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niame gyvenime yra' pastebimi 
trys charakteringi bendrovių in
vestavimui periodai, kurie suta
po su ekonomijos svyravimais.

Pirmasis tuojau po antrojo pa
saulinio karo, kai rinka stokojo 
vartotojų prekių, bendrovės me- 
tė bilionus dolerių į gamybos 
priemones, kad patenkintų rin
ką. Paklausa buvo pasotinta
1948 m. pabaigoj, korporacijos 
tapo santūresnės išlaidoms, —
1949 turėjome ūkinį smukimą.

Iškilus korėjos konfliktui, 
bendrovės su pasitikėjimu dėjo 
pinigus į naujų fabrikų bei įren
gimų statybą, kad patenkintų 
karinius ir vartotojų reikalavi
mus. 1954 m. išlaidos sumažėjo, 
ekonomijos tempas pasidarė lė
tesnis, pergyveno atoslūgį. Tre
čiasis periodas prasidėjo 1955 
m., kai atėjo stipri investavimo 
banga, bendrovės su didžiausia 
energija plėtė ir didino gamybos 
priemonių pajėgumą, mokėda
mos aukštas kainas už žaliavas, 
darbo jėgą ir kreditus.

Šių,metų pusėje jų veržlumas 
sumenkėjo, investavimo dydis 
sustojo augęs, pastovėjęs kurį 
laiką vietoje pradėjo kristi že
myn, ir 1958 m. numatoma apie 
$2.5 biliono žemesnis, negu šiais 
metais — ūkįpis atoslūgis vėl 
mūsų svečias.

Kiek kainuos ir kaip ilgai vie
šės šis nemėgiamas svečias, pri
klausys daugiauia mūsų varto
tojų ir nuo vyriausybės, ypatin
gai federalinės. Bendrovės, atro
do, sutinka duoti vienerius me
tus laiko.

Ekonomijos kryptį ir energiją 
nustato vartotojai, biznis — kor
poracijos ir vyriausybė (fede
ralinė, valstybinė ir vietinė). Kai 
visi trys yra aktyvūs ir veržlūs 
pirkime ir investavime, ūkinis 
gebūvis klęsti, vienam iš jų pa
sukus į pasyvią pusę gaunasi 
ekonominiai svyravimai. Jų stip
rumas ir laikas priklauso nuo 
likusių dviejų aktyvumo, šitio at
veju, nuo vartotojų ir vyriausy
bės.

Dabartiniu metu vartotojai 
gyvena gerbūvio dvasioje, jie su 
pasitikėjimu žiūri į ateitį ir per
ka. Pradžia lapkričio gana gera, 
mažmenų prekybai ir automobi
lių pirkimas aukštesnis, negu 
praeitą lapkritį. Optimistai tei
gia, kad vartotojai, mažmenų 
prekyba (retail trade) ir patar
navimų biznis liks aktyvūs, lai
kys ekonomiją nuo slinkimo že
myn. Pesimistai tvirtina, kad 
vartotojai po švenčių priartės 
korporacijų linijai, — atoslūgis 
stiprės.

Ekonominio gyvenimo pulsas 
lėtėja. Gamybos lygis yra ma
žesnis, akcijų birža svyruoja, ne
dirbančiųjų skaičius didėja. Be
veik tris metus klęstėjęs ūkinis 
gerbūvis ik ekspansija baigia sa
vo dienas, ekonominis atoslūgis 
ne križŠ užlma jų vietą.

šiandieninis klausimas darbi
ninkui, biznierįtui ir vyriausybės 
atstovui yra: kokios priežastys 
privedė prie atoslūgio, kaip ilgai 
jis tęsis, kurią' kryptį. įgaus eko
nominis gyvenimas — links į ak
tyvumą, stovės dabartiniame ly
gyje ar atoslūgis stiprės?

Priežastys, kurios daugumoje 
yra atsakingos už dabartinį eko
nominį lygį, yra paminėtinos: to
nacija, numažintos ginklavimoai 
išlaidos, silpnėjąs eksportas ir 
mažėjantis korporacijų investa
vimas į gamybos priemones.

Jau šių metų pradžioje inflia
cija buvo juodas debesėlis žyd
riame ūkinio gyvenimo danguje. 
Metams bėgant jis didėjo, kova 
su juo smarkėjo, kulminacinį 
tašką pasiekė rugpiūčio mėn., 
kai Centrinis Bankas dar suvar
žė kreditus, pakeldamas diskon
to lygį. Suvaržyti kreditai ne tik 
mažino inlliacinę ekspansiją, bet 
apsunkino reikalingų paskolų 
gavimą ir iššaukė aukštus pro
centus už skolinamus pinigus-

Praeities patirtis rodo, kad 
aukšti procentai priveda prie di
desnio ar mažesnio ūkinio sulė
tėjimo, o už infliaciją reikia ap
mokėti. Dalis duoklės infliacijai 
jau atiduota aukštomis žaliavų 
bei prekių kainomis, didesniu 
skaičiumi bedarbių ir nuo liepos 
mėn. vidurio virš 20 bilionų do
lerių praradimu akcijų rinkoje. 
Antrąją duoklės dalį dar teks 
mokėti artimoje ateityje.

