėliausia, garbin
gojo Prezidento Eisenhowerio 
aiškus pareiškimas galutinai įro
dė, jog Rusijos smurtas Lietuvą 
pagriobiant, laisvojo pasaulio pa
smerktas.

Daugelis valstybių suteikusios 
Lietuvai pripažinimą, savo nuo
sprendį nepakeitė. Tose valsty
bėse Lietuvos diplomatiniai ir 
konsulariniai atstovai tebėra pil
nai pripažinti ir veikia. Reiškia, 
Lietuvos suvereninės valstybės 
tęstinumas tebėra ir pripažįs
tamas, tik valstybės veikla tapo 
okupantų sutrugdyta.

Taigi, to visko anuo laiku ne
turėjom. Kaip jau anksčiau pa-

rečitalių rengi- 
veikimo būtinu

laikų gyvenote 
Ar galėtumėt

— Galėčiau kalbėti tik apie 
Kolumbiją, kurios muzikinį gy
venimą plačiai pažinau. Esminis 
skirtumas yra tas, kad Kolumbi
jos muzikinis gyvenimas parem
tas departamentų lėšomis, o sos
tinės- institucijos — konservato-

MAX SOLOMON PLUMBING & HEATING
ELECTRIC SEWER CLEANING

7405 Superior Avė. EX 1-0739 — Bes. EX 1-2335

instrumentinės muzikos. Ar ne 
manote išleisti savo plokštelių?

— Aprūpinti mūsų visuomenę, 
radijo valandėles, mokyklas lie
tuviškosios smuiko literatūros 
plokštelėmis yra mano sena sva
jonė. Ligi šiol jos įgyvendinti ne
leido finansiniai sunkumai.

• » •
Pasikeitėm dar vieu kitu sa

kiniu. Trumpai žvilgterėjom į 
tremties kelio muzikinį gyveni
mą. Kai išsiskyrėm, nepasižymė
jęs užmiršau Vasyliūno mokslo 
ir darbų bei profesinės karjeros 
datas, bet niekada negaliu pa
miršti jo paskutinių žodžių — po
zityvus darbas turi pralaužti sno 
bizmą, kvalifikuotas darbas tur 
nugalėti mėgėjiškumą.

Tai buvo tarytum receptas ru
tinoj ir snobizme skendinčiam 
mūsų gyvenimui.

J. S. Arvydas

stebėjau, anuo laiku teko lais
vinimo darbą pradėti nuo pirmo
jo brūkšnio. Todėl dabartinis 
laisvinimo darbas yra daug kuo 
skirtingas. Tasai darbas suside
da iš visuomenės veiklos, ir ofi
cialių santykiavimų su draugin
gų valstybių įstaigomis ir aukš
tais pareigūnais. Veikla tokioje 
aplinkoje privalo būti gerai ap
galvota, atsargi, nes kitaip ga
lima pažeisti tą, ką turime.

Nors visi laisvinimo veiksniai 
rūpinas Lietuvos bylą gyva pa
laikyti ir ją kelti, bet tiems 
veiksniams reikėtų tuo darbu pa
sidalyti ir savo veiklos srytį ri
boti. Netolimos praeities įvykiai 
parodė tos veiklos ribojimo rei
kalą. Tūli mūsų visuomenės su
daryti laisvinimo veiksniai ke
liose valstybėse įsikišo diploma
tinės tarnybos srytin ir tuo daug 
žalos Lietuvos laisvinimo reika
lam padarė. Prileidžiama, kad 
tas įvyko greičiausia per neat
sargumą, o kaikurių manoma, gal 
net ir dėl to, kad tame veiksnyje 
kaikurie esantieji nepajėgė savo 
politinės partijos spalvuotus aki
nius nusiimti.

Kitas nelemtas nuotykis įvyko 
kai tūlo laisvinimo veiksnio įga
liotiniai, jau nebūdami Lietuvos 
piliečiais, vyko kiton valstybėn 
ir užsimojo ten valdžios įstaigo
se Lietuvos reikalus kelti. Tuom 
ir vėl įsikišta j diplomatinės tar
nybos srytį. Reikia tikėtis, kad 
tas įvyko dėl stokos apgalvoji
mo ir patyrimo. Nuoširdžiai lin
kėtina tokiems įvykiams nebe
pasikartoti. Tad ir vėl tenka 
šūktelti, saugokime tą, ką turi
me!

Daug kalbama apie "vieningą 
veikla”, kada, be abejojimo, no-

rimą pasakyti — sutartiną veik
lą. Jau iš patyrimo žinom, jog 
nėra galimybės už Lietuvos ribų 
sudaryti vieną organizaciją, ku
rioje visi tilptume ir susiklausy
tume. Tai yra tik graži svajonė, 
bet svajonėmis tenkintis ir tam 
laiką gaišinti negalima. Tenka 
todėl skaitytis su tikrove. Išvie- 
tintų tarpe yra buvusieji įvairių 
politinių partijų vadai. Jie suau
go ir paseno savo partijos ribose. 
Matomai dabar jie nepajėgia 
įžiūrėti, jog ne laikas ir ne vieta 
politinių partijų reikalus velti 
Lietuvos laisvinimo darban. Išei
vijoje tos lietuvių politinsė par
tijos jokios vertingos reikšmės 
neturi. Kišimas jų lietuviškon 
veiklon vien tik sutartį trugdo ir 
kūrybinį darbą apsunkina, lietu
viškas jėgas skaldo ir eikvoja. 
Tą aiškiai įrodė neseniai įvyku- 
sieji mėginimai tūlo laisvinimo 
veiksnio vykdomąją komitetą 

Jums patiks

yra šviesesnis!
DABAR UŽ VIETINES KAINAS!

The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Michigan

AMERIKOJ VIENINTELIS UGNIM VERDAMAS ALUS PRIE 2000 LAIPS.l

perorganizuoti. Tam reikalui 
įpareigotas asmuo bandė sukvies
ti patyrusius ir tinkamiausius 
veikėjus, visai dėmesio nekreip
damas į jų politines pažiūras. 
Bet veiksnio centre esantieji po
litinių partijų šalininkai jo pa
tiekta sąstatą atmetė. Matomai, 
jie bijojo, kad toksai sąstatas 
partijų skaitlines galėtų pakeis
ti.

Matome, jog visa eilė įvykių 
įrodė ,kad sutraukimas visų lie
tuvių vienon organizacijon, prie 
dabartinių aplinkybių yra neįma
noma. Pagaliau, nėra reikalo dėl 
to sielotis. Suprasdami veiklos 
būdą, aiškiai matom, jog Lietu
vos laisvinimo darbą gali dirbti 
net visa eilė laisvinimo veiksnių. 
Suprantama, jų veikla privalo 
būti sutartina. Todėl, vieton gin
čų ir laiko eikvojimo dėl vienin
gos veiklos, tarkimės apie su
tartiną veiklą.

Lietuvos laisvinimo darbas 
yra platus ir šakotas. Įvairūs 
veiksniai tuo darbu galėtų pasi
dalyti, veiklos srytį pasirinkti ir 
tik toje srityje veikti. Sutarti
nai dirbdami, vieni kitiems dar
bą netrugdysime, išvengsime 
veiklos pakartojimų, vieni ki
tiems kulnų nemindžiosime.

Dabartinis Lietuvos laisvini
mo darbas skirias j dvi skirtin
gas rūšis: visuomeninę ir vals
tybine veiklą. Taipgi turime vi
suomeninių ir valstybinių veiks
nių. Tad labai svarbu, kad tie 
veiksniai dirbtų savo srityse. 
Ypatingai svarbu, kad visuome
niniai veiksniai nesikištų j vals
tybinę veiklą, nes tai yra Diplo
matinės ir Konsularinės Tarny
bos veiklos sritis. Visoje savo 
veikloje visuomet privalome tu
rėti mintyje būtiną reikalą sau
goti tą. ką turime!

ATLYGINIMAS
R. SPALIS

Velnias žino, kas tavyje glūdi! — jau 
kiek girtas rašytojas delnu trenkė į staliuką, 
tad ir tarp triukšmo arčiau sėdintieji pasuko 
galvas. Kadangi visi buvo paragavę stipres
nių gėrimu, tai tik juokas palydėjo įtūžimą 
vyro, kuris toliau dūko.

— Tu atmeti, kaip raupuotus marški
nius, kiekvieną pastangą užmegsti artimesnį 
dvasinį ryšį su tavimi, išugdyti draugiškumo 
šilumą. Tu, kaip tas prakeiktas padavėjas, 
šypsais, kartais apmoki sąskaitą, pasidalyji 
nereikšminkomis dienos naujienomis, gali ir 
kitokiu būdu žaisti su žmogumi, bet kartu 
lieki svetimas, tolimas. Nedrąsu tave net 
tu pavadinti .kažkas laiko liežuvį prirakin
tą, jis neapsiverčia, žinoma, nemanyk, ne 
pagarba ar kiti panašūs aspektai sulaiko, bet 
tavyje yra kažkas įžeidžiančio, šalto, panie
ka...

— Gerk.
— Ir išgersiu Konjakas — mano gėri

mas. Tu neišsisukinėk, tiesiai atsakyk į klau
simą. Koks velnias glūdi tavyje, koks nela
basis auklėjo tave?

— Mano auklejime nieko metafižiška ne
rasi. Atviromis akimis stebėjau gyvenimą ir 
ignoruoju visą aneminį priedą: mokytojus, 
kunigus, valdančiuosius ir kitą pamokomąjį 
ar moralizuojamąjį žodį.

— Tu jau ir Sartrę pralenki Tas tik vie
ną dalyką paneigė, o tu viską. Ar tau nekyla 
abejonių, ar tu tikras savo kelio neklaidin
gumu?

Priešais sėdintysis pakėlė taurę ir įsi
žiūrėjo j jos spalvą.

— Vienas šešėlis darko mano žvilgsnį į 
žmogų, — kalbėjo tartum sau, susimąstęs. 
— Tas šešėlis, kaip tiltas .jungia mane su 
kitais, be jo būčiau visai laisvas.

— Ir kas tas nuostabusis tiltas? — pa
šaipiai pasiteiravo rašytojas. — Moterys?

— Ne, — ramiai atsakė paklaustasis ir 
su brutaliu atvirumu tęsė: — Dangstyda
miesi skambiais kultūros ir civilizacijos žo
džiais visi slepiam savo veržlumo jėgą — 
kovą už būvį. Mes draSkomės dėl moters, dėl 
didesnio kąsnio, veržiamės į garbės viršū
nės, nes ten pasirinktinai galim gauti visa, 
kas geriausia, tuo tarpu kitiems lieka tik iš- 
rankos. Visi priklausome nuo žemės traukos, 
ir tuo netenka stebėtis. Tačiau kartą aš bu
vau sutikęs padykusią planetą, kuri ėjo savo 
keliu, paneigdama traukos dėsnį. Septintoje 
klasėje buvau atsidūręs ant prarajos. Nors 
už mokslą man nereikėjo mokėti, bet išlaidų 
susidarydavo. Atrodė, priėjau liepto galą. Su 
šešių klasių pažymėjimų, neturėdamas gerų 
užtarėjų, nebent bernauti tikčiau. Šiurpuliai 

ir dabar virpina nugarą, kai pagalvoju. Jau 
krausčiau savo daiktus. Gyvenau su keliais 
kitais gimnazistais, kai pasisuko studentas, 
vos prieš keletą metų baigęs mūsų gimnazi
ją. Niekad vienas kitam ir žodžio nebuvom 
pratarę Iš draugų sužinojęs, kas atsitiko, jis 
atkišo man 30 litų. Mėnesiui prailgino mano 
mokymąsi. Vėliau dar 20 litų atsiuntė. Bu
vau išgelbėtas. O tuo pat laiku į gimnaziją 
buvo atkeltas naujas mokytojas-baubas, ku
ris taip suėmė į nagą visus tinginius ir ne
mokšas, tad ištisus vakarus rašydavau te
mas, imdamas kad ir ne po daug, bet užteko 
laikytis, o nuo aštuntosios klasės vargo jau 
nebeturėjau. To studento žygis buvo keista 
išimtis. Nei jis mano motiną pažinojo, nei 
mane. Vėliau patyriau, kad ir jis pats ne 
turtuolis: iš mažos stipendijas gyveno. Ir 
ne beprotis, nes gerai universitetą baigė.

— Išgerkim už jo sveikatą, — rašytojas 
pakėlė taurę. — O tu jam vėliau atidavei pi
nigus?

— Ką? Pinigus? Ak, tu, rašytojau! Juk 
jis man gyvenimą grąžino, davė man garbę 
ir padėti Tik tuos ar tolygius dalykus pasiū
lęs pasijusiu atsilyginęs. Karališkai negalė
damas atsilyginti ir matyti jo nebenoriu, — 
užbaigė puriau ištuštindamas taurę, — štai...

Rašytojas griebė skulptorių už peties.
— Ji!
— Kas?
— Matai tą šokančią motelį su geltona 

aksomine suknele?
— Papartienė, naujai paskirtojo notaro 

žmona?
— Tu ją pažįsti?
— Nee. Girdėjau ...
— Tu žinai, aš nesu mergišius, bet krau

jas konjaku pavirsta, kai aš į ją žiūriu.
— Graži.
— E, tu, žinovas! Tokią moterį glėbyje 

palaikęs, amžius neužmirši, amžius galėsi di
džiuotis, laime džiaugtis.

— Ar ne per garsiai kalbi?
— Kas čia kreipia dėmesio! Be to, sun

ku nuslėpti, ką juntu. Stengiuosi ją laimėti, 
kaip niekad nesistengiau.

— Ir kaip tau sekasi ? — pakėlė žvilgsnį 
skulptorius.

— Žingsnis pirmyn, du atgal. Kai atro
do, kad jau visa viltis žlugusi, ji pasuka ki
taip: žingsnis atgal, du pirmyn.

— A.r tik nepavėlavai? Ji laiminga šo
kėjo glėbyje.

— Šitas — niekis, mazgotė. Vyras jai 
tyčiomis parūpina, kai pats negali dalyvauti. 
Jis labai užimtas, namus stato.

— Protingai daro, kad patikimą globėją 
siunčia Bet ji nėra ii lieknųjų.

— Tai liūtė, tampri kaip plienas. Kiek
vienas jos krustėlėjimas — nuodėmė. Daug 
apie ją sukasi ir turiu labai skubėti, nes ji, 
kaip tas prinokęs obuolys, kris kartą, ir tai, 
atrodo, greit, — tyliau pridėjo.

— Iš ko spėji?
— Tam yra daug duomenų.
— Būtent?
— Tokio tipo moterį reikia psichologiš

kai perkąsti. Ten, kur gėrybės, perteklius pi
nasi su fiziniu pajėgumu — sveikata, ten• 
paprastai gimsta ekstravagantiški norai. Tos 
rūšies moterys, ypač jei jos be talento ar gi
lesnės inteligencijos, kuri padeda rasti kas
dienį įdomumą, kuri užpildo tuštumą, nebe- 
įleisdamr ruobodumo, metasi į tai, kas pa- 
prasičausia, kas kūnui natūraliausia — arba 
į vaikų gimdymą arba į nuotykius.

— O kaip dėl vaikų?
— Jai rūpi graži figūra. Griežtai atsisa

ko vaikų turėti, nors vyras ir svajoja.
— Negi ji tau viską išpasakojo?
— Jos vyras skundėsi.
— Geras ir patikimas žinių šaltinis.
— Yra ir kitos smulkmenos, kurios ro

do, kad ji įtemptai dairosi...
— Meilužio?
— Tik ji labai atsargi, rizika didelė. Štai 

ji mane pastebėjo! Einu rankutę pabučiuo
siu ... — atsikėlęs dingo tarp šokančių porų. 

Skulptorius irgi norėjo pakilti, bet čia 
pat pasilenkė pažįstamas, ir jiedu kurį laiką 
kalbėjosi, kol pasigirdo balsai ir greta atsi
dūrė triumfuojantis rašytojas ir Papartienė.

— Susipažinkic. Morkūnas. Ponia, nesi- 
žavėkit jo marmuriniu veidu, nes jo širdis 
dar šaltesnė. Jo širdis net nepajėgia suplakti 
neapykanta, nes ji visus niekina, o tai yra 
stagnacijos reiškinys.

— Kam tada atvedėt mane, gal aš rei
kalinga kaip auka? — juokėsi moteris, pa
duodama ranką ir atidžiai žiūrėdama į skulp
torių, kuris ne be tam tikro malonumo ap-
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Aukso ieškotojų keliais
Rašo VLADĖ BUTKIENĖ, 

mūsų N. Zelandijos bendradarbė

Prieš gerų pusmetį N. Zelandi
jos pietinėje saloje, Otago pro
vincijoje, ant Cluth upės buvę 
baigta statyti milžiniška hidro
elektrinė stotis. Jos planavimas 
ir statyba užtruko visą dešimtį 
metų.

