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satelitas, 184 svarų, 660 mylių 
aukštyje, skrieja aplink žemę, 
maždaug 18,000 mylių greičiu 
per vai.

srity. Tai 
liko išme-

litiniu požiūriu,

Kaip geriausia tą s
V. RASTENIS

1907 metų vasarą reikalai Vil
niuje taip susidėjo, kad buvo nu
tarta leisti naujas laikraštis. 
Programa buvo apgalvota. Var
das numatytas — Viltis; .

Rot sumanytojai buvo apdai
rūs. Apdairesni už daugelį da
bartinių entuziastų , naujiems 
laikraščiams gimdyti. Pradėjo 
nuo finansinių pamatų. Pirma 
leidėjų bendrovė ir kapitalas, tik 
tada laikraštis.

Per kelias savaites prisirašė 
179 asmenys, sutikę įmokėti po 
šimtą rublių, šimtas rublių tada 
buvo didoka suma: 50 ano meto 
dolerių, kurie ir Amerikoj tada 
buvo daugiau kaip triskart ver
tesni už dabartinius dolerius. 
Lietuvoj tada šimtinė ruhįių 
reiškė mažiausia tiek, kiek dabar 
Amerikoj 200-250 dolerių. O 
šimtrublines varčiusių lietuvių 
tada Lietuvoj buvo mažiau, negu 
dabar mūsų tarpe yra net ir po 
vieną kitą tūkstantinę atsargoj 
beturinčių.

1907 m. rugpiūčio 21, dabarti
niu skaičiavimu — rugsėjo 4 die
ną buvo pasirašyta "Vilčiai" leis
ti bendrovės steigiamoji sutartis 
(Formaliai bendrovė pavadinta 
"Smetona Tumas ir Ko.’’).

Netrukus Vilniuje pradėjo ei
ti "Viltis”. Tai buvo lietuvių tau
tininkų spaudos ir tuo vardu ži
nomos politinės srovės savaran
kaus reiškimosi pradžia Lietu
voje. (Ligi tol jos pradai reiškėsi 
"Vilniaus Žiniose”, to meto Ame
rikos lietuvių spaudoje, o dar 
anksčiau — lietuvių politinių 
srovių lizde "Varpe” ir, žinoma, 
"Aušroje”).

Taigi — lietuvių tautininkų 
spaudai 50 metų. Sukaktis, ver
ta akademijų, paskaitų, straips
nių serijos ir gal net monografi
jos. Bet šių dienų sąlygose isto
rinę bei atsiminimų medžiagą iš
samiai sutelkti neįmanoma. Tad 
to pobūdžio paminėjimai būtų 
neišvengiamai spragų pilni bei 
paviršutiniški pasamprotavimai. 
Nebūtų pasiekiamas lygis, kurio 
minimasis dalykas nusipelno.

paminėti

Bet tą pačią savaitę, kai suėjo 
lygiai 50 metų nuo formalaus 
anų laikų "Vilties” leidyklos 
įsteigimo, buvo susirinkę ALT 
Sąjungos Ir dabartinės "Vilties” 
("Dirvos" leidyklos) vadovai. 
Jie nutarė dabartiniams laikams 
irgi ne visai paprastą dalyką: 
"Dirvą”, 42-rus metus einančią 
kartą per savaitę, paversti du
kart per savaitę išeinančiu laik
raščiu.

Ar tai nėra pats turiningiau
sias tautininkų spaudos sukak
ties atžymėjimas dabartinėse 
aplinkybėse? žinoma, tikrasis 
atžymėjimas bus to nutarimo 
įvykdymas. Čia reikia dalyvauti 
visiems, kam pusšimčio metų 
tautininkų idėjų sklaida idėjiš
kai artima.

šitokiame sukakties atžymėjo
me dalyvauti nėra sudėtingas da
lykas. Reikią tik pasekti pavyz
džiu tų 179 tautiečių, kurie prieš 
50 metų, nesvyruodami ir ne
delsdami, padėjo pamatus "Vil
ties" leidyklai. Ir dabar tereikia 
179 asmenų, kurie, sakysime, ne 
vėliau kaip įki ltų metų, lapkri
čiu 15 dienos ataustą "Vilties” 
draugijai (1272 E. 71 St., Cleve
land 3, Ohio) pranešimus, kad 
jie, "Dirvos” padašnlnimo tiks
lu, įmoka — ne po 100 aitų laikų 
rubfią, o tik__po 100 dabarti
nių dolerių.

s

Aišku, būtų įspūdingiausia, jei 
prie pranešimų būtų pridėtos ir 
tos šimtinės. Lengviau ir drąsiau 
būtų nutarimą vykdyti? Bet, jei 
kam būtų sunkoka iš karto tai 
padaryti, užsimojimas bus įvyk
dytas ir tuo atveju, jei prie pra
nešimo tuo tarpu bus tik tos šim
tinės pusė ar ketvirtadalis, o ki
ta bus įmokėta dalimis gruodžio, 
sausio bei vasario mėnesį. Ir iš 
anų 179 kaikurie savo šimtines 
dalimis (bet neilgai delsdami) 
įmokėjo.

Padažninta ir sustiprinta "Dir
va bus rimtas ir apčiuopiamas 
paminklas prieš 50 metų atlik
tam žygiui. Pastatykime jį!

Per 96 min. aplink žemę
Jau žinoma ir tai, kad sovietų 

satelitas apskrieja žemę per va
landą Ir 36.2 minutes. Jame 
įrengtas radijo siųstuvas ir dau
gelyje pasaulio vietų pagauti to 
siųstuvo siunčiami signalai.

. Kitų įrengimų Sputnikas ne
turi — ir to paties radijo siųs
tuvo baterijos per porą savaičių 
gali išsekti ir nebus įmanoma su
sekti jokių skriejančio satelito 
siunčiamų ženklų.

■ Patys sovietai pripažino, kad 
satelitas gražią dieną gali pats 
sudegtir-jef... jis pateks į tirš
tesnę atmosferą. Niekas negali 
pasakyti, kiek ilgai dirbtinas že
mės palydovas galės skrieti ap
link žemę.

Svarsto, kaltina ir džiaugiasi
Sovietinis pasiekimas, neabe

jotinai, sukėlė įvairias nuotaikas 
pasauly, žinoma, JAV moksli
ninkų ir politikų sluogsniuoąe su. 
judimas turėtų būti didžiausias. 
Mokslininkai šiame krašte buvo 
dar pernai paskelbę, kad bent še
šis satelitus JAV-ės planuojan
čios į erdves išleisti 1958 m. pa
vasarį (vis tas nelemtas atviru
mas bei plepumas...). Dabar 
teks planus keisti ir paskubinti 
pasirengimus.

Valdžia kaltinama .kodėl, gir
di,.per maža dėmesio kreipta į 
raketų gamybą, kodėl nebuvęs 
reikiamai savo metu informuo
jamas Kongresas ...

O mokslo sluogsniai raminasi, 
kad JAV satelitai bus žymiai ge
riau parengti, turės daugiau in
strumentų, bus žymiai Jengvesni 
už Sputniką (tesvers vos apie 21 
sv. ir bus krepšinio sviedinio dy
džio) .

Kai spauda JAV-se daugiausia 
kėlė mokslinio laimėjimo faktą 
ar net sovietams reiškė visos 
žmonijos padėką (N. Y. Times 
vedamasis), Baltieji Rūmai aiš
kino, kad čia netenka ieškoti 
lenktyniavimo momento. Vis dėl
to eilė krašto senatorių, spaudos 
didelė dalis pripažino, kad po 
rugpiūčio 26 d. raketos išsprog
dinimo, spalio 4-j i tai vėl data, 
kada JAV-ių prestižas skaudžiai 
pažeidžiamas.

Pagaliau, 
sovietinis Sputpikas Maskvai pa
sitarnauk' 'kam;* 
chologintAffMN 
*“• ■

Abejotina, įįįr Kremlius suge
bėtų ilgai išlaikyti lenktyniavi
mą su JAV, ji^šioB visu ryžtin
gumu pradėtų.yykdyti savo ka
rinę programą.;,TaČiau bent šiuo 
metu šis naujai."ginklas" turės 
pakelti sovietinį -prestižą visur 
ten, kur Maskvai rūpi įrodyti 
savo pranašumą karinėje ar 
mokslinėje srityje. Jau dabar at
siranda sovietų satelitų tarpe 
(bulgarai) balau, kad, girdi, 
Amerikai reikėjų tartis su so
vietais šių pastarųjų sąlygomis.

Totalitarinis reži---- . u"
vo rašyta . praėjusios savaitės 
"Dirvoje”,,suįąbe s 
sas jėgas1 vienam tikslui. Tai ir 
vėl buvo įrodyta. Dabar šio 
krašto viešoji .paomonė ir val
džia turės daryti reikiamas iš
vadas ir peržiūrėti karinius pla
navimus. ( rim.)

į 'I efektingas psi- 
mmgandinis gink-

'imas, kaip bu- 
|usios savaitės 

sukaupti vi-

Maskva visais būdais kelia sovietų prestižų

Sputnik skrieja aplink žemę, nepratarė apie sovietinius 
socialistinis- pasaulis vėl įrodo, nūs. 
savo pranašumą" — tokius žo-j — Ateis laikas ir jūs patirsite 
džius nuo praėjusio penktadienio apie sėkmingą Sputniko kelionę 
sovietinė spauda ir radijas Bkel- __jie aiškino,
bia milionams S. Rusijos gyven
tojų. Ir visi kiti spalio 4 dieną jau yra faktas, kad Sputnik — 
taip pat buvo Tasso painformuo
ti apie dirbtino žemės satelito 
(sovietai vadina Sputnik) rake
tiniu būdu iššovimą į erdves ir 
jo pradėtą kelionę aplink žemę.

Sovietai nuo seno vartoja bū
dą — tylėti, siekti'tikslo.be rek- 
lamos ir staiga,' lyg bombą, iš
sprogdintinaujieną. \ : į

—^Mes pirmieji, mūsų moka- 
las nepasiekiamas kitų! ! .*

dar penkias dienas prieš 
g paleidžiantsavaSput-

pla-

Pasaulis jau patyrė ir dabar

Pasekmės, išdavos ir propaganda
Jau niekas neabejoja, kad pir

majam dirbtinam satelitui skrie
jant aplink žemę, teks susidurti 
su įvairaus pobūdžio padariniais. 
Vienas jų — mokslinė reikšmė.

Kai į erdvę bus paleisti JAV 
satelitai, jų pagalba bus galima 
ištirti virš žemės atmosferos 
esančius ultravioletinius spindu
lius. Visi tyrimai sieks galutino 
tikslo — susisiekimo erdvėje...

Kariniu požiūriu, kaip teigia 
JAV militariniai sluogsniai, ga
lima manyti, kad sovietai bus

Karo metu Kauno-Aleksoto tiltas per Nemuną buvo išsprogdintas. Naujasis tiltas dabar taip 
atrodo.

Po pasauli pa»ižvalgiu« V. RIMVYDAS

TURKAI KRITIKUOJA VAKARUS
JAV vis labiau skęsta savo rūpesčiuose. — Turkai kaltina ameri
kiečius ryžtingumo stoka. — Vid. Rytuose sovietai nesivaržo su 
priemonėmis. — Sovietinė propaganda sugeba mulkinti amerikie

čius turistus — spaudos žmones.

Maskva laimi be karo

Amerika labiau ir labiau krei
pia žvilgsnį į savo pačios rūpes
čius: rasinį integravimą, inflia
ciją, ūkinio gyvenimo persitvar
kymą, kitėjimą. Dėl to Washing- 
tonas pradeda mažiau domėtis 
užsieniais. Apkarpoma gynyba, 
svetimi kraštai mažiau besitiki 
gauti amerikinės paramos.

Pažvelgę į senutės Europos 
žemyną ir ten matome vidaus 
rūpesčius. Krenta žaliavų kai
nos, sunkiau gauti dolerius, pran
cūzai su britais finansinių sun
kumų akivaizdoje.

Turkai smerkia Vakarus
Kai JAV-ės ieško būdų sulai

kyti Maskvos veržimąsi Vid. Ry
tuose, tai turkai, pasižymėję 
kieta laikysena prieš rusus, 
tiesiog tvirtina: tik dėl jūsų kal
tės Sirija virto pigiu sovietų 
grobiu.

Turkų vadai dabar tvirtina, 
kad savo metu niekas neklausęs 
turkų įspėjimų. Baramos - ir 
JAV-ės. Pvz., 1953 metais siri- 
jiečiai norėję gauti 15 milionų 
dol. paskolą. Gerpi, sakę ameri
kiečiai, gausite, tačiau parenki
te pinigų panaudojimo planą. 
Sirija plano nepatiekė, paskolos' 
negavo, o sovietai nereikalauda-| 
mi planų sugebėjo ramiai įsiverž
ti Sirijon.

dėtį Vid. Rytuose, rodykite ener
giją, galų gale liaukitės lengva 
ranka priešui atiduodami kraš
tą po krašto.

O toji realybė Vakarams ir 
pačiai Turkijai nėra taip jau ma
loni. Arabų pasaulis nekenčia nė 
vieno iš jų. Britus su prancūzais 
jie laiko kolonistais. Jie nemėgs
ta ir JAV-ių. Esą, šios per daug 
draugingos Izraeliui. Nekenčia 
arabai ir .turkų, nes tie savo me
tu juos valdę.

Vid. Rytuose savo tikslų siek
dami Kremliaus agentai nesivar
žo su priemonėmis. Ką reiškia 
nudobti kurį karalių ar papirkti 
šeiką ar kurios valstybės prem
jerą? Sovietams visai nereika
lingas karas, jei... jie tiek daug 
pasiekia ir ne karo priemonė
mis. Jie savo žinioje turi Siriją, 
jie toliau stiprinasi Viduržemio 
jūros srityse, jų laivai vis įžūliau 
grąso laisvam pasauliui.

atrodo kelias tarp Lietuvos Bras
tos ir Maskvos.

Pasirodo, kad Inturist biuras 
naujaisiais turistais rūpinasi 
ypatingai. Jau pasieny į kiekvie
ną JAV turisto auto mašiną įsė
da tariamas vertėjas (einąs, aiš
ku, ir kitas pareigas ...) ir jis 
turistui verčia, valgykloje drau
ge su juo sėdi prie stalo, užsako 
valgius ir žiūri, kad kelionės 
maršrutas nė kiek nenukryptų 
nuo numatyto plano ...

27 kartus mušėme rusus

turkiškieji sluogsniai, 
reikšdami nusivylimą Vakarais, 
JAV siūlo: įvertinkit realią pa-

Tie turkai, su karčiu nusivyli
mu metą kaltinimų žodžius Va
karams, dar jiems prikiša ir ko
vos baimę. Tradiciniai narsūs 
turkai ragina vakariečius — ne- 

| sibijokit kovoti. Juk mes esame 
stiprūs.

Ir iš tikrųjų, turkai, šiuo me
tu sovietų, jų satelitų bulgarų ir 
sirijiečių apsupti iš trijų pusių, 
savo pasiryžimu turi kitus ste
binti. Jie tvirtina: per 300 metų 
mes rusus mušėmė 27 kartus. 
Mes pasirengę Maskvai smogti ir 
28-jj kartą.

631 mylia ir. penkios gazolino 
stotys

Tarp Lietuvos Brastos Lenki
jos pasieny ir Maskvos iš viso 
kelio yra 631 ‘ mylia. Amerikie
čiui spaudos atstovui-turistui 'ke
lias ligi Maskvos patinka, bet jį 
stebina mažas sutiktų pakeliui 
automobilių skaičius. 600 mylių 
sukoręs jis pakeliui suskaičiavo 
vos 33 mašinas. Gazoliną auto 
mašinoms tenka vežtis skardinė
se, nes.,. tarp Brastos ir Mask
vos iš viso tėra penkios gazolino 
papildymo1 stotys.

JAV gamybos automobilis ke
lia suprantamą sovietinių gyven- 
tojų dėmesį: Girdi, kai per Gu
dijos tyrlaukius pravažiuoja toks 
Pontiacas, tai susidaro įspūdis 
panašus į tą, kai į mažą JAV 
miestuką atvyksta cirkas. Vai
kai visur bėga paskui, o kai to
kia mašina sustoja, tai ji be
matant virsta nepaprasto minios 
smalsumo objektu. Apie Detroi
to išdirbinio ypatumus klausinė
ja ir kareivis ir milicininkas ir 
kolchozininkas.

560,esąs nuo žemės nutolęs ne 
bet vidutiniai 360 mylių.

• Studentai Varšuvoje nuo 
praėjusio trečiadienio ligi
savaitės kėlė riaušes ir demons
travo keliose miesto vietose. 
Riaušes sukėlė Gomulkos vyriau-

. O turistai iš JAV vyksta 
Maskvon...

šiosKatalikų bažnyčioj popiežiaus 
karūną nešioja jau 262 asmuo, 
visi italų kilimo. Dabar spėlioja
ma, kad sekantis popiežius gali
būti amerikietis ir juo minimas sybės įvykdytas studentų veda- 
kardinolas Spellman. Bet taip mo savaitraščio "Po Prostu" už- 
pat minima ir italo arkivyskupo

Giovanni Montini pavardė.

IS VISUR
• Sovietų paleistas satelitas — 

Sputnikas esąs tik bandomasis 
— taip pareiškė amerikiečiams 
per televiziją prof. A. A. Blagon- 
ravov, lankąsis JAV-ir dalyva- 
vęą mokslįninkų konferencijoje 
Washingtone. Netrukus, jis pa
reiškė, sovietai žadą paleisti an
trą Sputniką ir tik šis atitiksiąs 
visus reikalavimus, kurie tarp
tautiniais geofiziniais metais 
statomi dirbtiniams satelitams. 
To; antrojo satelito pasiekimais 
galėsią .pasinaudoti ir viso pa
saulio mokslininkai, ...

•Aliaskoje ir 3. Rusijoje ap
link temą skriejantį satelitą 
mokslininkai stebėjo paprasta 
Akimi; Kai kurie JAVastrono
mai teigia, tad sovietų satelitas

darymas; Laikraštis buvo laiko
mas laisvės simboliu, nes jis vie- 
nintęjis atvirai skelbdavo lenkų 
nepasitenkinimą komunist i n i u 
režimu. Policija, kovodama su 
studentų minia, turėjo naudoti 
ašarines bombas.

• Tito teismas Juguslavijoj 
buv. Tito pavaduotoją Milovan 
Djilas už jo veikalą Naujoji Kla
sė, nuteisė 7 metams kalėti. 
Prieš tai jis buvo gavęs 3 me
tus kalėjimo už straipsnius ang
lų spaudoje.

• Maršalas Žukovas, skaito
mas pats įtakingiausias Mask
vos asmuo, lankosi Juguslavijoj. 
Tai dar vienas ženklas, kad su 
Juguslavija gali blogai baigtis.

• Iš Kanados į Vengriją atgal 
išvyko 63 pabėgėliai. Esą jiem? 
nepasisekę Kanadoje įsikurti. Tų 
pabėgėlių grįžimo reikalus tvar
ko Lenkijos pasiuntinybė.'Ji net 
skelbianti, kad tokių vengrų esą 
800.

Sovietų kelionių biuro Inturist 
pagalba dabar ir amerikiečiai, su 
savo auto mašinomis, gali pama
tyti sovietiją. Bent tiek, kiek yra 
numatę parodyti maskviniai tu
ristinių kelionių parengėjai.

NY Times bendradarbis J. 
Reston buvo vienas pirmųjų, 
kurs su savo šeima ir blizgančia 
mašina pasinešė pamatyti, kaip

Matė gerai besimaitinančius 
ūkininkus

New Yorko žurnalisto auto 
mašina per tris dienas, su dviem 
nakvynėm, atliko visą kelionę li
gi Maskvos. Mūsų turistai nak
vojo pirmos rūšies viešbučiuose, 
valgė gerus pietus ir ... matė 
įspūdingai po karo atstatytus 
Minsko ir Smolensko miestus. 
Naujus pastatus, girdi, sovietai 
rodą užsieniečiui su tikru pasi
didžiavimo jausmu.

Vertėjų — agentų dėka mūsų 
turistai galėjo pamatyti ir pa
keliui betriūsiančius "ūkinin
kus". Jie buvo specialiai parink
ti, nors apie tai turistai nemini. 
Aišku, sovietinė propaganda sa
vo tikslą sugeba pasiekti. Tai 
stebime ir iš tokių amerikiečio 
įspūdžių: ūkininkai atrodė stip
rūs ir gerai besimaitiną ...

r ' - 'į!
■’ f i f

gyventojų HlipUtinėJ valstybėj San Marino prieškomuiristi-14,000
niai atstovai pagaliau nuvertė komunistinę vyriausybę. Italai,, bi
jodami, kad jų komunistai neitų į talką, sieną apstatė sUprisiftla' 

sargybomis. ' ’. s

tikslo.be


Praartai Krasauskaitė dainuoja 
Adelės rolę Johann Strauso ope

retėje šikšnosparnis.
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Lietuvos ąlįyykę asmenys tvir- menės Los Angeles apylinkės 
tina jau anką^iąu girdėtus gan- f valdyba rugsėjo 28 d., parapijos 
dus, kad ”Ba|taragio Malūnas”, salėje surengė prof. Mykolui Bir- 
buvo skubiai ^onfiskuptas. žiškąi pagerbti, jo 75 metų am-

vo vęiklos ; 50 metų jubilėjų. 
šventės iškilmės ir vaišės įvyks 
šįo klubo nuosavose patalpose, 
280 Union Avė., Brooklyn, N. Y.
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Šiame Dirvos numeryje mes ‘ 
jau spausdiname labai įdomų pa
sikalbėjimą su lietuvių pramogi
nės muzikos kūrėju M. Hofmek- 
leriu. Pasikalbėjimas eis per du 
Dirvos numerius.