Federalinė valdžia operuoja 
bilioninėmis sumomis. Jos išlai
dos yra didžiausios, jos vaidmuo 
ūkiniame gyvenime svarbiau
sias. Sumažinimas ginklavimosi 
išlaidų tuojau neigiamai paveikė 
biznio aktyvumą. Darbo užsaky
mų skaičius krito, pelno perspek
tyvos korporacijoms sumažėja 
kas automatiškai palietė inves
tavimo dydį ir dirbančijų skai
čių.

JAV eksportas mažėja, ir yra 
pagrindo tikėti, kad 1958 m. jis 
dar silpnės. Vyriausybės ekono
mistai teigia, kad sekančiais me
tais sumažės apie $1.5 piliono. 
Iki 1956 metų pradžias geras 
balansas egzistavo'tarp JAV ir 
jos pirkėjų. Amerikos eksportas 
mažai viršydavo importą, dides
nės paskolos buvo skiriamoj ki- 
tiem kraštams, daugiau kariuo
menės būro užjūryje. Paskutinių 
20 mėnesių bėgyje JAV ekspor
tuoja perdaug, palyginus su im
portu. Perkančiosios valstybės 
stokoja dolerių mokėjimui už 
importuojamas prekes ir taip 
pat jaučia finansinius sunkumus, 
kurie -buvo iššaukti infliacijos 
(Prancūzija, Anglija, Argentina, 
Čilė, Brazilija).

Minėti trys ekonominio atos- 
Iygio faktoriai veda į ketvirtąjį 
— mažėjantį bendrovių investa
vimą į, įmones ir jų įrengimus. 
Vienos bendrovės skaito, kad jos 
yra pajėgos pagaminti tiek 
kiek rihka'pareikalauja. Kitos 
jaučia, kšd jų 'gamybiųis pajė- 
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gresas susirinks. Tą patį tektų 
pasakyti dėl valstybių ir vietinių 
valdžių. Trūkumas mokyklų, per
pildytos ligoninės ir tiesimas bei 
gerinimas kelių kalba už didelius 
biudžetus.

Išvadai paimkime pasisaky
mus 68 žymių — Amerikos eko
nomistų, kurie šio mėnesių an
troje savaitėje buvo susirinkę 
Michigano Universitete panagri
nėti esamą ekonominę padėtį. 46 
iš 68 ekspertų pareiškė, kad ato
slūgis tęsis iki vienerių metų, 
trys buvę nuomonės, kad truks 
visus 1958 metus. Bedarbių skai
čius padidės 490,000, pridėjus 
dabar turimus 2.8 miliono. Skai
čius nėra didelis, bet vertas dė
mesio.

Prof. D. E. Suits, Michigano 
universiteto ekonomistas ir W. 
L. Bassie, Illinois universiteto 
biznio tyrinėjimo departamento 
direktorius, yra daugiau pesimis
tai. Pirmasis teigė, kad nedir
bančiųjų skaičius kitais metais 
paaugs 2 milionais, siekdamas 
7% darbo jėgos. Antrasis kon
statavo, kad kritimas bus skau
desnis, negu 1949 ar 1954.

Vertinant minėtus pareiški
mus, švelnesnis ir trumpesnis 
atoslūgis yra tikresnis ateities 
ūkiniam gyvenimui, kaip stipres
nis ir ilgesnis.

IS VISUR
• Prancūzija, protestuodama 

prieš JAV ir Anglijos ginklų 
siuntimą Tuniaui, išėjo iš NATO 
atstovų posėdžių. Esą, tie lėktu
vais gabenami ginklai, kai tik jie 
pasiekia Tunisą, tuoj pasiekia ir 
Alžyrą.

NATO reikalų žinovai teigia, 
kad toks Prancūzijos elgesys la
bai įtempęs santykius ir labai 
blogai pasitarnavęs vakariečių 
vienybei. Esą, buvę priemonių ir 
kitais kanalais tuos reikalus 
tvarkyti, jei prancūzai mano, 
kad Alžyro sukilėliai kovoja ne 
iš Egipto gaunamais ginklais.

• Italijos kraštutinieji socia
listai, dar vadinami Neni’ socia
listais, vėl susigiminiavo su ko
munistais, su kuriais po Vengri
jos tragedijos buvo kiek apsipy- 
kę. Tai dar vienas akivaizdus 
įrodymas, kiek socialistais gali
ma pasitikėti.

• Išaiškėjo, kad JAV iš kitų 
kraštų importuoja labai daug 
įvairių maisto produktų, nors 
pati, dėl didelių perteklių, netu
rinti kur maisto produktus dėti. 
Žinovai tačiau priduria, kad tai 
atsitinka todėl, kad JAV, dėl 
brangaus žmogaus darbo, kai ku
rių produktų neparuošia taip, 
kaip paruošia kiti kraštai. O be 
to, esą ir naujieji imigrantai, ku-
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Praėjusį, šeštadienį ir sekma
dienį Tautinės Sąjungos namuo
se Bostone;’ 
gos ir kitų 
atstovų suvi 
ganizaciniu* 
reikalus.!
telefonu ir 'havo, buvo atsto
vaujami iceturi rytinių pakraščių 
Tautinės Sąjungos skyriai, Tau
tinio Akademinio Sambūrio vei
kėjai ir kiti. 1 ’žiuose dalyva
vo per 50 asrtiepų, gi į banketą 
buvo susirinkįrĮįėr 100 dalyvių.