Prieš uždarant pylimą visa N. 
Zelandijos spauda plačiai rašė 
apie tą milžinišką elektros jėgai
nę ir ypač apie galimybes su
rasti Cluth upės dugne iš anks
čiau užsilikusio aukso.

Ir mes, smalsumo vedami pa
žiūrėti nusekančios upės, susi
ruošėme į kelionę. Pasitaikė sek
madienis, kai užtvanka baigė 
prisipildyti, sudarymą didžiulį 
ežerą aukštutinėje Cluth dalyje 
ir palikdama beveik tuščią upės 
vagą žemiau.

žmonės, žinoję apie buvusias 
aukso versmes prieš nepilną 
šimtmetį, tai dienai buvo pasi
ruošę — pasirūpinę leidimus auk
sui kasti. Ūkininkai, kurių žemė 
siekė Cluth pakrantes^ į paupį 
susinešė įvairiausius įrankius 
auksui semti: puodus, dubenis, 
lovius, geldas, lopšius, pompas 
vandeniui iš upės vagoje esančių 
duobiu išpompuoti ir kt.

Daugelis iš savo tėvų ar sene
lių buvo net girdėję, kokiose vie-f 
tose ieškoti aukso, jeigu kartais 
šios upės vaga išsektų ...

Šimtų šimtai automobilių zujo 
į Roxborough miestelį ir elektros 
jėgainę ir atgal, žinoma, dau
gumas, kaip ir mes tik smalsumo 
vedami.

Buvo tikrai nuostabu matyti, 
sakyčiau, amerikietišką automo
bilių judėjimą paprastai labai ra
miame krašte, skęstančiame vai
sių soduose, topoliuose ir gluos
niuose.

Turėdami gerą pažįstamą ze- 
landietį, vaisių sodo savininką, 
nutarėme pažiūrėti, kaip jo 
upės pakrantėje atrodo auk
sas. Ten pro svečius ir au
tomobilius beveik neprasimu
ši. Paupy pastatyta palapinė, 
kurioj" vyrai protarpiais gurkš
nojo alų, pasakojasi tos dienos 
nuotykius. Savininkas tuoj pat 
parodo tris buteliukus su jo pa
krantėje iškastu auksu: viena
me — pabronzuoti piršto galo 
didumo akmenėliai, kitame — 
ryžiai, trečiame — smulki ak
mens anglis ...

Prie upės triukšmas. Vyrai 
braido po vandenį, graibo smėlį 
saujomis, pila į dubenis ir ati
džiai pritūpę jį apžiūrinėja, šen 
bei ten saulėje sublyksi mosikuo
jamas kastuvas, sužvanga į uolą 

atsimušęs dubuo. O upės vaga 
atrodo ne tik kaip sąžiningai iš
šluota, bet ir gerai iššveista: nė 
dumblelio, nė samanėlės, nieko, 
tik kieta šalta uoliena. Kur ne 
kur duobelėj susimetęs smėlio 
šiupsnelis, šiaudas, skiedrelė, ke
letas senų guminių batų, medžio 
gabalas pakrantėje...

Skaitytojas gali įsivaizduoti 
nusivylimą tų, kurie rimtai ruo
šėsi ir tikėjosi antros aukso pjū
ties Cluth upėje. Atrodo, kad 
praėjusios kartos aukso ieškoto
jai buvo sąžiningi darbe ir nė 
krislelio aukso nepraleido pro 
savo sietą arba, galbūt, upės 
vanduo likusį auksą išlpovė į jū
rą, Ir jis dabar sau ramiai ilsisi 
tarp trūnijančių kiautų bei jūros 
žolių.

Kaip ten bebūtų, ši diena bu
vo viena iš tokių, kurią Otago 
provincija ilgai prisimins.

Keliaudamas nuo elektros jė
gainės Cluth paupiu aukštyn, 
matai auksakasių gyvus liudi
ninkus: paupy, prie šaltinių ir 
kitur ,kur yra kiek vandens, su
verstos didžiulės krūvos žemės 
dabar jau apaugusios žole. Toji 
žemė buvo atvežama iš kasyklų 
prie vandens auksui išplauti. 
Matai kalnų šlaituose nuo vir
šūnių einančius žemyn griovius, 
kuriais kadaise tekėjo vanduo, 
skalaudamas smėlį, molį ir auk
są. Pakalnėje, kur griovys bai
giasi, vėl didelė suneštos žemės 
krūva, apaugusi žole. Matai ir
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O VISGI VERTA
ir tikrai neturėsite nuostolio, jeigu susipažinsite su paskutinėmis 
naujienomis. Tai yra sekančios prekės, kurios pralenkia visas 
kitas gerumu ir pigumu.

RAŠOMOS MAŠINĖLĖS kainos nuo $60.00.
LAIKRODŽIAI šveicarų ir kitų firmų nuo $10.00.
FOTO APARATAI vokiečių ir kitų fabrikų nuo $15.00. 
PLUNKSNAKOČIAI 14 -kt. aukso garantija, 10 nuo $7.50. 
RADIJO aparatai, su kuriais girdima beveik visos pasaulio 

šalys, žinoma ir iš VILNIAUS transliacijos, nuo $45.00.
VAIKAMS vežimėliai, reto gražumo sportinis ir nesportinis 

drauge, vokiečių ir austrų firmų, kainos nuo $40.00.
KATALOGAS išleistas, kuriame rasite lietuviškas plokšteles 

su 300 pavadinimų Kipro PETRAUSKO, KUTKAUSKO, ŠABA- 
NIAUSKO, DVARIONO, GRAUŽINIO, BIČKIENĖS ir kitų dai
nininkų įdainuotos.

GAIDAS, KNYGAS, TAUTINIUS drabužius ir kitus liet, 
meno kūrinius. Visko suminėti šiame trumpame rašinėlyje neįma
nomą.

Ką bepirktumėte pasiteiraukite pas J. Karvėlį, 3322 S. Halsted 
St., Chicago, III. Telef. YA 7-0677.

P. S. Prekės siunčiamos į visus pasaulio kraštus.
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senųjų auksakasių gyvenviej.es 
— likučius iš molio drėbtų na
melių, sakyčiau, landynių, pusiau 
įsilindusių į kalno uolieną. Bet, 
svarbiausia, matai puikius ke
lius, vingiuojančius paupiais, pa
šlaitėm, kopiančius į kalnų vir
šūnes per nuogas uolienas, ku
rias kadaise aukso ieškotojai pra
mynė.

Otago provincijoje auksas bu
vo atrastas 1861 metais. Gabrie
liaus Tarpeklyje kasyklos su
traukė žmones iš viso pasaulio. 
Vietiniai gyventojai metė ūkius, 
amatus, nuolatinius darbus mies
tuose, jūrininkai bėgo iš laivų, 
kai Dunedino miesto burmistro 
akyse Gabriel Read pasvėrė 112 
uncijų aukso, iškasto 14 dienų 
laikotarpyje. Gabrieliaus Tar
peklyje per tris mėnesius suplau
kė iki 3000 vyrų, kur anskčiąu 
nebuvo nė gyvos dvasios.

Čia noriu skaitytojams primin
ti, kad iki 1852 m. N. Zelandija 
europiečiams praktiškai dar buvo 
visai nežinomas kraštas, nors 
nuo Britų suverenumo teisių pa
skelbimo jau buvo praėję 12 me
tų.

1853 m. čia tebūta vos 30.000 
baltųjų, o ir tie patys gyveno 
išsimėtę atskiromis sodybomis. 
Visas kraštas buvo be kelių, su
sisiekti tebuvo galima tik pajū
riu laivais. Dėl to N. Zelandija 
buvo padalinta į šešias provin
cijas, kurios turėjo beveik sava
rankiškai tvarkytis.

Kalifornijoje auksas buvo su
rastas 1848 m. Po to sekė Aus
tralija (1851 m.). Ir taip mažas 
baltųjų skaičius N. Zelandijoje 
pradėjo tirpte tirpti, kai paskli
do žinios apie kaimyninėje Aus
tralijoje kasamą auksą. Vienin

telė priemonė sulaikyti bėgančius 
gyventojus buvo surasti kokių 
vertingų mineralo ar metalo iš
teklių pačioje N. Zelandijoje.

Tais sumetimais 1852 m. Auck- 
lando provincijoje buvo paskelb
ta, kad radėjas kokių nors mine
ralų žemėje bus atlygintas 500 
svarų premija.

Neilgai trukus vienas kalifor- 
nietis, anksčiau dirbęs Kalifor
nijos aukso kasyklose, pristatė 
mažų aukso trupinėlių bei auk
singo kvarco. Bet tikra aukso 
karštligė teprasidėjo kai Gabrie
liaus Tarpeklyje buvo surasta 
aukso dideliais kiekiais.

Auksui išplauti pagal eksper
tus buvo naudojamas sekantis 
būdas: nukasus žvyro ir molio 
sluoksnį, pasiekiama uoliena. 
Kartais tas sluoksnis buvo vie
nos pėdos gilumo, o kartais — 
dešimties ir daugiau. Virš uolie
nos esantis kelių pėdų žemės 
sluoksnis yra auksingas. Tas 
sluogsnis ir buvo vertinamas.

Auksinga žemė buvo pilama į 
didelį plokščią indą, kastuvu su
smulkinama, užpilama vandeniu, 
kad molis atsiklijuotų nuo žvyro 
ir aukso. Toji masė, kastuvas po 
kastuvo, buvo pilama į lopšį, pa
našų į vaikų lopšį, kurio viena
me gale buvo įtaisytas sietas 
smėliui ir smulkiam žvyrui pra
leisti. Lopšio dugnas ir šonai bu
vo iškloti plaušyta medžiaga, į 
kurią įsikabina savo svoriu sun
kus auksas. Įpylus į lopšį atmir
kytos žemės, vėl buvo pilama 
vandens ir lopšys supamas taip, 
kad. vanduo nuplautų žvyrą ir 
smėlį loviais žemyn. Auksą iš
imdavo paneriant lopšį į vandenį.

Tai buvo nepaprastai lėtas me
todas. Vienas žmogus per dieną 
vidutiniškai tegalėjo išplauti vos 
pusę kvadr. jardo žemės. Nežiū
rint to, per tris mėnesius nuo 
Gabrieliaus kasyklų atradimo, 
vien tik oficialiai į Dunediną bu
vo pristatyta 74.176 uncijos auk
so. ,

Visoje Otago provincijoje te
būta tik 13.000 gyventojų. Atra
dus kuksą, jų padaugėjo iki 
30.000. '

Gabrieliaus Tarpeklis buvo tik 
pradžia aukso karštligės. Už me
tų du Amerikos piliečiai į Dune
diną pristatė 87 svarus aukso, 
surasto nepertoliausiai nuo Ga
brieliaus kasyklų — Cluth pa
krantėse.

Viens Cluth aukštupys, apy
linkės, ežerų pakrantės buvo pil
nos aukso. Iš ten 1862 m. prista
tyta 332.430 uncijų aukso. Se
kančių metų tik vienas vasario 
mėnuo davė 72.000 uncijų. Buvo 
vietų, kur 5x12 pėdų žemės plo
tas buvo vertinamas 3000 svarų 
pinigais. Kai kur grupė kasėjų 
rasdavo 2 svarus aukso per die-

Visos čia minėtos kasyklos 
(Otago provincijoje) buvo gam
tos atžvilgiu labai blogose sąly
gose. Tik upės pakrantės buvo 
apaugę žole ar krūmokšniais. 
Šiaip gi — tik uoloti kalnai, šlai
tai, statūs skardžiai, kur ne kur 
padengti samanomis ar pusiau 
sausa žole. Tik dabar, pravedus 
dirbtinį žemės drėkinimą, kadai
se saulės nudžiovinti, vėjo nu
gairinti ir žiemos šalnų pakirsti 
žemės plotai pradeda žaliuoti.

Auksakasiai, išeidami laimės 
mėginti, nešdavosi su savimi vis
ką, kas buvo įmanoma pasinešti, 
o svarbiausia — maistą. Dėl blo
gų kelių, samdytis arklius buvo 
per brangu, ypač pradedantiems. 
Kasyklose krautuvininkai, pieni
ninkai ir kt. verslininkai auksu 
apsikrovė daugiau, negu patys 
auksakasiai. Maistą, įrankius ir 
kt. ir prekybininkams, teko ga
benti šuntakiais, sukrovus ant 
arklių ar asilėnų, o kai ir tie 
įklimpdavo — patys žmonės vilk
davo iki juosmens įsmukdami į 
purvyną. Arbatžolės, cukrus, mil
tai, mėsa, bulvės ir kuras turėjo 
būti atgabenta iš tolimų apylin
kių.

niiujų ir Vaujų kasyklų su
radimas nuolat gundė žmones 
keltis iš vietos į vietą. Dažnai 
būdavo, kad kol pasiekdavo nau
ją vietovę, vyrai išleisdavo visus 
pinigus, suvalgydavo maistą, o, 
jei dar ir aukso nerasdavo, tai 
visai nusigyvendavo. Daugelis 
paklysdavo vos įmatomais kalnų 
takais bekeliaudami ir mirdavo 
badu arba žiemą nuo šalčio.

Apie aukso kasyklas susibū
ręs krautuvininkų, smuklininkų, 
vagišių bei linksmų moterų kad
ras auksą nuplukdydavo savo ki
šenių kryptimi ■ • •

(B. d.)

Trijų paukščiu pobūvis Londono zologijos sode.

SKATTTA T
DAR VIENAS LIETUVIS 

PROFSEINIS SKAUTININKAS
(sks) Sktn. Tadas Naginionis 

pernai baigęs Bostono Universi
tetą bakalauro laipsniu politinių 
mokslų srityje, vasarą buvo ad
ministracijos vadovas Old Colo- 
ny Tarybos skautų stovykloje. 
Rudenį baigė profesinių skauti
ninkų kursus (National Training 
School for Profesional Leaders) 
ir nuo gruodžio mėn. dirba Ame
rikos Skautų Valley Forge Ta
ryboje kaip Karakungo distrik- 
to reikalų vedėjas. Jo dabartinis 
adresas: T. Naginionis, 7123 Sel- 
lers Avė., Upper Darby, Pa.

Washingtono gimtadienio pro
ga istoriniame Valley Forge par
ke buvo vietos skautų pilgrima- 
da. Parade dalyvavo 8000 skau
tų. Tarno pat parke šią vasarą 
(liepos 12-18 d.) bus ketvirtoji 
Amerikos Skautų tautinė džiam- 
borė, kurioje stovyklaus arti 
50000 skautų. Oficialiu jos pa
reigūnu bus ir Tadas Naginionis.

Naujose pareigose naujam 
profesiniam skautininkui daug 
darbo, tačiau jis randa laiko ati
trukti ir pas savus. Vas. 23 d. 
buvo nuvykęs Bostonan, kur da
lyvavo vietos.ASS skyriaus skau- 

į tybės sukakties šventėje. Bos
tone aplankė bičiulius bei pažįs
tamus, o pakely buvo sustojęs 
Waterbury pas sktn. Liudą Kon
čių, kuris yra profesinis skauti
ninkas vietos skautų taryboje. 
L- Končius pernai vadovavo vie
tos stovyklai, kuri turinti gra
žią aplinką ir moderniškus’ įren
gimus. Jis ir šiemet bus tos sto
vyklos viršininkas.

VIENA Iš PAREIGŲ
(sks) ši rudenį bus Liet. 

Skautų S-gos ir Brolijos organų

rinkimai. Primenama visiems 
skautininkams, kad užsimokėtų 
nario mokestį už 1956 m. arba 
kt. metus. To neatlikęs negalės 
dalyvauti rinkimuose. Mokestis 
— $2.00 metams. Siųsti LSB 
Ūkio Skyriaus vedėjui adresu: 
Sig. Krašauskas, 32 Pasadena 
Gardens, Toronto 9, Ont., Cana- 
da. į

SUBRUZDO NEW YORKO 
TAURAS

(sks) Lietuvos .Skautų Broli
jos Džiamborės Fondas telkia lė
šas, kurios įgalins mūsų skautus 
atstovauti lietuvius šią vasarą 
vykstančiuose tarptautini u o s e 
skautų sąskrydžiuose. Kad mū
sų skautų reprezenticiniai viene
tai galėtų į ten nuvykti, reik 
bendros visų lietuvių talkos 
Džiamborės Fondui. Daugely ko
lonijų skautai veda tą talką.

šiuo reikalu ir New Yorko 
skautai kreipiasi į lietuvių vi
suomenę, skautų tėvus bei rėmė- ' 
jus. Kiekviena kad ir mažiausia 
auka bus mielai laukiama skau
tų reprezentacijai paremti. Au
kotojų pavardės bus skelbiamos 
spaudoje. Jas priima Tauro tun
to draugininkai V. Gobužas, J. 
Utenas, K. Remėza ir A. Bobe
lis. Galima siųsti ir betarpiai 
Tauro tuntininkui ps. Romui Ke- 
ziui,- 139 Hendrix St., Brooklyn 
7, N. Y.