Jis, kaip matysite iš to pasi
kalbėjimo, paskutiniojo karo me
tu išėjo baisų kančių kelią. Da
bar, su aplaužyta sveikata, gy
vena Muenchene. Susirišęs su 
ten gyvenančiais lietuviais, o per 
juos ir su toliau iškeliavusiais, 
vėl žada aktyviai įsijungti į lie
tuvių kultūrinį gyvenimą.

Prieš kelias dienas jis parašė 
mūsų bičiuliui Vincui Rasteniui 
laišką, kuriame, be kitų reikalų, 
sako;

"Esu pasiryžęs užmegztą 
su lietuviais kontaktą nebe- 
nutraukti. Ypač džiaugiuos, 
kad lietuviai manęs nepa
miršo: tai man didelė mora
linė pagalba, ypač dabarti
nėje padėtyje. Tilo tarpu 
mudu su p. V. Banaičiu 
svartom visokius darbo ir 
veiklos planus, ir, tikimęs,- 
kad pavyks juos realizuoti 
Jungiu savo nuoširdžius lin
kėjimus Jums, St. Santva- 
rui, K. Obolėnui ir visiems 
mano bičiuliams”.

Ir reikia manyti, kad vieną 
dieną mes susilauksime vėl vie
no kito kūrinio, panašaus į aną 
spaudos valsą — Dainuok ir šok, 
kurį daug metų visa Lietuva gro
jo ir dainavo. Ir dabar dar, eida
mi emigraciniais keliais, vyres
nieji mielai jį pakartojame.

Ta pračia proga noriu prisi
minti ir mūsų bendradarbį Val-

pareigūnai, tie sąmoningai čia 
siunčia pilnus džiaugsmo laiš
kus, retkarčiais pasiųsdami ir 
vieną kitą paketuką, kad pama
tytų, "ir mes visko turim”...

Nesenai vienas laiškas, atėjęs 
iš anapus geležinės uždangos 
man pranešė, kad net partijos 
pareigūnai įspėjo tuos, kurie 
dažnai iš Amerikos paketukus 
gąuna, kad paketukais ir jiems 
atsilygintų. Atseit, jie ten vie
toje riė kaip negalėdami žmones 
įtikinti, kad kituose kraštuose 
blogai, nori nors už geležinės už
dangos gyvenantiems parodyti, 
kad ir visko turi, kad ir jie gali 
paketukus siųsti.

Jei jau komunistų partijos pa
reigūnai tuo susirūpino, tai be 
abejojimo, tų paketukų ateity 
ateis daugiau. Ir jie daugumoje 
bus skurdūs, bet tikėkim, ten gy
venančių, ragintų ar neragintų, 
su didele meile, dažnais atve
jais paskutiniu skatiku supirk
tų, kad tik galėtų nors kiek at
sidėkoti čia gyvenantiems gera
dariams, kurie juos iš didelių 
sunkumų gelbsti.

• Jo .Eminencijos kardinolo F. į 
SpeUmaao, New Yorko arkivys- ; 
kapo, 25 vyskupystė* motų su
kakties proga Lietuvos diplomą- , 
,tijos šefas pasiuntė sveftinijną. , 
kuriame dėkingai prisiminė ju-. 
bilįato didelį palankumą Lietu
vos laisvės bylai. Dėkodamas už 
pasveikinimą, kardinolas teikėsi 
paminėti, kad jis prašo Dievo 
palaimos Lietuvai ir Bveikinto- 
jųi.
• B. GrabHauskas, vokiškų radi
jo aparatų prekybininkas iš Bos
tono, dabar lankosi , Europoje. 
Dirvai atsiuntė geriausius svei
kinimus iš Nicos, Prancūzijoje; 
Taip pat atsiuntė labai gražių 
Nicos vaizdų. ' ’
• Lietuvos Žemės Ūkio Akade
mijos rektorium, pagal komunis
tinę spaudą, dabar esąs agr. Bu
lovas, ankstyvesniais laikais dir
bęs selekcijos stotoje.
• Solistė J. Liustikaitė, dainavi
mą studijuojanti Italijoje, arti
miausiu laiku atvyksta koncer
tams į Kanadą. Po- to lankysis 
JAV1.

• 1937 m. Lietuvos krepšinio 
rinktinė iš Rygos parsivežė Eu
ropos meisterio vardą, kurį ir 
vėl apgynė po dviejų metų Kau
ne vykusioje pirmenybėse.

Dabar nuo to laimėjimo su
kanka 20 m. Ir prisimenant šią 

i sukaktį lapkričio mėn. 9-10 die
nomis, Chicagoje, rengiamas mi
nėjimas, kurio metu bus pagerb- 

: ti neužmirštamų abiejų pergalių 
pirmenybių dalyviai. Čia taip pat 

i bus keturių geriausiųjų JAV Iie-
■ tuvių krepšinio komandų žaidy- 
, nės, sportininkų vakaras ir ban-
■ ketas.

Norintieji gauti platesnių in- 
• formacijų, arba patalkininkauti
■ komiteto darbuose, kreipiasi: J. 
į Vaičiūnas, 1216 S. 49th Avė.,

........ . ,
Cicero 5Č, I1L: Telefonas: !TO 
3-7327.. r- ..
• Chicago* Lietuvių Taryba pra
neša, kad Chicagos ir apylinkės 
brganizacijų atstovų mėtinė1 kon- 
ferebcija!yra' ^ūkiama k.‘ m. lap
kričio mėA'’įi'd. (sekmadienį), 
1 vai. ŠO’miri. ^i;’p., Liėtuvlį4Aui 
ditbrijojė 31333 So. Halsted 
Strėet. \! \l- , 1' '

ChichgOs Lietuvių Tapyba 
kreipiasi į! risią patrijotineš lie
tuvių organiząąijas ir prašo pri
siųsti kphitei^'tocijon savo atsto
vus: nuo kiekvieno pilno ar ne
pilno 25 į narių skaičiaus šiunČia- 
mas vienas atstovas.
• Spalio piėn. 26 dieną (šešta
dienį), Brooklypo Lietuvių Ame- T , . 
rikos Piliečių Klubas švenčia sa-Į studentų.

žiaus sukakties progą, ■ pietus, 
kuriuose dalyvavo gausi LosiĄp-< 
gėlės lietuvių visuomenė. Ta pro-; 
ga gautą daug, avęijęiųifiįų raštų

heeiliniu ■ ir: nuostabiu veikalų.
Kovas

e Spalio mėn. 13 d. 4-tą vai. pj p; 
Detroito Tarptautinio Instituto 
rūmuose 111 Kirby Ave. šaukia
mas pirmas rudeninis Kultūros 
Klubo susirinkimas. Penktą vai 
Tėvas Tomas žiūraitis kalbės 
įdomia tema: Lietuviškos kultū
ros (darnos principai.;, • 1

. Visiems įėjimas? laisvas. Lau
kiama gausaus dętrĮt)į1įięči£; atsi
lankymo, ypač jaunuomenės ir

KVIEČIA Į BAI.TARAGIO 
MALŪNĄ

. h- ■ * I
šių metų spalio 13 d. sekma

dienį, DetroiteTanky sjs tikrai to
limas ir malonus svečias — Mon- 
trealio Lietuvių Dramos Teat
ras. Montrealfečiai atveža "Bal- 
taragio' Malūną”.

Veikalo tupipyje gausu tauto
sakos, šaunaus liaudiško humųro 
ir simboliškai įskelto laisvės 
troškimo. Pastaruoju metų iš

• Detroito Skautininkų Sambū
ris spalio 13 d. (sekmadienį) 2 
vai. p. pi Neringos knygyne ruo
šia pakto. A. Banioniovpaškal- 
tą — Įspūdžiai iš Jubilėjinės 
skautų Džiamborės Anglijoje.
• Detroite, spalio mėn. 19 d., 
šeštadienį, 7 vai. vak. Hispanos 
Unidos (buv. lietuvių) namuose, 
įvyksta Monikos Kripkauskienės 
ir St. Baranausko koncertas. 
Dainininkams akompanuos' prof. 
Vladas Jakubėnas. Po koncerto 
šokiai ir bufetas. Rengia BALF 
skyrius.

\r

ninyil gautinetiš

konsulu di1; Bielsfclu žodžiu 
svelklno.il gaėnėvierihiųorga- 
nizacijų atstovų (charakteringą
— jubiliatą nesveikitio ALT .at
stovai, neŪūrint, kad prof. M. 
Biržiška yra vietinio ALT na
rys). Amerikos Lietuvių Tauti
nės S-gos Centro V-bos Jr. vieti
nio skyriaus vardu jubiliatą svei- 
kino A. LatVėnas.

Los Angeles lietuviai inžinie
riai ir architektai šiomis dieno
mis savo metiniame susirinkime 
išsirinko naują skyriaus valdy
bą, kurią dabar sudaro: pirmi
ninkas — pulk. inž. J. Andrius, 
vicepirmininkai inž. Br, Budgi- 
nas ir inž. Jul. Jodelė, sekreto
rius — inž. V. Petrauskas ir iž
dininkas inž. ,Valentinas Varnas. 
Skyrius šiuo metu turi 43 na
rius (88 tikruosius narius ir 10 
narių kandidatų).

•
Lietuvos jūrų skautų 35-rių 

metų sukaktuvinio sąskrydžio 
(įvykusio Čikagoje šią vasarą) 
proga, Los Angeles mieste gyve
nantiems dviem Lietuvės 'jurų 
skautų veteranams: Algiui Rau- 
linaičiui ir Vladui Bakūnui šio
mis dienomis įteikti jubiliejiniai 
sąskrydžio medaliai, kuriuos iš

- Čikagos parvežė ir per iškilmin- 
i gą Los Angeles jūrų skautų su- 
i eigą- įteikė Los Angeles jūrų 
■ skautų vadovas paskautininkaa

Stepas Makarevičius.

DĖKOJAME 
DIRVOS 

RĖMĖJAMS
Mums malonu pranešti, kad į 

paskelbtą Dirvos talką jau at
siliepė gražus būrys skaitytojų.

Talka tęsiama vieną mėnesį. 
Ji baigsis lapkričio 2 d- Gi'lap
kričio mėn. 3 d. aukotojams bus 
paskirstytos dovanos. Talkos au- 

......v. kos skiriamos Dirvos dukart ga
terį Banaitį, kuris mums vėl pa-1 vairiniam leidimui paremti, 
deda grąžinti M. Hofmeklerį. O šį kartą mes dėkojame šiems 
ypač nepatingėjusiam, kad ir rėmėjams, kurių aukos įregis- 
prie gausybės darbų, tuos įspū- truotos jų atsiuntimo eile: 
džius perduoti visiems Dirvos A. Silvestravičius, 
skaitytojams. Ačiū!

Gi skaitytojai, tą pasikalbėji
mą būtinai pasekit. Sužinosit 
tikrai daug ir įsitikinsit: vienas 
gražiai pasakojo, o antras dar 
gražiau parašė.

Cleveland .....................1
A. Gleichforsch, Cleveland 
A. Vilčinskas, Cleveland .... 
Z. Jankus, Cleveland .......
A. Šimkūnas, Willougiby .... 
J. Juška, Rochester ...........
J. Blozis, Rockford ...........
A. Juozaitis, Cleveland .... 
A. Sumakaris, Cleveland ... 
A. Misiūnas, Clawson .......
P. Lukauskas, Waukegan .. 
P. Sabaliauskas, 

Tabor Farm 
A. Barčas, Belhvood
J. Bacevičius, Rockford
V. Vijeikis, Chicago.....
A. Jasys, Columbus ......
V. Miškinis, Toronto ... 
V. Bubinskas, Philadelphia 
St. Nasvytis, Cleveland . .. 
Ign. Končius, Boston .......
M. Drosutis, Cleveland ....
K. Bagdonas, Detroit ‘.......
A. Bushmanas, Worcester 
M. Nastopka, Solon 1..........
T. žiūraitis ...................
J. česonis, Philadelphia .. 
A. Rannit, Jamaica ..........
V. Valiūnas, Chicago.,......
L A. Dildą, M. Dį Chicago 5.00 
A. L Lapinskas, Ohicago .... 5.00 
P. D., Detroit ...... L..........  5.00
J. Marčėnas, Detroit ___ _ 5.00
K. Biliūnas, Fiushing 
V. Gruzdys, Eudid ...

|P. F.. Kuša, Middle Island £.00 
visokius didelius nedateklius ap-{ K. Pažemėnas, Baltimore ., 5.00 
lyginti. Kiti, kurię kiek geriau. J. Kušlis, VVaterbury ___ _ 5.00
ten stovi, dažniausiai visokie da- R. Budrys, Chicago ..._..... 3.00
kartinės komunistinės vergijos J. Kancevičius, Lawrenče 20.00

Praėjusią ėavaitę Dirvoje at- . 
spaudom vieno skaitytojo atneš
tą korespondenciją, kad jis iš 
Lietuvos gavo paketuką ir kas 
tam paketuke buvo. Po to at
spausdinimo susilaukėm ir prie
kaištų, kurie iš dalies ir teisin
gi buvo, kad prie tos korespon
dencijos nepridėjom pastabos. 
Bet ją nė kiek nevėlu ir šiandien 
padaryti.

Nepaslaptis, kad iš Lietuvos I 
paketukai pradėjo ateiti. Ateina 
jie skurdūs, iš Lietuvos jie ke- i 
liauja per Maskvą, ten ilgai iš
laikomi, patikrinamos viso įpa- . 
karimo smulkmenos, net dėžu- . 
tęs išardant, kad ten nebūtų įdė- ‘ 
ta kokių slaptų ženklų ar slap
tų laiškų. Bet vistik jų vienas 
kitas ateina.

Tie paketukai, kaip mus ži
nantieji informuoja, siunčiami 
dvejopais tikslais. Vieni .siunčia
mi ten pasilikusių artimųjų, kaip 
padėka už labai turtingus pake
tukus iš Amerikos, kurie jiems 
padeda ir nuo ligų išsigelbėti irj

$5.00 
5.00 
2.00 

. 5.00
5.00 

. 2.00 

. 5.00 

. 5.00 

. 5.00 

. 5.00 

. 5.00

z

5.00
5.00
1.03
5.00 
5.00 
1.00 
2.00 
5.00 
5.00 
1.03 
5.00
5.00
5.00
5.00
2.03
3.00
5.00

P. Dargia, Pittsburgh .. 
J. Rastenis, Cleveland 
J. Garla, Cleveland ... 
B. Pekus, Cleveland ... 
P. Aleksandravičius,

Cleveland ............
M. Jokūbaitis, Detroit.......
J. Paplėnas, Chicago .......
A. •Rėklaitis, Chicago .... ?..
J. Vaičaitis, So. Boston .... 
P. Domijonaitis, Elizabeth
K. Ališauskas,* Chicago ....
B. Tvarkūnas, Philadelphia
P. Mačiulis, Brooklyn .......
J. Lietuvnikas, Baltimore 
A. Ružancovas, Westville .. 
J. Stankaitis, Cleveland ... 
Wm. Shimkus, Cleveland ... 
J. Salasevičius, Cleveland .. 
V. Leknius, Detroit...........
J. Klevaitis, Chicago ....... 5.03
St. Vaičius, Chicago ........  5.00
J. Jurevičius, Chicago....... 5.00
M. Tylas, Detroit ............... 1.03
J. šimelionis, Racine .......
J. Nasvytis, Cleveland.......
J. Švarplaitis, New York .... 
Pr. Narvydas, Brooklyn ....
J. Račyla, Cleveland
K. Rimkus, Dover ... 
V. Kožica, Downey

Dėkodami mus greit atsiminu
siems laukiame ir kitų paramos:

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

TeL ofiso FRuopeet 8-1717 ' 
BeatdeacUpa RBpnbUe T-7SU 

Dr. S. Biežia
GYDYTOJAS 1B CHIRURGAS 

3148 Vest 63 St. t
V AL.: 1-3 popiet Ir 7-8 v.' nk. 

Trečiad. ir sekipad. ofisas uldarytaa 
šeStad. tik nuo 1-8 vai. popiet.

Besid. 3241 W. Mth PLAUP

Tel. offje’o EVarąMa 4-7174 
T et buto GRaceland 2-»8«3 
Dr. Juozas Bartkų*

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
Norveat Metikai 'Cėatar 

2336 We*t CMcago Avė 
■ Chfcara 22, HL . 

VAL.: 1-3:80, M:8p p. 6 HPtiMM 
antra*. ketvirta^ tailŪtu 
. Tik siMltania tMėMMAto.

VILNIEČIŲ SUVAŽIAVIMAS

V> K. L. S. Toronto skyriaus 
valdyba spalio mėn. 12 d šešta
dienį, Toronto Prisikėlimo para
pijos muzikos studijos, patalpo
se, 1021 College St., Toronto, 
Ont., šaukia Vilniaus krašto lie
tuvių Kanadoje suvažiavimą.

Dalyvių registracija pradeda- 
(taną 10 vai. ryto. Suvažiavimo 
dirbo pradžia 11 vai. ryte.

Sekmadienį, spalio 13 d. pa
maldos Toronto lietuvių parapijų 
bažnyčiose už Vilnių ir Vilniaus 
kraštą.

4 vai. p. p. Prisikėlimo salės 
auditorijoje yra rengiamas Vil
niaus Dienos minėjimas.

Toronto ir apylinkių lietuviai 
pr&šomi minėjime kuo gausin
giausiai dalyvauti.

Visus sveikinimus prašoma 
siųsti Br. Sapliui, 1558, Daven- 
port Rd., Toronto, Obt.

šeštadienį, spalio 12 d. prašo
me klausyti per lietiiviškąją ra
dijo Valandėlę specialiai Vilniaus 
Dienai skirto montažo.

----

PITTSBURGH, Pa.
BANKETAS, S. L. A. 

PREZIDENTUI P. P. DARGIUI 
PAGERBTI

Savo veiklumu visuomenėje, 
ypatingai Pittsburghe, pasižymi 
vietiniai lietuviai biznieriai, su
siorganizavę į Lietuvių Vaizbos 
Butą, ši organizacija prisideda 
prie visų lietuviškų darbų ir savo 
aukomis, visada paremia liet, 
tautinius darbus. Jie kviečia žy
mius kalbėtojus iš lietuvių ir 
amerikiečių tarpo. Rengia ban
ketus, parengimus užsitarnu- 
siems asmenims ir tinkamai juos 
pagerbia.

Savo laiku jie yra surengę pa
gerbimo pokylius buvusiam Lie
tuvos Respublikos Prezidentui 
Antanui Smetonai, Lietuvos at
stovams Amerikoje, Lietuvių 
Vaizbos Buto centro prėž. A. Ru
džiui ir eilei kitų, garbingų lie
tuvių.

šiais metais Lietuvių Vaizbos 
Butas tokį pagerbimo -banketą 
rengia mūsų nenuilstančiam lie
tuviui patriotui, S. L. A. prezi
dentui Povilui P. Dargiui pa
gerbti, kuris yra mūsų Vaizbos 
Buto veikliausis narys, mūsų 
skyriaus sekretorius, Vaizbos 
Butų centro direktorius, Ameri
kos Lietuvių Tarybos centro vi
cepirmininkas, jame atstovauda
mas SLA. Jis per 25-kius metus 
sėkmingai veda lietuvišką radi
jo programą' iš radijo stoties 
1V.P.I.T. Pittsburghe.

Banketas įvyksta sekmadienį, 
lapkričio' (November 8-čią dieną, 
5:30 vai. vakare, puošniame 
SHERIVYN HOTEL, Wood St., 
Pittsburghe. Bankete kalbės 
Pittsburgho-burmistras Hon. Da- 
vid L. Lawtence, eilė teisėjų ir 
SLA sekretorius Dr. M. j. Vini- 
kas. V ■' .

Bankete dainuos solistė Julia 
Andrilionytė. Po banketo (vaka
rienės) įvyks šokiai, grojant ge
ram orkestrui.
į.Vial .lietuviai eaąte liečiami 

dalyvauti. Biletus galite užsisa
kyti pas vietinius, Vaizbos Buto 
riĮttiūa.;į_

o
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1920 m. spalio pirmomis die- 1 
nomis, Suvalkuose, "Liutnios” i 
piliečių klubo svetainėn rinkda- I 
vosi besitariančių lietuvių ir len
kų delegacijų nariai, kas vaka- 1 
rienės pavalgyti, kiek atsigauti, i 
kas paklausyti jauno Vilniaus : 
smuikininko kapelos. Spalio 7 d. : 
pasirašoma sutartis, kuri palieka ; 
Vilnių Lietuvai. Abi pusės atro- I 
dė patenkintos. Tačiau čia pat 
sklido baisūs gandai: kažkoks 
kažkokio gen. Želigowskio smur
tas, naujas karas, klasta ir ap- . 
gaulė iš lenkų pusės!