Tautinės I Ivjngos pirminin
kas inž. bb Bartkus savo
pranešim basinė, kad 1958 me
tais gegužės ąj^n- pabaigoj ir 
birželio mė*.prądžioj šaukiamas 
tautinės b ‘71 ’f organizacijų at
stovų ir veikėjų suva
žiavimas^ Jiš’iŠjįįi Irs New Yorke.

iam suvažiavi- 
__ _______ — „ itno ir Vilties 
Draugijai lėšųtwimo reikalais 
plačiau kalbėjo Draugijos sekre
torius V. Rastenis, Tautinės Są
jungos sekretorius J. Jurkūnas 
i^jpf. į. Bartkus. Bostoniečiai į 
tuos raginimus atsiliepė realia 
parama, Budėdami $1000.00. Tai 
dar vienas gražus talkos pavyz
dys, skatinąs ir kitų kolonijų 
tautinės mintięą veikėjus spar
čiau įsijungti'! ttrvos talką.

(Plačiau kitą Šįvoitę).
čiau įsijungti į

- , - -ii

Kelias, kufį nuskrido gen. C. Le- 
may vedamas lėktuvas KC-135 
Stratotanker rekordiniu laiku, 

padarydamas 6300 mylių.

rie dar tebepalaiko rtyšius su se
nomis savo tėvynėmis, tokių pro
duktų importą skatina, nes jie 
tuos produktus mielai ir perka.

• Pagarsėjęs J AB kareivis Gi- 
rard, nušovęs japonę, Japonijos 
teismo nuteistas 3 metus kalėti, 
bet nuo bausmės atleistas jei per 
4 metus nepadarys prasikastimo.

• Brazilijos Vėžio Institutas 
praneša, kad jų gydytojui Paulo 
Bueno pasisekė pagaminti seru
mą, kuris izoliuoja vėžio virusą 
ir ligonį pagydo.

J. J. BAČIŪNAI l 
N. ZELANDIJĄ IR 

AUSTRALIJĄ
Mums labai malonu pranešti, 

kad J. J. Bačiūnai šiomis dieno
mis išvyko ilgai kelionei į Nau
jąją Zelandiją ir Australiją. Jie 
savo kelionių plane yra numatę 
sueiti į glaudesnius ryšius su N. 
Zelandijos ir Australijos lietu
viais, pasiinformuoti apie jų tę- 
nykščias problemas, taip pat pa
informuoti ir kaip einasi dirbti 
JAV-lietuviams. ;.<■ -
.^Išvykstant į tokią ilgą kelionę 
Hhkime geriausios' sėkmės. Te
gul visi sumanymai išsipildo, te
gul kelionei pučia geriausi vėjai. 
O tikėkimės, kad U- tos kelionės

IŠ Tarptautinės Moterų parodos New Yorke. Matome Lietuvių Moterų Klubo pirmininkę V. Jo- 
nuškaitę-Leskaitienę, to klubo pakviestą prie lietuvių pavilijono lietuves mergaites atstovauti Kris

tiną škėmaitę ir tikromis lietuviškomis staklėmis audžiančią Emiliją Rastenienę.

NAUJŲ VEIKLOS BARŲ IEŠKANT
Yra naujų ”Iitvomanų”, kurie mums 

nuoširdžiai talkina .
Laiškas iš Vokietijos

svetimomis kalbomis. O visdėlto 
daug kas ir toje srityje daroma; 
tik dar nebuvo tokio atsitikimo, 
kad, pav., mūsų Vlikas būtų su
minėjęs tokius straipsnius sve
timomis kalbomis, kuriuos para
šė kas nors iš "atskalūnų”.

Sakysit čia "politika”.... Jei
gu taip, tai dar pusė bėdos. Bet 
ne. Tai yra tik tipiškas donki- 
chotizmas, nenoras suprasti, jog 
laikas pralenkė politinius plabus 
ir reikia ieškoti naujų veiklos 
barų. Pavyzdžiui, kultūrinės vei
klos srityje. Tačiau čia susidu
riama su gana "rimta” proble-

Nesenai Dirvoje J. J, Bąčiū- 
nas rašė apie ”nfeižu08iūs ‘kups- 
tus, kurie verčia didelius veži
mus”. Jis nutylėjo pavardes — 
ir gerai padarė: praeityje ir da
bartyje ne didžioji veikla, bet 
daugelio žmonių smulkus veiki
mas daugiausia pasitarnavo mū
sų tautos reikalams. Gerai apie 
juos nekalbėti perdaug; tai gali 
kenkti "didžiajai veiklai”...

Vokietija visų "dypukų” at
mintyje liko tarsi ėntra tėvynė, 
juk iš ten daugumas iškeliavo į 
užjūrius. Iškeliavo tokiais lai
kais, kai lietuvių čia buvo dar
daug, jie smarkiai veikė. Dau-|ma: jeigu politikierius kalbės 
gelis beabejo galvoja, kad tokios apie "kultūrą”, tai tuo parodys, 
veiklos sąlygos ir pasiliko. žino-Į kad politiškai veikti nieko nebe
ina, taip nėra. Ypač liko čia kul- lieka. O kultūrinė veikla nuo po- 
tūrininkų, žymiai mažiau kaip 
latvių ar estų. Likusieji, be to, 
daugumoje fiziškai nesveiki, o 
tas siaurina jų veiklos galimy
bes. Kas dar apysveikis ir pajė
gus dirbti, paprastai turi kokią 
nors tarnybą ir lietuviškais rei
kalais užsiimti gali tik laisvalai
kiu. O to nedaug.