IR BOSTONE SKAUČIŲ MUGĖ
(sks) Mus pasiekė gandas, 

kad kovo 10 d. Bostone skautės 
irgi rengia Kaziuko mugę. Mu
gė bus salėje po Šv. Petro baž
nyčia ir prasidės tuoj po jauni
mo pamaldų. Skautės pardavi
nės lietuviškus rankdarbius, vai- x į 
giųs ir bar.mkų virtines.

žvelgė jos kiek grubų veidą su sodriomis, 
gražiai išlenktomis lūpomis, žema kakta, bet 
nuostabiai viliojančiomis, pailgomis akimis, 
žėrinčiomis gyvumu ir fizine trauka. Jis net 
pagalvojo:

— Jis neklydo — ji tikrai graži, — ir, 
tvirčiau spūstelėjęs, pastatė ant stalo laiky
tąją taurę.

— Aš girdėjau jūsų pavardę, ponia.
— Aš jus irgi atpažįstu. Kažkur laikraš

tyje mačiau jūsų fotografiją.
Skulptorius pripylė taures.
— Už mūsų pažintį.
— Jis iki dugno išgėrė, — nustebo ra

šytojas, — nors nėra greitas su nektaru. Tai 
jūsų akys...

Aplink Papartienę susidarė ratelis. Mor
kūnas pasilenkė prie rašytojo.

— Nepavydi?
— Ne, — ir pilnas triumfo, konjako vei

kiamas, pašnabždėjo į ausį:
— Laimėjau pagaliau.
— Ką?
— Papartienę,
— Juokauji, — šaltai nukirto Morkūnas.

— Tokia moteris tiic žaidžia, bet ji nepalūžta.
— Pirmadieni šeštą valandą pasimatymą 

paskyrėm. Pirmą kartą ji taip išdrįso. Tik 
tu niekam nė žodžio. Ir iš viso turiu pasi
traukti, kad mus su ja kartu nematytų.

Skulptorius klausėsi juokavimų neįsi
jungdamas į kalbą, bet pasigirdus valsui, jis 
tuojau nusilenkė Papartienei, kuri, lyg ir nu

stebusi, pakilo iš vietos.
Morkūnas nors stipriai ir arti laikė ją 

prie savęs, bet kartu pagarbiai, neperženg
damas ribos.

— Aš maniau, kad jūs nešokat, pone, — 
pirmoji prabilo Papartienę.

— Kodėl ? — žiūrėdamas tiesiai jai į akis 
paklausė vyras.

— Jeigu tikėti jūsų draugui, tai jūs 
visų neapkenčiat.

— Jis klysta, be to, jis nėra mano drau
gas. Iš viso aš neturiu draugų.

Papartienė kiek išplėtė savo spindinčias, 
siauras akis.

— Tuo tik patvirtinat, kas apie jus pa
sakyta. Ir niekad neturėjot draugo?

— Turėjau, ponia. Kvailys, junioras bū
damas, su mediku pradėjau mėgsti draugys
tę. Kartą, jo priprašytas, varginantį darbą 
už jį atlikau. Jis už tai gavo 200 litų, o man 
nė cento nedavė, nors aš tada ir stipendijos 
neturėjau. Nuo to laiko atsisveikinau su drau
gyste.

— Bet tai klaidinga, logiškai pagalvo
kit. Juk ne vien brunetai pasaulyje, yra ir 
blondinų. Ar nesutinkat?

— Sutinku, ponia. Bet ąš nesismulkinu, 
žmogaus išeities bazę suradęs, o toji bazė 
yra parazitiškumas.

__ čia, spaudos baliuje, kur net oras 
persunktas prabanga ir džiąugspiu, tikras pa
radoksas klausytis tokių žudančių minčių. 
Koks fantomas jas išugdė?

— Gyvenimas, ponia.
— Rodos, nesu smalsi, bet, pasižiūrėjusi 

į jus, — stabetlėjo lyg nesiryždama, — degu 
smalsumu. Kas? Nepavykusi meilė?

— Nespėjot, meilėje man labai sekasi.
— Ak, įdomus darotės.
— Kitur glūdi pagrindas. Moterims, ku

rios man patinka, kartais esu atviras.
— Dabar bijau jūsų klausti.
— Argi^prieš tas akis kas gali atsispirti ?
— Dėkui. Baliaus vynas puošia mano 

akis, bet nuteistam nuo temos. Laukiu jūsų 
atvirumo.

— Argi šokant viską išpasakosi? Jei, 
ponia, sutiktumėt su manimi atskirai pasė
dėti ...

— Šokis jau baigiasi, einam prie mano 
staliuko. Jis kaip tik patogioje vietoje, kam
pe.

— Jūsų partneris atvyks.
— Nekviestas jis nedrįs pasirodyti. Už

tikrinu jus.
— Kažkas panašu į dresūrą.
— Nebepataisomas pesimistas! Ne dre

sūra, bet mandagumas, — kalbėjo sėsdamasi 
priešais, tuoj pakviesdama kelnerį, kuriam 
įsakė paimti nebereikalingas kėdes.

— Dabar saugūs esame. Pirmą kartą to
kį nusivylusį sutikau.

__A.Š nesu nusivylęs, klystat. Bet nesle
piu, kad joks draugiškumo, tikėjimo, pagar
bos ar kitas skambus žodis, kaip tiltas, ne
jungia manęs su visuomene.

— Ir kam gyvenat, kas jums lieka?
— Džiaugsmas. Viską tai į save sunkiu, 

kas man teikia džiaugsmo, kas sotina, kas 
teikia malonumo. Viskas, kas nors valandėlei 
leidžia užsimiršti — gėris. Septynios didžio
sios nuodėmės man nėra baubas, išskyrus nu
žudymą — prieš tai estetinis pojūtis šiau
šiasi. O estetinis pojūtis man sąžinę atstoja.

— Ir jokių skrupulų nejaučiat?
— Esu absoliučiai laisvas.
— Neįmanoma! Santykiai su visuomene 

verčia jus tušuoti savo silpnybes, verčia 
vengti daugelio dalykų, vengti tai, apie ką 
jūs svajojat, ko siekiat.

— Gyvenime turėjau tokią karštą pirtį, 
kad daugiau joks karštis man nebebaisus. Aš 
nelegalus vaikas. Tamsaus miestelio liežu
viu — mergos vaikas.

— O!
— Matot, net šūktelėjot pasipiktinusi.
— Ne tai...
— tebūnie, manęs tai nejaudina. Kiek 

prisimenu, taip buvau vadinamas. Tamsi liau
dis ir l aikai gali būti žiauresni ir už velnią. 
Kiekvieno niekšo, tamsuolio, skurdžiaus ma
loniausia pramoga kitą pirštu badyti. Iki de
šimties metų amžiaus tiek buvau įpratęs prie 
mergos vaiko, kaip šuva prie vardo. Tik kai 
pradėjau, jausti gyvenimą, kai mergaitės pra
dėjo kreipti mano akis, tada pasislėpęs vos 
akių neišverkiau iš įtūžimo. Blogiausia, kad 
buvom neturtingi. Motina — eilinė tarnaitė. 
Žinoma, jei motina bųtų ėjusi kitų kelių, gal 

lengviau būtų buvę verstis, bet ji tik kartą 
apsiriko — kai įsimylėjo. Vėliau ėjo kiečiau
sių gyvenimo keliu — dąrbo keliu. Taigi pi
nigas, kaip skydas, nedengė mūsų, todėl ir 
buvome išstatyti pajuokai.

— O jums nepadėjo... tas ...
— Kraujo tėvas? Jis apskrities miestelio 

garsenybė — advokatas. Būdamas protingas 
žmogus, jis griežtai paneigė gandus ir kal
bantiems teismu pagrasė. Jis pasistengė už
miršti mano motiną, tartum ji ir pasaulyje 
nebūtų buvusi. ,

— Niekšas.
— Pradžioje panašiai ir aš galvojau. 

Sakiau, užaugęs nužudysiu, bet vėliau, pama
tęs jo teisingą legalią žmoną, supratau ir 
atleidau

— Che, cha, — juokėsi Papartienė. — 
Jūs žavus.

— Pridėkit, kad esu ir geros valios pil
nas, nes ne tik atleidau, bet dar dėkingas li
kau. Gyvenimas — geras mokytojas.

— Ak, pagaliau jis susiprato, padėjo 
jums?

— Kur tau! Sakiau — jis nebuvo lengva
pėdiškas, bet ilgainiui patyriau, kad tėvas 
apdovanojo mane daug patvaresniu ir vertin
gesnių tertu, negu pinigai. Iš tėvo paveldė
jau protą, gabumus; iš motinos — dailų vei-* 
dą, grakštumą. Toji kombinacija labai greit 
išgydė mano žaizdas.

(B. d.)

gyvenviej.es
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III ) lėtai (arklių lenktynėms 20%, 
pasilinksminimams) ir. kiti. Jie 
visi atneša iki 10% visų akcizo 
mokesčių pajamų.

4. Detalistų akcizo mokesčiai 
įsigaliojo 1941 m. Jie skiriasi nuo 
gamintojų akcizo mokesčių tuo, 
kad yra didesni, nors tarifas yra 
10%, ta prasme nes mokama už 
detalisto parduodama, o vartoto
jo perkama kaina. Paprastai de
talisto pardavimo kaina yra auk
štesnė, negu gamintojo, šis, daž
nai vadinamas liuksuso-praban- 
gos mokestis, liečia prekes paga
mintas iš kailių ar prekes, kurio
se vyraujanti medžiaga yra kai
liai, brangenybes, laikrodžius, 
didesnę dalį kosmetikos reikme
nų ir lagaminus — čemodanus.

Kaip dauguma mokesčių taip 
ir šie turi nesklandumų, neigia
mų savybių ir gerų privalumų, 
kurie vienu ar kitu būdu daro 
įtakos valdžiai ir jų mokėtojams.

Pagrindinis argumentas prieš 
federalinius akcizo mokesčius 
yra jų regresyvinis charakteris. 
Reiškia, kad asmenys su mažo
mis pajamomis sumoka didesnį 
procentą savo pajamų, negu 
aukštų atlyginimų asmenys — 
pirmieji išleidžia beveik visą sa-

Federaliniai akcipo mokesčiai, 
surenkami gamintojų importuo
tojų ir detalistų iš vartotojų už 
tam tikras prekes ar patarnavi
mus, yra mokami federalinei val
džiai Vašingtone. Jie yra vienodi 
visose valstybėse ir patys se
niausi. Tačiau 1930 m. depresija, 
antrasis pasaulinis karas ir Ko
rėjos konfliktas ypatingai prisi
dėjo prie jų išaugimo. Jie suda
ro apie 14% federalinių pajamų. 
1957 m. biudžetui duos maždaug 
10 bilionų dolerių.

Jų pastovumas, padalinimas 
tarp gyventojų, surinkimas ir 
įtaka tautos ekonominiame gy
venime yra svarbūs.

Dabartinė akcizo mokesčių sis
tema susideda iš daugiau, negu 
50 įvairių mokesčių .kuriuos ga
lima sugrupuoti į keturias pa
grindinis kategorijas: alkoholi
nių gėrimų ir tabako, susisieki
mo ir komunikacijos (transpor- 
tation and communication), įvai
rūs kiti ir detalistų* (retailers’).

1. Akcizo mokesčiai už alko
holinius gėrimus ir tabako pro
duktus vaidina pirmaujantį vaid
menį, sudarymui apie 47% visų 
akcizo mokesčių. Alkoholinių gė- yo uždarbį pragyvenimo reikme- 
rimų gamintojas moka $10.50 už nims, antrieji tik dalį.
galioną (proof gallon) degtinės, 
$9.00 statinei (31 galionas) 
alaus, nuo 17 centų iki $2.25 ga
lionui vyno (priklauso nuo stip
rumo) ; pokeliui cigarečių 8 cen
tai ir 1,000 cigarų nuo 75 centų 
iki $20.00, atsižvelgiant į jų svo
rį ir kainą.

Gamintojai juos moka štampų 
(stamps) formoje federalinei 
valdžiai, o vartotojas randa juos 
įkalkuliuotus prekių kainoje.

Pajamos iš jų yra gana pasto
vios, ypatingai iš tabakos gami
nių, kadangi suvartojimas mažai 
svyruoja.

Alkoholinių gėrimų ir -tabako 
akcizo mokesčiai yra argumen
tuojami tuo, kad šios prekės nė
ra būtinybe žmogaus egzistenci
jai, o pirmųjų pasėkoje įvyksta 
socialinių blogybių; skyrybų, au
tomobilių nelaimių ir kt.

2. Susisiekimo ir komuinkaci- 
jos mokesčiai duoda 40% visų 
akcizo mokesčių pajamų. Į šią ka
tegoriją įeina automobiliai, au
tobusai, traktoriai ir sunkveži
miai — 10%, automobilių dalys
— 8% nuo gamintojo pardavimo 
kainos, ši kaina yra suma, kurią 
gamintojas gauna pardavęs, atė
mus transporto ir pristatymo iš
laidas. Kitais žodžiais tariant, 
pardavimo netto pajamos yra 
pagrindas mokesčiui. Pagandos
— 8 centai svarui, alyva — 6 
centai, dyselio kuras ir benzinas
— 3 centai už galioną.

Benzino mokestis, įsigalėjus 
liepos mėn. 1 d. 1956 m. Highway 
Bill buvo pakeltas 1 cento. Tas 
pats įstatymas įvedė naują sunk
vežimių naudojimosi mokestį; 
sunkvežimio, kurio brutto mo
kestinis svoris, įskaitant prieka
bas, yra virš 26,000 svarų, turi 
savo mokestį už kiekvieną 1000 
svarų mokama $1.50 į metus, ar
ba maždaug $50.00 į metus.

Už pajamas iš transportacijos 
turto (property) — 3%, už per
gabenimą angliui 4 centai tonui, 
už naftos pristatymą vamzdžiais 
41/2%. 10% už pajamas iš trans
portacijos asmenų ir taip 10% už 
telefoninius pasikalbėjimus 
telegrafo žįnias.

Svarbiausi argumentai 
šiuos mokesčius yra lengva 
ministracija ir "benefit” princi
pas — federalinė valdžia rūpi
nasi keliais ir jų statyba bei tei
kia privilegiją gyventojams jais 
naudotis.

3. šią kategoriją sudaro visi 
likusieji akcizo mokesčiai, išsky
rus detalistų: įvairūs elektriniai, 
gaziniai reikmenys (šaldytuvai, 
vėsintuvai, lygintuvai, džiovin
tuvai) — 5%, elektros lemputės, 
radijos, televizijos, sporto įran
kiai, muzikos instrumentai, foto 
aparatai, filmos ir pistoletai, ku
rių tarifas yra 10% gamintojo 
pardavimo kainos, degtukai, bi-

Tarifo nevienodumas yra taip 
pat smarkiai kritikuojamas. Deg
tinės akcizo mokestis sudaro 
apie 44% vartotojo mokamos 
kainos, tuo tarpu cigarečių 36%, 
o cigarų tik 9%. šaldytuvas turi 
5%, automobilio 10% gamintojo 
pardavimo kainos mokesčių.

Apdėjimas mokesčių vienoms 
prekėms paliekant kitas pana
šaus pobūdžio laisvas nuo mokes
čio, nėra tikslus metodas. Teniso 
rakietė ir pašliūžos turi akcizo 
mokesčius, o orasvaidžio kamuo- 
lys ir pačiūžos ne. Už lūpų pieš
tuką, elektrinį indų plovėją, ly
gintuvą ir elektros lemputes mo
kamas mokestis, tuo tarpu nai
loninės kojinės, skalbimo maši
na, elektrinė barzdai skųstis ma
šinėlė ir žvakės yra laisvos nuo 
mokesčio.

Mokesčiai už alkoholinius gė
rimus, tabako produktus ir susi-
siekimą, išskyrus komunikaciją, 
duoda 81% visų akcizo mokes
čių pajamų. Tačiau alkoholiniai 
gėrimai, tabakas ir susisiekimas 
paima tik 20% visų gyventojų 
išlaidų, atmetus maistą, vadina
si, per didelė kocehtracija vie
noms prekėms, pamirštant kitas.

Įjungimas daugiau prekių j ak
cizo mokesčių rėmus, sumažinant 
esamus tarifus duotų tiek pat, 
jei ne daugiau pajamų ir būtų 
išvengta egzistuojančios diskri
minacijos.

Iš teigiamų savybių pirmiau
sia tektų paminėti pajamų pa
stovumą. Daugelis akcizo mo
kesčių, būdami tam tikras pro
centas prekių vertės, kainoms 
kylant, pajamos didėja ir dau
giau surenkama. Keletas iš svar-

bei

UŽ 
ad-

biausių mokesčių yra uždėti ne 
prekių kainai, bet kiekiui — ma
tui (degtinei ir benzinui už ga
lioną, cigaretėms už 1000 štukų). 
Pajamos iš jų keičiasi mažiau, 
negu iš prekių, kur mokestis ba- 
zuojamas verte. Be to, reikia pa
stebėti, kad minėtų gaminių su
vartojimas, palyginamai yra pa
stovus.