Kitą vakarą jaunąjį kapelos 
vadovų užkalbino lietuvių dele
gacijos narys Bronius Balutis, 
teiraudamasis, ar jis kartais ne
norėtų atvykti į Kaunu. Kodėl 
ne, tas atsako, jau daugelis mė
nesių kaip kapela groja visur, 
nes reikia šeimos nariams Vil
niuje duoną uždirbti. Kodėl tad 
nevykti į Kauną? Tačiau, dabar 
vėl visokių gandų — ar never
tėtų truputį palaukti?

Bronius .Balutis Ungūoja gal- 
va; neatrodo, kad jam patiktų 
toks atsakymas. Tik kitas dele
gacijos narys, pik. šumskis, dis-, 
kretiškai bruka smuikininkui 
pluoštą pinigų j kišenę ir sako:

— Tamsta pasikalbėk su mūsų 
šoferiu... ,

__Kas čia? Kyšis? Už ką, ka
me dalykas ? ... O gal tas už
klausimas turi visai kitokią pras
mę?

Iš lietuvių delegacijos šoferio 
smuikininkas sužino, kad visa jo 
šeima nuo lenkų pabėgo ir jau 
Kaune. Čia pat jis viską palieka, 
pasisamdo vežiką, ties Seinais 
pravažiuoja demarkliniją — ir 
netrukus jau Kaune.

— Liūdnos atminties toji Su
valkų sutartis — vėliau išsitarė 
kitas jos signataras, prof. M. 
Biržiška. Vienintelis jos teigia
mas rezultatas, kad ji davė mums 
Mykolą Hofmeklerį.

Štai, jis sėdi prieš mane vie
name Muencheno restorane. Ne, 
jo pavadinimas ne Metropolis, 
bet Mykolo Hofmeklerio pasako
jimas mintimis mus . nukelia į 
Kauną.

Ten, 1920 metais savanoriu 
stoja į Lietuvos Kariuomenės 
Kauno Batalijonų. Jam tada ėjo 
22 metai. Netrukus gen. Nage
vičiaus buvo paskirtas styginio 
orkestro prie Karo Muziejaus di- 

t?entu. Muzikui J. Žilevičiui vi- 
ip padedant, orkestras išaugo 

iki 40 žmonių sąstato, ruošiami 
sekmadieniniai "Liaudies Kon
certai”, kurie netrukus įgyja di
delį populiarumą.

Hofmekleris sudaro dar ir at
skirą kapelą. Dažnai koncertuo
ja Karo Ligoninėje pik. Oželio 
kviečiamas, vėliau, Petro Babic
ko iniciatyya, vienas pirmųjų 
koncertuoja ir naujausioje jau
nutės Lietuvos prašmatnybėje 
— radiofone.

Praktikoje patyręs, lietuvių 
meilę muzikai ir tinkamų lietu- 

^^kų veikalų trukumų, M; Hof- 
Wrekleris pradeda sistemingai 

rinkti medžiagą naujam ir pla
čiai plintančiam žanrui: pramo
ginei muzikai. 1926 m., vėlesnės 
Rambyno svetainės patalpose jis 
įgroja . savo pirmąją plokštelę:

Lietuvos Lakštingala. Kitoje pu
sėje Šimkaus Plaukia sau laive- 1 
lis.

— Neįsivaizduoji koks klapa- 
tas! — sako Hofmekleris, ir vei
das juokiasi šimtais smulkių 
raukšlelių. — Mikrofonų ar pa
našių "čiūdų” tųsyk nebuvo; ka- 
žinkokia triūba, koki ten volai, 
koks ten vaškas ... čirškinu sa
vo tuo verpeliu (taip muzikantų 
žargonu vadina smuiką), ban
dau ir šiaip ir taip, kol galų gale 
atsiliepia balsas, bent kiek pa
našesnis j smuiką! Bet, to nepai
sant, plokštelė turėjo pasiseki
mo: jos parduota tūkstančiai...

— Bet ar nuo pradžios ir ma
nėte atsidėti pramoginei lauži
kai? — paklausiau.

Miša nuųiojo ranka:
— žinoma, ne. Visi mano tė

vai ir protėviai buvo muzikan
tai, tai ir aš mokiaus muzikos: 
pradžioje pas tėvų, o 1911 m. 
stojau į Vilniaus muzikos mo- 

- kyklą. Buvau vienoje klasėje su 
Jfiša Heifetzu. Mokėmės pas 
Auerio asistentą Maikiną. Žino
ma, ir aš norėjau tapti solistu- 
.koncertantu. Sako, turėjau duo
menų ir prieš pat karą gavau 
Glazunovo vardo stipendiją bei 
ruošiaus vykti į Peterburgą pas 
patį Auerj. Tačiau karas sumai
šė planus. Tėvą paėmė į kariuo
menę ir mane užgulė šeimos iš
laikymo našta. Nors, tiesą sa
kant, jau ir anksčiau tekdavo 
groti visokiuose parengimuose, 
gyventi iš "chaltūros”. Bet kas 
jau čia blogo — nieko pažemi
nančio nematėm. Juk reikia savo 
amatą išmokti praktiškai, nuo
dugniai su visom teigiamom ir 
neigiamom ypatybėm. Tačiau, 
siekiau, kaip visi, tapti muzikos 
aristokratu-solistu.

Man blivo įdomu, kur tada te
ko groti ?

— Praktiškai visur. Bet neži
nau kodėl, bene tėvo pėdomis se
kant, dažniausia grodavom lie
tuvių parengimuose. Ypač nuo 
1911 m. pradedant — lietuvių 
meno draugijoje Aušroje. Ten 
pažinau dr. J. Basanavičių, M. 
K. Čiurlionį. Susidraugavau su 
J. Tallat-Kelpša ir grojome lie
tuviškose 
muzikos 
muose ir 
kietmetj, 
tik papuldavo, o j karo pabaigą 
gyvenimas visai pasunkėjo. Iš- 
vykdavau su kapela "chaltūrai” 
ar j Balstogę, Gardiną, ar į Su
valkus, duonos beieškant. Ir, ga
li sakyti, tos "chaltūros" mane 
ir nuvedė Nepriklausomon Lie
tuvon. Nesigailiu to, priešingai, 
džiaugiuos. Tik, žinoma, ilgai 
truko, kol priėjau išvados, kad 
Paganini nebūsiu...

Vėl juokiasi ir staiga veidas 
skausmingai susiraukia;, nuo 
reumatinio uždegimo kairiajame 
petyje. Ilgiau smuiku groti jam 
dabar fizinė kančia...

— Gal žmogus ir niekad ne- 
n u stoji hpie sake gerai galvojęs. 
Bet kaip čia, bebūtų, iš naujo 
amato padariau ir išvadas — pa
gal taisyklę: nėra blogos muz 
kos, yra tik blogų muzikantę, 
Tad stengiaus būti geru muz 
Kantu, nenusmukti, padaryti ką

NORI
STROH’S

MARGUTIS

l.

operetėse, kamerinės 
rečitaliuose, parengi- 
t.t. Karui užėjus, vo- 
jau reikėjo groti kur

JI

visi nori Stroh’s

PELĖDĄ

Nedelsk nė vienos dienos, bet šiandien pat siųsk 1 do
leri ir užsisakyk metams jau aštuntus metus šiame konti
nente einantį iliustruotų humoro-kritikos žurnalų

Šviesesnio, skanesnio, 

malonesnio, bet 
ne kito, o Stroh’s, 
Amerikoj vienintelio 

ugnim virto 
alaus, — virto 

prie 2000 laips. 
Atsigaivink Stroh’s 

alum šiandien!

jis yra šviesesnis! $..?• ■ , 
DABAR' Už VIETINES KAINAS!

< Tba Streh CcaafMK

pokalbistai

džiavimoirnusfr

amoginė 

•e- 
Įįhdsfera, 

į pasidi- 
— bet 
kunku- 
i savai
čių mu- 

min-

valdovai

— O kaipgi .\ 
trumpai atkako mano 

Na, tai reflctia 
Ką jfe Tau, Miša, kaip 
kacetininkul, darysiu

rtiniai 
iOfmeklerį 

nto? 
išku, — 

ias. | 
^Važiuoti! , 

„ buvusiam :

Mykolas Hofmčkler^ karčiai 
nusikvatojo. •

— Taip, aš žydas, bet neberei- 
kalo Ditevas mums davė tų gar
sių "jidiše kopfTuriu galvų ir 
ji man patinka, tai klo aš jų ki- 
šiu ? Ne, brolyti, mano tėvynė 
yra Lietuva, ne Rusija: tinau aš 
jų tuos visus tūzus ir jųjų Kle- 
nickius... Neturiu gabumų Si
biro meškoms koncertuoti... A, 
kas kita, jei Lietums vėl bus Lie
tuva, ir laisva. Ir nieko gražesnio 
nežinočiau, kaip pabaigti savo 
amžių senajame Kaune, savo na
muose, Trakų gatvėje, tarp žmo
nių, su kuriais surišta visa, kas 
gražu ir miela mano gyvenime...

— Na, sakau, bet grįžęs bent 
gerai pagyventum, pinigų ne
trūktų .

Vietoje atsakymo Miša ima 
nūniuoti Tallat-Kelpšos dainelę: 
Bernužėli vientury, ar kepurės 
neturi...

Ir tęsia: Aš kepures turiu dvi, 
su kazirkais abidvi...

— Atsimeni, — sako jis, — 
taip dainavo svietas ir mergos 
šaipydavos iš kavalierių, kurie 
nenusiimdavo kepurės paną su
tikę. O aš jau patyriau, kad yra 
ir kita prasmė tuose žodžiuose. 
Vienas mano geras pažįstamas 
tikrai Išvyko į tarybinį rojų. Jis 
dabar "boJšoi artlst”, dirba Kau
no Muzikiniame Dramos Teatre. 
Parašė man daug laiškų, sako 
gerai gyvenąs, bet būsiąs iki 
grabo lentos dėkingas, jeigu nu
pirkęs jam pasiųsčiau į Lietu
vą __ skrybėlę! O pats kalbi apie
gerų gyvenimų? Ne, bral, netu
riu ukvatos...

Priėjome ir anuos liūdnus lai
kus, kai Lietuva neteko nepri- 

i klausomybės. Po bolševikais ir 
Hofmekleris kasdien laukė ”ne-

nors ir iš pramoginės muzikos. 
Toji stovi vidury tarp eilinės šo
kių ir vad.- ''rimtosios** muzikos. 
Skoningai. paruošta ir atlikta, 
pramoginė muzika gali tapti iš
tisos žmonių generacijos moder
niška "liaudies muzika”. Tik rei
kia išlaikyti ne tik vidurį, — bet 
ir padorų vidurį!

— Taigi: "padorų vidurį” — 
o kur jis yra?

— Miša patrauko pečiais, at
rodo, žodžiais sunku nusakyti, 
recepto nėra; lieka tik bandy
mas.

— Asmeniškai mėgBtu mažų 
sųstatų. žinai, keliese ir grojom 
Jonušo valsų Sunku gyventi. Kai 
kas mano — mažiausia dešimts 
žmonių, o apsirinka, nes buvo
me tik keturi. Mažas sųstatas 
turi skambėti kaip didelis, tai 
viena iš taisyklių. Todėl reikia 
nuolat gilintis į techniškas pro
blemas, taikytis prie kompozici
nės technikos ir žmonių ausies 
laipsniško tobulėjimo. Kartu rei
kia taikytis ir prie žmonių: pa
žinti jų skonį — sakau skonį, ne 
skanumų — pagauti visokios 
pramogos atmosferų ir jų ban
dyti tonais paversti. Tada kar
tais ir pavyksta neblogai...

Stebiuos švaria savo svečio lie
tuvių kalbos tarsena — nors jau 
beveik 17 metų, kai nebeteko 
kalbėti lietuviškai! O tas mūsų 

ta, kuri nori 
šviesesnio alaus .

mokamo bileto” j "plačiųjų tė
vynę”.-Viena, Lietuvoj engiamas Į 
nebuvo; antra, "ponams" grojo 
Metropoly. Bet tai mažmožis, bū
tų grojęs ir naujiems "ponams 
draugams”^ Bet jis — tikras 
buržujus, ir dar ne betkoks: juk 
1932 m. vasario 16 d. Prezidentu 
aktu buvo apdovanotas Gedimi
no ordinu už nuopelnus populia
rinant .lietuviškų muzikų. ]

Ir didžiuojasi tuo iki šios die- t 
nos: ]

— Tik keturi Lietuvos žydai ; 
buvo pagerbti Gedimino ordinu, 
o vienas iš jų — Miša Hofmek- 
leris.

Vokiečiams Lietuvon atėjus 
prasidėjo žydų persekiojimas. 
Hofmeklerio akyse sužibo aša
ros:

— Pirmomis dienomis partiza
nai ėjo sargybų prie mano namų, 
kad mart nieko neatsitiktų. Pas
kui ilgų laikų mane globojo Vy
tautas Marijošius. Kai mane bu
vo suėmę — lietuviai mane iš
traukė iš Gestapo nagų. Bet ga
lų gale reikėjo eiti j getų. Kas 
žinojo visus ateities baisumus? 
Niekas. O aš į getų ėjau, peš ten 
buvo nugabenę mano tėvus ir 
gimines. Tik savo dvejų metų 
dukrelę Dalytę atidavėm mūsų 
tarnaitei Marytei. Lietuviai tų 
vaikų globojo ir užaugino...

Žiauriose geto sųlygose Hof- 
mekleris suorganizavo 40 žmo
nių orkestrų — šeši po karo liko 
gyvi.

— Kiek kartų širdis skaudė
jo, kai per radijų išgirsdavau 
savo muzikų grojamų! O aš — 
vergas tam pačiam Kaune.

Ir nustebo, kai jam paaiški
nau, kad su jo plokštelėmis ne
buvo taip jau lengva:'vokiečiai 
nenorėjo leisti, kad jos būtų gro
jamos! Teko lietuviams gerokai 
pasispardyti, kol jie apgynė mu
zikų, lietuviško gyvenimo neat
skiriama dalimi tapusių! Tik ne
beleido Hofmeklerio pavardės 
minėti...

— Tai tas tik patvirtina ma
no nepakitėjusių nuomonę: lie
tuviai manęs nepamiršo. Tai ga
vau pajusti dar tada; ar tai iš 
teatro direktoriaus Ivanausko, 
ar iš tokių mano bičiulių kaip 
Stasys Santvaras, Vladas Bal
trušaitis, kurie jiems gręsiančio 
pavojaus nebojo ir man padėjo. 
Deja, išsipildė ir tai, kų tųsyk 
jiems sakiau: mes žydai tapome 
tos žmogžudžių sistemos auko-

Prieš šimtų metų, 1857 m. < 
rugsėjo mėn. 30 d., Macikų dva- i 
relyje, Šilutės apskrityje gimė J 
rašytojas ir dramaturgas Her- i 
manas Sudermann. Jo tėvas tuo
met buvo bravoro meisteris ir 
kartu ūkio inspektorius. Suder- 
manų protėviai buvę menonitai, 
gyvenę Werderio lankoje, prie 
žemutinės Vyslos ir vėliau per
sikėlę į Maža ją Lietuvą.

Sąryšyje su Sudermanų šei
mos kilme, jaunasis Sudermanas 
mokėsi Elbingo realinėje mokyk
loje ir po to keletą semestrų Ka
raliaučiaus universitete studija
vęs, persikėlė į Berlyną, čia jis 
pasirinko žurnalisto profesijų. Ir 
keletą metų žurnalistu dirbo vo
kiečių parlamente. Tame laiko
tarpyje jis parašė romanų 
"Guenstling der Praesidentin”, 
kuriuo veikalu jis parodė savo li
teratūrinį gabumų ir tuo pasida
rė žinomu literatų tarpe.

Po šito, taip sakant įvedamojo 
veikalo, Sudermanas parašė ro
manų "Frau Sorge”, duodantį 
savo kilmės krašto vaizbų ir jo 
psichologijų. Romanas ”Der Kat- 
zensteg’’ pastatė autorių jo ge
neracijos rašytojų pirmose eilė
se.

Po šitų pasisekimų Suderma
nas nukrypo į dramų parašyda-

• mas "Die Ehre”, kuriuo jis Ber- 
■ lyne rado didelį pritarimą ir au- 
i torių iškėlė ir dramaturgų tarpe.

Iš šitų veikalų pastatymo Su- 
l dermanas turėjo žymių pajamų,
• jog galėjo įsigyti didelį namų
• Grunewalde prie Berlyno ir nu- 
- sipirkti aristokratiškai šeimai 
' priklausantį Blankensee dvarų,

prie Trebbino, Brandenburgo 
provincijoj.

Jo "Sodoms Ende” kritikos bu
vo priimtas labai nepalankiai. 
Pavadino jį "Sudermanns Ende” 
ir pranašavo Sudermano nepajė
gumą dramą rašyti. Tokį pat 
įvertinimą rado ir jo tolimesni

Herman Sudermann
Geriausia* lietuviškų motyvų interpretatorius

100 metų nuo jo gimimo
DR. M. ANYSAS

1

mis, pirmomis aukomis. Netru
kus ateis eilė ir kitiems — ir be
ne aš nemačiau savo akimis, kai 
ėmė žmones vežti į "Saksofoni- 
ją”...

Deja, tos žmogaus negerbimo 
sistemos originalas liko ir dar 
ištobulėjo maskoliško "komuniz
mo" pavidale, nacizmo "broliš
koje” kopijoje.

Žuvo visi Hofmeklerio šeimos 
nariai: tėvas, motina, sesuo, bro
lis Leonas (operos koncertmeis
teris ir dirigentas) ir šeima. Vie
ną jo dukrelę Dalią išgelbėjo — 
lietuviai. Jis pats vos gyvas su
laukė karo pabaigos Dachau ka- 
cete. žmona, po rusais išėjusi iš 
Stutthofo kaceto, su juo susiži
nojo ir bandė grįžti Lietuvon, 
pasiimti dukrelę ir skubėti į lais
vuosius vakarus. Nepavyko. Pen- 
keri metai katorgos Urale ... 
Tik pernai abi buvo išleistos iš 
ano "rojaus”, pas tėvą ir vyrą 
— invalidų.

(B. d.)

vra pat3 seniausias Amerikos 
lietuvių žurnalas. Jis išeina kiek
vienų mėnesį — yra gausiai ilius
truotas, turiningas, įvairus ir 
skaitomas sv malonumu.

MARGUČIO metinė prenume
rata $3.00.

Margučio adresas: 6755 So. 
VVestern Avė.. Chicago. III.

dramos veikalai ”Ehre”, ”Hei- 
mat”, "Schmetterlingsjchlacht”. 
Kritikai vis daugiau puolant ir 
nepajėgiant jų nugalėti, jautru
sis Sudermanas galiausiai atsi
sakė nuo dramos rašymo ir vėl 
atsidavė ronianui, kaip darė ank
styvesnėse dienose.'

Jo pirmas tame laikotarpyje 
žymus veikalas buvo "Litauische 
Geschichten”, kuriam motyvus 
jis buvo paėmęs iš Mažosios Lie
tuvos lietuvininkų gyvenimo, 
kaip anksčiau, dar 1881 m. Ka
raliaučiuje tai buvo padaręs 
.Ernst Wichert.

šis romanas publikos buvo pri
imtas entuziastiškai ir jo auto
rius vėl pakilo į tų laikų rašyto
jų pirmas eiles. Po šito pasise
kimo Sudermanas parašė roma
nus: ”Der tolle Professor”, "Pur- 
zelchen”, "Frau Sorge”, ”Ste- 
phan Trombolt”.

Pagaliau ir vėl Sudermanas 
nukrypo j dramos rašymą, nors 
anksčiau po kiekvieno dramos 
pastatymo, autorius bijojo kriti
kos puolimų. Bet šitų veikalų 
pastatyme jam atėjo į pagalbų 
artistas Paul Wegener, kaip tik 
grįžęs iš pirmojo pasaulinio ka
ro. šitas artistas pasidarė tikra
sis Sudermano veikalų interpre
tatorius, akivaizdžiai parodyda
mas pokariniai teatro publikai 
kaip reikia suprasti Sudermano 
dramatinius veikalus.

Artisto Wegenero teatralinių 
gabumų dėka Sudermanas vėl iš
kilo dramaturgų pirmose eilėse, 
toli pralenkdamas visus kitus 
pokarinius rašytojus ir jų vei
kalus. šitas artistas vaidinime 
parodė, kad, ankstyvesnieji Su
dermano veikalai nebuvo tikrai 
suprasti ir todėl dramų kritikų 
nuomonė buvo klaidinga. Ir ank- 
stybesniejt," dramos kritikų at
mestieji Sudermano dramos vei
kalai, Wegenerio vaidinime rado 
didelį pritarimų.