Vokietijoje tačiau pasiliko Vi
sos tos organizacijos, kurios bu
vo anksčiau įkurtos; tai tarsi di
delės piramidės, su kuriomis sie
jasi mitinis tikėjimas, kad jos 
pačios "veikia”. Žinoma, taip nė
ra. Organizacijos tėra rėmai, bet 
tautiečiai vis dar į jas žiūri per 
mitologinius akinius. Tikrumoje 
visą vežimą tempia keli žmonės, 
o ir jie vis labiau atvėsta nuo 
vad. organizacinių reikalų, kurie 
suėda daug laiko ir baigiasi tik 
savęs administravimu. Antra 
vertus, organizacijos iš esmės 
reikalingos, kaip rėmai.

Pagrindinė veiklos sritis — 
publicistika. Tai lengviausias iš 
prieinamųjų darbų. Ji pirmoje 
eilėje reiškiasi lietuvių tremties 
spaudoje, čia ji yra ribojama 
tam tikrais antspaudais, iš kurių 
vad. politinis tebėra stipriausias.

Gerokai apleista publicistika

litikos skiriasi paprastai tuo, kad 
kultūrinėje veikloje būtinai rei
kia tam tikrų kvalifikacijų. Nie
kas visų turėti negali; bet, jeigu

tikrai kultūrinė veikla užims pir
mą vietą, tai yra "milžiniškas 
pavojus”,<kad paskiri kultūrinin
kai gali tapti populiaresni, kaip 
patys politikai, šito negalėjo pa
kęsti nei draugas Stalinas, negali 
to' pakęsti nei Nikita Chruščio
vas; tokius reikia izoliuoti. To
dėl J. J. Bačiūnas gerai ir pada
rė jokios pavardės neminėdamas 
savo straipsnyje.'

Antra vertus, jis gerai padarė, 
kad iš privačių laiškų sukompi
liavo straipsnį: bent visuomenė 
sužino, kad šis tas daroma. O da
roma. Tik visa bėda ta, kad tie 
patys kultūrininkai, patys ką 
nors padarę, niekaip negali pri
siversti patys tuo ir pasigirti... 
Net jei ir būtų noro pasigirti, tai 
laiko nelieka ... Jeigu jie kar
tais tą padaro, tai dažniausia 
tam, kad anoji pusė, pavergta 
tėvynė, apie tai žinotų, Ir pama
tytų čionykščių solidarumą su 
kraštu, perduotų aniems suges
tijų.

šis straipsnis apie Baltų Kul
tūros Dienas irgi rašomas vieno 
iš organizatorių, kuris dėl to sa
vo pavardės irgi nemini.

(Parkeli* i 8 pual)

ir mūsų skaitytojai patirs daug 
naujo. Mes esame prašę, kad J. 
Bačiūnas,. kaip visada, apie tų 
kelionę mums parašytų.

Jei -viskas seksi gerai, J. J. 
Bačiūnai su JAV lietuviais pa
simatys tik 1958 metais.

.... Si seserų landytų trio išpildys pr _
. , m- lapkričio 24 d. lietuvių salėje. (Skaityk, akd* 

. <' blatą 7 pusi.).
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Artinmnėsį 1958 metantrprar 

dedam rinriinu knMti npfe U*-L 
tuvos Nepriklnuomybėn pnntoal- ‘ 
bimo jubilėjtaę šventą. Prade- 1 
dam rimčiau rūpintis,, kaip iškff- 
mingiau, prasmingiau ir pačiai 
Lietuvos laisvei naudingiau rei
kia paminėti kuteriasdešimtąją , 
Vasario Šešioliktąją.

Prieš kelias dienas skaičiau 
Dr. A. Geručio laišką, kuriame 
jis siūlo ateinančius metus pa
skelbti, Vytauto Didžiojo metų 
(1930) pavyzdžiu, Neprikhmeo 
mybės Metais ir juos visur žy
mėti.

Mano supratimu, siūlymas la
bai geras, tik reikia, kad Pasau
lio Lietuvių Bendruomenė tai vi
siems lietuviams proklemuotų. 
Bet tokį paskelbimą padarius dar 
reikia rūpintis, kad ir visi tie 
metai tokį charakterį turėtų. 
Atseit, kad greta mechaninio at- 
žymėjimo, būtinai duotume ir 
pilną gyvybės dvasinį charakte
rį. O jį jau galima duoti ne ko
kiais nors specialiais nurody
mais, bet įnešant naujos kūrybi
nės dvasios j Lietuvos Nepriklau
somybės kėlimo darbą. .......

čia jau labai platūs laukai 
kiekvienai patriotiškai lietuvių 
organizacijai. Ir būtų labai gra
žu, kad tuos prasmingUB metus 
tos lietuviškos organizacijos ban
dytų originaliai atžymėti pasi- 
skirdamos atlikti kuriuos nors 
didesnius darbus. Ypač tai svar
bu mūsų jaunimo organizaci- i 
joms, kurių nariai giliau pajus- | 
tų ir tvirčiau įsijungtų ne tik į 
jubiliejinių Nepriklausomy b ė s 
Metų sukaktį, bet drauge ir į 
visą mūsų valstybės praeitięs 
pažinimą ir su ja tvirtesniais 
saitais susirišimą.