Akcizo mokesčio administraci
ja yra lengva ir nebrangi. Finan
sų Ministerija, pravedusi šiuo 
reikalu tyrinėjimus, priėjo išva
dos, kad mokesčių administraci
jos kaina daug priklauso nuo ipo- 
kėtojų skaičiaus, šie mokesčiai 
yra sumokami mažesnio skai
čiaus asmenų, negu pajamų mo
kesčiai — apie 300,000 gaminto

jų firmų ir 2 milionai detalistų 
krautuvių.

Patogūs mokesčių mokėtojui 
— vartotojui, kadangi jis moka 
kai perka prekes (automobilis 
$3.000 vertės turi apie $210 ak
cizo mokesčių) ar naudojasi pa
tarnavimais. Jis rętai yra per
mokamas ar nedamokamas, kas 
daugumoje atsitinka su pajamų 
mokesčiais. Mokesčių mokėtojas 
negali išvengti pajamų mokesčio 
arba jį sumažinti, nemažinant 
pajamų. Akcizo mokestis gali bū
ti sumažintas perkant mažiau 
prekių apdėtų mokesčiais.

Akcizo mokesčiai pasiekia tuos 
gyventojus, kurių pajamų mo
kesčiai neliečia, __ kiekvienas
atiduoda savo dalį federalinei 
valdžiai. .

APIE SANTARIEČIŲ DARBUS
ii

L. SABALIŪNAS

"Mintys ir Darbai”
Vienu iš pačių svarbiausių, jau 

atliktų darbų laikyčiau tik ką pa
sirodžiusį Santaros metraštį, 
"Mintys ir darbai”. Ir tai ne dėl 
į jį įdėto darbo ar lėšų, o tik dėl 
jo aktualaus ir gyvo turinio, pa
liečiančio daugelį išeivijos klau
simų.

Dideliu nuoširdumu ir Lietu
vos nelaimę pergyvenančio žmo
gaus jautrumu, Karolis Drunga 
nagrinėja "asmens santykio su 
tautybe požiūrius”. Ir vėl, kaip 
ne sykį praeityje, įvairiais bū
dais bandoma ugdyti ar bent iš
laikyti tautinį sąmoningumą jau
nojoje išeivijos kartoje, tikint, 
kad bent viena iš suminėtų prie
žasčių sužavės jaunuolį lietuvy
bei. Pristatoma tautinė bendruo
menė, kaip geriausia aplinka pil
nutiniam asmens išsivystymui; baimėn prieš patį žmogų. Įverti- 
atmetamas "problemos apspren- nęs proto nusilenkimą minios ais- 
dimas naudos momentu”; nusa
koma pareiga būti liętuvių; at
metama meilė pasauliui be mei
lės Lietuvai; iškeliamas emocinis 
momentas ’*šolįdarump išreiški
me” ; ir lietuvybė pristatoma kaip 
garbės reikalas — ta; momentai, 
kurie turėtų žadinti lietuvybę.

Reiškiu pagarbą ir simpatiją 
gerbiamam K. Drungai, įdedant 
tiek širdies, nors ir žinant, kad 
tautinė bendruomenė nebuvo bū
tina net ir kaikurių mūsų intelek
tualų išsivystymui; kad "naudos 
momentas” visgi gali būti ir ne
retai yra betkokį apsisprendimą 
lemiančiu veiksniu; kad bet ko
kia pareiga gali būti ar tai iš viso 
nejaučiama ar vengiama; kad 
meilė pasauliui visgi ne tik kad 
gali, bet kaikurių ir yra supran
tama kaip veikianti į pasaulį tie
sioginiai, o ne per individualias 
tautas; kad "solidarumo išreiš
kimas” gali nęžavėti Lietuvos 
net neįsivaizduojančių jaunuo
lių ; ir kad garbės reikalas reika
lauja ir stiprybės ir didybės iš 
kasdieniško žmogaus.

žinoma, jei joks atsakymas 
negalės paveikti tam tikro skai
čiaus žmonių, tai viltis vistięk 
glūdi tame, kad daugelis visgi

ras sau atsakymą to paties K. 
Drungos straipsnyje. O gal dau
geliui problema iš viso neiškils! 
Tikrai "palaiminti tie atvejai, 
kada lietuvis bet kurioje padė
tyje ir be jokių savyje ieškomų 
argumentų gali pasakyti — ma
no tėvai buvo lietuviai, aš esu 
lietuvis...”

Istorikas Vincas Trumpa gili
nasi į tą visada aktualią "laisvės 
problemą”, jungdamas dar ją su 
"demokratijos perspektyvomis”.

Patį istorijos vyksmą V. 
Trumpa aiškina kaip "kovą dėl 
laisvės: laisvės pasirinkti, lais
vės pažįpti, laisvės vertinti ir 
ląisvės kurti”. Pastebima, kad 
jei žmogus šiame amžiuje pajėgė 
išjsivaduotį iš Dievo ar dievų ir 
gamtos baimės^ tai jis netik kad 
nepajėgė, bet dar labiau įkrito

trai dvidešimtojo amžiaus vidu
ryje, o taip pąt ir tikėjimą die
vais, iškeistą į tikėjimą "autori
tetu, partija^,, idęologija”, 
Trumpa negalėjo džiūgauti 
mokratijos ateitimi. Vilties 
kotą, tačiau, taip pat toje 
čioje demokratijoje — jos suge
bėjime prisitaikyti prie nuolat 
besikeičiančio istorinio vyksmo.

Savo "atsisveikinime su Lie
tuva ir susitikime su lietuvybe” 
Vytautas Kavolis metė "gyvo
sios lietuvybės” mintį, dabar ir 
jo paties ir jo kolegų Santaroje 
vystomą. Tai intelektualo sukili
mas prieš tradicijos varžtus 
(varžtus, kurie daugumoje savy
je nėra nei lietuviški, nei bet 
kada tokiais buvę) ir nenuilsta
mos pastangos savita lietuviška 
kūryba savo gyvenimą įprasmin
ti likimo duotoje vietoje ir laike. 
Tai dar lietuviškesnių vertybių 
ieškojimas.

"Žvilgsniu į meną” Rita Žu
kaitė atidengė meno sąvoką, jo 
vietą, ir provokaciją, žinodama, 
kad pačios "problemos neiš
spręs". Pastangos turėjo "iškel
ti aikštėn dalį to problematišku- 
mo, kuris visada slypėjo meno 
sąvokoje”. O tai iškelti pavyko

V. 
de- 
ieš- 
pa-

LIETUVIAI PER LIETUVIUS - LIETUVIAMS! 
DAINORA

49, THORNTON AVĖ., LONDON, W. 4
Telf. CHI 2107*

SILNČIA DOVANŲ SIUNTINĖLIUS LIETUVON IR SIBIRAN

IŠ EUROPOS
NEBRANGIAU kaip kiti, bet žymiai GREIČIAU!

Medžiagos, avalynė, vaistai, laikrodžiai, baltiniai ir kit.
Ypatingai skubiam reikalui esant, užsakymai priimami telefonu Londone, CHI 2107. 

Telefoniniai užsakymai automatiškai įrašomi plokštelėm todėl negali įvykti klaidų.
ORO PAŠTO siuntiniai Lietuvą pasiekia per 10-15 dienų Paprastu paštu 4-5 savaitės 

Pro paštu 1 kilogramo persiuntimas kaštuoja 24 šilingai, arba 3 dol. 30 centų. Kiekvienas 
sekantis klg. — 9 šilig., arba 1 dol 30 centų.

Pareikalavus, vaistai siunčiami pagal prisiųstą receptą.
Visi patarimai, paaiškinimai, kainoraščiai lietuvių kalboje siunčiami nemokamai.
Kiekvienas siuntinys, įskaitant visas išlaidas, apdraudžiamas.
Įmokėjimai grąžinami, jei siuntinys dingtų.
Rašykite lietuviškai, atsakysime lietuviškai tą pačią dieną.

Raudonasis Kryžius vykdo piniginę rinkliavą. Kai pasibels į tavo 
namų duris — atiduok auką.

jai ir Santaros suvažiavime ir 
dabar straipsnyje,

Poetas ir minia
Kaip ne vieną savo gyvybės ki

birkštimi Dr. H. Nagys pažadino 
trečiajame Santaros suvažiavi
me, taip ir dabar savo straipsniu 
metraštyje jis vėl atidengia 
prasmės ir grožio pasaulį jau
nesniajai kartai, kuriai jis anks
čiau kalbėjo ir kuriai dabar rašo.

Ne daug kas buvo sutiktas to
kiomis ovacijomis, kokiomis bu
vo sutiktas H. Nagys minėtame 
suvažiavime, šis "jaunosios kar
tos poetas” suėjo su ta pačia 
jaunąja karta ir abu atrado vie
nas kitą dabarties pastatytų 
klausimų problemoje. Poetas su
rado minią, o minia poetą. O jau 
toks susitikimas, gilus ir įspū
dingas.

Vargu ar begalima geriau nu
sakyti "jaunųjų poetų” pastan
gas apdainuojant dabartį, kaip 
kad nusakė pats H. Nagys — 
"Taip nusigręžia poetai nuo pra
rasto rojaus transfiguracijų ir 
atsigręžia j patį ieškojimą. Ieš
kojimą atsakymų į savo būties 
mįslę, i . ” Vargu ar gali kas ge
riau įspėti ir tos pačios jaunosios 
(nebe poetų), benamės kartos 
nuotaikų — kartos ,kuri tą "pra
rastąjį rojų” myli, gerbia, bet 
kuri gyvena savame pasaulyje.

Gal dėl to ir artima mums ta 
"jaunoji poetų karta”, nes ir jai, 
kaip mums patiems, geriau blaš
kytis naktyje, negu gyventi iliu
zijų rojuje. Gal ir ji, kaip ir mes, 
paminklus tik gerbia, bet ne gar
bina. Ir mūsų negąsdina dabar
tis, negąsdina naktis — "nebū
tis, nežinia, kasdienybė ir prara
dimai” — nes ”ji tėra rytmečio 
pradžia”.

Jei ir piktai, tai tuo pačiu nuo
širdžiai, norisi sušukti: šalin su 
visais, kuriems tradicinė vaizduo
tė neleidžia "netik susigyventi, 
bet net įsivaizduoti” ("Mūsų Vy
tis”, No. 75, 3 p.) gyvenimo da
bartyje, kurie jau dvasiniai su
seno dar suaugti nesuspėję! Gi 
mes, būdami "ištikimi ir savo 
broliui ir savo žemei”, ieškosim 
prasmės šiandieninėje lietuvy
bėje, tikėdami, kad ji, kaip mū
sų gyvenimo atspindys, ir tikra 
ir gyva.

Gyvenimas realybėje, nors ir 
ne toks mielas ar gražus kokį 
kad prisiminimai pieštų ar atei
tis žadėtų, yra vistiek prasmin
gas. Bet nesupraskite mūsų klai
dingai — mūsų sukilimas nėra' 
"prarasto rojaus” atmetimas. 
Mes juo gėrimės, jo ilgimės, ir 
iš tų prisiminimų sau jėgų se
miamės, tačiau, mes dabarties 
nebijom ir tik ja gyvenam.

mos ... kaip ir kokios yra pasi- 
rodžiuosios per sunkios ... kodėl 
jos būtų neįmanomos, kaip "gy
venimo būdas”... kur ir koks ir 
kam čia būtų "kerštavimas”?

Drauge su tuo paklausimu, no
riu paprašyti ir pakviesti: ar ne
galėti! santariečių skyriaus re
daktorius ar jo kuris bendradar
bis aiškiai lingvistiškai ir kon
krečiai pasakyti ir išdėstyti, kur 
ir kodėl Santarvės keliamuose 
kultūriniuose, ypač literatūri
niuose ir lingvistiniuose klausi
muose, padvelkia toji keisčiausia 
dvasia? Kur tas jos problemų 
keistumas, nepagrįstumas ar pra
silenkimas su bendraisiais da
bartiniais lietuvių tautiniais ar 
dvasiniais reikalavimais ? Ir 
koks gyvenimo būdas mums rei
kalingas ?...

■ Maloniai ir draugiškai kvies
čiau nors trumpiau pasisakyti 
per Dirvą ir plačiau per pačią 
Santarvę. Esu įsitikinęs, kad šis 
žurnalas nevengtų dsikusijų jo
kiomis kultūrinėmis temomis ir 
nebijotų jokių "keistumų”. Ypač 
diskusijomis dėl problemų, o ne 
dėl asmenšikų charakteristikų, 
kas, deja, mūsų spaudoje dar per 
dažnai pasitaiko ir kur šių eilu
čių autorius nesijaučia be nuo
dėmės.

Konkrečiai ir visapusiškiau 
pasisakius, gal tada mes supra
sime ir tuos mįslingus Tėbų ora
kulo žodžius apie vertybių išpar
davinėjimą, jų persunkumą, gy
venimo būdą ir kerštavimą. Gi 
supratę, galėsime pasvarstyti ir 
gal prieiti kokių bendrų ir nau
dingų išvadų.

Bronys Raila

J k

(•

Pakvietimas „santariečių gyvenimo 
redaktoriui

Visada su malonumu ir įdomu
mu seku Dirvos naują akademinį 
skyrių "Santariečių Gyvenime". 
Tiek jo informaciją, tiek ypač 
jo gyvus, trumpus vedamuosius. 
Kartais čia irgi pasitaiko vienas 
kitas keistos dvasios teigimas 
(pakviestas galėčiau vieną ir nu
rodyti) arba ginčytina tezė. Bet 
juk tikrasis gyvenimas dažnai 
susideda iš "keistų dvasių” ir 
ginčytinų tezių.

Dirvos 8 nr. įdėmiai paskai
čiau naudingą mūsų dviejų žur
nalų — Darbo ir Santarvės — 
apibūdinimą ir trumpą įvertini
mą. Turbūt, ne aš vienas sutinku 
su išvadomis, kad tokie žurnalai 
vienas kitą gali papildyti, ir daž
nai vienas duoda tai, ko antram 
trūksta ,ir atvirkščiai.

Taipgi turėčiau sutikti, kad 
Santarvės žurnalo kultūrinis, 
ypač literatūrinis skyrius nėra 
pakankamai stiprus, nei platus. 
Tat juk pirmiausia priklauso nuo 

,bendradarbių. Būdamas to žur
nalo redakcijos nariu ir dažnai 
jam pats vienu kitu tos rūšies 
straipsniu padėdamas, dar daž
niau kreipdamasis į kitus rašy
tojus, aš įsitikinau, koks dauge
liui iš mūsų yra pasidaręs sunkus 
ir nesklandus spaudos darbas. 
Tačiau nedrįsčiau žurnalo dėl to 
perdaug nupeikti. Kiekviename 
numeryje vis yra kultūrinėmis, 
literatūrinėmis ar lingvistinėmis 
temomis straipsnių, kuriuos per 
keturius metus sudėjus susida
rytų gražus tomelis. Ir klausimų 

. ten svarstyta ar bent iškelta de- 

. šimtimis!
Kaip "Santariečių Gyvenime” 

. redaktorius ar jo bendradarbis 
, tai įvertina?
. Pagirdamas Santarvę už jos

BEFORE
YOU B0RR0W 

TO BUYA H0MI
GET OUR 

LOW RATES AND 
HELPFUL TERMS

politinius reikalavimus, jis to
liau rašo: "Bet užtat kultū
riniuose klausimuose, ypač 
literatūrinėse ir lingvistinėse dis
kusijose, Santarvė kartais pa
dvelkia keisčiausia dvasia: tary
tum būtų išpardavinėjamos ver
tybės, kerštaujant už tai kad jos 
pasirodė per sunkios, kaip gy
venimo būdas”...

Norėjau šia proga: 1. paklaus
ti, 2. paprašyti.

Paklausti: ką iš tikrųjų, ling
vistiškai ir logiškai, reiškia ir 
nori pasakyti man nesuprantama 
antroji cituotojo sakinio dalis' 
(po dvitaškio) ? Būtent, kokios' 
vertybės tarytum išpardavinėja-'
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiuiiiiiiui<ii’'ii"

Cleveland.ir Crust Company^
\^.«l .c....... >.o>u

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

Kada jūsų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arta 
sugadinti ugnies, kreipkitės į 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavimo, 
ko visada reikalauja apdra”do 
kompanijos pirm, negu iš- -o 
už nuostolius.