Šitame laikotarpyje Suderma- 
nąs parašė savo didelį veikalų 
"Johannisfeuer”, kuris buvo pa
statytas žymiojo Berlyno teatro 
režisoriaus Juergen Fehling. Pa
sisekimas buvo didelis ir veika
las buvo statomas daug metų 
įvairiuose vokiečių teatruose.

Priešingoji Sudermanui kriti
ka buvo nutildyta visiems lai
kams. i-

"Johannisfeuer” — Joninių 
ugnis buvo publikai įdomi ir tuo, 
kad joje duodamas gyvenimas iš 
lietuviškų kraštų, iš Šilutės ir 
Gilijos apylinkių, kur Suderma
nas idėjiniai buvo surištas su sa
vo gimtojo krašto gyvenimu ir 
psichologija. Ir tai jis galėjo ge
maliniai perduoti, nors iš kilmės 
jis priklausė vokiečių tautai.

Kiekvienas jo pakilimas roma
ne ir dramoje, buvo surištas su 
jo gimtojo krašto lietuviškais 
motyvais.

Ir Nepriklausomoje Lietuvoje 
buvo vaidinami keli Sudermano 
veikalai: 1920 m., dar rusų kal
ba "Joninių ugnis” ir vėliau man 
pačiam teko matyti valstybinia
me teatre "Garbės" pastatymą. 
Bet Lietuvoje šitie veikalai ne
sukėlė aną entuziazmą, kurį Su
dermanas susilaukė vokiečių sce
nose.
t Sudermano sukaktuvėms pa
minėti J. G. Gottasche Buchh. 
Nachf Stuttgarte, išleidžia spe- 
cialinę laidą, pavadintą "Heimat 
im Osten”, kurioje bus aprašo
mas Sudermano gyvenimas ir jo 
literatūrinė veikla.

Išeina kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio ,mėn.
Rašykite dar šiandien: PELfiDA, 231 Wallace Avė. S 

Welland, Ont., Canada.
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Persekiojami mormonai toliau ainiu, bet ir pasaulietiškuoju 
keliavo į Vakarus, dabar jau ve- vyresniuoju, ir tomis dienomis 
darni Brigham Young, kuris bu- jo įsakymas buvo beveik lygus 
vo to pirmojo pranašo dešinioji Dievo balsui.
ranka. j Nestebėtina, kad su tokiais pa

rudavimas pasakoja, jog Die- grindais mormonai greitai įsikū
rus ar tai jam, ar dar Smith pa
rodė Great Salt Lake Valley ir 
įsakė "tikinčiuosius” vesti į tą 
pažadėtąją žemę. Taip jie ir ke
liavo su savo vežimais, vaikais 
ir skaitlingomis pačiomis: per 
Nebraską, VVyoming ir per Roc- 
ky Mountains, kurie tuo laiku 
buvo sunkiai peržiangiami.

Nors sutikti traperiai juos ir 
atkalbinėjo, tvirtindami, jog jie 

' pražūsiu prie Sūriojo Ežero, bet 
—- mormonai niekur ilgiau neapsi

stojo ir vis ėjo pirmyn. Už pir
mosios, geriau pasiruošusios gru
pės, vyko kiti, kai kurie iš jų 
gabendami savo mantą ant ran
kinių vėžimėlių.

Tai buvo panašu žydų kelio
nei į Šventąją Žemę. Ir bendrai 
galima rasti daug panašumo 
tarp Mozės ir Smith. Jie abu 
skelbėsi balbėję su pačių Vieš
pačiu, abu tvirtino gavę paties 
Dievo surašytus nurodymus, ir 
abu vedė didokas žmonių minias 
per dykumas (vakarinė Jungti
nių Valstybių dalis tuo laiku bu
vo dar veik tikra dykuma, vien 
tik indėnų apgyventa).

Pagaliau, berods ar tik ne 1846 
metais, pirmieji mormonai su 
Brigham Young pasiekė Utah 
per taip vadinamą Imigration ne mormonas bet kada buvo iš- 
Canyon.

Toje vietoje, kur tie pirmieji 
mormonai pamatė Great Salt 
Lake vandenis, šiandieną stovi 
paminklas, vadinamas "THJS IS 
THE PLACE". Padavimas sako, 
kad Brigham Young iš tos vietos 
atpažino tą žemę, kur Dievas 
jam buvęs įsakęs atvesti "tikin
čiuosius”. Ir jisai pareiškęs — 
"štai ta vieta”.

Mormonai tuojau pradėjo kur
tis šioje "Pažadėtoje Žemėje”, 
pirmiausia imdamiesi 
ūkio. Stovyklos buvo 
tenai, kur žemė tiko 
taigi arčiau vandens.

Iš dabartinės Utah 
nauji kolonistai buvo 
į apylinkes ir gana daug jų pa
siekė dabartinę šiaurinę Arizo
ną. Nauji pasekėjai vyko iš pas
kos ir kolonijos greitai augo 
daug didesniu greičiu, negu ki
tos tolimųjų vakarų gyvenamos 
vietovės.

Daugumas tų laikų kolonistų 
buvo tik nuotykių ieškotojai, 
traperiai ir auksakasiai. Mormo
nai buvo fanatiški tikintieji, vi
sai skirtingi nuo tų kitų, iš karto 
atvykstą čia nuolatinai įsikurti 
ir perleisti žemę savo vaikams ir 
vaikų vaikams.

Laimingu būdu Brigham 
Young susidraugavo su vienos iš 
tvirčiausių vietinių indėnų gi
minės vadu ir tas išgelbėjo mor
monus nuo daugybės sunkumų 
pirmiaisiais metais. Indėnai tais 
laikais buvo didžiausia naujaku
rių pabaisa ir mormonų draugas 
raudonodžių vadas daugeliu at
vejų išgelbėjo kai kurias koloni
jas, netgi aktyviai su savo ka
riais juos apgindamas nuo kitų 
indėnų. Draugystei palaikyti, be 
abejo, padėjo ir tai, kad mormo- 

< nai buvo savos rūšies misionie^ 
riai, naujos religijos skelbėjai. 
Jie visai kitaip elgėsi su indė
nais, nei gaujos pramuštgalvių, 
kuriems indėnų "medžioklė" daž
nai tapdavo tikru sportu.

Mormonų religija buvo ir te
bėra labai griežta. Mormonas 
negali rūkyti, gerti jokių svai
galų, nei naddoti bet kokių kito
kių stimuliuojančių gėralų (ge
nis mormonas ir šiandien to lai- 

. kosi, perūko, negeria svaigalų, 
net negeria kavos, arbatos ar 
Cųca-Cola, nors tokių "gerų" 

- mormonų šiomis dienomis ir ne
bėra daug). Jie taip pat turėjo 
būti drausmiDgi ir susiklausą 
gerbią. savo perdėtinius. Brig
ham Young buvo ne tik jų dva-

rė ir savo gyvenamuose plotuose 
įyedė teisinę santvarką, kai ar
timi kaimyniniai kraštai, kaip 
VVyoming, New Mexico ir kiti, 
dar valdėsi "džiunglių įstaty
mais”. Mormonai greitai plėtėsi, 
nes jų šeimos buvo tikrai nepa
prastai gausios, štai pats Brig- 
ham Young turėjo net 19 žmo
nų ir susilaukęs net 56 vaikų!

Mormonai kreipė didelį dėme
sį į švietimą. Dar ir pats Brig- 
ham Young mažoje tuolaikinėje 
kolonijoje, kur dabar yra 29,000 
gyventojų Provo miestas (tre
čias savo dydžiu Utah valstybė
je), įkūrė mokyklą, kuri ir dabar 
tebesivadina jo vardu, nors ir 
išaugusi į didžiausių šioje apy
linkėje universitetą. Brigham 
Young universitetas ir šiandieną 
tebėra mormonų bažnyčios žinio
je, kuri padengia didžiausią dalį 
jo išiaūįų. Dar ir šiandien baž
nyčia ir valstybė, kiek tai lie
čia Utah, tebėra tampriame ry
šyje. Nors oficialiai jokių ryšių 
tarp.mormonų bažnyčios ir Utah 
valstybės ir nėra, bet labai daž
nai tie patys asmenys yra aukš
ti bažnyčios ir valstybės parei
gūnai.

Nežinau, ar Utah valstybėje

žemės 
kuriamos 
dirbimui,

valstybės 
siunčiami
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rinktas j kokią nors atsakingą 
vietą. Pats Brigham Young bu
vo pirmasis šios valstybės, — 
tada dar Utah Teritory, — gu
bernatorius. Ir ši tradicija išsi
laikė. štai Amerikos Jungtinių 

, Valstybių žemės ūkio ministeris 
i (Secretary of Agriculture), Eara 
. Benson, yra vienas iš aukščiau

siųjų bažnyčios pareigūnų 
("Member, Councel of Twelf 
Apostels”). Nemažai mormonų 
yra ir kitose aukštose JAV pa- 

’ reigose, kariuomenėje ir kitur.
1 Mormonų bažnyčia yra savo- 
1 tiška. Ji iš vis neturi kunigų luo- 
’ mo, bet kiekvienas bažnyčios na

rys gali būti paskirtas kunigo

s i

į;
jį v
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šiandieninės Indijos laikysena daug kam- 
metų, kada jie laimėjo prieš britus krūvi 

? ir i

pat tari ir savo tmnkšą. Jai prl- 
klauso taip pat pats. geriausias 
viešbutis Salt Lakp City mieste 
(Hotel Utah). Jai priklauso di
džiausia sostinės "Dfepartment 
Store” kai kurios druskos^ va
lyklos, ir kiti turtai.

Daugumas tikinčiųjų ir dabar 
aktyviai dalyvauja savo VeRgi 
jos platinime, taip vadinamo* 
misijose. Jie nuolatos lauko ki
tos religijos savo kaimynus, 
stengdamiesi juos "atversta 
Jaunuolis laiko didžiausia garbe, 
jei jam pasiūloma vykti kur nors 
į misijas. Tos misijos steigiamos 
visur, tiek JAV-bėse, tiek Pieti
nėje Amerikoje, tiek Europoje ir 
kitur.

Jaunuolis į misijas paprastai 
išvyksta dvejiems metams, daž
niausia po poros metų mokslo 
Brigham Young Univeraity. Ji
sai turi pragyventi tuos* du me
tus ar iš savo paties, ar iš jo šei
mos lėšų, ir visą tą laiką pašvęs
ti savo religijos skelbimui, eida
mas iš namų į namus.

Atrodytų, kad dėl piniginių ir 
laiko aukų tokių misionierių bū
tų mažh šiais laikais. Deja, taip 
nėra. Vargu ar bent vienas jau
nuolis yra atsisakęs vykti į misi
jas, jei jam tas buvo pasiūlyta. 
Tai skaitoma labai didėle garbe. 
Ir tokie misionieriai, nors jų ir 
labai daug yra, laikomi pagar
boje savo "Community” per visą 
gyvenimą.

Kiekvienas iš jų stengiasi kaip 
nors sudaryti lėšas reikalingas 
tiem dviems metams. Visa šei
ma ir giminės stengiasi padėti 
kiek galėdami, net užsitraukda
mi paskolas. O jei kurio šeima 
yra taip neturtinga, jog niekaip 
negali sudaryti reikiamų pinigų,'’ 
vietiniai mormonai prisideda sa
vo asmeninėmis aukomis, kad tik 
pagelbėtų. "

Toks parinktas, jaunuolis kurį 
laiką apmokomas specialioje mo
kykloje, bažnyčios lėšomis išlai
komoje Salt Lake City. Moky
mas trunka berods šešias savai
tes. Po to jis bažnyčios lėšomis 
nugabenamas į tą kraštą, kur jis 
turės misionieriauti. Ir tenai jau 
jis turi pats verstis.

{ misijas visada skiriami du 
asmenys, kurie kartu gyvena ir 
misionierauja, vienas jų jau bū
damas su vien erių metų patyri
mu, kada atvyksta naujas misio
nierius. Po tų dviejų metų jau-! valstybėse negrai ir autobusuo-

of Latter-Days Sainta”), bet ne 
protestantais (?). Niekad iš jų 
nenešioja kryžiaus ir ant bažny
čių bokštelių niekur nepamatysi 
nė vieno kryžiaus! •

Kaip jų bažnyčios atrodo vi
duje, — nežinau, nes "netikintie
siems" draudžiama J jas įeiti'. 
Patys mormonai, tiek vyrai, tiek 
moterys, nešioja savotiškas apa
tinius rūbus, lyg iš vieno pasiū
tas apatines vyriškas kelnes te 
marškinukus (taip vadinamą 
"combination”). žiemą jie Ugi. 
Vasarą lengvesni, su trumpom 
rankovėm bei trumpom, kelnai
tėm. Vienok abiem metų laikais 
jie išmarginti jų paslaptingais 
ženklais — trikampiais, užsiū
tais virš krūtinės ir virš bam
bos. Ką jie reiškia, nežinau, nes 
net ir labai gerai pažįstami kari-

ninkai-latiūii 4 ra knriafeaėfy-" 
venų vieiiį ate.'pastatu a* fcrtteį: 
apie Ui Mprasitari*. Kol tet tea-t: 
sužinojatą-'jpg tekius1 paŠtasi! 
"apatinukui raitoj* te raeterpal 
aš ilgokai negalėjau apsiprasti i 
ss kiek keistokai vasaros meta 
apaireagusiom moterim, sutik
damas jas'gatvėse. Ją rūbai at
rodė esą daug sunkesni, kaip 
įprasta matyti moteris nešiojant 
Amerikoje. Tik sužinojęs apie 
tai eapratau, kodėl pusnuogių 
moterų čia nepamatysi, kaip tai 
įprasta rytiniuose kraštoee.

Atvirai sakant, tokie rūbai 
joms priduoda daug daugiau oru
mo, pagarbos, ir kartu daug ge
riau tinka...*

Tiek šiuo kartu apie Utab ir 
mormonus.

Ii šalies žiūrint

nden-t 
skali*

uvojį Liurde,

gim. 
» Len- 

tįkilmės. 
įtii milio- 
pdoga ir 

ItotaraM to K tart* dideles 
ittflms, pvoūBtas praeratjas, ii- 
g* mrtdra. Rmoks-

■ OWd*tąltariiąnrtfaančiųW 
taatąsantykfrtf Tą visi lino. Ko 
toto v«rtra naM* pratesi jos,

ganydamas bandą katmyno pie- 
v»je IsslHio rofanSą. ; ;

j M a* maldai te. rtitato* nesu- 
tferiiu«sir tai nepalyginamai la- 
tetats nsatteforinamoa lanką mal- 
idaė ją dgtafe su lietuviais, uk- 
ratatodiafa Ir kitais hafinynais.'pMfytL *MŠtaa w—usi teito* raUaflato Ir kitais kainynais, 

apie tai netylėtų. Į , Reikalas dar labiau paaiškės,
kai paSkaityshne ką yra parašęs 
vysk. V. Brizgys. Jo Ekscelenci
jos knyga pavadinta Trisdešimt 
meilės žodžių. Ji nesenai pasiro
dė knygų rinkoje. Tos knygos 
skyriuje, pavadintame žmogus 
su žmogumi, rašoma: Artimas, 

. - '• 
yra siena tarp Dievo te mūsų. 
Per ją nei malda, nėi auka Dievo 
nepasiekia.

Tai įsidėmėtini žodžiai. Jei blo
gi santykiai tarp žmogaus te 
žmogaus sudaro sieną, kuri abu 
atskiria nuo Dievo, tai ką jau 
bekalbėti apie blogus santykius 
tautų tarpe.

DerHabrtas, Sandara tr 
procesija

Darbininke buvo išspausdintas 
platus aprašymas apie Chlcago- 
je įvykusią procesiją ir pamal
das, suruoštas-Marijos Gimimo tu kuriuo būtą blogi santykiai, 
šventės proga. Be kito ko buvo 
parašyto, lnd iškilmėse dalyvi 
vo per 1&009 žmonių. Sandara 
aiškino, jog tai labai perdėta 
skaitlinė. Esą, galėję būti tik 
apie 2,000. Kitoje vietoje San
dara pasišaipė it Šiluvoj įvyku
sio stebuklo. Esą, kodėl toji 
Dangiškoji Esybė pasirodžius tik 
piemenims. Stebėtojas

Segregacija ir integracija
Dabar spaudoje labai dainai | Prieš antrąjį pasaulinį karą

integracija. Ir tie, kurie iki šiol 
nesupinto tų žodžių reikšmės, 
dąbar ,tai tikrai sužinojo.

Per ,metų metus negrai šioje 
šalyje buvo segreguojami,. t. y, 
atskiriami nuo baltųjų. Negrų 
gyvenimas buvo maždaug toks, 
kaip kad seniau žydų, kai jie tu
rėjo gyventi getuose, t. y, jiems 
skirtosp- miestų dalyse. Pietinėse

I vaistu štCgHėM U aUlAJUUBUV

• so hi'idavn nfalririami mm Rolfu, 
jų. O negrų vaikams buvo atski
ros mokyklos. Tokiais varžymais 
negrai piktinosi. Segregacija 
jiems buvo pažeminimu. Jlė pra
dėjo reikalauti integracijos, t- y- 
teisių sulyginimo.

šiaiprijdu visokių tautų atei
viai Aoberikoje linko prie segre- 
gacijos^įVteos tautos čia st*»-

SVEIKINIMAI IR GERIAUSI LINKĖJIMAI

„—------- ,------------------ . 1 . I
pareigoms. Ir tas pavedimas neĮnuolis grįžta namo ir toliau eina j se būdavo atskiriami nuo. baltų-
būtinai turi būti nuolatinis. Tas 
asmuo vėl gali būti pakeistas, 
nors tas praktiškai ir retai pasi
taiko.

Toks savos rūšies dvasiškis ir 
toliau eina savo asmenišką užsi
ėmimą, iš kurio jisai ir jo Šeima 
pragyvena. Jisai iŠ bažnyčios, 
paprastai, jokio atlyginimo ne
gauna, nebent tik jei kai kurios 
jo išlaidos tikybiniams reika
lams yra bažnyčios apmokamos. 
Bet ir tai retai būna. Dažniausia 
toks asmuo ir bažnytines išlai
das padengia iš savo kišeniaus, 
jei tik pajėgia.

Kiekvienas tikintysis bažny
čiai moka dideles duokles ir tie 
pinigai pirmoje eilėje naudojami 
naujųjų bažnyčių statymui. Pati 
bažnyčia yra gana turtinga, nes 
jai priklauso dideli žemės plotai 
tiek Salt Lake City, tiek kituose 
miestuose. Be to bažnyčia, taip

—

nepriklausomoj Lenkijoj veikė 
priverstina integracija. Dabarti
nėj Lenkjjoj taip vadinamame 
lietuviškame trikampyje lenką 
dvasiškąja vykdo priverstiną in
tegraciją.

/

savo keliais, — baigdamas stu
dijas, grįždamas į ūkį ar pana
šiai.

Tas nė kiek neatsiliepia jų to- 
limesniajam profesijos pasirin
kimui, nes tokios specialybės 
kaip teologija, jie iš viso neturi. 
Kiekvienas Brigham Young unL 
versiteto studentas mokomas tos 
neva teologijos. Bet tai yra tiki gėsi, kad turėtų savo parafiįįra 
priedas prie jo tiesioginės spe-’ su sava?dvasios vadais. kttfįž.Mi* 
cialybės. Daugelis jų nueina tar- — 
nauti j karinę tarnybą; Iš desėt- 
kos karo aviacijos karininkų-la- 
kūnų, kurie buvo mormonai ir 
kuriuos man teko bet kada pa
žinti, visi iki vieno yra buvę šio
se misijose...

Apie pačią jų religiją daugiau smarl 
pasakyti negalėčiau, nes jos pa
kankamai gerai nepažįstu. Bū
dinga, jie save laiko •'rikščiani- 
mis (oficialus bažnyčios pavadi
nimas "Churche of Jesus Christ

Vatikano organas ir segregacija
Kai pietinėse Amerikos vals

tybėse integracijos klausimas 
tapo pastatytas ant ašmenų te 
kar apie tenykščius įvykius pra
dėjo kalbėti- visas pasaulis, tai 
apie tai nenutylėjo nei Vatikano 
organas L’Osservatore Romano.

Vatikano organas remia .negrų 
reikalavimus. Nurodo, kad bal
tieji ir juodieji piliečiai esą ly
gūs tad te ją teisės privalančios 
būti lygios. Nurodo, kad karo 
metu juodieji ir baltieji lygiai 
aukojosi.

Vatikano organo įsikišimas į 
baltąją Ir juodųjų santykių 
ttraataąį Amerikoj duoda pro
gos lfetarfisae* .pasirūpinti, kad

THE GEOMEIBC SUMHK
f I

COMPANY
t

nn east žootfr street

IV1-3S00

vo vientlėiynue ir mokykite*'Vfe- 
nu tąrptebUW labai sdĮrafato ju
dėjimas ui tat. kad turėtą savo ...
vyskupumląsykte i«*fcfcsva- aPie he-
jojoapferav»vys&uMjM»w<- M“*tvkius
dytų, lfetavrtą pampiiM, Mite* 
tytas vfa» jfcstera»Ukąk.. Tsuete'isri-

■kąjfrnčhute >dėjiwįfortą 
padarėr. 'ftratenorės taunttMtoa 
Gibbonte^: ’’ .