Minint Nepriklausomybės Me
tus, ypač kur tik mums teka su
sitikti su svetimaisiais, o tokių 
susitikimų turėtų būti daugiau-|Q 
šia, būtinai reikia neužmiršti iš- x 
kelti mūsų valstybinio gyvenimo x 
praeitį ne nuo 1918 metų, bet t 
nuo anos senos praeities, nuo ) 
Mindauginių laikų. Svetimie- X 
siams, kurie mūsų praeities pe- ' 
žino, tik toks trumpas valstybi- i 
nio gyvenimo minėjimas sukelia X 
daug neaiškumų, kaip vienas re-Vj 
dakcijai rašo, net abejojimų, arin 
tai nėra pirmojo pasaulinio karo j 
kokia nenormali paseka, bet ne) 
senų valstybinių tradicijų prikė- 1 
limas ir jų naujas- auginimas, j 

Minint tą svarbią sukaktį ir n 
tuo pačiu rūpinantis, kad ta Ne- ‘J 
priklausomybės laimė mūsų tau- J 
tai būtų vėl prikelta, kaip tik ir ' 
labai svarbu, kad mes padarytu- ' 
me viską, kad apie mūsų praeitį : 
visi daugiausia žinotų, kad mes : 
savomis kultūrinėmis vertybė- : 
miB pajėgtume tai įtikinti, kad 
mes laimėtume daugiau ir įta*- 
kingesnių draugų. .

Nepriklausomybės Metai yra 
gera proga rimčiau pasižvalgyti . 
ir po mūsų pačių, kitaip sakant. 

” lietuviškųjų organizacijų, tarpo- . 
savinius santykius ir gal. rim- . 
čiau, negu iki šiol buVo darom*. ’. 
Teisybės vardan reikli pasakyti, i 
kad tie mūsų tarporganizacinisii^ 
reikalai, ypač laisvinimo organi-'J 
žačijas atsimenant, po įtemptų > 
ir perdėtų bangavimą^, yra gero- J 
kai aprimę.Pradėta 'mažiau rė-

kauti, bet daugiau turimomis jė- 
|gomis dirbti.

Tai sveiki ženklai. Ir jei jie 
[Nepriklausomybės Metais dar pa
gerės, mes būsim taip pat atlikę 
gerą, visiems Hetnviams ir Lie
tuvos laivei dar vieną naudingą 
žingsnį į priekį.

Mes ruošiamės minėti Nepri
klausomybės Metus. Mūsų kraš
to okupantas, be jokio abejoji
mo, tais metais, kovodamas su 
lietuvių tautos vaikų laisvės 
troškimais ir darbais, daug kur 
pagriežtihs persekiojimą, daug 
kur eis pačiomis brutaliausiomis 
priemonėmis tą laisvės ilgesį pa
smaugti. Ir neabejotina, kad tais 
metais vėl padidės mūsų laisvės 
kankinių skaičius.

Taip, jų skaičius padidės, bet 
taip pat padidės ir amžinai atsi- 
mintinų didvyrių skaičius, ku
rių kraujo auka, anksčiau ar vė
liau laimės ir laukiamą laisvę 
prikels. Palaimintieji,, kurie pro 
priešo durtuvus ir kartuvių stul
pus nepabūgsta laisvėn veržtis 1

'• Joto* Račiūnas ' su žmonai 
vykdami kelionei Australijon, 
buvę sustoję Los Angeles mięs; 
te, kuri per (keturias pienas ma- 
'tėsi su visa .eile lietuvių. . >, .
1 J. Bičiūnas su .savim > vežasi ir 
Margučio 39-ties. metų veiklos 
apžvalginę .filmą, kurią lapkričio 
17i d. lietuviu parapijos salėje 
pademonstravo ir Los Angeles 
lietuviams.
• Tautinės Sąjungos pirm., Ė- 
Bartkus, sekretorius J. Jurkū
nas ir Dr. J. Bartkus, iš phica- 
gos vykdami j Bostoną, pakeliui 
buvo susitikę su Dirvos redak
torium; B. Gaidžiūnu ir aptarė 
visą eilę aktualių reikalų. 1

• i l t • ;

• Lietuvių Veterinarijos Gydy
tojų D-ja išeivijoje šaukia narių 
susirinkimą lapkričio mėn. 30 d.
7 vai. vok. Hollywood svetainė
je, 2417 W. 43rd Street/Chicago, 
□L Bus svarstomi draugijos ir 
narių reikalai, valdybos ir re- 

■ vizijos komisijos pranešimai. Po 
viešosios programos dalies — 
bendras pasivaišinimas.

į Prašoma visus narįus su po
niomis būtinai dalyvauti.

• Clevriande vyksta keturių žy
miųjų latvių dailininkų paroda, 
įjos atidarymą buvo pakviesta 
ir Dirvos redakcija.

• Mūsų Phitadelphijoe korespon- 
tfenta* ir talkininkas P. Mitalas 
sunegalavo ir kaip jis pats rašo, 
artimiausiu laiku turi eiti į li
goninę. Linkime geriausios ir 
greitos sveikatos.

• Čiurlionio vardo Galerija at
statė paminėti vykstančios dai
lės parodos, labai gausiais ilįuiį- 
truotą, katalogą.