P. J. KERŠIS,
609 Societv for Savings Bldg. 

Telef.: MAin 1-1773 
Rezidencija: PENINSULA 252 
v.----------------------------

PASINAUDOKITE PROGA
•

Jei ieškote tokios knygos, kuri malonu paskaityti ir miela 
turėti savo bibliotekoje, pasirūpinkite įsigyti šiuos mūsų leidinius: 
žemė dega, Jurgis Savickas, atsiminimai, I t.....................f
žemė dega, Jurgis Savickis, atsiminimai, II t.....................
Apie laiką ir žmones, Jonas Aistis, atsiminimai..................
Mirusios sielos, N. Gogolis, apysaka .................................
Milžino paunksmė, Balys Sruoga, istorinis veikalas ..........
Cezaris, Mirko Jelusič, istorinis romanas, I t. .... ..............
Cezaris, Mirko Jelusič, istorinis romanas, II t.....................
Cezaris, Mirko Jelusič, istorinis romanas, III t. ......... ........ -
Broliai Domeikos, L. Dovydėnas, premijuotas romanas .... 
Rytų pasakos, Vincas Krėvė .........,............................
Užuovėja, Marius Katiliškis, romanas .............................
Barabas, P. Lagerkvist, apysaką, Nobelio premija ..........
Tomas NiPernadis, A. Gailit, išgarsėjęs esto romanas.......
Kon-Tiki, T. Heyerdahl, garsi kelionių knyga ..................
Karoliai, Guy de Maupassant, rinktinės novelės ..............
Pavasarių audroj, Jieva Simonaitytė, romanas ..............
Kolombą, Prosper Merimee, romanas .............................

Visos šios knygos — rinktiniausi veikalai mūsų ir pasauli
nėje literatūroje. Apsirikti negalite nei viena. Užsisakydami tris 
iš čia esančių knygų, ketvirtą pasirenkare nemokamai. Rašykit 
ir pinigus siųskit
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SENIAU IR DABAR

Seno darbu pamėgdžiojimas
„KELEIVIO” 

KORESPONDENTAS 
JAU „TIESOJE”

K. S. KARPIUS

Pirmininko šimučio pranešimas
Miami, Floridos lietuvių kolo

nijoje, vasario 17 minint Lietu
vos nepriklausomybės 39 metų 
sukaktį, Amerikos Lietuvių Ta
rybos pirmininkas L. šimutis, iš 
Chicagos, be kitko savo ilgoj kal
boj pranešė, kad Amerikos Lie
tuvių Taryba ruošiasi rinkti mi
lioną parašų įteikti Amerikos vy
riausybei reikalaujant Lietuvai 
laisvės.

Klausant jo to pranešimo, su
grįžo mintin seni žygiai stengian
tis išgauti Lietuvai Amerikos 
pripažinimą. Tada buvo rinkta 
milionas parašų, viena iš dauge
lio priemonių .spaudžiant Wa- 
shingtono vyriausybę pripažinti 
Lietuvą de jure.

Dabai .miliono parašų suma
nymas yra tik beprasmis pamėg
džiojimas to seno darbo. Matyt 
ALT vadai nesugalvoja kitų ge
resnių darbų. Tie vadai, laiką 
ALTą savo globoje nuo 1940 me
tų, nuseno savo darbais ir se
nais sumanymais.

Jie ir tada maža supratimo 12 gubernatorių, kelių miestų 
parodė, kai 1940 metais įstei- mayorai. Daugelyje vietų kalbė- 
giant Amerikos Lietuvių Tarybą jo kongresmanai ir senatoriai. Ir 
galvojo, kad karas pasibaigs už 
VoipĮ-e, niėnesiu ir krikščionys de- 
—cVrntnj. kaip stipri lietuvių 
- A o-lnnks galimybės vėl Lie- 

vnldvti. Ji° a+sisakė suda-
” bendra Amerikos lietuvių 

foida tautai gelbėt. Sakė, kad 
tėvui, kiekviena srovė turi savo 
fondus ir ALTo veiklai skirs tik 
reikalingas sumas.

Sovietams savo užkariavimą 
vykdant, Amerikai nelieka kitos 
išeities, kaip ruoštis Rusijos ir 
komunizmo sutriuškinimui. Ir tik 
tada gali ateiti išlaisvinimas vi
sų pavergtų tautų, jokiu atveju 
ne vienos Lietuvos, nežiūrint 
kaip įkyriai mes savo reikalavi
mus kartosim.

Nuo 1940 metų spalio 15 d., 
kada prezidentas Rooseveltas 
ALTo delegacijai pareiškė, kad 
Lietuvos nepriklausomybė pasi
lieka pripažinta po senovei, nie
kas to fakto nė valandai nebuvo 
atmetę. Priešingai, Lietuvos ir 
kitų pavergtų tautų laisvinimo 
klausimo šūkiai augo ir populia
rėjo.

Pav., šiemet Lietuvos nepri
klausomybės 39 metų sukakties 
proga, "Congressional Record” 
nr. 25 knygoje yra apie 15 pus
lapių smulkiomis raidėmis kele
to Kongreso atstovų Kongrese 
sakytų kalbų, diskusijų, pareiš
kimai simpatijų Lietuvai, smer
kimas Sovietų Sąjungos, jos va
dų ir t.t. Proklamacijas išleido

ALTo pasivažinėjimai
Neišėjus taip, kaip 1940 me

tais galvota, per pastarus 16 me
tų ALTo vadai labai pamėgo va
žinėti į Washingtoną. Miliono 
parašų nuvežimas į Amerikos 
sostinę jiems būtų nauja, smagi 
pramoga.

Pramogavimas yra žinomas jų 
užsiėmimas. Man į akį krito 
"Vienybės” vas. 6 straipsnyje 
"Senoji Chicaga” kelios eilutės, 
kur kalbama apie ALTo vadų at
metimą mažos sumos vienam rei
kalui, kad, kaip korespondentas 
sako, "daugiau pinigų paliktų 
'vežimui tėpti,’ atseit, Vykd. Ko
miteto iškiloms į Washingtoną.”

Ano miliono parašų istorija to
kia- Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo faktui pasiekus Ame
riką, Amerikos valdžia Lietuvą 
skaitė de facto. Lietuviai ėmėsi) 
visokiausių pastangų, kad pripa-' 
žintų Lietuvą ir jos vyriausybę 
de jure.

Statė Departamente vyravo 
prorusiška orientacija, kad Ru
sija nedaloma. Kai kas net lau
kė, kad gal dar Rusija Lietuvą 
prisijungs atgal.

Be kitų žygių, tautininkų vei
kėjai 1919 metų balandžio 12 d. 
sumanė rinkti milioną parašų po 
peticija, prašančia Amerikos pri
pažinti Lietuvos Respubliką de 
jure. 1921 metų gegužės 30 die
ną į Wąshingtoną nuvažiavo apie 
150 veikėju tuos parašus įteikti. 
Ir speciali komisija įteikimą at
liko.

Dar po eilės visokių kitokių 
pastangų, peticijų, delegacijų ir 
propagandos, prezidento Hardin- 
go (respublikono) administraci
ja suteikė tą reikalingą Lietuvai 
pripažinimą liepos 27 d., 1922 
metais.

Kitu sroviu veikėjai tam milio- 
nui parašu prieštaravo, nerėmė. 
Tačiau darbas buvo pravestas iki 
galo.

visi kartojo sutikimą ir pripa
žinimą, kad Lietuva atgautų lais
vę.

Lietuvos klausimą gyvą palai
kyti ir jį aktyvinti galima ir ki
tais būdais, panašiai, kaip darė 
Lietuvai Vaduoti Sąjunga ir pas
kiau Amerikos Lietuvių Tautinę 
Sąjunga rengiant sąskrdyžius 
Washingtone, kitaip veikiant 
įtakinguosius.

Reikia dėti pastangas ir skie
pyti amerikiečiuose komunizmo 
pavojų, kad ir jie verstų savo 
vyriausybę dirbti sovietų galybės 
sprogdinimui. Priešingu atveju 
neišliks saugi ir Amerika, nebus 
■išlaisvinta nė viena tauta.

Paskirai vienos Lietuvos 
mums niekas neišlaisvins. Ame
rikoje reikia remti tokius kon
greso atstovus, gubernatorius, 
kurie skelbia atvirą kovą komu
nizmui ir sovietams, bet ne tuos, 
kurie dirba pataikaudami Mask
vai, leisdami jai veržtis ir pa
vergti dar laisvus kraštus.

Yra didelių darbų ir savo tar
pe — tautinės vienybės ugdymas, 
ne skaldymas, kuo ALT vadai 
dabar užsiima. Reikia dėti visas 
pastangas jaunimą išlaikyti lie
tuviais, nuaugusius sergėti nuo 

o atšalimo lietuviškiems reikalams, 
į kad atėjus laikui, būtų kam į 

Lietuvą grižti, kam jos atstaty
mui aukas dėti.

Reikia pagaliau susiprasti sa
vo tarpe, pripažinti esančius ne
priklausomos Lietuvos veiksnius 
ir atstovybes. Surenkamas aukas 
neleisti pasivažinėjimams, bet 
auginti geležinį fondą naujos Lie
tuvos pagrindams tiesti.

KAS 
UŽSISAK® 
DIRVĄ — 

TAS NESIGAILfiJO!

Seniau ir dabar
To laikotarpio lietuvių delega

cijų važinėjimas, miliono parašų 
rinkimas ir pastangos spausti 
Kongreso atstovus remti Lietu
vos pripažinimą buvo reikalin
gas. Iš nebūto dalyko reikėjo su
tverti būtą.

Nuo to laiko Lietuvos respub
lika ir dabar laikoma gyvuojan
čia, jos pavergimo nepripažįsta
ma.

tininkų klubą, pradėjo toje sri
tyje lavintis, 1921 metais laimė
damas pusiau sunkaus svorio ini- 
tininko titulą. Po to tris metus 
laimėjo Pacifiko pakraščio sun
kaus svorio ristiko titulą. 1924 
metais ,kaip pragarsėjęs ristikas, 
Juozas pateko į Amerikos risti- 
kų skaičių Pasaulinėje Olimpia
doje Paryžiuje. Ten tačiau jį nu
galėjo Švedijos ristikų koman
dos sunkaus svorio vyras.

Nepametė lietuvių
Pora metų vėliau, Juozas virto 

profesionaliu ristiku, taip pra
dėdamas savo ilgametę karjerą 
toje sporto šakoje, kurią tik mir
tis nutraukė.

Tarp amerikiečių veikdamas 
tolimuose vakaruose per keletą 
metų, ir gal visai neturėdamas 
lietuvių, laikraščių, Juozas vis 
tik neužmiršo savo tautos ir nuo 
lietuvių nepasišalino. Kur tik są
lygos leido, stengėsi palaikyti 
ryšius su mūsų spauda. Ir spau
da apie jį paminėdavo.

Kelis metus ėmęsis su žymiais 
pasauliniais stipruoliais, suma
nus vyras, jis pats pasiėmė im
tynių rengimo biznio ir su ge
romis pasekmėmis.

Pasibaigus pelningai dirvai 
imtynių srityje vakaruose, Juo
zas pradėjo artėti į rytus, ieško
damas naujos dirvos. Imtynės 
esti pelningos patekus į gerą did
miestį. Juozas buvo nuvykęs Chi- 
cagon, bet ten imtynių rengimu 
užsiėmė vietiniai. Iš Chicagos at
vykęs j Clevelandą rado tą patį 
— bet rado ir ką kitą: čia pro
fesionalų imtynių biznis buvo 
nepaprastai iškilęs; čia pragar
sėjęs buvo lietuvis Karolis Sar- 
palius, Amerikoje gimęs jaunuo
lis. Juozui Karabinui tapti imty
nių rengėju progos ■ čia' nebuvo. 
Gavęs kelis kartus darbo kaip 
ristikas, neišpopuliarėjęs, išvyko 
j Montrealį. Ten radęs atviią 
dirvą.

Dirva’ iškelia Sarpalių
Bet su Clevelandu Gansonas- 

Karabinas ryšių nenutraukė 
Pradėjus rengti imtynes Mon- 
trealyje, jam reikėjo gerų risti
kų ten bizniui išvystyti. Ir juos 
kviesdavo iš čia. Ir iš ten atsiųs
davo tokius savo ristikus, kokius 
čia publika mėgo.

Clevelande nuo pradžos šio

Buvęs "Keleivio” koresponden
tas iš Londono, kaip jau buvo 
rašyta, prieš kiek laiko išvyko 
Lietuvon. Vasario 23 d. Vilniaus 
radijas perdavė tokią to, dabar 
jau "Tiesos", korespondento 
straipsnio ištrauką iš "Tiesos” 
apie Anglijos lietuvius:

"Anglijoje gyvenančių lietuvių 
dvasinei būklei pavaizduoti duo- 
sinu keletą skaičių. Iš apie 2000 
belikusių naujųjų pabėgėlių, apie 
100 yra beprotnamiuose, kaip ne
pagydomi. Veik toks pat skaičius 
yra apgydytų ir paleistų. Jau 
dešimtimis skaitomi savižudžiai, 
nuolat gausėja mirštančių nepa
siekus amžiaus vidurio, girtuok
liavimas yra besaikis.

Tų nelaimingųjų tarpe didžiau
sias procentas yra buvusių ka
reivių, kurie buvo atplėšti nuo 
tėvų. Tiems nelaimingiesiams 
niekas nepadeda. Anglijoje gar
sių organizacijų priekyje stovi 
hitleriniai talkininkai. Jų ran
kose yra ten gyvenančių lietuvių 
galvosenos formavimas. Jų tarpe 
rasite neatsiskaičiusių su mūsų 
kraštu ir firmomis buvusių pa
siuntinybės tarnautojų. Jie pri
ėmė Anglijos pilietybę ir vedė 
angles. Lietuvių reikalai ir kraš
tas jiems rūpi tiek, kiek pernykš
tis sniegas. Ten rasite Gestapo, 
geto, konclagerių ir kalėjimų di
rektorius, net patį Vilniaus mies
to gyventojų masinių žudynių 
budelį.

Jie su savo spaudos, agitacijos 
pagalba, sugeba išvilioti sunkiai 
uždirbamus pinigus. Jie moka 
įkalbėti, kad nerašytų laiškų į 
T. Lietuvą, kad neskaitytų tary
binės spaudos. Jie taip pat moka 
sufabrikuoti nusikaltimus ir 
įskųsti anglų žvalgybai, suorga
nizuoti sumušimus arba kitais 
būdais sutrugdyti tiems, kurie 
nori grįžti namo. Toks suglaus
tai gyvenimas Anglijoje.”

Skirtumas, atrodo, tik "spalvų 
ryškume”, o iš esmės jis panašiai 
parašydavo ir "Keleivyje’.’..

Kaziuko mugės rengėjoms
nesitikėjus, kad taip daug atsi
ras norinčių paragauti mugės 
pietų, įvyko daug nesklandumų. 
Rengėjos nuoširdžiai visų atsi-

SU JUOZU 
KARABINU-GANSON 

ATSISVEIKINANT
Vasario 24 d. Clevelande mirė 

senosios mūsų išeivijos tautietis 
Juozas Karabinas, 58 metų am
žiaus, žinomas sportininkas, im
tynių rengėjas, pasivadinęs Jąck 
Ganson, kurį pakirto vėžio liga. 
Nuo 1954 metų jis turėjo dvi 
operacijas nuo tos ligos, tačiau 
vėžio atsikratyti negalėjo. Prieš 
Kalėdas vėl buvo nuvežtas ligo
ninėn, bet trečią operaciją dak
tarai jau atsisakė daryti.

Velionis Juozas buvo spaudos 
draudimo laikų Lietuvos knyg
nešio Karabino sūnus. Ir Juozas 
visada savo tėvu didžiuodavosi.

Juozas, iš Lietuvos atvykęs 
1914 metais, 15 metų berniukas, 
neilgai gyvenęs rytuose, išvyko 
j tolimus Amerikos vakarus, į 
garsų San Francisco miestą, kur 
jau iš anksčiau gyveno lietuvių. 
Ten augdamas j aukštą, stiprų 
vyrą, patekęs j ristininkų spor-

1957 CLEVELAND 

lHOME&FLOWER 
SHOW

9 DAYS
INCLUDING

2 Sflturdays J Sundnys

SHOW HOURS

Opening Day, Saf., Mar. 9,
I p.m. to 10:30 p.m.

Baily until cloting day,
II a.m. to 10:30 p.m. 

Cloting day, Sun., Mar. 17
11 a.m. to 8:30 p.m

★ ★ ★

10X OFFICF ’P"
.........-

Įženkite į šiltą, malonų

"Prelude to Spring”
JŪS JAUSITE ATSIGAIVINĘ vidury 
dramatiškos miško scenos ... gražūs dar
žai ir žolynai.
GRAŽUS VIDAUS

...LAUKO GYVENIMAS!
Viskas Įrengta NAUJAI!
• 250 pavyzdžiu įskaitant:
• RCA-WH1RLPOOL MIRACLE virtuvė
• GENERAL ELECTRIC KARAVANAS
• Du paskutinio žodžio namai... prieš- 

akmbans. maudyklė, žodynai.
Specialus C.T.S. autobusų

patarnavimas!

Come farlyl 
Come Oftenl

____________

MARČH 9. thru MARCH 17
PUBLI c AUDITORIUM j

šimtmečio lankėsi iš Europos 
lenkai ir graikai ristikai, kurie 
per keliolika metų, darydami 
klastingus šposus, imtynių biznį 
čia pasmaugė. Reikėjo naujos 
gentkartės tam sportui pamėg
ti, kai senoji gentkartė ėmė už
miršti praeitį.