Negratafisąrarij*,, rettid^'St-!’ 
na iš apeitojo bdtąfr ateivį » 
viršau* (ęįr , ■

t
Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems fietuviama

ĮSPĖJI;

tartą tetenką santykius.
Juodąją te baltųjų santykių 

klausimas tiesioginiu >ūdu nega
lį rūpėti Vatikano organui. Tai 
jam telSmas rdhte. Kovotojai 
čia nėra lurtnffltatf.

Kas kft» Butu vių ir lenkų san
tykių klausimas. Abi tautos yra 
katalikiškos. Todėl Romoj gyve-

' • JO3EPR M. StfEENEY
Sherift

Vėl teko pastebėti, kad kaikurios neatsakomingos firmos siulįįteįdį; >rfimančioa dovaną siuntinius persiuntimui į 
S. S. S. R. • '■

Jaučiame savo pareigą pranešti visiems tokių siuntinių siuntėji ■atateadvisi taip- vadtaaoni agentai 4r subagentai už
daryti ir siuntinius dabar gali siųsti tik per oficialiai autorizuotas flrpiaš; Rlirfoeitui Wuristb, Maskvoje, duotus leidimus. 
- Apsaugojimui jūsų giminių Lietuvoje interesus ir jus pačius riįįpįpęrdėto jnioll 
tikrinkite, kad firma kuria siunčiate jūsų , ' i ! \

DOVANŲ SIUNTINIUS | ' _
siunčiate per atsakingą firmą; turinčių neabejotiną Tėputatiją te kurj-įOl leisę į^riąi

Mes esame tame biznyje daugiau dvidešimties penftių metą, f
’ kintų klijentų. Kiekvienas siuntinys, atneštas ar atsiųstas [ bet ku: 

išsiunčiamas

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems '

LOUISV1LLE TULE
INSURANCE COMPANY

SUttdtrd BtaHding

THOMA3 J.UNIKCO.
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TIESIOG I S. S. S. R. BE JOI
Tai sutaupo laiką ir pinigus, heraikalaūja jokių ypatingų mc
Galite siųsti naujus daiktus, medžiagas drabužiams, avalynę,-*

GLOBĖ TRAVEL 
’■ (PARCEL DEPART1 

7f« ttalnut 8t. 1991 Broadway M46 SS
” “ ------------ * Chlcago 32. III. ♦ Detrol

"ftertent 6^991 TAshtte

J
 * Philadelphi* 6,P* ♦ New Ysrk 23, N.Y.,

LOaibard &S455 LYceun 5-0900

airių rūSių tarpininkams, pasi-

‘I

lite sirnititehu.
dbAntkni* tūkstančių p«ten- 

ų sąrašas patiekiamas žemiau,
Vie’ »<• f I • '

^produktus, vąistUB ir t.t

IterRldg.

’“°*'So. Doetoe, Mūri. 
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SPECIALIU PIRKINIU

PIRK DABAR

MOKĖJIMO PRADŽIA PO 45 DIENŲ

Anglijos karališkoji pora _ karalienė k ir princas Pilypas lanko Kanadą ir JAV. Spalio 12
<L — 15 d. bus Ottavoje, o spalio 16-17 Williainsburg, Va., kur bus atšvęsta 356 metų sukaktis nuo 
įsikūrimo pirmųjų anglų kolonistų. Spalio J7-19 jie lankosi Washington« ir spalio 20-21 d. New 
Yorke. Nuotraukoj karališkoji pora ir vaizdai iš Wi)liamsburgo, kur juos ruošiasi sutikti praeities

1 priminimais.

PgfalPauI
Atpasakojami

Lenkai taip pat nuolat stengėsi verbuoti agentus vokiečių 
kariuomenėje. Tačiau Čia jie laimės neturėjo ir, be vienos išimties, 
kariai apie daromus pasiūlymusltuoj prnnėšdavo savo viršininkams.

Tą minėtą išimtį sudarė gabus puskarininkis, kuris .pats 
ieškojo ryšių su lenkų slapta ja žva<|>b*ir; juosradoTaip^Bt 
jam pasisekė prieš pat išaiškinimą pasprukti Lenkijon., Iš čia' jis 
sugebėjo užmegsti ryšius su keturiais Viena dalinio telegrafistais 
Rytprūsiuose, kas toje kariuomenės dalyje sukėlė nemaža neri
mo. Praslinkus dviems metams puskarininkis buvo iš lenkų žval
gybos stiebtas, rtes jis jiems pasidarė bevertis. Vėliau emigravo 
Amerikon ir po dvylikos metų grįžo Vokietijon. Pripuolamai vieno 
kriminalisto atpažintas, suimtas ir nubaustas 15 metų kalėti. Ka
lėjime ir mirė.

Iki 1933 m. vokiečių slaptoji žvalgyta tegaudavo metams 
1,000,000 Rm. — t. y. mėnesiui 85,000. 3trma labai maža, nes iš 
jos reikėjo finansuoti centralės ir septynių žvalgybos skyrių išlai
kymą bet darbą. Tebuvo galima apmokėti tik gerus, bet nedau
gelį agentų, o ir tuos pačius gan kukliai. Tas gal išėjo į naudą, nes 
šnipai gaudami daug pinigų paprastai ima jais per plačiai švais
tytis ir tuo save išduoda. Taip nutiko dviems lenkams, kurie dėl 
blogos aktų asaugos, parūpino dokumentus apie jūrų tvirtoves 
Hela ir Okthoeft. Juodu "investavo" pinigus į Snapsą ir buvo išaiš
kinti. Vienas iš jų trijų metų bėgyje gavo 160,000 zlotų, bet to 
parduotos žinios to ir buvo vertos.

Prasidėjus karui su lenkais, vokiečiai iš anksto Žinojo visus 
jų mobilizacijos bei strateginius planus ir turėjo visas kitas rei
kalingas Žinias. Slaptajai žvalgytai praktiškai darbo nebeliko — 
jis jau buvo pilnai atliktas.

»

Dar prieš karo pradžią, didėjant tarptautiniam įtempimui, 
vokiečių slaptoji žinių tarnyba pasistengė Skandinavijoj suor
ganizuoti atitinkamus žvalgybos punktus. Siekta tiksliai nustatyti 
ir sekti prekinių laivų judėjimą šiaurės jūroje ir Atlanto vande
nyne. Tam tikslui svarbiausiuose uostuose: Bergen, Stav&nger, 
Christiansand, Oslo, Gotenburg ir Skagep sėdėjo patyrę stebėtojai, 
kurie kasdien siuntė savo pranešimus Vokietijon.

'1939-1940 m. žiemą ši sistema buvo taip išplėsta, kad tu
rėjo tikslias žinias apie kiekvieną išplaukiantį laivą. Vokiečių karo 
vadovybę ypač domino žinios apie Anglijai skirtų laivų — konvojų 
sustatymą ir jų jšplaukimo laiką.

Laikui bėgant šie pranešimai būdavo taip tiksliai ir greitai 
perduodami, kad X-to aviacijos korpo komendantas Hamburge, 
kiek oro sąlygos leisdavo; galėdavo minutės tikslumu apskaičiuoti 
savo puolimus. Pasisekimai tai įrodė: žiemos mėgyje, tų prane
šimų dėka, buvo paskandinta 150,000 priešo, laivų tonažo.

Karo pradžioje vokiečių laivynas teturėjo tik keletą kovos 
veiksmams tinkančių povandeninių laivų. Panaudoti kitus karo 
laivuš, dėl tolimų bazių, sudarė daug sunkumų. Todėl laivų skan
dinimui teliko aviacija.

Jau 1939 m. lapkričio mėn. admirolas Raeder siūlė Hitleriui 
užimti Norvegiją. 1940 m. antroje sausio mėnesio pusėje gauta 
tikslių žinių, kad iš Prancūzijos fronto yra atitraukti kalnų šaulių 
daliniai, perkelti Anglijon ir iš čia ketinami panaudoti šiaurinėje 
Europoje. Šis pranešimas turėjo svarbią reikšmę, nes jį pasiuntė 
patikimas agentas. *

Slaptosios žvalgybos karininkas, kurio žinioje ši sritis buvo, 
pasakoja:

— 1940 m. vasario mėn. pabaigoje gavau įsakymą vykti 
Berlynan ir prisistatyti man iki tol nežinomam, naujai suorgani
zuotam kariniui skyriui zbV 31, kurs buvo Vyriausioje Kariuo
menės Vadovybės Būstinėje, ypatingomis apsaugos priemonėmis, 
atskirtas nuo kitų skyrių.

Atitinkamas Generalinio štabo karininkas man pareiškė, 
jog aš tarėsi* keturių savaičių laike pravesti pilną Danijos iššval- 
gymą. Čia reikia pažymėti, kad iki tol karinė žvalgyta Danijoj 
nebuvo vykdoma. Po griežto paslapties laikymo įpareigojimo jinan 
paaiškinta, kad Vyriausioji Karo Vadovybė ketina balandžio mėne
syje užimti Daniją ir Norvegiją. Susidarė įspūdis, jog tas pla
nas turėjo ryšio su prancūzų kalnų šaulių perkelinių Anglijon.

Grįžus į Hamburgą tuoj imta ruoštis įsakymą vykdyti. 
Svarbiausias darbas buvo tiksliai nustatyti, kur danų karinės pa
jėgos yra paskirstytos.

Danai apie šią vedamą žvalgybą nieko nepatyrė iki pat 
vokiečių įžengimo. Visi pasiųsti agentai grįžo su surinktomis rei
kalingomis žiniomis. Trumpu laiku paaiškėjo kur ir kokie daliniai 
stovi, koks jų stiprumas, koks apsiginklavimas, kokios apsaugos 
priemonės numatomos karo atveju ir t.t.

Norėdama tas žinias pilnai išnaudoti, ir iš anksto žinoda
mas okupacijos terminą, be atskiro įsakymo iš Berlyno, priskyriau 
prie pirmųjų žygiuojančių dalinių atitinkamus Žvalgybos karinin
kus. Tai buvo pirmas tokio bendradarbiavimo' atsitikimas, kuris 
pasirodė esąs labai naudingas, todėl ir vėliau buvo dažnai panau
dotas.

Norvegijos išžvalgymą turėjo pravesti ten veikiantis slap
tosios žinių tarnybos skyrius. Be to ieškota ir kitų kelių žinių 
rinkimui bei jų perdavimui. Pasinaudota vokiečių prekybos laivi
ninkyste. Kadangi man buvo žinoma diena X, stengtųsi nustatyti, 
kurie laivai bus pietų NorvegijoB uostuose antroje balandžio mė
nesio savaitėje' ir tuo juos panaudoti žvalgybos ir žinių persiunti
mo reikalams. Buvo numatyta, jog karo atveju norvegų uostų 
įstaigos" normalius siųstuvus vokiečių laivuose tuojau užplombuos 
ir juos saugas. Todėl tiems laivams duoti specialūs agentų siųstu
vai — ipa3o> čemodano dydžio ir priskirti žvalgybos telegrafistai.

Kovos veiksmų dienoj laivas Vidar stovėjo Oslo uoste- Kai 
tjk pirmieji vokiečių aviacijos lėktuvai nusileido Orto, aerodrome 
Fornebu, tuoj ‘ minMarr iaiVan atvyko slaptosios žinių tarnybos 
karininkas ir susirišo.slaptuoju siųstuvu su Hamburgu. Kas ke
lios ioiihiBtėB'bųvo siunčiami' pranešimai apie lėktuvų nusileidimą 
ir rtorvegų gyhybą. prhdžioje dar šifruotai, bet vėliau, greitumi 
visai atvfrak pier dienų padaryta ąpia'240 raportų, kurie visi per
duoti toliatf'fyyr. PĮurerio būstinę. . .
’ < ■“ Mafdhug valanti prartįnkus nuo pirmojo prąnešimo, buvo 
skambinama iš Vyri-Fiurerio būstinės ir teiraujamasi, iš kur tos 
žinios ateinančios. Paaiškėjo, kad tai IŠ v,iso pirmosios informa-

Ohio Lietuvių 
Gydytojų Draugija 

paskyrė Dramos 
premijų

DRAUGUOS SUVAŽIAVIMAS 
ĮVYKSTA SPALIO HftN. 12 D. 

CLEVELANDE
Dirvos atstovas, nugirdęs, kad 

Lietuvių Gydytojų Draugija do
misi paskelbtuoju dramos kon-

kursu, kreipėsi j Draugijos pir
mininką D. Degesį platesnių in
formacijų. •

— Ar tina, kad Ohio Lietuvių 
Gydytojų Draugija yra dramos 
konkurso premijos mecenatas?

— Taip, — atsakė pirminin
kas. Draugija paskyrė dramos 
konkurso premijai įteikti $1000 
sumą. Tie pinigai buvo surinkti 
iš Draugijos narių, kaip auka 
lietuvių kultūriniams darbams 
paremti. Ta premija ateinantį

TAIP, MES TURIME.

KAINOS YRA ŽEMOS 

"BET JOS PASKUBĖKIT

cijos apie padėtį ir kovos veiksmus Norvegijoje. Veikiantieji kovos 
daliniai neįstengė visą dieną npi tokius tikslius pranešimus, nei 
taip greitai juos pasiųsti. Per mus einančios žinios iš laivo Vidar 
pasiekdavo Vyr. Būstinę per 7 minutes. j

Danijos sostinę Kopenhagą užėmė vokieKų daliniai ankstų 
rytą, išlaipinti uoste iš prekinio ląivo. Pirmasis jų uždavinys buvo 
užimti kelius, vedančius į miesto pakraštyje gulintį fortą, kuriame 
koncentravosi visas danų kariuomenės susižinojimas ir įsakymų 
perdavimas.

Fprtas turėjo tik du išėjimus. Juos užėmus centras buvo 
atkirstas, žinių gavimas ir įsakymų davimas paraližuotas.

Danų įgulos niekur negavo įsakymo priešintis, o ir nega
lėjo būti informuotos apie vokiečių įžengimą. Tik dėl šitos takti
kos Danijos okupacija praėjo be kraujo praliejimo.

Įdomu, jog šį planą pasiūlė karininkas, kuris idėjų gavo 
beskaitydamas italų rašytojo Malaparte knygą apie valdžios nu
vertimo taktiką ir techniką, ši knyga Trečiajame Reiche buvo už
drausta, tačiau minėtas karininkas sugebėjo ją gauti ir tenai rado 
skyrių, kaip Lenino ir Trockio, vadovaujami bolševikai užėmė tuo
metinį Petersburgą. Leninas reikalavo, kad masės demonstruotų 
ir užimtų svarbiausius punktus. Trockis tai nelaikė svarbiu rei
kalu, bet su tuo sutiko įsitikinęs, jog jis galėsiąs laiku izoliuoti 
visus žinių perdavimo kelius Į įgulas.

Danijos ir Norvegijos užėmime slaptosios žinių tarnybos 
darbą reikia laikyti gerai pavykusiu. Laikas buvo trumpas, situa
cija, komplikuota, O'atstumai Norvegijoj dideli. Išžvalgymas buvo 
sklandžiai, be jokių trukdomų, pravestas.

Slaptoji žvalgyba buvo pasiruošusi sunkiausiam uždaviniui 
žygiui Vakaruose.

sekmadienį Clevelando lietuvių 
salėje ir bus įteikta laimėjusiam 
autoriui.

— Įdomu ta proga patirti, kiek 
Draugija dabar turi narių?

— Draugijos narių skaičius 
jau prašoka 50 ir tikimės, kad 
greit tas skaičius dar padidės. 
Taip pat džiugu, kad iki šių me
tų vidurio atskirose vietose pa
vieniui veikusios lietuvių gydy
tojų draugijos jau susijungė Į 
vieną vienetą. Įvykusiam suva
žiavime Chicagoje jos susijungė 
į Amerikos Lietuvių Gydytojų 
Draugiją. Jos centras yra Chica
goje.

-*• Ar daug lietuvių gydytojų 
tame suvažiavime dalyvavo?

— Chicagoje įvykusiam suva
žiavime dalyvavo 121 lietuvis 
gydytojas. IŠ Ohio į tą suvažia
vimą buvo nuvykę 17 gydytojų.

— Girdėjau, kad Clevelande 
įvyksta Ohio Lietuvių Gydytojų 
suvažiavimas?

— Taip, toks suvažiavimas 
įvyksta šį šeštadienį, spalio mėn. 
12 d. 5 vai. po pietų Carter Hp- 
tel patalpose. Suvažiavimo pro
gramoje numatyta mokslinė pa
skaita ir filmą, organizacinių rei
kalų svarstymas ir naujos va
dovybės rinkimas, vakarienė ir 
meninė programa, šiais metais 
meninę programą atliks pianistė 
Birutė Smetonienė ir solistė Ju
zė Krištolaitytė.

Padėkojom Dr. D. Degėsiui už 
informacijas ir palinkėjom, kad 
Draugija ir ateity aktyviai rem
tų kultūrines ir tautines lietu
vių pastangas.

Į T
,į •’ 1258 E. 105 prie Superior

ATIDARYTA PIRM., TREC., PE^KTAD. IKI 9 F. M.

CE T-706Č

Geriausi sveikinimai draugams ir rėmėjams

GRABLER MF6. COMPAMY

NAUJA FIRMA
MIchigan 1-9269

(Licensed by (U.S.S.R.)

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems

M» W ALIOK MB 1-3700I
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JACK KLUM REALTY CO

HILDEBRANOT PROVISION CO.
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GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., INC
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Priimami siuntiniai siuntimui į USSR, LIETUVĄ, LATVIJĄ, UKRAINĄ BALT- 
GFDIJĄ, BUKOVINĄ, ARMĖNIJĄ IR | VISAS SOVIETŲ RESPUBLIKAS.

Siuntinius galite pristatyti asmeniškai, siųsti mums paštu arba kitom priemonėm, 
— kaip siuntėjui patogiau. Siuntiniai bus gerai supakuoti ir tuojau išsiųsti. Po kelių 
dienų siuntėjas gaus oficialų kvitą iš pašto.

i užmiesčio klientai gali bcti tikri, kad jų prisiųsti siuntiniai bus tuojau
I SUTVARKOMI, IR MBSYUOJAU PAT PASIŲSIME JIEMS DETALIĄ IŠLAIDŲ SĄSKAITĄ. .
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į SKARELIŲ, ŠALIKŲ IR KITŲ DALYKŲ AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRIEINAMIAŪSIOMIS KAI

NOMIS. REIKALAUKITE M0SŲ KAINORAŠČIO.
į - PRADŽIUGINKITE JČSŲ GIMINES PASIŲSDAMI JIEMS SIUNTINĮ KALEŲOMS!

) GARANTUOJAME GREITĄ IŠSIUNTIMĄ IR PRISTATYMĄ.
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' GENERAL PARCEL YRA GAVĘ IŠ ”I!iTOURIST” MOSCOW OFICIALŲ "LICENSE” —
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? NORITE, KAD JIE BOTŲ PRISTATYTI KALĖDOMS.
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SENIAU IR DABAR
Veikloj

Prezidento smarkavimas
K. S. KARPIUS

a

Karuomenė baltiesiems palenkti
Prezidentas Eisenhoweris, pa

siuntęs kariuomenę į Little Rock, 
Arkansas, 100.000 gyventojų 
miestą, varu įvesdinti devynis 
negriukus į baltųjų mokyklą, ne
išlaikė savo žodžio, duoto pietie
čiams kongrese, kai buvo svars
toma civilinių teisių įstatymas, 
kad nesiūs karidomenės baltie
siems bausti, nors tame įstatyme 
kalbėta apie prezidento galią pa
naudoti prievartą.

Kariuomenei ten pasirodžius, 
visur pietuose kilo pasipiktini
mai, ir Eisenhoweris apšauktas 
sovietų maršalo župovo draugu, 
ne Amerikos-prezidentu.

Niekur-tsavo prezidentavimo 
laiku neparodęs drąsaus Ameri
kos pasiryžimo užkirsti kelius 
sovietams pavergti naujas tau
tas, neparodęs naro sulaikyti į 
Vengriją siųstus raudonarmiečių 
pulkus žmones žudyti, ir leidęs 
sovietams įsitvirtinti Egipte, da
bar Sirijoj, namie parodė savo 
prezidento galią prieš savus pi
liečius visai ne vietoje. Užmirš
damas komunistinėje Kinijoje 
laikomus belaisvius — Ameri
kos žmones, pastatė ginkluotą 
kariuomenę globoti tuos devynis 
negriukus ir jei reikės, pralieti 

’ savo žmonių kraują.
Tuo elgesiu prezidentas pa

tenkino ne tik pietų ir šiaurės 
negrus, bet ir šiaurės baltuosius 
komunistus, kurie, nepajėgę ne
grų pajungti tiesioginiai, džiau
giasi baltųjų savitarpine kova, 
kuri gali būti pragaištinga.

žinantieji tikrina, kad imtis 
tų žygių prezidentą privertė jo 
artimi patarėjai, kurie visi esą 
vienodo plauko, ir kitų rimtai 
galvojančių žmonių prie prezi
dento neprileidžią.