• Broniu .h* Ligi ja Bieliukpi, ži-

-- 4 - i, . . »v*noti
Storiai- PasiM«d«citg 

Gabijos leidyklos knygų iČpardfr 
vimu, nes; knygos atpigintos xmio 
25% iki.90%; Prašykite katalo
go Šiuo adresu; Gabija,, P, O. B, 
365,Wxąu|gifi|h,.N.y,.
• Naujų.sutikimas New 
Yorke Atbšitanas studentų 1 ir 
sportininkų įįįgomis. Rengimo 
komitatas’jau.'sudarytas ir Stu
dentų San t ;, Lietuvių Sporto 
Klubo ir kviestis Sambūrio atsto-

>aremlantag 
faserioir*3 ‘

I

mėdžtiga 

(prieškrikščioniškosios) lietuvių 
religijos-simboliką. Išlikų sinibo-1 
Ilai hėra atsitlkttnfaL ar tik jų 
nuotrupos ;- Ji# atskfeidžla pilną 
dtaibolių stetėmą, kuri.yra tary
tam senosios lietuvių reflgljoB 
’YBštas", vartotas per tūkstan
čius metų. Tie patys simboliai 
yra IMU - >
likpdies' 
tįį- P<2 T.7-^r - ____ -
Rjiuose. YlBK4i senobinė liaudies

■r i i
HE 1*10381

Dalyvauk savo RrJžnyČioj ir melskis šioj Pšdttoi ’
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SRNOBĮOS LIETUVIŲ 
KULTpRljĮB PftDSAKAIS 

Santaros ipajrbės Filistorė dr. 
Marija (9jn8irtįenė jau eilė metų 
tyrinėja tytifiėB Europos prois- 
torę. Jos studijų vaisiai išnoko 
keliomis-kfipgomis anglų ir vo- 
kiečių " " ils, o taip pat eilė 

 

straipsirtų,Abarių vėliausieji par
eitais . įhėtėiįį buvo išspausdinti 
UNESCO;

€)
ię . petovių | 

; tftėjhnud-1
8^ dainose fept papročiuose lr šo- Į 
Spuose. TIbs; Ši senobinė liaudies Į 
kūrybos medžiaga, gteta anka-1 
tyvųjų Istorinių dokumentų, yra I 
pagrindinis šaltinis senajai lfe-1 
tuvių religijai 'pažiptli 

Pagrindiniai se ..... lietuvių
religijos ėtėmentaf yrs paitsMa, I 
kaip ir kitos indoeuropiečių tau-1 
tų religijose, bet formbler atžvp- I 
giu randama daug individuaĮu-1 
mo. Ypač būdingi augaliniai fr 
saulės motyvai. Kiekvienas sim
bolis išreiškiamas su variacijo
mis ir įvairiais niuansais. Smul- 
lcus geometrinis raštas nuo 
priešistorinių kiltų savo dekora
tyvumu yta meistriškas. Visa 
tai nurodo; meninės dvasios tur^ 
tingpįną bei lyrinį charakterį. 'S 
1 Abgalinių motyvų kominavi-B 
esąs akcentuoja moteriškąjį pra-| 

[SU arba žemės ir augmenijos! 
reikšmę šalia dangaus kūnų irs 
vyriškosios lyties, gyvulių 
žklčlų vaizdavimo, kurie atsto
vavo dangaus, vyriškąjį, pradą, 
žmogaus pavidalo archaiškame 
.lietuvių liaudies mene kaip ir nė
ra.

Senoji simbolika liudija mūsų 
protėvio, įsijautimą į kosmą, jo 

‘Susijungimą su gamtos jėgomis. 
Tikėta, kad visas gamtos pasau
lis iržmogusbuvo persunktas ta 
ipači^gpatoąjė^OM^reikėjo 
laaagntf'ir tul.^^nūolat kovoti 
prieš jai drąsinančias, mirties 
bei pikto jėgas, šis motyvas bu- 

! vo esminis įvairiems kultams,! 
' papročiams bei meno simboliams I 
’ atsirasti.

•
• Studentų Sąjungos suvažia

vimas Ne w Yorke vyks Padėkos 
šventės Savaitgdlyje. Suvažiavi
mam vykstantieji santarIečiai 
prašomi registruotis pas New 
Yorko Santaros skyriaus pirmi
ninką Vytautą Vaitaitį. Chica- 
gos šantariečiai dėl transporta- 
cijos kreipiasi j Jbaą GUtaMj. Su
važiavimo vieta Statler viešbu
tis (West 33 St ir 7th .Avė.). 
Numatytas suvažiavimo mokėm 
tie $2,00, o banketo Mietas |5;5G 
(svečiams, berods, po $10.00). 
Kainos didesnės, negu iki šiol 
buvo, nes išlaidos smarkiai pa> 
didėjo (kiek girdėti vien už vieš
butį teks sumokėti iki 2,000 do
lerių .. .).. Studentai raginant 
suvažiavime dalyvauti.

• EgM Zabaratoskaitė tvarko 
Santaros pravestų visuomeninės 
Veiklos kursų konspekto parute- 
štahąu Jaa»> bu* sutelktų daug 
madžiaBMv kuri padės skyriams 
geriam tvarkytis. .

• Luomą Narbutia išrinktas į 
Studentų Sąjungos Čhfcagoš sky-

ST|f kmAmlty CO. • 1 !