Dirva, 1925 metais rengdama 
savo gegužinę, parsikvietė iš Chi
cagos ten lietuvių tarpe kylantį 
ristiką Karolį Sarpalių. Jis ge
gužinėje gerai pasirodė laimėda
mas, ir jo pamatyti atvykęs ir 
supažindintas miesto ristikių 
rengėjas juo taip susižavėjo, kad 
tuoj pakvietė jį rištinėms su ki
tose Amerikos dalyse išgarsėju
siais stipruoliais. Sarpalius rito 
juos visus. Jį pamėgo visas Cle- 
velandas; į miesto didžiąją au
ditoriją sueidavo po 8 ir 10 tūks
tančių žiūrėtojų. Ir visų lūpose 
skambėjo tik Karolio Sarpaliaus 
vardas. Tas tęsėsi per keletą me
tų.

Juozas Karabinas, dirbęs kelis 
metus Montrealyje ir kituose 
Kanados didmiesčiuose, persikėlė 
į Buffalo, paskui į Pittsburghą. 
Pagaliau, kai senasis rištinių 
rengėjas Clevelande baigė savo 
biznį, jo vieton atėjo Gansonas- 
Karabinas. Prisiėjo nemažomis 
pastangomis rištines tęsti, nes 
Sarpalius jau buvo išvažiavęs į 
Texas ir ten pasidaręs rištinių 
rengėju. Bet Gansonui čia vyko, 
kartais ir labai gerai. Naujų lie
tuvių ristikų neatsiradus, lietu
viai palengva liovėsi eiti į rišti
nes, bet jas lankė tų tautų žmo
nės, kurių stipruolius Gansonas 
parkviesdavo.

Velionis Juozas palaikė arti
mus ryšius sū Dirva, kiekviena 
proga, ją paremdamas. Amerikie
čių spaudoje jis buvo žinomas 
lietuviu, ir mirus, vietos spauda 
į kaip lietuvį paminėjo.

Ansonia, Conn., liko jo sesuo, 
Barbora Baranauskienė.

Velionis palaidotas vas. 28, Šv. 
Kryžiaus kapinėse. KSK

prašo, ypač Amerikos Vyčius, 
ateitininkus ir skautų atstovus, 
kurie neturėjo progos tinkamai 
pabendrauti per jų šv. Kazimie
ro tradicinius pusryčius.

Visoms ir visiems Kaziuko mu
gės talkininkams širdingas skau
tiškas ačiū.

Į pasilinksminimą atėjo tik 
viena kaukė — Pavergta Lietu
va (T. Stasaitė). Jai buvo įteik
tos abi dovanos, skirtos prekybi
ninku Klimaičių ir Gražulių.

Clevelando skautės

Clevelando santariečiai
pradėjo aukų vajų Kosto Os
trausko "Kanarėlės” išleidimui. 
Santaros įgaliotinis tam reikalui 
Clevelande yra inž. Albertas Vai- 
taitis. Aukų dydis nenustatytas. 
Asmenys aukodami penkis dole
rius (ar daugiau) tampa garbės 
leidėjais. Jų pavardės bus iš
spausdintos išleistoje knygoje, 
kurią kiekvienas garbės leidėjas 
gaus nemokamai.

Pirmųjų aukotojų tarpe jau

yra ir vienas garbės leidėjas. Tai 
p. Aleksas Sperikaitis, žinomas 
L.V.S. "Ramovė" veikėjas, pa
skyręs "Kanarėlei" penkių dole
rių auką.

Vietiniam Santaros skyriui 
vadovauja stud. Danguolė Bar
tuškaitė.

Vasario 16 v. gimnazijos 
rėmėju būr. Nr. 160, 134, 104, 

metinės apyskaitos apžvalgoje 
rėmėjų skaičiuje, praeitam Dir
vos Nr. nebuvo paminėti šie na
riai: 4 metus gimnaziją rėmęs 
160 būr. narys A. Liutkus. 2 m. 
vienkartinėmis aukomis prisidė
jęs M. Aukštuolis. 4 m. gimna
ziją rėmęs P. Jurgaitis kasmet 
aukoja gimnazijai po $20.

Visi kiti lėmėjai aukojo gim
nazijai po $1 mėnesiui.

2 šeimų namas
4 kambariai viršuj ir 4 apa

čioj, 2 gaso pečiai, apsauginės 
langinės, šiukšlių degintojas. La
bai geram stovy.

1011 E. 76 St. ’

PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA PERSIŲSTI 
SIUNTINIUS J SSSR, LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ 

ir kitus kraštus vis dar laikoma

PARCELS TO RUSS1A, INC.
BROOKLYN, N. Y.

Ši firma įgaliota Intourist Maskvoje, čia vietoje rinkti muitus 
už siunčiamus daiktus į SSSR.

Kadangi visos agentūros uždarytos, patobulinimui patarnavimo ir pa- 
skubinimui siuntinių pristatymo j SSSR, kartu klijentų patogumui, jau iki šiol 

PARCELS TO RUSSIA, INC.
atidarė skyrius:
11601 Jos. Čampau Avė., Detroit 12, Mich., Tel. TOtvnsend 8-0298 
651 Albany Avė., Hartford, Conn. CHapel 7-5164
121 So. Vermont St., Los Angeles, Calif., Tel. DUnkirk 5-6550 
78 Second Avė., New York City, N. Y., Tel. ORchard 4-1540.

Galima beveik viskas siusti — nauji ir dėvėti rūbai, maisto produktai, 
o taip pat visokiausi vaistai, Streptomicin, Penicilin, Rimofon ir kiti. Vaistai 
siunčiami oro paštu gavėjui pristatomi per 7-10 dienų.

NAUJIENA, dabar galima siųsti "ANTI-POLIO SERUM”
Taip pat siunčiamos rašomos mašinėlės įvairiais alfabetais, akordijonai, 

siuvamos mašinos.
Pristatymas garantuotas ir gaunate gavėjo parašą. 

Naujas adresas:

PARCELS TO RUSSIA, Ine.
1530 Bedford Avc., Brooklyn 16, N. Y.

(Už kampo buvusios vietos). Tel. INgersol 7-6468, 7272
Įstaiga pirmąjame aukšte. Patikrintas laisvas automobilių 

pasistatymas. Įstaiga atidaryta kasdien, įskaitant sekmadienius 
nuo 9 iki 6 vai. ir šeštadien. 9-4 vai.

Firmos veikimas pertvarkytas, kiekvienas siuntinys išsiunčiamas neati
dėliojant ir paskyrimo vietų pasiekia per 7 savaites, oro pašto siuntiniai per 
7-10 dienų.

Mes duodam ir keičiam Eagle Stamps

AŠEMENT store |
........................... i.- ..i. ... ......-i

Mažiau kaippuse KAINOS
Vyri) 24.50 Dan River

PALTAI
Vienos eilės guzikų modeliai 

su Raglan pečiais! 
Pilnas pamušalas! 
Neperšlampami!

Gražūs, lengvi paltai iš garsios Dan River neperšlampamos medžiagos. Pasirin
kite iš vienos eilės guzikų modelių su raglan pečiais. Spalvos iš pilkų, mėlynų, 
ar žalių 36-44 dydžiuose dėl reguliarių, trumpų ar ilgų. Visi yra su pilnu pa
mušalu, visų sezonų nešiojimui.

Paštu ir telefonu užsakymai priimami... šaukit CHerry 1-3000

The May Co.’s Basement Men’s Clothing Department



Bendruomenės'metinis 
susirinkimas

Dirva Nr. 10 * 1957 m. kovo mėn. 7 d.

(sks) Kovo 3 d. Clevelande 
Neringos tunto skaučių Kaziuko 
mugė Lietuvių Klubo salėse vir
šijo visas jų viltis ir pasirengi
mus. Jų sulaukta nepaprasto dė
mesio ir skaitlingų pietų valgy
tojų. Sunku buvo visus ir pa
tenkinti. čia reik padėkoti ir sve
čiams už susipratimą bei paro
dytą kantrybę.

Miela buvo stebėti skautukes 
padavėjas arba savo pačių rank
darbius parduodančias 'prie mu
gės stalų. O ir mugėje galėjo 
būti daugiau darbelių. Nepapras
tą pasisekimą turėjo lietuviškos 
lėlės, šios pramogos kaltininkės 
yra Clevelando skautininkės, ku
rios su malonia skaučių mamy
čių bei rėmėjų talka gražiai vis
ką pravedė.

Pakiliai 
iškilminga 
įsakymais 
skautiškos 
— įžodis, pakėlimai bei apdova
nojimai. Skautės įžodį davė: Rū
ta Gaidžiūnaitė, Laima Karužai- 
tė, Aldona Karužaitė, Ilona Pi- 
voriūnąitė, Živilė Ramanauskai
tė, Irena Beržinskaitė ir Ramunė 
Kubiliūnaitė. Jaunesn. skautės 
įžodį davė kand.: Danutė Griga- 
liūnaitė, Birutė Jocytė, Ramunė 
Juškė.naitė, Dalia Jurgaitytė, 
Aurelija Mačytė, Zita švelnytė, 
Milda Jokūnaitytė ir Daiva Ra
manauskaitė. Vilkiuko įžodį davė 
kandidatai: Šarūnas Lazdinis, 
Virgilijus Dučmanas, Edmundas 
Vaičeliunas ir Andrius Venclaus- 
kas. Jie visi pasipuošė naujais 
kaklaryšiais, jiems užrišti tra
diciniai mazgeliai. Tai buvo pras
minga diena naujoms jėgoms 
stoti lietuviškos skautybės kelin.

Skautės — Aldona Grėbliūnai
tė, Meilutė Juškėnaitė, Rūta 
Mockutė, Audronė Geležytė ir 
Nijolė Garkite tapo pakeltos . į 
paskiltininkės laipsnį. Jūrų skau
tės Dalia Benokraitytė ir Danu
tė Jurgutavičiūtė pakeltos vai- 
rininkės laipsnin.

Pilėnų tunte tapo atžymėti — 
sktn. G. Juškėnui įteiktas Padė
kos ordinas, o į vyresn. laipsnius 
pakelti: vyresn. valtininko — 
valt. Algis Andrašiūnas, vairi
ninko — jūrų skautai Alb. Kor
sakas ir Šarūnas Peckus ir pa- 
skiltininkio — skautas Algis ------
Garlauskas. | dangi tik pirmos 3 vietos vyrų

Sveikino abu tuntininkai — krepšinyje ir po 2 pirmos vietos 
sktn. A. Petukauskienė ir sktn. ir moterų tinklinyje laimėję ko- 
V. Kamantas. Pastarasis per įsa-' mandos turės teisę dalyvauti 
kymus pabrėžęs DLK Vytauto! 7-siose žaidynėse, balandžio 27- 
skautų dr-vės veržlumą tarpe 
vietos skautų vienetų Clevelan
de. Išreiškė ypatingą padėką vy
tautėnų dr-kui v. s. V. Kizlaičiui 
ir jam įteikė garbės vieneto 
ženklą, kuri vytautėnai laimėjo 
antrus metus paeiliui.

Iškilmingoji tuntų sueiga buvo 
skirta Lietuvos skautų globėjo 
Šv. Kazimiero dienai, pasaulinės 
skautybės 50-čiui ir jos įkūrėjo 
Lorde Roberto Baden-Powellio 
šimtajam gimtadieniui atžymėti. 
LSS Tarybos narys vyr. sktn. Pr. 
Karalius savo kalboje per trum
pą laika sugebėjo tiksliai išreikš
ti tokiai šventei svarbias mintis. 
Sueiga skatinančiu žodžiu ir mal
da užbaigė sk. kapelionas kun. 
Goldikovskis.

Po pertraukos iš scenos pra
bilo žodžių dvikova Lašininis ir j
Kanapinis. Jų ginčan buvo, materialiniai, bet kartu ir pa- 
itraūktos emigracinio lietuviš-l skatinsime jaunimą parodydami 
kojo gyvenimo aktualijos. Užbai- susidomėjimą jų pasiekimais.

praėjo abiejų tuntų 
sueiga. Tuntininkų 

pranešti Clevelando 
veiklos pasireiškimai

Lietuvių Bendruomenės Cleve
lando Apylinkės metinis susirin
kimas įvyks sekmadienį, kovo 17 
d., lietuvių salėje, 11 vai., tuoj po 
pamaldų. Bendruomenės nariai 
prašomi tą dieną atidėti kitus 
reika'us ir dalyvauti susirinki
me.

Kadang tai bus metinis Cleve
lando Apylinkės susirinkimas, 
valdyba pasirūpino, kad ji būtų 
iškilminga. Dienotvarkėje įeina 
mirusių pagerbimas, dalyvaujant 
Čiurlk.nies Ansambliui.

Mugė sulaukė tikros spūsties (gai Kanapiniui teko griebtis šluo
tos argumento. Ačiū Clevelando 
Vaidilos teatro aktoriams Z. Pec- 
kui ir Ig. Gafaučiui už šią sma
gią staigmeną. Jiedviem tuntin. 
sktn. A. Potukauskiene įteikė 
Vilniaus verbas. Vaizdelio tekstą 
paraše Z. Peckus, dekoracijas 
piešė dail. sk. vytis Alg. Muliolis. 

Daug gyvumo programos pa
baigai suteikė skaučių scenoje) 
pašokti tautiniai šokiai, čįa ne
paprastos katučių audros sulau
kė drąsios Jokūbaičių dukrelės.

Mugė užbaigta pasišokimu ir 
žaidimais.

Neringos skautininkių ir skau
čių pirmoji Kaziuko mugė su
laukė Cleveiande nepaprasto pa
sisekimo. Lauksime kitų metų 
Kazimierinii ir linkime skau
tėms iš anksto pasiruošti priimti 
savo mugėje skaitlingesnius sve 
čių burtus.

Dr. J. Basanavičiaus mirties 
minėjimas

Kovo mėn. 24 d. 11 vai. 30 min. 
lietuviu salėje ruošiamas iškil
mingas lietuvių tautinės sąmo
nės žadintojo, Aušros steigėjo, 
lietuviu tautos patriarcho Dr. 
Jono Basanavičiaus 30 metų 

i mirties sukakties minėjimas.
Programoje prof. dr. Vinco 

’ Maciūno paskaita ir meninė dalis.
Lietuviškoji visuomenė, ypa

tingai jaunimas, kviečiami skait
lingai dalyvauti. Įėjimas nemo
kamas.

Rengia Korp. Neo Lithuania 
Clevelande.

Apygardinių žaidynių išvakarėse

šį savaitgalį Clevelando spor
tu besidominčioj i publika turės 
progos pamatyti geriausių mūsų 
krepšinio ir tinklinio komandų 
žaidimą, kada į Vid. Vak. Spor
to Apygardos vyrų ir moterų 
krepšinio ir tinklinio pirmenybes 
suplauks arti 100 dalyvių iš Chi
cagos, Urbanos, Detroito, Ro
chesterio ir Clevelando.

Tokios pirmenybės yra vykdo
mos jau 5-ti metai iš eilės. Pir
mą kartą buvo pravestos 1953 
m. Clevelande. Nuo to laiko Cle
velande šios rūšies varžybų ne
buvo.

Šiais metais apygardinių pir
menybių svarba padidėja, ka-

28 d. Toronte.
Pirmenybes globoja ALB Cle

velando Apylinkės Valdyba, kuri 
jau nevieną kartą parodė daug 
palankumo sportininkams suteik
dama medžiaginės ir moralinės 
paramas.

šeštadienį, kovo 9 d. žaidynės 
vyks Auduboh Junior High 
School salėje, 3055 East Blvd. 
(tarp Shaker Blvd. ir Kinsman 
Avė.), nuo 12 vai. iki 8 vai. vak.

Sekmadienį, kovo 10 d., nuo 12 
va'l. iki 4 vai. Finalinės varžybos 
ir dovanų įteikimas bus pravesta 
visiems pažįstamoje East High 
School salėje, 1380 E. 82 St. 
(tarp Superior Avė. ir Wade 
Park Avė.).

Lietuviškas Sportas reikalin
gas paramos. Savo atsilankymu 
į varžybas ne tik pagelbėsime

LOKOR DELICATESSEN
6502 Superior

("kampas E. 65 ir Superior)

Sveikiname visus lietuvius klijentus. Būtinai atsilan- 
kykit į mūsų krautuvę ir pareikškit savo pageidavimus, 
kokių geriausių maisto produktų norėtumėt visad gauti.

Manome atidaryti specialų lietuviškų delikatesų sky
rių ir pardavinėti lietuvių mėgiamus maisto produktus.

Pas mus puikiausia lietuviška duona, sūriai, ikrą, alus 
ir vynas.

Telef. EN 1-9142

Inž. Kęstutis Kalėda, 

pramcnės-prėkybos reikalais 
Kolumbijos atvyko į JAV. Cle- 
velftnde prabus apie dvi savaites.