šiuo prezidento pasielgimu 
piktinasi ne tik pietų, bet ir 
šiaurės balti gyventojai, kurie 
toli gražu ne visi sutinka su po
litikierių laikysena atiduoti ne
grams viską.

tai, spausdami ir persekiodartli 
baltuosius, lyg svetimo krašto 
okupuotus žmones.
- šiaurėje susidarys suktų spe
kuliantų gaujos, panašiai kaip 
anais laikais, kada kovota su in- 
dėnis; spekuliantai slaptai pri
statinėjo indėnams šautuvus ir 
paraką, nepaprastai iš to pasipi
nigaudami. Indėnai buvo tų spe
kuliantų kurstomi nepasitikėti 
baltųjų taikos pažadams, gink
luotis ir kariauti. Ir indėnai bu
vo beveik visiškai išnaikinti.

Šiaurės miestuose ir mieste
liuose dabar, spekuliantų gaujos, 
susitarus su suktais politikie
riais, ims slaptai apgyvendinti
negrų šeimas baltųjų gyvena
muose rajonuose, priemiesčiuose 
ir miesteliuose, kur dar negrų 
nėra. Aišku, baltieji prieš tai ko
vos, tačiau spekuliantų veikla 
bus 
bės 
bus 
bus
kainos, ir baltieji, persekiojami 
ir ekonominiai triuškinami, trau
ksis, atiduodami namus už nuo
stolingą kainą. Ir tais pelnais su 
spekuliantais dalinsis sukti po
litikieriai.

Tik reikšdami visuotinį pasi
piktinimą tokia respublikonų po
litika, o taip pat pietų ir šiaurės 
baltieji nebalsuodami už respub
likonų kondidatus į kongresą, 
dar galėtų juos suvaldyti.

apsaugota prakilniais lygy- 
įstatymais, kuriuos vykdyti 
siunčiama kariuomenė. Taip 
numuštos tų rajonų namų

Suardymas gerų santykių
Texas gubernatorius, vienas iš 

virš 10 pietų gubernatorių, pasi
piktinęs pasiuntė prezidentui te
legramą klausdamas ar Eisenho- 
vveris pasiųs kariuomenę užimti 
visas pietų baltųjų mokyklas ir 
įvesti į jas po kelis negriukus, 
kurie neturi kito tikslo j tas mo
kyklas, kaip pradėti kovą prieš 
baltuosius.

Texas gubernatorius apkalti
no prezidentą suardymu gerų 
santykių, kokie pietuose tarp tų 
dviejų rasių buvo. Kiti pietų gu
bernatoriai ir veikėjai pasipikti
nimą pareiškė, kad federalė ka
riuomenė pasiųsta į Little Rock 
ne tvarkai palaikyti, bet varu 
įvykdyti Aukščiausiojo Teismo 
įsakymą maišyti juodukus baltų
jų mokyklose.

Šiauriečiai, susibroliavę su ne
grais politiškai, už jų balsus ati- 

■ davę jiems visokias privilegijas, 
nepajėgę sutvarkyti čia .kilusios 
negrų problemos, pasiryžo visiš
kai kapituliuoti negrams, nepai
sant piktų pasekmių, kokios iš 
to gali kilti.
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Chicagos Lietuvių Choras Pirmyn, vadovaujamas muz. Kazio Steponavičiaus, atvyksta Į Clevelandą au Johann Sttauss operėte 
Šikšnosparnis spalio mėn. 27 d./ ''

RIMTAS KONGRESO ŽYGIS
Aukščiausiojo Teismo įsaky

mas, kad teismo metu krimina
listams ir komunistams, arba jų 
gynėjams, turi būti pateikiami 
daviniai, kuriais remiantis jie 
teisiami, išėjo komunistams 
naudą. FBI, sekimo ir duomenų 
rinkimo biuras, nenori tuos duo
menis duoti, neš iškiltų viešu
mon kas atliko sekimą ir tyrinė
jimą. Dėl to buvo sustabdyta eilė 
komunistų bylų.

Apsaugojimui FBI, kongresas 
prieš išsiskirstant šį rudenį pa
sirūpino priimti įstatymą, kad 
FBI neprivalo jokioje byloje sa
vo turimas žinias apie teisiamuo
sius advokatams pateikti.

Dabar valdžia vėl ruošiasi pra
dėti eilę naujų komunistų bylų.

NAUJIENA!!!
PINIGAI siunčiami j Sov. S-gą, 

Lietuvą, Latviją, Estiją. 
Pilnai garantuota ir 

oficialiai 
100 rublių $10.00

Pristatoma per 2 savaites 
Persiuntimas atseina $5.00. 

Perlaidos didžiausia suma $50.00 
Tačiau galite siųsti perlaidų 

kiek norite.

GRAMERCY
744 BROAD STREET, 

Room 925 
NEWARK, N. J.

Licenesed and Bonded by N. J. 
Statė Banking Commission

SANTARIECIŲ 
GYVENIME

ĮTARTINOS MEILĖS MOŠŲ 
TARPE

Kokie pavojai gręsia santarie- 
čiams ir kitiems, susidėjusiems 
su liberalizmu, aiškinama Drau
go rugsėjo 30 d. vedamajame.

Pasirodo, patsai laisvės troš
kimas esąs nebelabai aktualus, 
nes "pirmoje eilėje šiandien 
žmonija stovi ne prieš išsilaisvi
nimo problemą, bet prieš susior- 
ganizavimo problemą”.

Nesą reikalo rūpintis laisvini
mu, nes šių dienų žmogus ir taip 
"pasijuto labai giliai įžeistas 
perdaug išsilaisvinusio savo ben- 
dralaikio žmogaus ... žmogus 
šiandien rūpinasi ne tuo, kaip la
biau atsitraukti nuo kito, bet 
kaip geresnį kelią surasti į kitą 
asmenį”. Ir todėl "liberalistinis 
atomizmas ... gali būti toleruo
jamas nebent per atostogas ...”

Šitokius dalykus beskaitant, 
buvo pradėję rodytis, kad Drau
go vedantysis bus užmiršęs pa
saulyje egzistuojančią prievartą 
ir skriaudą, ir net pačią lietuvių 
tautos laisvės kovą. Galvojant 
apie šią, pacituotieji žodžiai 
skambėtų, kaip žiauri ir nereika
linga išjuoka.

Mįslę Išsprendė kiti du saki- 
nukai. Pasirodo, Lietuvą paver
gęs "komunistinis žmogus ieško 
ne laisvės nuo savo artimo”, — 
autoriaus nuomone, tai būtų li
beralaus žmogaus siekimas ir

todėl blogas, — "bet jo kompa
nijos, jo draugystėj”, (šioje vie
toje visi komunistinio žmogaus 
kalintieji gali prisiminti drau
giškus savo tardytojus).

Ir iš viso, Draugas galvoja 
drauge su Sartre, Jzkai du žmo
nės vienas kitą myli, tai jie no
ri paimti vienas kito laisvę". Jei 
šitaip, tai sovietinė agresija te
santi draugystės ieškojimo ir ne
ribotos meilės žmonijai išraiška. 
Ir Lietuvos okupacija buvusi 
meilės aktas.

Pastangos Lietuvą laisvinti 
jau būtų gana grubus "liberalis
tinis atomizmas", bandąs nu
traukti meilės, atimančios® lais
vę, ryšį ir, kaip,toks, "toleruoti
nas vien per atostogas”.

Norėdamas žūtbūt diskredi
tuoti liberalizmą Draugo rašti
ninkas surado laisvę esant žmo
gui reikšmingiausio meilės per
gyvenimo priešingumu — ir tuo 
tepajėgė juokingaKir .negudriai 
"diskredituoti”.,sa^ pąties tau
tos laisvės kovą, To^ėl nesupras
damas meilės esrnė^, sukūrė nei 
danguje, nei žemėje neegzistuo. 
jančią dilemą ir, liūdnai pasika
binęs tarp jos ragų, galutinai 
prarado ryšį su realybe.

Mylintysis ne "įirfma” kito 
žmogaus laisvę, bef'tavo laisvę 
jam savanoriškai atiduoda. Iš ki
to jis nori ne "paimti”,, bet gauti 
dovaną, ano laisvą! duodamą. 
"Paima” tik eksploatatoriai ir 
vergų varovai!

Ryšio su žmogumijiberalas ieš
ko, kaip ir bet kas kitas — ta
čiau jie jo ieško, kaip dovanos, 
o ne kaip priverstinės duoklės.

Kadangi tik-kas žmogaus laisvai 
duodama, duodama iš esmės — 
liberalinis metodas atveria žmo
giškuosius.santykius tikraiy inti- 
mumui. Bet ar suprasti Draugo 
doktrinieriams, kuo dovana dau
giau už duoklę?

Patsai šis savo laisvės atidavi
mas kam nota šalia savęs yra 
laisvės aktas. Tai, iš tiesų, svar
biausias iš laisvės aktų, įprasmi
nantis pačią laisvę, žmogus lais
vės reikalingas juk kaip tik tam, 
kad galėtų tapti autentišku 
žmogumi — savimi, o ne atsitik
tiniu kažkuo, žmogaus autentiš
kumas kaip tik ir sukuriamas 
šiais laisvais apsisprendimais, 
kam savo laisvę padovanoti ir, 
tuo būdu, kuriuo konkrečiu ar 
abstrakčiu turiniu save pripildy
ti. Liberalizmas yra tik sąlyga
— tiesa, esminė — būti žmogu
mi; ir jis vertintinas tik tiek, 
kfek padeda juo būti.

Kiekvienas, kuris bet l^ada 
laisva valia įsipareigojo kitam, 
naudojosi liberaliniu metodu. Li
beralizmui yra plati dirva visa
me kasdieniame gyvenime. Ir, 
atvirkščiai^ kas, ''mylėdamas” 
ar ne, "nori paimti kito laisvę”,
— naudojasi antiliberaliniu, 
prievartiniu metodu.

šita dilema — tarp laisvės 
ir prievartos — yrą reali, bet ne 
tarp laisvės ir meilės. Meilė vi
sada laisva — ir laisvinanti: ji 
turi išlaisvinti nuo duoklės pri- 
valoniybės tą, iš kurio norėtų 
gauti dovaną.

Šitaip suvokiant meilę, ir tau
tų laisvinimo kova atgauna savo 
tikrąją prasmę: iš meilės savo

tautai kovojama už jos laisvę, o 
ne dėl kokio 'nors žmones išski
riančio atomizmo. Iš meilės, no
rinčios, kad tauta pati galėtų 
apsispręsti, kuriom vertybėm ir 
kuriam gyvenimo būdui įsiparei
goti. —

O vis dėlto malonu, kad Drau
gas pasisakė, kaip jis suprantąs 
artimo meilę:

— Kai du žmones vienas kitą 
myli, tai jie nori paimti vienas 
kito laisvę!

Mes seniai nujautėme, kad kai 
kuriuos liberalizmo priešus, be
sišildančius po Draugo skver
nais, kankina meilė... šitokia, 
machtpoHtische. (V. K.)

. konkretųjdarbi 
Įsteigtas litėratūrosir meno m< 
gėjų būtįęHs. D. Statkutė 4r>Gta 
Purelytė platins? lietuviškąją 
spaudą,' kurįoje, Jtalpa, saįitarie- 
tiškosios skiltys. Numątytair to
liau leisti biuletenį "New Yorkoį.' 
Saųtarą", kurio jau iš$o nej; de- ■ 
vyninumerląi. ( , (

• Bostono skyrius planuoja 
šių. Kalėdų atostogų, metu vėl 
ruošti rytinių pakraščių jauni
mui žiemos stovyklą. Stovyklos 
su j plačia kultūrine bei sporto 
programa turi didelį pasisekimą. 
Bostono skyrius, jau yra suren
gęs dvi, tokias žiemos stovyklas.

• Jonas Bflėnas, aktyvus San
taros narys, grįžo j New Yorką 
iš Oak Ridge, Tenn., kur studi
javo problemas, surištas bu ato
miniais reaktoriais.

e Chicagoa skyriaup naują val
dybą sudaro Liudas Šmulkštys
— pirmininkas, Jonas Glbaltls.
— vicepirmininkas, DalįaModes- 
tavičiūtė — sekretorė, Leonas 
Narbutas — iždininkas ir Gra
žina Sabaliūnaitė — narė kultū
riniams reikalams. Paskutiniame 
skyriaus susirinkime buvęs pir
mininkas Ramojus Valtys patie
kė Chicagoe skyriaus veiklos 
apyskaitą. Linkime šių metų val
dybai nepasiduoti pereita jai.

• Aldona Stanaitytė ir Dona
tas Gašlūnas, sukūrė šeimos ži
dinį. Abiems jauniesiems, plačiai 
dirbusiems Nėfr Yorko santarie- 
čių tarpe, linkime daug džiaugs
mingų dienų!

• New Yorko skyriaus susi
rinkime sava prisiminimus iš,

DIRVA
LAUKU

JOBŲ TALKOS!

PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA SIUNTINIAMS 
PERSIŲSTI Į SSSR, LIETUVĄ, LATVIJĄ, ETIJĄ, 

UKRAINĄ IR KITUS KRAŠTUS YRĄ 

PARCELS TO RŪSSIA, INC.
1530 BEDFORD AVE„ BROOKLYN 18, N. Y. 

TeL IN 7-7272, IN 7-6485
Brooklyne Jataica atidaryta kasdien, ir sekmadieniais ano 9 iki t tsL 

šeštadieniais nuo • iki 4 rak
Mes nesiūlome mūsų klijentams brangių dovanų. Mūsų dovana tai 

pirmos klasės patarnavimas ir skubus siuntinių pristatymas. 
Pristatymas garantuojamas gavėjo paraku.

Siuntiniai išsiunčiami skubiai.
Priėmimo punktai:
Ne* York City, 78 Seeond Are., TeL ORehard 4-1546.

MOsų skyriai:
Detroit 12, Mieh, 11601 Jos. Campan Aveų Tthrnaend 8-6296. 
Hsrtford, Coaiu, 651 Albany Ava, CHapel 7-5164.
Los Angeles. Calif, 121 So. Vsrmont Ava, DUnMrk 5-6556. 

♦ Philadelphia 23, Pa, 882 North 7th St, Tek WA 8-1747.
Chlcago, III, 3741 W. 26th St, TsL CB 7-2126.
Novark, N. J, 268 Market St, TsL MA 2-6817.
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Mes duodam ir iškeičiam 
Eagle Stamps ■ I 
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Baisumas dar lik ateina!
Andai minėjau, kad respubli

konų partija, jei laimės 1958 me
tų kongreso rinkimus, gali ati
duoti šiaurės negrams viską, ko 
dar demokratai jiems neatidavė. 
Jeigu nesprogs respublikonų iš. 
galvotas planas gauti šiaurės 

, negrų balsus už pastangas pietų 
negrus sulyginti su baltaisiais, 
pats blogumas dar tik ateis.

Jeigu respublikonai laimės 
1958 metais, ne tik pietų, bet ir 
šiaurės baltiesiems prasidės sun
kūs laikai

Pietuose, jau dabar pradėjo 
siausti FBI slapti valdžios agen
tai, sekti ir bausti baltuosius 
priešingus negriukų lankymui 
baltųjų mokyklų. Anais, po pi
lietinio karo laikais* P6C 10 metų 
ten siautė šiaurės valdžios agen-'

Buvę 7.99

CHENILLE

Gražiai, puikiai pasiūti užklojimai dova
noms ar jūsų naudojimui. Padaryti su ra- 
yon viscose yams, nauju metodu, dėl to jie
yra BE KLAIDŲ! Pasirinkite iš kelių gra
žių spalvų ... Pilnuose ar dvigūbuosė dy
džiuose. Labai praktiški ir gražūs... ilgai 
nešiojami. Apmegzti aplinkui specialiam 

gražumui.

Atspalviai

Pink \ 
AųUa 
Geltona 

žalia
Bose Beige

Reg. 7,98 "Calvert 
* Stebuklingo mišinio

Rayon -tr. nylon dėklai 
. ra plačiu rayon satin 

apipinimu. Grailoa ly- . 
gfos apalvot iš mMynų, 
tarąooba;. geltoną, 'ša
lin, eharry . raudonu ar 
pink.'72x90” dydšio. ' 
B................
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Jurgio mo-.
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Turi parduoti vynuogių 
Atvažiuokit ir būsit patenkin-
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.Ieškomas pirkti pianinas
Skambinti: HE 1-8999.

I. J. S A M A S JEWELER

Išvažiuodami iš Clevelando 
parduodam

4 kambarių ir virtuvės baldus. 
Teirautis: 1401 Giddings Rd., 
telef.: EX 1-1789.

1. P. MULL-MULIOLIS 
6606 Superior 

UT 1-2345
East Clev. Vienos šeimos

I

TURiMRJUMSGERŲHAMŲ,
/

ypatingai Eddy — St. Clair rajone.-T
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Uetuvlu sa- 
-r:-14įi 3atstovai buvo

, painformuoti apie ALTo atliktus 
‘iĮ numatomus darbus. Iš numa- 

totnų darbų pažymėtini: Lietu- 
• ■ųįs Nepriklausomybės paskelbi- 

\,nip 40 metų sukakties minėjimas 
'■ Dr, Vinco-Ku-

dirkoa gimimo 100 metų sukak- 
mlnėjlmas, Clevelando mies-minėjimas, Clevelando mies* 

■/'tįrivialųlų bibliotekų aprūpini- 
ntūs lietovlška lfteratūra, pagal- 
bĄ Lietuvių Kultūriniam Darže
liui atnaujinti (papildant Mairo- 

- ilio biustu ir k ). Gyvose disku
sijose pageidauta, kad ALT kul- 
tūrpolitinė veikla derintųsi su 
liftų bendrinių organizacijų veik
la. Pranešimą padąyė ir į klausi
mus atsakinėjo ALTo pirminin- 

. kas J. Daugėlai vicepirm. L. Lek- 
nickas P.- žiedonls.

Sullrfnkimūl pirmininkavo p. 
BtyMN. ėstaatoriavo p. Dabri- 

spąli^aūMiiA lyykoGaidžiūsų 

ro 
prie

4'oohi
'■ ‘ y i.

Lapkričlo.mėn.l6d.6 yni- 
vak. lietuvių salėje Ąžuolų okte
tas ruošia sukaktuvinį koncertą 
jų septynių metų veiklai atžy
mėti. . - > į

Malonu visuomenei pranešti, 
kad programą paįvairinti sutiko 
mūsų Rūta Lee Kilmonytė, Hol- 
lywoodo filmų aktorė, kuria lie* 
tuviai gėrėjosi taatydami filiuo
se. '■

Nepraleiskime progos 'pama
tyti ją asmeniškai ir pasididžiuo
ti mūsų tautietės meniškais su
gebėjimais.

Be Rūtos, programoje daly; 
vauja Ąžuolai, Juzė Krištolaity- 
tė ir Regina Brazaitienė.

šia proga oktetas kviečia or
ganizacijas ar asmenis viešnią 
iŠ. Hollyiroodb sveikinti spausdi
namoje koncerto programoje.

Visais minėtais reikalais 
kreiptis pas administratorių Pra
ną Stempužį, telef.: MU 1-8450.

Suinteresuoti namu pirkimu, kreipkitės j
1 1000 DOLERIŲ PR T^,

PO PREMIJOS ĮTEIKIMO

VYDŪNO

”NE SAU ŽMONĖS
VAIDINA VAIDILOS TEATRAS '

Užkandžiai su gėrimais, muzika, šokiai 
„ . •* ' 1

i

Įėjimas 2 doL, 1.50 doL Moksleiviai

PRADŽIA 4 Viki.

Literatūros Premija — Clsvebuido rirgankacijų lr: paskirų 
asmenų aukos; dalyvavimas Premjjoo įtaikiau. iškilmėse 

visų maloni pareiga- .»$■

Juozą Mikonį,

Taiso n nardinsiu laiKrouzu, • 
apyrankes ir kitas brangenvbet- 
Sąžiningas ir ganai tautas dar
na“ prieinanminr kilnu* 1 

753 E 118 St.
• Cleveland S, Ohio 

Telef.: U 1-5166

KAY NAUSNER REALTY
11809 St. Clair Avė. Tel. UL 1-3919

ar namuose M.U 1-2154

ir Nijolė
.ąu-

paėąĮMia •'aštenlais už-
kandžkria, koidų bMtupo šlkšno- 
spąrnio ppsretės spektaklio. '

Operetę stato Čhięagos Lietu
vių Choras Pirmyn spalio 27 d. 
4 vai. Slovehian Auditorium sa
lėje. Biletų dar galima gauti 
Dirvoje ir pas rengėjus — stu
dentus santariečius.

Vengrijos sukilimo minėjimas
Ateinantį sekmadienį, spalio 

mėn. 13 d. 6 vai. vakaro WHK. 
salėje, 50CO Euclid Avė. Vengri
jos Išlaisvinimo Komitetas ren
gia vengrų tautos sukilimo vie- 
nerių metų sukakties minėjimą.

Minėjimo metu bus dar sykį 
prisiminta sukilimo reikšmė ir 
jo traginga pabaiga bei vengrų 
tautos didvyriškumas. Be to mi
nėjimo metu Vengrijos Išlaisvi
nimo komitetas nori pareikšti 
padėka visiems tiems, kurie juos 
tuo metu moraliai parėmė.