I .
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SEE US OR CALL ffr WE CAftilY THE FINEST IN COAL
GIVE EAGLE STAMTS

Ikd. H. SamUer, Mgr.iose ČaMim

s 

! tarieČfų įįąi oa. atštdvui pareiš-

■yį— Pągri lis mano dųrbas 
jau septyneri me- 

tai) yra^Rįrfų 'Eurppok 
Irto," į' 'mopęgrafUbs,
rengimas, ktirią leidžia Rarvar- 

Pirįišs&; to- 
^|6^ianOiB'tUri bū-

į sa 
vo l ■ -Wutinių pa
reigų Harvardo universitete. Šios 
monografijos, ruošimui bei. ben- 

Europos 
srityje 

tokai 
Fėilenstoipf’, > Bteitamrfcfakce 
Fouagąttę^ HiikliiiutlM. D. C. 
šita ap*WW feMHs pasi
švęsti1 grynai moksliniam' darbui. 

Pasidomšjmite W lietuviškosio
mis dr. GimbutiĮroėb studijomis.

— Phskutūįiiojįr-stuifija iš li
tuanistinės sr)tfes, jpMK> i«aSišy- 

’-tiii prieik septyni Metus .tt' Mbar 
spausdinama Amerfcan Foikftre 
Society, MemdirBėšies, Indianos 
Universitete, ‘fa ėtudfl* apiese-

kiliose j?
M35 RAST $Mh AT.

A--• f ■ . *
UT1-8000

i

Myvaok savo Bažnyčioj ir meiskia šiej Padėkas Dianoj

nomi New Yorko visuomeniijin-r Įtj.j?rądj 
kai, persikėlė į nuosavus najnuąmni <fat

STUDENTAMS
Visiems Lietuvių Studentų Są

jungos JAV nariams pranešama, 
kad visuotinis suvažiavimas 
įvyks šįmet New Yorke, lapkri
čio mėn. 29 — gruodžio 1 dieno
mis. Penktadienio ir šeštadienio 
posėdžiai, o taip pat ir šeštadie
nio vakaro banketas, vyks Stat- 

, ler .viešbuty: W. 33 St. & 7 Avė. 
Manhattan. Posėdžiai — West 
Room salėje.

Nakvynių reikalu kreiptis: A. 
Grigaitis, 407 Chauncey Street, 
iBrooklyn 33, N. Y. Tel.: HY 
1-3044.

91-22 116 Street, Richmond 
Hill, N. Y. -
• Dirvai atslųsta jĮmųip^ti "Lie
tuvos Jėzuitai— praeitam ir 'dS- 
bartis". Leidinys iliustruotas, 
turįs vertingos medžiagos pažin
ti jėzuitų darbų: Kaina nepažy
mėta. Gaunamas šiuo adresu: 
5641 So. Paulina St., Chicago 36, 
III. ...   ...----- ..—,

Suvažiavimo metu numatytos 
krepšinio rungtynės ir susipaži
nimo vakaras. Suvažiavimo ati
darymas bus penktadienį per 
pietus. Visi studentai kviečiame 
suvažiavime dalyvauti.

do 
mas

ir

1
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THE ESCELSIOR VARNISH W0RKS 
MtRPORATEb

■ 1ŽM MEST 7«i 9TRECT AT 1-8800

Dtelj*Bo|k Mrvcr Bnžnjtfio}. ir melskis Šioj 
Pad&M Kenoj

OHIO IRQN WORKS

LNDUSTRIAL STEBI FABRICATORS

m adobon m>. EX 1-7825

•>

SW 1-2711/

Sitmtaniuo galima patiems atnešti asmeniškai, atsiusti paštu, arba kitų siuntėjui patogiu būdu. KJi- 
, gyve*** ui N«w Yorko ribų ir kurie atsiunčia siuntinius paStu, tuojau (atgal grjftančfn paštu) gau-
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CU8TOM BUILT FORMlCA SINK TOPS and BAR TOPS
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J. & E. FABRICATING CO.
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SIUNČIA siuntinius į Lietuvą, U t vijų, Estiją ir SSSR ri

GENERAL PARCEL AMO TRAVEL CO., JNC.
(Licensed by CSSR)-

135 W. 14th St., Nevr York 11, N. Y. Tel. CHel»ea 3-2583
\ ;*•■’■ -r -■ 7/.•

(Tarpe Sixth ir Seventh Avė, — arti visų požeminio traukinių)

FIRMA SVDARfi SPECIALIĄ SUTARTI SU INTU RISTU, MASKVOJE

į jentaL SF*«x* ui N«w Yorko ribų ir kurie atsiunčia siuntinius pažtu, tuojau (atgal grįžtančiu paštu)- gau- 
f n» tikslu atsuptą daiktų surašą ir pranešim*, kiek persiuntimas kainuoja. Galima sfgstifitiiš naajBk daik- 
> *“• ■ ■ ,v, .