Zigmas Jankus 

lietuvių skautų Jamboree 
dui paaukojo 10 dolerių.

iš

Fon-

Jonas ir Ona Miheličiai

Mokyklos Užgavėnių programa 1

Pereitą šeštadienį Lituanisti-] 
nės Mokyklos mokiniai turėjo 
smagią staigmeną: šeštadienio 
Mokykla pamokas užbaigė 11 vai. 
ir visi nusileido į salę, kur jau 
buvo paruoštos vaišės, čia sma
giai pasižaista, pasilinksminta ir 
pasivaišinta, žaidimus ir vaišes 
gražiai organizavo ir pravedė 
mokyklos mokytojos: Tamulio- 
nienė, Stasienė ir Astrauskienė.

Visi mokiniai buvo pavaišinti 
gėrimais, namuose keptomis 
pončkomis ir kitais skanėstais, 
kuriuos pagamino ir šiam pa
rengimui paaukojo p. Liaukonie- 
nė, Stasienė, ir Obelėnienė. Or
kestro pareigas atliko Koklių pa
tefonas. Mokiniai, ypač mažieji 
šiuo Užgavėnių parengimu laba' 
patenkinti. Pramoga buvo su 
rengta šv. Jurgio Mokyklos ii 
šeštadienines Mokyklos moki
niams. Parengime dalyvavo virš 
100 mokinių.

visiems Dirvos skaitytojams 
siunčia geriausius sveikinimus] 
iš New Orlean, La. Jie ten 
šventė Užgavėnias ir toliau 
važiavo į Floridą.

Jadvyga ir Edmundas 
čapkevičiai

susilaukė ketvirtojo sūnaus 
riaus.

- T

at- 
iš-

DIEVO KARALYSTĖS 
ŽINIOS

Mokesčių mokėtojams
Į Clevelando, lietuvių patogumu 
j Jonas Kazlauskas ir Andriu' 
Mackevičius pradeda pildyti pa 
jamų mokesčius (income tax) 
sekmadieni nuo 11:30 iki 2 va! 
"Dirvos’’ patalpose kiekvieni

Ma-

Prašo atsikeisti
Per Kaziuko mugę buvo pa 

keistas lietpaltis. Prašome atsi 
keisti pas P. Petraitį — 422 E 
123 St., telef. GL 1-2359.

JUOZO KAMAIČIO 
naujų batų parduotuvė 
batų taisymas ir odos 

pardavimas
1389 East 65 St.

J. C I J U N S KAS 
LAIKRODININKAS

Norintieji kreiptis telefonu 
šaukit GA 1-7658 tarp 7-9 vai. 
vakaro. Sekmadieniais visą die
ną.

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

753 E. 118 St.
CIeveland 8, Ohio 
Telef.: LI 1-5166

Grįžo J. Urbšaitis

Šį antrad’enį grįžo iš Floridos 
į Clevelandą senosios kartos veik
lus visuomenininkas Juozas Urb 
šaitis. Jis septynias savaites iš
gyveno pas savo brolį Andrių, 
Miami Beach, Floridoje.

J. Švarco
auto mašinų dirbtuvėse galite 
nusipirkti amžinuosius akumu
liatorius. Kreipkitės į dirbtuvę 
— 1254 Addison Rd., He 1-6352 
arba į namus telefonu LI 1-4611.

Skelbiant BALF aukotojus 
turėjo būti paskelbta: M. J. Mi- 
koniai aukojo $20.00; D. J. šir
vaičiai, V.'Galinis jį? Cečys po 
$2.00.

TH?EEW 
BMNTJNGGO.

Lietuvių įmonė dažo ir deko
ruoja naujų ir senų namų butus 
ir įvairias sales. Taip pat ištaiso 
ir atnaujina sienų bei lubų tinką.

žiemos metu duodame papigi 
nimą.

677 E. 128 St. 
Telef.: MU 1-8368

J. S. AUTO SERVICE
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.

24 hours towing.
Dienos telef.: HE 1-6352. 
Nakties telef.: LI 1-4611.

JUMS CERI NAMAI
Eddy Rd. — St. Clair rajone, 

labai gražūs vienos šeimos 3 ii 
4 miegamųjų namai.

šeimų mūrinis namas, ge- 
Stovyje. geros pajamos.
RA I NAUSNERIS. 

Pairtų prekyba; namų, baldų 
automašina apdrauda. 

11809 St. Clair
UL 1-3919 LI 1-921 f—

4
ram

i

GERI PARDAVIMAI
Grovewood Avė. trijų šeimų 

namas iš 5, 4 ir 4 kamb., gaso 
pečia\ geram stovyje, prašo 
$21,000.

East CIeveland iš 8 kamb. co
lonial su 4 mieg., naujas gaso 
pečius, garažas, prašo $13,500.

East 185 — 290 St. iš 7 kam'., 
mūrinis bungalow, 2 mieg. apa
čioje ir 2 viršuje, 2 garažai, di
delis sklypas, per 10 vaismedžių, 
prašo $18,500,

Edgecliffe — E. 207 St. į šiau
rę nuo L. Shore Blvd. 2 sklypai 
po 45x170, prašo už abu $7,500.

Mes turime parduoti ir daug 
kitų namų bei sklypų.

Šaukite Paul Mikšys namų 
telef. LI 1-8758 arba office

Kovac Really
969 E. 185 St.

KE 1-5030

Piaoityje Dievas pirmiausia 
turėjo darko su Izraelitais, pas
kui ji.1 kreipėsi prie pagonus ir 
pranašystėse yra parašyta, kad 
jis ir ateityje vartos tokią pat 
metodą. (Zakarijas 8:29-23). 
Kuomet žydai pripažins senovės 
vertuosius už Jehovos atstovus 
ir sutiks su jų patvarkymais, 
tuomet Dievo malonė, ligos ir 
mirtis pradės iš palengvo ma
žėti ir ant galo visai sustos, žy
dai eis aukštyn šventenybės 
vieškeliu ir-sustiprės kaip kū
nu taip ir protu. Pagoniai greit 
pastebės, kad žydai turi tokias 
palaimas, ir jie pradės pageidau
ti dėl savęs tokių palaimų. Tokiu 
būdu Jehova privers juos ieško
ti jį. Gali būti, kad šitos palai
mos yra prilygintos prie "lie
taus” Zakarijo 14:17. Kaip lie- : 
sus atgaivina suvytusią žolę, I 
taip palaimų lietus atgaivins su-1 
vytusia žmonijos viltį. — Psal- 
mas 72:6-9; Apašt. Darbai 3:19.

Niekur šventas Raštas nesa
ko, kad tuojau po Dievo kara
lijos įkūrimo Jeruzalyje, mirtis 
bus sustabdyta visoje žemėje. 
Tam priešingai Izajas 2:2-4, Mi
kas 4:1, 2, ir Zakarijas 14:16-19 
sako, kad norėdami gauti palai
mų, žmones turės eiti į Jeruza- 
lį, jei ne kiekvienas asmeniškai, 
tai nors per tam tikrus atstovus. 
Be abejonės, kad sakinys "Pra
šyk ir gausi ’, bus ateinančios . 
gadynės įstatymu. Atseigimo 
palaimos bus prieinamos visiems 
viešiems, bet nė vienas nebus 
priverstas.

Skelbia:
UTĖLIAM SHIMKUS
1110 E. 76th Street 
CIeveland 3. Ohio

PRADĖKIT MAŽA SUMA!

BET PRADŽKIT DABAR!

Santaupos apdraustos iki $10.000 
3% palūkanų.

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

J.l -J - iiENRr yJK.SACt v O.. MlOIHAįX '• < B

I. J. S A M A S JEWELER
šveicariški ir geriausi. Amerikos laikrodžiai 

laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
pasirinkimas.

7007 Sunerior Avė. Greta Eželiu Theatre
Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354

CADMIJAUS 
AKUMULIATORIUS — 

BATTERY 
AUTOMOBILIUI LEEMON'S CAFE

Europoje naudojamas nuo 
radimo dienos — 1909 m. dar 
tebeveikia. Amerikoje vadinamas 
amžinu.

Negenda nuo šalčio, karščio, 
elektros smūgių. Daug kitų gerų 
savybių. Garantijos laikas neap
ribotas.

iš-

Supažindinimui parduodamas 
papiginta kaina. Skambinkite B. 
Snarskiui — KE 1-0210 arba rei
kalaukite garažuose.

BALTIC SUPPLY CO.,
71 E. 207 St., Euclid 23, O.

iiiiiiiiiiiiiiii!iii!!ii::Ei!i!i;Eiii!iis;iiiiii:iiin

GALIU JUMS PADĖTI 
PERKANT AUTOMOBILI IR 

TUO SUTAUPYTI!
GERI NAMAI

Eddy — St. Clair rajone dide
lis 4 miegamųjų namas. Labai 
geram stovyje.

I
East Clevelande geras 7 k..vie- savimo sąlygas: maždaug $4.5 

nos šeimos. Įrengiamas trečias ug $100 perkant naują mašiną 
aukštas. Netoli visų patogumų. | ar 6% perkant naudotą mašiną 
V. Bakunas, LI 1-4530 vakarais
P. Gibbons Broker, UL 1-2327

Prieš perkant naują ar geres
nį naudotą automobilį, šaukite 
mane.

Jūs gausite žemiausias finan-

GERAS 2 ŠEIMŲ NAMAS
East 84 St. rajone, Į šiaurę 

nuo Superior. Po 6 kambarius. 
Dvigubas garažas, gaso šildymas 
ir porčiai. Geram stovyje, šauk
ti po 6 vai. vakaro RA 1-0913.

Įskaitant ir gyvybės draudimą, 
šaukite:
Paulina Mozuraitis, agentas 

Telefonas SK 1-2183 
lllllllllllllltlIlIlIlIIEHIEIIIIIIKIIEilIlIilIHIlI 
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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 DARYDAMI

Visiems Clevelando lietuviams reikėtų pagalvoti prieš einant 
kur nors praleisti linksmai laiką ar rengiant subuvimus, vakarus, ves
tuves — kur yra patogiausia vieta ir kur būtų pareiga visa tai atlikti. 
Atsakymas pats atsiranda, jei galvojame, kad savi turime remti sa
vus. 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 drau
gus, pažįstamus, praleisti lietuviškoje nuotaikoje savuose namuose.

LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ. EX 1-1143

1 , T,- ----------m‘ūmi T--|—j ■ -y — T'T-Tr.—i.nW i-.TTT"i. '■'iiti’.ilBgggaMEB

Pilnai padengta apdrauda HI 2-7626

WM. DEBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

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

i
i 
i 

!
J
I

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

išvežiojame j namus.
Nesvarbu, ar jūs esate pėščias, 
ar keleivis savoj ar keno kito 
mašinoj. Jums svarbu žinoti apie 
naują Travel Accident Policy. 
Iki $5,000 apdrauda tik už $5.00 

per metus.
Gyvybės, nelaimių, ugnies, 

automašinų apdrauda 
Skamhikit: SK 1-2183

P, J. KERSIS
609 Society for Savings Bldg.—CIeveland, Ohio

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

kitės į mane, gausia pigia kaina.. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reik’aluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir išpildymai 
garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai. I

PAULINA 
MOZURAITIS, 

agentas

&>

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

6212 Superior Avenue Tol. 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 j mus ;i būsit patenkinti

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & IVilliam

Licensijuoti laidotuvių direktoriai
25 metai simpatingo ir rimto

6621 Edna Avenue
936 East 185 Street

J. Jakubs
ir balsamuotojai 
patarnavimo

ENdicott 1-1763
KE 1-7770

k

i



8 Dirva Nr. 10 * 1957 m. kovo mėn. 7 d.

E3

VACLAVUI DIRMEIKIUI

8v i

1 WAFIElD
išsiskirus iš gyvųjų, reiškia širdingų užuojautą jo broliui

DR. BRONIUI DIRMEIKIUI
BERNARDAI,

ir visai šeimai

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos
Centro Valdyba

Stasys Santvaras

Metai, kaip sudegę anglys, tvyro praeity, 
Metai — mūsų kelio kilomętriniai stulpai. 
Aidi Tavo žingsniai laiko erdvėj palikti, 
Skamba giesmės, kaip velykiniai varpai.

Medakcijoa ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEndersoit 
1-6344, Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GL 1-3976).

Kelias tolimas, bet mielas... Mielam

DR. BR. DIRMEIKIUI,

II I BRONYS RAILA

PRIBRENDUSIŲ REFORMŲ 
REIKALAS

Kuo galima padėti tautai už 
geležinės uždangos ? Daug kuo ir 
įvairiausiomis priemonėmis, pri
silaikant didžiausio atsargumo.

Pirmiausia, išlaikyti užsienio 
opinijoje gyvą šios tautos lais
vės bylą. Kad tai geriau vyktų, 
reprezentuoti tos tautos kultūri
nes ir kūrybines pastangas, jos 
dvasinį pajėgumą, originalumą, 
jos nupelnytą teisę gyventi ne
priklausomai. Tai yra didelis ir 
sunkus uždavinys, bet veiksmin
giausias. Mums dažnai sakoma: 
reikia eiti į svetimuosius veikti 
jų tarpe, kalbėti ir rašyti jų kal
ba. Tai be abejo teisinga, ir mūsų 
tautos laisvės bylai reikia viso- 
sokių jiastangų. Tačiau niekada 
neužmirškime, kad pagrindas ir 
užsienyje ir namie lieka pa
ti lietuvių tauta, jos ben
druomenė. Jei neliks tautos, jei 
nebėliks savųjų ir savosios tau
tos, jos kalbos, dvasios ir jos pa
jėgumo, tai jokia svetimųjų sim
patija mums nebepadės. Lietu
viško veikimo bazė privalo likti 
pačių lietuvių apimties skrituly
je. Ji yra pirmoji- visų kitokių 
veikimų versmė!.

Lietuvos okupacijai tęsiantis 
jau daugiau nei pusantro dešimt
mečio ir ryškėjant pasyviai Va
karų laikysenai pavergtųjų tau
tų atžvilgiu, ar. z mano minėtas 
Lietuvos partizanų regoj ląvimas 
užsienio lietuviams iš n."’’’o igy- 
ja prasmės, kaip buvęs ir šian
dien liekąs teisingas. Tos nuo
latinės dviejų ar trijn partijų 
lyderių pastangos "valdyti” lie-1 
tuvius ir iš užsienio neva "vado-j 
vauti Lietuvos išlaisvinimui” yra' 
galutinai vaikiškos, kaip lygiai ir 
pastangos subordinuoti sau Lie
tuvos santvarką ir keitinėti jos 
konstitucijas, suskirstyti lietuvių 
visuomenines grupes į "geras” 
ir "blogas”, monopolizuoti lietu
vių tautos valios atstovavimą ar 
išdavinėti patriotizmo patentus. 
Seniai yra pribrendęs ir perbren- 
dęs laikas ieškoti ir surasti už
sienyje tokią bazę lietuvių poli
tiniam vėikimui, kurie pajėgtu 
sutelkti visas pozityvias jėgas ir 
atsiremtų ne tiek partijų pro
gramomis (apie kurias mažai net 
kalbama), bet visais lietuvių dva
sios ir kultūros veiksniais.

stovai ir Lietuvių Tautinis Są
jūdis. per eilę metų vienu ar kitu 
būdu išbandę šių dėsnių laikytis 
ir juos įgyvendinti vadinamaja
me Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tete, įsitikino, kad tai nebuvo ten 
įmanoma, pasitraukė iš šio be
prasmiško partinio lenktyniavi
mo ir nuolatinių intrigų sambū
rio. ligai netrukus, prieš porą 
metų šių keturių rezistencinių, 
politinių ir visuomeninių orga
nizacijų įgailotiniai New Yorke 
pasirašė susitarimą ir deklara
ciją, kuria buvo įsteigta Lietuvos 
Nepriklausomybės Talka ir jos 
veikimui remti — Lietuvos Ne
priklausomybės Fondas.

Jų veikimo dėsniai, dvasia ir 
siekimai buvo ne kartą skelbti 
mūsų spaudoje, nors reikia pri
pažinti, kad dar lieka ateityje 
didelis išaiškinimo ir tų dėsnių 
įstiprinimo uždavinys. ;

nes pasitikime lietuvio protingu
mu, realumu ir tikruoju patrio
tizmu. Kaip gal skaitėte laikraš
čiuose, Liet. Neprikl. Fondo su
rinktas kuklias lėšas mes • pir
miausia panaudojome LNT dar
bo įr organizacijos įtvirtinimui, 
okupuotos Lietuvos būklės stu
dijoms ir informacijai apie tai, 
lietuviško balso atstovavimui 
kaikuriose tarptautinėse organi
zacijose ir lietuvių 
propagandos akcijai 
visuomenėse. Labai 
platus darbas, ypač 
rosios paskirties srityje, tebe
stovi prieš akis.

kultūrinės 
kitų tautų 
didelis ir 

šios pasta-

VIENAS DARBO PAVYZDYS

KAIP SUSITELKĖ LNT

šeimai ir giminėms, jo broliui mirus, užuojautą reiškia

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Chicagos Skyrius

TYLUS DARBAS, AR 
"LAIMĖJIMAI”?