Į minėjimą yra pakviesta visų 
Clevelande esančių tautinių gru
pių atstovai. Lietuvių tautinei 
grupei Clevelande atstovauti 
Amerikos Lietuvių Tarybos Cle
velando. skyriaus valdyba sudarė 
delegaciją iš: Jono F. Daugėlos, 
Juliaus Smetonos, Liongino Lek- 
nicko, ir Aldonos Augustinavi- 
čienės.

Į minėjimą įėjimas visiems 
laisvas.

Dideli papiginimai per Švediją 
| Lietuvą siunčiamiems 

maisto siuntinėliams
patria Gift Parcel Co. Cleve

lando skyrius (6908 Superior 
Avė. — Baltic Delic. krautuvė) 
praneša, kad šiuo metu yra pa
skutinė proga pasiųsti Kalėdų 
šventėms žymiai papigintus 
maisto paketėlius, kuriais jūs ga
lite sudaryti didelį Kalėdinį 
džiaugsmą savo artimiesiems.

Pora kainų pavszdžių: siunti
nėlis Nr. 7 — 10 svarų taukų ir 
10 sv. cukraus buvo $20,20 da
bar tik $16,25 (ir tai jau įskai
tant visas transporto, muito, 
draudimo ir kt. išlaidas); siunti 
n$iįs Nr. 45 — 5 sv. cukraus, 5 
taškų, 3 ryžių, 3 rūkytos kiau
lienos, 1 sv. sviesto, 1 kakao, 1 
muilo buvo $24.00, o dabar tik 
$19.48 ir t.t.
- Be to siunčiame ir angliškas 
medžiagas, vaistus, akordeonus, 
laikrodžius, Siuvamas mašinas ir 
kita į Lietuvą ir visus pasaulio 
kraštus.

Geras namas Bratenahl j 
plytinis, 4 miegamųjų, su poil
sio kambariu. Dviejų mašinų ga
ražas. Prieinama pardavimo kai
na. šaukti:

PO 1-2772 
iiaiiiiiiiiHuiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiii

GERI NAMAI
Schenely Avė. 4 metų mūrinis 

bungalow — 5 dideli, gražūs 
kambariai pirmam aukšte; mo
derni virtuvė ir vonia; garažas; 
penkių minučių ėjimas iki nau
jos lietuvių bažnyčios bei mo
kyklos.

E. 123 St., dviejų šeimų 4 ir 
5 k.; gaso apšildymas; 4 gara
žai? Prašo $13,900.

Larchmont Rd. 6 kamb. bun- 
galow, 2 mieg. apačioje ir 1 vir
šuje; didelė, moderni virtuvė; 
gaso pečius; garažas. Prašo 
$16,700.

Pythias Rd. prie Euclid Beach 
du maži namukai ant vieno skly
po; gaso apšildymas. Prašo 
$10,900.

E. 178 St. dviejų šeimų po 5 
ik.; 2 nauji gaso pečiai; 2 gara
vai. Prašo $20,500.

Trijų šeimų namas. 1 butas East Cleveland prie Euclid 
su 4 miegamais. 2'nutžesni butai. Avė. 2 šeimų po 6 k. ir 2 k. tre- 
Gaso šildymas. Gandįai. , čiam aukšte; 2 gaso pečiai* 2

garažai. Prašo $19,500.
Šaukite Pati] Mikšys namų 

telef. LI 1-8758 arba office 
Kovac Realty 

960 E. 185 St.
KE 1-5030

Mes turime spalvuotų pirkėjų.
Kreipkitės ir mes parduosim 

Jūsų namą.
VVADE PAKK REALTY CO.

7C32 Wade Park Avė.
Arthur O. Mays, broker

Telef.: UT 1-7551

JUOZO KAMA1ČIO
IR JONO EALEIKOS,

ST. CLAIR SIIOE STORE,
12913 St. Clair Avė.

. Batų ir odos parduotuvė, dide
lis batų pasirinkimas ir žemes
nės kainos negu kitur.

Siuntimui j Europą duodama 
nuolaida.

Batų taisymas paimamos ir 
pristatomos j namus. 7

Darbo vai.: nuo 9 v. ryto iki 
7 v. v.

Telefonas : GL 1-5875, buto — 
GA 1-7658.

Visus maloniai kviečiama ■
: . . ■ y/,?.:.

JAV LB Clevelando Apylinkė ̂ Valdyba 1

11
GEMNAMAI

flv. Jurgio parapijoj dviejų 
šeimų, geram stiįiiy^gražus skly
pas stl vaismedžiais.

t '

Didelis, mūrinis, pelningas vie
nos šelpios nanips, labai gerame 
stovyje, Thornhill Dr.

St. Clair naujas vįąnos šeimos,' 
vieno aukšto namas- :

Mes kepame visokius pyragus, lietuviškų 
duoną, tortus ir kitus skanumynus. Prašant 
išvežiojame į namus.

Proga gerai pirkti
Parduodamas virtuvės pečius, 

kainavęs $200, tik už $65. Gaso 
pečius, kainavęs $129, už $45. 
Jis šildo 4 kamb. Taip pat elek
trinis vėsintuvas. Šaldytuvas, 
kainavęs $250, už $70. Siuvama 
Singer mašina už $58.

Šaukti vakarais tarp 5 ir 7 vai. 
telefonu: PO 1-4621.

VIENOS ŠEIMOS NAMAS
Didelis 7 k. vienos šeimos. Ga

so pečius. Garažas. Kilimai ir 
užuolaidos su jungtinėm langi
nėm. Namas 1222 E. 82 St. Par
duoda savininkas. -Telef. CE 
1-4112.’

Nepavyko įsteigti prekybos 
bendrovę

Prieš kiek laiko Baltic Delic. 
savininkas buvo sumanęs įsteig
ti didesnio masto lietuvišką pre
kybos bendrovę. Skelbdamasis 
per laikraščius ir privačiais ke
liais ieškojo žmonių su kapitalu 
ir darbo rankomis.

Neradęs didesnio pritarimo 
lietųvfų tarpe, p. Gražulis skai
to, kad tas jo žygis nepasisekė 
ir jis, bent laikinai, šia sumany
mo atsisakė ir pasilieka tik prie 
savo Baltic Delicatessen vienos

| krautuvės (6908 Superior Avė.). 
Be to praneša, kad su buvusia 
p. KazilioDio Lithuanian Bakery 
and Grocery krautuvė, kuri šiuo 
metu (gal dar porą savaičių) dar 
turi tą pat Baltic Delicatessen 
vardą, jau jokia prekybinio ry
šio neturi.

Dėkui tiems, kurie kad ir ne
prisidėjo prie bendrovės sudary
mo, tačiau jos organizavimuisi 
parodė gyvo susidomėjimo.

Sk.

Pelningas 4 butų plytinio namas
Po 5 k. bute. Nauji keturi ga- 

siniai pečiai. Labai gražioj vie
toj. Netoli susisiekimo ir mo
kyklų. Labai geros pajamos. 
Kaina $36,000.

Skambinti:
• Aleksandra Pivoriūnienė,

IV 1-3542 arba ofise — 
De Vana Realty 

KE 1-2227

Dviejų šeimų namas Luther 
gatvėj. Po 5 kamb. Kaina $13,500

5 k. viršuj ir 5 žemai. Atskiri 
įėjimai. Pilnas rūsys. Du nauji 
gaso .pečiai, AU, vandens šildy- 
tojas. 4 garažai. Didelis sklypas.: 
šaukti: - j

Stam Homa, 
MIchigan 1-7700 

8808 Garfield Blvd.
■inuumuuflgin^nubrf

Gaso šildymas. Garavai.
RAY NAU8NRRIS, 

Namų prekyba; u4mį^ baldų ir 
automašinų apdrauda. 

1180f St. Clair
UL13919 ’ LI 1-9216

4 
mieg. naipas labai gerame sto
vyje, išbaigtas trečias aukštas, 
baras rūsyje, garažas. x

Netoli St. Clair. 3 mieg., salio- 
nas, valgomasis ir didelė virtu
vė, erdvus mūrinis garažas leng-! 
vai talpina du automobilius arba 
tinkamas aut. remonto dirbtu
vei. Prašo $8,900. Galima nu
pirkti su nedideliu 
10 min. eiti iki šv. 
kyklos.
, E. 74. 6 kamb.,

——■ ■•*--»-------------- -— -----
J. S. AUTO SERV1CE 

Sav. J. Švarcas
1251 Addison Road 

Tel. HE 1-6352
Atdara nuo ryto 8 iki 7 v.

Aid. Stempužienė 
pasirašė trijų mėnesių sutartį 
dainavimo gastrolėms po pietų 
Amerikos kraštus. Į koncertų 
gastroles mano išvykti tuoj po 
naujųjų metų. Jos koncertai Ko
lumbijoje turėję gerą pasisęki- 
mą. ''C

\ •

J. ir ĮL Karaliai 
persikėlė j naujai pirktą namą 
— 728 E. 118. St.

šv. Jurgio Mttitykloe Tėvų

rengia viešą vakarą-balių, kuris 
įvyks spalio 20 <L 3 vai. p. p., pa
rapijos salėje; •••;

LieHndą Dlėtloj Utaiėjęs dovaną
Nr. K. P2tt4fi.’praton»s atsi
liepti iki:š^ -iririą spalio mėn. 15 
d. Iki ta Mko KtaraiUepus dova- 

' . ną bus paimta Bendruomenės

rior Avė., vyksta antradieniais 
Ir .kętyirtedteniaiB nuo-1 iki 3

.vąlZ/p
■Z.’Sblj'M'

Išnuomojamas 5 kambarių butas 
kreiptis: 479 E. 127 St., Tel.;

Iii. 1-8841.
•""y •?>*.1 1 —V- ."------- •----- r .

Išnuomojamai didelis kambarys 
Gulima su maistu. ■

? i@Slpiti8?12OT Carlyon Rd., Ę.
Cleveland 12. 'Tėlefct PO 1-7364.

TRUŲ SEIMŲ NAMAS, 
GEROS PAJAMOS

E. 129 ir St. Clair rajone. Du 
butai po 5 k. ir viename 4 k. Ga
ražai. Prašo $19,000.

Dviejų šeimų namas
Prie Lee Rd., Cleveland Hta., 

po 9 k. kiekvienam bute, karšto 
vandens šildymas, garažai. Kai
na prieinama.

Vienos šeimos ttamas
E. Cleveland, prie Rozelle mo

kyklos, 4 inieg. Didelė virtuvė. 
Nauji kilimai. Gaso šildymas. 
Garažas. Prašą $13,500..

Turime ir daugiau gerų pirki 
nių. Kreipkitės į ?

mat aiti . , ;
Wąi- T. Byrne — Kcal Estete 

. 1535 Hayderi Avė. ’J^4-610(Į

" PASBrOBAMAS NAMAS

męsąama%>inl^.kąiąb...^-.

-tarimui darbo, dięwMnia ir p šįp 
A. M. šeštadieniais ir, uikmadte.

6781 Ėdria Avė.

nauja gaso 
krosnis, garažas, gražus kiemas. 
$9,700. '

Netoli šv. Kazimiero bažny
čios. 8 kamb., garažas. $11,500.

E. 66. 3 šeimų. Savininkas iš
važiuoja iš Clevelando. Duok pa
siūlymą.

Turime ir daugiau gerų namų 
rytinėje Clevelando pusėje. 

Bendradarbiai
Algimantas Dailidė, Antanas 

Gaili uite Ir Albinas I’asternokos
UTL2345 HE 1-8516

AUTOMAŠINŲ 
TAISYMAS

Mašinų viršaus taisymai 
ir dažymas; motorų, stab
džių patikrinimas ir taisy
mas, greičio dėžės ir kt. ma
šinos dalių įdėjimas.
Parduodami amžini aku
muliatoriai.
24 hours towing.

i Dienos telef.: HE 1-6352. 
' Nakties telef.: LI 1-4611.

T. Neura,
’. RFI) 1 

.Brunswick, Ohio

■ : :<iHiit:ii:::i:;:iHiiiiii!iiiiiiiiiiii 

GALIU JUMS PADĖTI 
PERKANT AUTOMOBILĮ IR 

TUO SUTAUPYTI!
Prieš perkant naują ar geres

ni naudotą automobili, šaukit' 
mane.

Jūs gausite žemiausias finan 
savimo sąlygas; maždaug $4.5 
>ž $100 perkant naują mašiną 

ar 6% perkant naudotą mašiną 
įskaitant ir gyvybės draudimą.

šaukite:
Paulina Mozuraitis, agentas

„Telefonas SK 1-2183
P’l........  i’ ttiilliif

> LOKORDELICATESSEN
' Superior

(kampas E. 65 ir Superior)
a V Sveikiname vigus lietuvius klijentus. Būtinai atsilan- 
Mįjrktt į-mūstį krautuvę ir pareikškit savo pageidavimus, 

kuidą-geriausių maisto produktų norėtumėt visad gauti.
i /.-Manome atidaryti specialų lietuviškų delikatesų sky- 

ir pardavinėti Sėtuvių mėgiamus maisto produktus,

W’-;-

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

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

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

produktus.
Kreipkitės į mus h būsit patenkinti

?
5? 
J

Y IUKNAC6 CO. MEDINA O

Clevclandicčiai DABAR gali pamėgti
• Vasaros VĖDINIMĄ • žiemos ŠILDYMĄ

A7ONCRIEF

i

PSsmuBpuikiausialietuviška duona,-sūriai, ikrą, alus

f. EN 1-9142 - i

.y -y. ■;< . i.'.'’-*:?-..';'--!.'J s.

šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai 
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 

pasirinkimas.

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

LIETUVIŲ KLUBAS
EX 1-1143Ar žinote, kad klubo ir sales vedėjas yra Juozas GRAŽULIS, kuris | asiruošęs visiems suteikti geriausi patainavinuj.Norėdami rengti susirinkimus, kelti puo tas-vestuves, kreipiktės j Juozų GRAžUl-J. Savi pas savus!Norėdami pialeisti laisvalaiki, sutikti draugus, pasiklausyti radijo muzikos ar pamatyti televizijos pi og rantas ateikite j LIETUVIŲ KLUBĄ.Penktadieninis galite gauti Povilo Šukio ir jo padėjėjų paruoštus puikiausius valgius — įvairiausių žuvų kepsnius, bulvynių blynų ir ; kitokių lietuviškų valgių.

Pilnai padengta apdrauda 111 2-7626

WM. DEBBS PAINTING CO
W.M. DEBESIS

hamų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
11.12 Sumniil Dr. Cleveland 24. Ohio

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

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZ1DFNCUA: PENINSULA 2521
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip

kitės j mane, gausia pigia kaina.. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir Bpildymaa 
garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba asmeniškai.

.TAKIUS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Delta E. Jąkubs & William J; Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo 

6621 Edna Avenue ENdicott 1-1763

MlMMiįiMivi
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SccmkcIj'ir ir udniimstraeijos adresas' — DIRVA, 1272 East 71 St., Slęveland 3, Ohia. — Telefonas: HEndėnot 
1-6344. Redaktorius Balys GAID2IŪNAS (buto telefonas: GL 1-3976).

Didžiosios tradicijos tęsimas
Tai įvyks Chicagoje 1957 m. spalio 27 dieną

J. J. BACHUNAS, Sodus, Michigan

Bus jau 30 metų, kai visa tai 
prasidėjo. Su Antanu Vanagai
čiu. daininku J. Babravičium ir 
muzikūM; Jozavitu tada apvaži- 
nėjome/daugelį Amerikos lietu
vių kolonijų. Įsitikinome, kad 
Amerikos lietuviai labai mėgo 
Vanagaičio sudarytas progra
mas. Ir nusprendėme, kad tą už- 
simezgusį ryšį su tautiečiais rei
kia ir toliau palaikyti.

Išvadoje— gimė ir Chicagoje 
buvo pradėtas leisti tautosakos, 
muzikos ir humoro žurnalas 
MARGUTIS. Jis turėjo tą ryšį 
palaikyti. Vardą žurnalui parin
kome po maršruto su Vanagai
čiu susirinkę pailsėti į Tabor 
Farmą. Jo tikslas buvo — per 
lietuvišką meną, dainą, muziką, 
juoką ir satyrą palaikyti ir stip
rinti lietuvybės meilę.

Vėliau Margutis iš žurnalo iš
augo į vieną iš stambiausių Chi- 

- cagos kultūrinio lietuvių gyveni
mo institucijų. Ypač pradėjus 
Chicagos lietuviams nuolatines 
radijo programas. Jo širdis, ju
dintojas ir pagrindinis darbinin
kas buvo tas pats Antanas Va
nagaitis. Jam talkininkavo An
tanas Olis ir kt.

Vyresnieji Chicagos lietuviai, 
.ir dabar jau užaugęs jaunimas, 
visa tai patys dar gerai ėtšime- 
na. Chicag'je nebuvo kito tokio 
lietuvio, kur f;ek gerbtų ir my
lėtų visi tautu j -i. T..i dėl to, 
kad Margučio vad..vas savo lie
tuviškoje kultūrinėje, nr. inėje 
ir visuomeninėje veikloje nes.br, 
stė lietuvių į kairiuosius ar de- 
šiniuosius, tikinčius ar netikin
čius, o mylėjo visus ir buvo pa
siryžęs tarnauti visiems lietu
viams. Jis nuolat davė jiems 
naujų dainų, muzikos, organiza
vo šokius, prisitaikydamas prie 
populiaraus lygio, kad kiekvie

ros rūmus. Daugumas Margučio 
parengimų ar švenčių pasiekė 
grandiozinį mastą. Net ir tradi
cinius lietuvių piknikus Vana
gaitis mokėjo taip organizuoti ir 
tautiečius patraukti, kad ne kar
tą jų susirinkdavo net ligi 
10,000!...

Lietuvišką dainą ir šokį Va
nagaitis mokėjo parodyti nė tįk 
saviesiems, bet ir amerikiečiams. 
Tas labai prisidėjo prie lietuvių 
vardo iškėlimo plačiojoje Chica
goje.

Mirdamas a. a. Antanas nepa
liko priešų, o tik daugybę gerų 
draugų. Patį Margutį jis paliko 
savo gyvenimo ištikimai bičiu
lei p. Lilijai Vanagaitienei, kuri 
ryžosi darbą tęsti toliau. Ir štai 
dabar suėjo jau trys dešimtys 
metų nuo Margučio gimimo. To
kios sukaktuvės negalėjo likti 
neatžymėtos. Prieš keletą mėne
sių aš pats mečiau mintį: Vana
gaitis ir jo Margutis per daugy
bę metų ruošė minėjimus, kon
certus ir balius mums, o dabar 
mes kiti, nors kartą suruoškime 
paminėjimą, koncertą ir balių 
Margučiui...

Džiaugiuosi, kad ta mintis ra
do pritarėjų ir g-eit susidarė la
bai gabių ir svarių bičiulių ko
mitetas, kuris ir nutarė tokį 30 
metų veiklos paminėjimo kon
certą suruošti Chicagoje šių me
tų spalio mėn. 27 dieną. Neabe
jotina, kad į š: pirmaeilį minėji
mą, su pirmaeile menine progra
ma, tikrai sur'auks daug tūks
tančiu vyresniųjų, jaunimo ir 
naujakuriu, pr 'erbti Antano Va- 

^nagaičio veiklos.
Tuo būdu mes tęsime toliau jo 

pradėtą tradiciją. Didingoje Con- 
rad Hilton viešbučio salėje Mar
gučiui skirsime mūsų dėmesį ir

nam būtų suprantamas ir arti- -Širdį, įvertinimą ir atminimą,

f'

Mūsų mielus

1

Tragiškai žuvus

I

>tragiškai dtaviip,’ jos vyrą JONĄ, sūnelĮt,„.., 
f VYTUKU, i tėvą; gimineę ir artimuoaiua, giluti fu 

etų liūdime.

paraudonavusių; 
tuvių grupėj Maskvos inięiąlyvktį 
buvo nuvežta į Lietuvą; Tęįj/jfe’Į 
įišūuvd 2’7 ^dįenas. Grįžę' atgal, J 
dabar jų organizacijų jaukia- i 
hiuose susirinkimuose pasakoja j 
įspūdžius, ’^ų įspūdžių ’sSntrad- ‘ 
kas Bpausdjna Kanados lietusiu i 
laikraščiai'Tėviškės Žiburiai ’ ir 
FĮepįiklausdma Lietuva. : |

TŪfinje, fkad ir Dirvos skaity
tojams įdoųijos tų įspūdžių puo- 
trupoB, .Todėl kai kurias jų ir, 
perapausdinamę. J,

Tėviškėn žiburių bendradarbis 
apie vieną tokių susirinkimų taip 
rašo: ■ '

Pirmas pranešėjas apie lanky
mąsi Lietuvoje buvo Ant., Mor- 
kis. Jo, pranešimas buvo ilgiau
sias ir, atrpdo, be propagandos. 
Jis išvykęs, iš Lietuvos prieš 68 
metus irx >nesapnayęs, kad vėl 
teks ją pamatyti. Jo brolis buvęs 
išvežtas į, Jšlbirą ir ten miręą. 
Jis susijaudinęs kalbėjo apie su
tikimą Vilniuje, kur jiems tiek 
daug pagarbos buvę pareikšta. 
Buvęs parodytas universitetas, 
statomi apartamentai ir atstato
ma Trakų pilis. Toliau pro Kau
ną važiavę į Raseinius, Tauragę, 
Klaipėdą, Palangą. Prie Kretin
gos aplankęs 4 kolūkius, kur bu- 
vę švenčiaįpos pabaigtuvės. Jie 
buvę kolūkiečių gražiai priimti 
ir vaišinti., "Atrodę, visi, paten
kinti, tik pienas praeidamas pa
sakęs: "Prakeikta ta Lietuvai”.

Aplankę sidabrinių lapių ūkį 
ir Klaipėdos žvejus. Klaipėdoj 
esą pastatyta 24.000 naujų namų 
(I?) ir statoma bažnyčia. Prie 
jos statybos dirba 6.000 žmonių. 
Darbininkai čia jų klausę: "Ar

V0 tėviškę ir iįn’ pnibūyįj dvi 
pienai. Kolūkis- esąs atsilikęs, 
Kiekvienas kolūkietis' turįs 'po 

arjį žemės. Gauną atlyginimo 
už darbadienį po porą kilogra
mų rugių ir Šiek tiek pinigais.

Iš Šiaulių važiavę į Baisogalą. 
Ten Komaro dvare gražiai su
tvarkytas gyvulių ūkis. Dotnu
voj matę bulves, kurios augą že
mėse ir ant viršaus, žemėse au
gančias naudoją valgiui,. o ant 
viršaus augančias sodinimui. Iš 
ten jis huvažiavęs į Panevėžį, į 
vestuves. Ten baiiavoję tris die
nas.

Kauno eietrinės statyboj pa
statyta 18 apartamentų po 84 
augštus darbininkams gyventi. 
Ten jįs sutikęs A. Vaškelį, gy
venusį Toronte. (Jis 1934 m. iš
tremtas iš Kanados. Red.). Jis 
sakęsis gaunąs 2000 rb. į mėn., 
nes turįs, atsakingą darbą. Iš 
Kauno važiavę Garliava — Ma
rijampolė. Ten mate gražiausiai 
susitvarkiusi kolūkį "Šešupė”. 
Visi trobesiai esą hauji, turįs 
Vandentiekį, elektros švietfį. 
Druskininkų kurortas gražiau 
atrodąs negu Palanga. Bet visur 
matyti neišpasakytas gėrimas.

Sugrįžę Vilniun aplankę tele
vizijos stotį, kuri turinti 200 
metrų augščio bokštą, pareikala
vusį 140.000 tonų getežies(!7). 
Jie teiravęsi, kodėl toks didelis 
skirtumas tarp kolūkių: vieni 
gražiai susitvarkę, o kiti nusku
rę. Sako, tai esą priklausą nuo 
pirmininko. Kartais atsiunčią 
jauną nieko neišmanantį apie že
mės dirbimą pirmininką. Jis pra
dedąs vogti, tai ir kolūkiečiai va
gią- Taip ir nuskurdiną ūkį.

JONĄ GUDfiNĄ IR SŪNELIUS,

netekusius mylimos žmonos ir mamytės, giliai užjaučiame g 
ir kartu liūdime.

Atidaryme dalyvavo apie 10C , 
kviestinių svečių, jų tarpe — Ba
varijos ministęris Stalų, JAV ’■ 
gen. konsulas E. Page, Mųenche- 
no savivaldybės mokyklų refe
rentas Fingerle, Free Ęurope Ci- 
tizens’ Service direktorius Vo
kietijoje R. von Ęefg ir daug , 
kitų. Krašto Valdybai atstovavo 
Tarybos narys V. Banaitis. Ati
daryme taipogi dalyvavo Taryr 
bos narys Dr. J. Grinius ir Bal
to atstovai kan. Dr. Končius ir 
Iž. Rugienius bei Vasario 16 gim
nazijos mokytojas A. Krivickas.

"Susitikimo Namai”, kuriuos 
finansiškai išlaiko Free Europe 
Citizens’ Service (FECS), yra 
didokas pastatas — vila, Bogęn- 
hausen kvartale. Pastatas turi 
17 gana didelių kambarių, ku
riuose tilps biblioteka, skaitykla, 
muzikos kambarys, posėdžių pa
talpos. Jame emigrantų tautinės 
grupės drauge ar paskirai galės 
rengti paskaitas, koncertus bei 
susirinkimus. Teisinis šeiminin
kas yra teisme registruota drau
gija, kurios nariais yra ameri
kiečių ir vokiečių organizacijų 
atstovai.

Atidarymo iškilmes muzikiniu 
požiūriu paįvairino pasaulinio 
masto vengrų pianistas Julian 
von Karolyi, meistriška techni
ka ir meniniu brandumu pa
skambinęs Chopiiio ir Liszto kū
rinių. Pasveikinimo žodį tarė 
FECS organizacijos direktorius 
Mr.*Bauer, FECS direktorius Vo
kietijoje , von Berg, Stadtschul- 
rat Fingerle ir Bavarijoj gyve
nančių pabėgėlių'vardu — A<jA 
FIB atstovas prof. Studlnski.

Bavarįjos min. Staįn išreiškė 
padėką visiems prisidėjusiems 
prie šio kultūros židinio įsteigi
mo ir išreiškė viltį, kbd šie na
mai prisidėtų prie savitarpio su
sipratimo ugdymo.

Trumpame, bet gilių minčių 
pilname referate Rytų Europds 
istorikas Dr. Stadtmueller nuro
dė į gyvenamojo laikotarpio ypa
tumus. Techniškasis amžius pa
lengvino žmonių gyvenimą, su- 
triynpino nuotolius, atvėrė nau
jų perspektyvų. Deja, pačių žmo
nių jie nesuartino ir pats tampė 
grėsme visiems. Kadaise rytprū
sietis Herderis, lietuvių, latvių 
bei lenkų kultūros įtakoje ir sa
vo patirtimi pasirėmęs, padėjo 
pamatus naujai pašaulėžvargoą 
krypčiai — tautiškumui. Jis 
kiekvienoje tautoje rado savų 
vertybių,’niekur kitur nesančių, 
brangių ir turiningą bei savai
mingų. Tai ilgainiui politikoje 
privedė net iki tautos perverti
nimų.

Naujųjų laikų žmogus nusivy
lęs politika, šiandien linksta visa 
tai atmesti; jaunimas šiandien, 
tarsi visur namie, visur jam arti. 
Tačiau, pabrėžė kalbėtojas, būtų 
pavojinga iliuzija tikėtis, kad at
siras kažinkokia "kolektyvinė” 
pasaulėžvalga, kuri be skirtumų 
pilkojoje masėje atstotų būtąjį 
įvairumą. Naujoji techniškoji 
era sugriovė senas pažiūras į pa
saulį. Tačiau tai nereiškia, kad 
nėra jokios išeities, jokio naujo 
pažinimo rakto. Klysta, kas .ma
no, jog tautos išnyks — jos liks 
kaip savitų vertybių būtinas in
das; kiekviena tauta yra savo 
prasmės vienetas. Tik reikia su 
kiekvienos tautos prasme, turi; 
hiu ir vertybėmis susipažinti.
’ Kad moderniškais laikais tau- 
tosĮ jokiu būdų i)'e8jdaro> bepras
mės, matytis Azijoje :*teų šian
dien. nors ir vėlai, bet skubotai 
vyksta tai, ltas Ebropojfe' vyko 
vakar. Bet Europos tautos ir vėl 
stovi prieš naują eksperimentini 
laikotarpį, kurį komunistinis

! . Jonas ir Pajaata jMyaal

DORAI GUtiENIENEI ■ O- 
t to J!

jos vyrui JONUI, vaikučiams ir uošviams gilią užuojautą 
reiškiame ir kartu liūdim

■fu.' i-
rius, būdingiausias Europos is
torijos bruožas — laisvė — ne
siduos užghiaužiamas. Koipunis- 
tinė sistema nepajėgė numarinti

£
J -• ...... „■
. rųjų pasisakyiAų turinį, — dėl 

ito visi buvo be ūpo, prislėgtos 
nuotaikos ir nusiminę.

Ypač visus dalyvius pritrenkė 
M. Gudo laikysena, kai ligi ke
lionės {.Lietuvą visuose susirin
kimuose jis laikėsi kaip sakalas, 
o šį vakarą jis nutūpė lyg vaba
las, Sunku buvo M. Gudą atpa
žinti, nes tai buvo jau ne tas 
Maikis Gudas, persisunkęs fana
tišku partiniu įsitikinimu. Tvir
čiausia, kaip ir pridera vadui, 
laikėsi Lesevičius, nešdamas įsi
tikinimų vėliavą nors ir per krū
mus, kurie jį klupdė ir slopino 
nuotaiką taip, kad atrodė jog 
draugų entuziazmas yra visiems 
laikams likęs... okupuotoje Lie
tuvoje.
; Ką gi mūsų ekskursantai pa
sakoja neoficialiai?

Pats generalinis pasisakymas 
yra toks: Lietuvoje labai blogai! 
"Bet mes gi per radiją girdėjo
me jūsų okupaciją liaupsinan
čius pasisakymus?” vienam bu
vo pastebėta. ”Tai jūs vis ką 
supraskite atvirkščiai", — buvo 
atsakyta. Vienas ekskursijos da
lyvis pasipasakojo, kad gimi
nėms palikęs* visą apsirengimą, 
batus ir pinigus ir sau pasilikęs 
tiktai 3 dol., kad galėtų sugrįžti 
j Kanadą. Kitas dalyvis lankėsi 
savo tėviškėje, kurią radęs bai
giančią griūti. Iš supuvusiu sto
gu grįčios brolis persikėlęs gy
venti j klėtį ir projektuojąs baig
ti griauti trobą ir pašistatyti ma
žytę lūšnelę, kurioj? dar galėtų 
gyventi. Kolūkiuose, to ekskur
sijos dalyvio teigimu, "gyveni
mas .tiesiog bausus". Miestuose 
viskas geriau atrodo, bet kai
muose —. baisu, žmonės nuplyšę, 
pliki Ir basi.

Ekskursantų pamatyti ir pa
siklausti, kaip Kanadoje gyvena 
žmonės, buvo subėgę iš už kelių 
mylių.'"Netikėkite, ką jums čia 
valdžia aiškina, nes jums akis 
dumia", — pasakęs vienas jau
nuolis Kauno Laisvės alėjoje. 
Kiek toliau paėjus prie ekskur
santų priėjusi moteris ir tą pat 
pasakiusi -pridurdama, kad žmo
nėms sovietinėje santvarkoje gy
venimo nėra. Vilniuje, bene šv. 
Teresės bažnyčioje. eksltursan- 

i dėl tų grįžusiųjų įfusios Hmėljnėtif’^Jus'

■čia nupįyšę, nudrįskę ir alkani”, 
ir spjaudžiusios pmūsų kanadie
čius. ' ' '■ 
į Ekskursantai buvę pakvięsti į 
Vilniaus universiteto ' studentė 
imatrikuliaciją. Ten mergaitės, 
kurios buvo aprengtos tautiniais 
drabužiais, atrodžiusiosneblor 
flag^.^Lkitlėtudęntąi(^«UĮr. 
našūs į studentus — susivėlę, 
suplyšę, sulopyti, neprosyti' Ir 
nešvarūs • ‘'
/Kanadiečiai, besilankydami 

Lietuvoje,•. sužinojo ir apie su
grįžusius iš Argentinoj. Brązįįi: 
jqs ir Urugvajaus lietuvius? Visi 

•. vknru suagitayuBiusjuos 
kaip'jie buvo 

Siw

v

Muzikas
Pirmyn choro dirigentas ir re- 

žisorin.

įgimto laiąyės troškimo pavergtų Antra pranešėja buvo Janaus- 
krąštų jaunimo Širdyse. Jklenė Bronė. Ji kalbėjo apie

”Laįsy,ėB.kajp5, idealas, vienas- mokslo bei. kultūros įstaigas, 
kaitpje vą^ofamąs, dažnai buvo - • .................  - — -
pikųaų<įot«*(šūki8”, — pabrėžė 
profesorius.1,^ "būkime atsar
gus ir žinome, kad laisvės tu
rinys ir praktiškas įsikūnijimas 
vis vyksta £įk daugiskaitoje, nes 
laisvės turinys yra visa eilė lais-

Kalbėdamas apie vokiečių tau
tos dabartį; kalbėtojas kvietė da
lyvius kreipti žvilgsnį ateitin. 
Vokiečių Šėmės šiandien esan
čios tiek lertkų, tiek rusų nelais
vėje. Tik 'Vakaruose vokiečių 
tauta yrė laisvų tautų narys. 
Vienur laisvai, kitur per prievar
tą vokiečiai išmoksta, galbūt, 
pįnną kartą,savo istorijoje, pa
žinti visus. Tuo būdu, ateitin 
žvelgiant,; .vokiečiai galės būti 
tikrieji tarpininkai tarp atlanti- 
hėa Vakarų, ir kontinentinės Ry
tų Europos. jPagrindas yra Susi
pažinimas, ^vienas kito suprati
mas. Kaip ^ik, šiam tikslui bei 
moderniškai, pasaulėžvalgai ug
dyti, tarnauja ir čia atidaromi 
susiartinimo namai.

"Susitikimas yra pagrindas 
susipažinti, pažinimas gi yra 
žingsnis prię, tiesos — ir tik tie
sa išlaisvina; žnabgų”. , j nos ir tautiniai rūbai. Ji net at-

Atidarynto išvakarėse gausus (sivežusi iš Lietuvos tautinius rū
bus, kuriuos parodė susirinku
siems.

liūs oficialiu kursu, o {vežamiems 
daiktams buvo uždėtas muitas, 
bet' tas muitas buvo toks, kad 
ftferfttantfeįi jau neturėjo iš' ko 
jo sumokėti, todėl visos gėrybės 
atiteko valdžiai. Taigi, valdžia 
jų neatėmė, bet sugrįžtantieji 
patys atidavė... Bet už tai jie 
keikia agitatorius ir keikia liki- 
ihą, Lietuvos žmonės dėl to jų 
nesigaili ir sako: "Jeigu buvote 
durni ir sugrįžote, tai ir tylėki
te..." d, , siūto, įsivaizduojate, 
kaip sugrįžusiems miesčtonims, 
pripratusiems prie "kapitalisti
nio. pragaro” patogumų, dabar 
tenka būti plikiems ir tylėt. Tik
rai tiems miesčionims tikra šya- 
gedija. Už tai Kanados ekskur
santai nė vienu žodžiu neprasi
tarė, kad reikia grįžti ir nė pūse 
žodžio neragino grįžti ,

Dar: vien® įdomi; smulkmena. 
Ekskursantartisnu vykus,- dole
rius iškeitė valdžia po .10 rublių 
už dolerį. Bet; jie tuojau susiuos
tė su spekuliantais, kurie iiėins 
dolerius pradžioje keĮtė po -'-SO 
rublių .už dolerį, o vėliau nęt .po 
45 rublius už vieną dolerį, — tai 
mūsiškiai ir nenešė tų’ dolerių į 
valstybės iždą, bet atidavė spe
kuliantams ... o

* r

.Apie kanadiečių kelionę SJaM- 
liuone, gautame laiške iš Lietu
von taip rašoma: £

”... šiandien mūsų mieste lah- 
kfel svečiai Iš Kanados. TaDdiė- 
iiaiMšm* visko birių ’pihnr žemo
mis kainomis. Kažin, kaip sve
čiams patiko, nes žmonių minios 

. veržėsi, į krautuves, kurios stai- 
‘ ga buvo praturtėjųsios prekėmis 

ir produktais. Svečiai labai sfe- 
i bėjosi, kad Ws toki alkani žrv 

nės ir veržiamės prie prod 
i tų;..”-

Tekę dalyvąutj Kauno Politech
nikos instituto mokslo metų pra
džios iškilmėse.. Matę "Pilėnų” 
operą, ir baletą "Audronė". Ben
drai visur miestuose viskas lie
tuviškai. Tik Vilniuje girdėti ir 
kitų kalbų — lenkų ir rusų.

Trečias kalbėtojas Kuisys sa
kėsi nebeturįs daug ko pasaky
ti, nes pirmutiniai kalbėtojai vis
ką pasakę.

Sekanti pranešėja Pautienė 
priminė, kad Profesinių S-gų 
pirm. Baranauskas jai aprodęs 
savo butą— kaip gyvenąs Lie
tuvos augštas valdininkas. Esą, 
mes čia daug geresnius butus tu
rime. Visa jos kalba buvo jaus
minga ir daugiau propagandinė. 
Aplankiusi brolių ūkį. Į mitin
gus jie biją eiti, nes už tai iš 
miško atėję sudeginą trobas. Jai 
rūpėję pamatyti vaikų auklėji
mą ir prieglaudas. Ji aplankiusi 
Kuršėnų prieglaudos namus, kur 
viskas taip gražiai sutvarkyta. 
(Pranešėja betgi nepasakė, kad 
Kuršėnų prieglauda yra pastaty
ta Šiaulių apskrities savivaldy
bės nepriklausomybė^ laikais). 
Visur eBą girdėti lietuviškoš.dai-

kart u išklausydami geriausios 
meninės programos, kokią tik 
šiandien gali pajėgti sutelkti 
Amerikos lietuviai,

Ką ten girdėsime, pasisteng
siu priminti kitą kartą.

mas.
Vanagaičio nuopelnai 

bę Amerikoje palaikyti ir sustip
rinti dar tinkamai neįvertinti. 
Tiesa, rašytojo Vytauto Alanto 
redaguotoje knygoje apie Anta
ną Vanagaitį yra sudėta daug 
faktų, ir pats Alantas parašė 
gerą jo biografiją. Bet Antanas 
Vanagaitis yra atlikęs daugiau, 
negu galima surašyti vienoje 
knygoje.

Jis buvo pirmas, kuris davė 
Chicagos lietuviu meniniams pa
sirodymams nau ja ir daug augš- 
tesnį lygį. Tuo vėliau pasiekė ir 
kitos JAV lietuvių kolonijos. Jis 
pirmas išvedė lietuvius iš rūsių,Į katalikų ir evangelikų kunigai, 
karėiamų ar mažu parapijinių bus emigrantų kultūrinis cent- 
salių j plačią sceną, į dideles ras, 
puošnias sales, didžiųjų Chica- nuomonėmis pasikeitimo ir viens 
gos viešbučių svetaines ir ope-kito pažinimo vieta.

lietuvy-

IS VOKIETIJOS
MUENCHENE ATIDA
RYTAS ” H A U S D E R 

BEGEGNUNG”
Sunku šį pavadinimą tiksliai 

išversti lietuvių kalbon, bet na
mai, kuriuos IX. 7 pašventino 

Į katalikų ir evangelikų kunigai,

susirinkimų, susitikimo,

būrys spaudoj atstovų susipaži
no su būstinės įrengimais ir ma
ža dailės paroua, kurio3 lietuviš
ką skyrių aiškinodail.A. Krivic
kas. PirmanjOMUgštebu vo išsta
tyta apie 20 .čekų dailininko Sa- 
šeko paveikslų. Antoąsw;augšie, 
šalia latvių dailininkės,-Kovalevs- 
kienės aliejinių paveikslų, buvo 
išstatyti trys. dail, A. Krivicko 
darbai ir keliolika gražių Vaka
rio 16-osios giūipazijoą mokįnių 
darbų.

. Nors li< 
'L . ' '
augšte pai

■V

Perdaug' iįįį

visgi vietiii^ spauda 
schė Zeitung jr Muenchaf 
kur) mūsiškių darbus 
teigiamai, ^patingo dėin 
silaukė mokinių’ piešiniai, gto

• ’
Nepriklausoma Lietuva, dary

dama pastabas 
oficialių pasisakymų, taip rašo:

Tikrovė gi yra ta, kad ekskur
sijos dalyviai, sugrįžę į Montrea- 
lį lankėsi pas draugus, pažįsta- 
mus, gimines, iš. Lietuvos atvežė 
nėčenzūruotų laiškų; ’kuriuojse ta 
teisybė nušviesta visiškai, kitaip, 
honiMųnantal viešai galėjo 
paąftMfcįtL Jau antrąją dieną 
pb.- ąkBkursijoą’ sugrįžimo, po 
Montrealio miestą plačiai šfidilU

dmugšma bei gtaiinėms, tai g»-. 
Įima suprasti, kad ir daugelis vak

marksizmas stengėsi išspręsti mūsų menliįiiikams Išeiti į jpla- 
tesnę Muencheno visuomenę).

• » : : gi? * •‘r-štr• '
grubiai, pagal dogmatinius rė-j

1 mus. Tačiau, pabrėžė profešo-

-jš'dt vykote
■apirengę kaip buržujai, o mes

t

2d HOŲRSSĖRVIC®

Jiečio ”gerbūvto", būtent : 'Ūfato- 
karionės dalyvių jau žinojo atvi-, ninlai pinigai buvo iškeisti j rub-
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