Vieną konkretų pavyzdį tačiau 
norėčiau trumpai suminėti.

1956 ni. kovo 17-18 dienomis 
Vakarų Vokietijoje, Štutgarte, 
buvo suorganizuotos vad. baltų 
kultūros dienos, kurių metu bu
vo paskaitų, meno, dainos ir mu
zikos manifestacijų per vokiečių 
radiją ir t.t. Iniciatyvos ėmėsi1 
Lietuvių-Vokiečių sekcijos pir-

Penkiasdešimt, tai naktin nubėgus toluma, 
Tai tik aidas niekad nebegrįžtančių dienų, — 
Tai poeto, tartum bitės, rankiota dūmą 
Skausmo, nerimo, svajonių ir sapnų.

Ak, tie metai, tai tamsoj sublizgę žiburiai — 
Didžios laiko marios — Vakar. Nūdien ir Rytoj, 
žodžių tonai virpa, iyg padangių vyturiai, 
Aidi sieloj neramumo prislėgtoj. —

Meilės godą Tu pravirkusion širdin neši, 
Laisvę, taiką, viltį, žmogui pavergtam skelbi — 
Ir diena prašvinta į dienas nepanaši,
Širdys plazda vasaros karštam glėby.

Vėtrose suduš tie metai skausmo ir skriaudų, 
Dievo dukra saulė patekės ant vandenų! — 
Aš girdžiu Tave anapus sutemų juodų, 
Aš girdžiu anapus tūkstančių dienų ...

' kad jos pakartojimas, atitinka- kurią okupantas yra užsimojęs 
mai pritaikius, būtų galimas ir ištrinti iš mūsų Tautos atmin- 

j reikalingas daugelyje kitų mies- ties, o kai to negalima, tai bent 
1 tų ir daugelyje kitų kraštų..
, Amerikoje, tik gal kiek ma

žesnės apimties kultūrinę pro- 
, gramą, kaip žinoma, pernai Wa- 

shingtone rinktinei amerikiečių 
publikai buvo pateikęs Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos sąs-1 kurioje, kaip iš atskirų atsisklei- 
krydis. Kaip šis grynas kultūri-j dimų yra paaiškėję, Lietuva ir 
nis žygis buvo žvarbiai ir žvairai Rusija, esą, nuo pačių seniausių 
pasitiktas ir įvertintas mūsų tu-- laikų gyvenusi pavyzdingoje 
lų partįninkų, daugelis dar atsi-Į draugystėje, didžiųjų Lietuvos 
mename.

Šie du faktai parodo, kokiais' n®^ūta ir rusų priespaudos, gi 
keliais gali būti vedamas lietu-j Lietuvos okupacija aname šimt- 
visko reikalo gyvimmas ir musų 
tautinės kultūros propaganda, ir 
kas iš mūsų ja daugiausia yra' 

| suinteresuotas. Taipgi abu fak- 
I tai parodo, ko galima tikėtis iš Lietuvos istorija, o kad ji gali

, sa
vaip pritaikoma ar išjuodinta, tai: 
rodo ir mūsų, Amerikos lietuvių, | 
spauda ir gausūs prasidėję atsi
minimų rašymai.

j ją suteršti. Nepamirškime, kad 
jau daugiau kaip dešimtmetis 
Lietuvos mokyklose nemokoma 
tikroji Lietuvos istorija, gi oku
panto pakalikai vis teberuošia 
naują jiems tinkamą "istoriją”,

kunigaikščių veik nebūta, kaip

metyje ir net spaudos uždraudi
mas buvęs daugiau tik progreso 
reiškinys!...

Taip gali būti "pakeičiama”
UlUtU V 1U- V V1MVL1U OCIkVlIVO MII“ x 1 • J ■ • 1 • • 1

mininkas adv. J. Bataitis, pasku- tų, kurie dar nieko nenorėjo, kas į būti keičiama, iškraipoma, nocona mniivofi iv» nialzn nunin _ __________ __ • i •
tinis LLKS atstovas Vlike, da
bartinis Vokietijos Liet. Ben
druomenės valdybos pirmininkas, 
artimas LNT bendradarbis, taip-

Lietuvos Nepriklausom y b ė s
Talkos veikimo pajėgumas ir ją 
remiančio Liet. Nepriklausomy- x v„lp-
bės Fondo turtingumas priklau-l gi LNT ir Santarvės bendradar-
so nuo lietuviškosios visuomenės bis muzikas Valteris Banaitis, 
susidomėjimo ir supratimo laips- LRS Europos Komiteto pirmi

ninkas inž. K. Drunga, Dr. P. 
Rėklaitis ir keli kiti, šiai labai

nio.
Mes neturime pagrindo nusi

minti, jei šiandien dar negalime Į plačiai ir gražiai lietuvių kultū- 
pasigirti jokiais triuškinančiais ....................
laimėjimais. Mes, pvz., neišgavo- 
me lietuviškų pasų "pripažini
mo”, neįsteigėme jokių naujų 
lietuviškų "ambasadų”, nepasie
kėme, kad mus Vakarų Vokieti- 

i ja, Kuba, Ispanija ar koks kitas 
I kraštas "pripr intų” egziline vy
riausybe, o mūsų atstovus jos 

i konsulais, kaip kad buvo laiks 
nuo laiko be jokio pagrindo pasi
garsinama iš kitos pusės. Mes 
dar neturime laimėjimų, kaip jų 
niekas iš tikrųjų dar neturi.

Tik mes nesiruošiame lietuviš
ką visuomenę prigaudinėti fan
tazijomis ir tuščiais burbulais,

pasenę, užmiršti ir nieko naujo 
išmokti. :

Meninės, muzikinės, literatū
rinės kūrybos manifestacijos, 

: vienos iš svarbiausių ir giliau- 
i šiai siekiančių, yra be abejo tik 
| vienos iŠ 1 priemonių Lietuvos 
I laisvės reikalui gyvinti. Kitos, — 
politinės, visuomeninės, ekonomi
nės ar saldos priemonės — taip 
pat nuolat reikalingos ir įderin- 
tinos į visumą. Tie keliai ir ta- 

I keliai susibėga, turėtu susibėgti 
(į vieną punktą — Lietuvos lais-J visada yra toks gyvybiškas ir 

, | vę.>Tą laisVė ir nepriklausomybę. | stiprus dalykas, kad jos neužmig- 
\ kurios šviesiausiu simboliu ir jokie klastojimai ir okupantų 

1 kulminaciniu tašku yra Vasario, dešimtmečiai.
šešioliktoji, mūsų visų lietuvių 
didžioji šventė.

ros propagandos akcijai jie, nors 
ir prašę, nesusilaukė jokios pa
ramos iš jokio kito garsaus fon
do, o dar buvo pašnibždomis ap-Į 
skelbti "skaldytojais”. Paramą' 
suteikė tik Liet. Nepriklausomy-j 
bės Fondas ir dar vienas dosnus 
lietuviškų darbų rėmėjas iš Ame
rikos.

Vokiečių visuomenėje tinka
mas ir platus lietuvių kultūrinės 
vertės manifestavimas šiandien 
ir ateityje yra, savaime aišku, slegiamas, Vasario šešioliktosios 
labai svarbus reikalas. Tose štut-Į dvasią išgyventi tegali tik tyliu 
garto dienose buvo parengta to- susikaupimu, ši šventė yra bran-: 
kia turininga ir gera lietuviškos giausia šio šimtmečio lietuvių 
kultūros pavyzdžių programa, istorijos išraiška, tos istorijos,

ISTORIJOS KEITĖJAI
Tėvynėje lietuvis, okupanto

SUPRATIMO BEIEŠKANT
Dėl to daug netenka nugąstau

ti, nors reikia gailėtis. Poznanės 
streike ir Vengrijos sukilime 
veikliausiai dalyvavo tas jauni
mas, kuris užaugo jau sovietinė
je sistemoje. Tautos laisvė, mat,

Bostonas, 1957 m. vasario 2 d.

* *

Bernardas Brazdžionis

Dėkoju, Stasy, Tau už guodžiantį žodį, 
Jis Tavo bičiulišką širdį parodė.
Bet aš, čia sustojęs po palmių pavėsiu, 
Tuojau atsakyti į jį negalėsiu.

Nesideda žodžiai, nesirenka rimai
Ir šitos eilutės, kaip gruodo arimai.
Nenoriu tokios sukakties savo švęsti — 
Einu nuo senatvės duris užsisklęsti,

Net žodžio tokio mintyse neminėti — 
Budėt lig aušros, į žvaigždynus žiūrėti 
Ir himną giedoti gyvenimo didžio, 
Kaip amžius Egipto senų piramidžių,

Kaip grožis Veneros ,kaip meilė Asyžiaus,
Kaip žemės prasmė ant Išganymo Kryžiaus, 
Kaip blėstantis mūsų tremties epizodas, 
Kaip žemiška laimė vidudienio soduos!

1957 m. vasaris, Los Angeles.

Iš Bendrojo Demokratinio Pa
sipriešinimo Sąjūdžio Užsienio 
Delegatūros vėliau išsirutulioju
si savarankiška Lietuvių Rezis
tencinė Santarvė buvo pirmoji, 
kuri nežiūrint tada plačios ir at
kaklios opozicijos iš mūsų tra
dicinių grupių pusės, skelbė šiuos 
Tėvynės primato (pirmumo) šū
kius, siūlydama susitarti dėl tik
rai vieningo ir demokratiško Lie
tuvos pagalbos centro užsieny
je, kuris darniai veiktų su Lie
tuvos Diplomatine Tarnyba, nuo
lat atsižvelgdamas i lietuvių tau
tos ir tarptautinę tikrovę ir ku
rio vidaus esmę sudarytų ne tiek 
pasaulėžiūrinis ar partinis atsto
vavimas, kiek tolerantiškas su
telkimas mūsų išeivijoje svar
biųjų dvasinių ir kultūrinių veik
snių.

Šiame kelyje nebuvome vieni. 
Mūsų politinės ir dvasinės rezis- 
tenciics dėsniams bei veiklos 
metodams pilną pritarimą pareiš
kė ligtol atskirai stovėjęs I ietu-

Fashion show and freedom fiesta, Accra.

Momen mark litcracy attainment In Mampang.

Some transport 
is primitive.

Įvairiais keliais, su įvairiomis 
pažiūromis žmonės eina į laisvę. 
Aš neliūdėčiau, kad ir lietuvių 
visuomenė išeivijoje tais klausi
mais yra susiskaldžiusi ar laikosi 
skirtingų pažiūrų. Bet aš visada 
piktinuosi tąja demagogija, ku
ri skelbia, kad ieškoma visų lie
tuvių vienybė, o iš tikrųjų ji ne
ieškoma ir nevykdoma, bet nuo
lat mažinama. Linkėčiau, kad 
LNT nepasiduotų tai demagogi
jai ir niekad neišsigąstų jokio 
krokodilo verkšlenimų.

Vienybė!... Kas yra tikroji 
veiksmų vienybė? Vienybė yra 
dėsniai ir dvasia, dėl kurių lais
vai ir nuoširdžiai susitariama. 
Patys įsitikinkime ir kitus įti
kinkime dėsnių teisingumu ir 
dvasios tyrumu, ir lietuvių di
džiuma ilgainiui tai supras, gi 
supratusi tai palaikys ir pati tuo 
gyvens.

Redakcijos prierašas: 'čia spausdinami St. Santvaro ir 
Bern. Brazdžionio eilėraščiai skaitytojui atskleidžia poeto 
Bernardo Brazdžionio 50 metų sukaktį, kurios jis sulaukė 
š. m. vasario 2 d. Dirvai malonu tokiu būdu įsijungti j tos 
sukakties minėjimą ir šia proga sukaktuvininką nuoširdžiai 
pasveikinti.

Bern. Brazdžionis yra vienas skambiausių vardų lietu
vių naujosios grožinės literatūros istorijoj. Iki šiol yra 
išleista dvylika jo poezijos rinkinių. Iš gyvųjų mūsų rašy
tojų Bern. Brazdžionis bene vienintelis yra pagerbtas visa 
eile grožinės literatūros premijų. Jis yra valstybinės pre
mijos, knygų leidyklos Sakalo, švietimo valdybos ir Rašy
tojų D-jos laureatas (premijas gavo už poezijos knygas 
ženklai ir stebuklai, Kunigaikščių miestas, Svetimi kalnai 
ir Didžioji kryžkelė).

Jaunimo ir mažųjų skaitytoju tarpe Bern. Brazdžionis 
yra žinomas kaip Vytė Nemunėlis. Jaunimui yra išleista 
aštuoniolika jo eilėraščių rinkinių, iš kurių Kiškio kopūstai 
pagerbti Lietuvos Raudonojo Kryžiaus premija. Taigi Bern. 
Brazdžionis yra ne tik didelio talento, bet reto darbštumo ir 
kūrybingumo poetas. Visa laiką jis puoselėjo tris motyvus 
— visuomeninį (lietuvišką ir bendrai žmogiškąš, asmeninį 
ir gamtos. Visur jis yra elegiškas ir giedras. Patriotikoje 
Brazdžionis stovi greta didžiųjų lietuvių poetų. Asmeniš
kuose ir gamtos eilėraščiuose jis pasiekia universaliosios 
poezijos subtilumą ir gelmę. Jo jaunimo literatūros kūriniai 
dažnai pakyla aukščiau specialiosios literatūros lygio. Šiuo 
metu Bern. Brazdžionis gyvena Kalifornijoj, Los Angeles, 
ir yra žurnalo Lietuvių Dienos redaktorius.

vos Atgimimo Sąjūdis. Lietuvos Nuotraukos iš Aukso Pakrantės Afrikoje, kur dabar lankosi JAV viceprezidentais Nixonas. Ten 
Laisvės Kovotojų Sąjungos at-l geriausiai pastebima primityvaus

AR PAKARTOSIM 
BASAN1AUS RYŽTĄ?

Tai sunkus kelias ir gal toli
mas, bet, anot poeto dainos, mie
las.

Jis mus lydės; pajūriais ir pa
mariais, į žydinčios Tėvynės lan
kas, miestus ir kaimus. Nuo kiek
vieno iš mūsų priklauso duoti 
teisingą ir vertingą įnašą Lie
tuvos laisvei.

Dr. Basanavičius, kuris mirė 
šiandien lygiai prieš 30 metų, 
tuo tikėjo ir didelėje tautos su
temoje prabilo mūsų tėvams Auš
ros pranašavimu. Pranašystė 
buvo teisinga, tauta jos siekimą 
parėmė. Kodėl mums to nepakar
toti? Neabejoju, kad kartosime 
ir laimėsime ir — senuoju, gra
žiuoju lietuvišku papročiu teik- 

į sime talką Lietuvos nepri- 
Į klauscmybei atgauti.

I

UŽSAKYKITE DABAR!

METROPOLITAN
APRIL 22 THRU 28 IN PUBLIC AUDITORIUM

April 25, Eve.: CARMEN: Stevens, Amara, Tucker. Cuarrera, Krall, Roggero, Ballet.

April 26, Eve.: LA PERICHOLE: Muneel, Ritchard, Uppman, De Polis, Franke, 
Herbert, Ballet.

April 24, Eve.: IL TROVATORE: Mllpnov, Rankin, Bjoerling, Merrill. Tozzi.

PAŠTU AR BOX OFFICE 
BILIETŲ PARDAVIMAS 
PASKIRIOM PROGRA
MOM PRASIDEDA KO
VO 25.

OPERA

April 28, Mat.: MADAME BUTTERFLEY: Albanese, Eliaa, Barioni, Harvuot, De Paolia.

PRICES: $10.00, $7.00, $6.00, $5.00, $4.00, $3.00, $2.00, $1.00. (Tax Exempt) 
Vietos kaikuriom kainom negaunamos visom operom. Praiau užraiyti antrus ir 

trečius pasirinkimus. Rąžykite čekius Northern Okio Opera Assoeiation, Ine.
BOX OFFICE: UNION BANK OF COMMERCE—Atidarą 9:30 A. M.- 5:30 P- M. 

Main Banking Lobby—E. 9 ir Euclid, Cleveland 14. MAin 1-8300—Librettoa 
(Praiau {dėkite grąžinimo voką su ženklu) Naudojamas tiktai Knabę pianinas

April 22. Eve.: LUCIA DI LAMMERMOOR: Poną, Peerce, Beelianini, Tolzi, Ballet.

April 23, Eve.: LA TRAVIATA: Tehaldi, Poggi, Warren, Vanni, Harvuot. Ballet.

April 27. Mat.: TOSCA: Tebaldi, Poggi. Warren, Franke. Harvuot. Davidaon.

April 27, Eve.: MARRIAGE OF FIGARO: Amara, Hurley, Miller, London, Šiepi, 
Warfield, Dc Paolis, Pechner, Ballet.
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