[ SiuutiaM atydHai supakuojami ir išshmčianri laikė 48 vatend* Po keliu dienu ahUltMa* raunu iš
f. Hnoe» sMeMą Mv-Mą pašto kvitą, kurte (rado, kad teuntiaga adrasatai pasiąstas. Taip pat aiuatėjas pau- 
) am paaMy«« kvitp. ■ z « '"-V’1

fa SV Atet 1 Visos siuntimo išlaidos, iškaitant muitą, apanAumi Sa, vietoje. Jisą mrtMkji te drau-
/ oaš stuattej devaav rauaa be bet ItoMo aseteeačtev ■ i-
f GAUTI 9ŠŲSTI MEDŽIAGAS. NAUJAS DHA-PANAS, AVALYNE, ODAS. MAISTO- PRODUKTUS,
? EAnraoOŽCT, KASOMAS MAŠINĖLES, SIUVAMA]! MASINAS, VAISTUS IR KITUS ĮVAIRIUS DAIK- 
S, TUS, TURI SVERTU NE DAUGIAU- kai? 22 SVARŪS- -
J . ;■< ■

‘ SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOTAS-!
I Pna»i«inkite SAVO ARTIMUOSIUS SIUNTINIU KAUBOTfSfV
t . > - !
L MOTO ŠORIS: YPATINGAS DRMSYS IR MANDAGUMAS SU KLiJENTAlS-.
7 BEIJENTU PATOGUMUI MOŠŲ IŠTAIGOJ^ NERIBOTAS. PASIRINKIMAS ME2DIAGŪ,
4 L¥N«L V AMAMS MAIKTŲ, SKARELIŲ, SAUKŲ,: fil KITOKIŲ DA-IKTŲ GERIAUSIOS’: 
k EINAMOMIS KAINOMIS.

Ištaki* atidaryta kasdien 9—6 sekma dieniais nuo 91 iki irai.
Inforntarijų kta»kilc: TeieL CHeb*a 3-2583.

N E E'AJftlR S K I'.T E ! Kad siuntinys nueitų priėį' Kalėdas, jį reikia' 
fellų atoimčlų;fevrfčflr.'’:‘'. 1-1 t 

Visuomepėš patogumtd ^tuųr^/s^y^^.'CleyetomdK Jo 
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195^ metų NobelioįlA^ąūrot įPreinbVtod I

R. E. M., Australija ,

- Iš ii Šimtmečio pūveldėjęs ne
tikėjimą, racionalizmai' gyveni
me- įsivyraujant daiktinei kultū
rai, modernus žmogus pasijuto 
pasimetęs dyaiįinių yęrtyį>lų 
troškuly. Albert Camus savo 
’iCombat”iada rašė: "Kokias 
vertybes mes galime prieš pasta
tyti šitai Neigiamybei (nacių te
rorui) ? — Jokias!”. t i 
,i ft-anWzij egzlst^nči a ii s t a i 
kaip tik ir buvo pirmieji, siekią 
įprasminti tą beprasmiškumą, 
konsekventiškai tęsiant tas 19 
šimtmečio tradicijas. Intelektu
alų Sartre, de Beauvoir, Camus 
vedami ir. įkvėpiami prancūzų re
zistentai rado prasmę priešintis 
ir kovoti, tačiau kaip tik dėl to 
neatsitiktinai "Maąuis” (pagrin
dinė pogrindžio organizacija) 
ibuvoį perdėm komunistų domi
nuojama ...

Savo romane "Maras” (1947) 
Camus kaip tik ir nagrinėja fi
losofinę. rezistencijos problema
tiką, simboliškai vaizduodamas 
maro myriop pasmerktą miestą, 
čia Camus ypatingai išryškina 
savo, kaipo negatyvaus mąstyto
jo, galią: "šitoje mūsų žemėje 
siaučia marai ir maro aukos ... 
mūsų užduotis yra neprisidėti 
prie maro plitimo — .”

Po šito romano pasirodymo 
prasideda Albert Camus lūžis su 
anuomet dar neginčytinu egzis
tencializmo vadu Sartre. Nuo
sekliai žengdamas savo "užsian
gažavimo” žingsniais Sartre pa
sirinko mažiausio pasipriešinimo 
kelią: komunizmą. Nors vėliau 
šitas tikras ir tipiškas senos va
karietiškos prancūzų kultūros 
tradicijų kūdikis ir nebepajėgė 
sekti Kremliaus linija ir nuo ko
munizmo nusigręžė, tuo pačiu 
^nustodamas ir sava intelektua
linį integralumą.

Albert Camus intelektualinė 
sąžinė jam neleido eiti mažiausio 
pasipriešinimo keliu. Atmetęs re
ligiją. jis neieškojo jai pakaitalo 
kaip Sartre komunizme arba kaip 
kitas iškilus prancūzų mąstyto
jas Ande Malraux — meno sure- 
liginime a la Nietzsche ("mes 
kūriame meną, kad nežūtumėme 
teisybėje ...”).

Albert Camus drąsiai paskel-

Į

Nuo 1907 metų, kada Nobelio 
literatūros prediija buvo paskir
ta 41 metų- amžiaus - Rudyaėd 
Kiplingui, šita garbė dar neteko 
tokiam jaunami rašytojui, kaip 
šįmetiniam 4Š metų amžiaus pre- 
mininkul prancūzui Albert Ca- 

•mus.
Albert Camus (tariama, maž

daug, Kamiu) gimė Alžyre. De
šimties mėnesių neteko, sąvotė4 
vo, kritusio Marnos fronte. Jo 
motina ispanė sunkiai vertėsi ir 
jaunasis Camus, pats užsidirb
damas duoną, mokėsi ir studija
vo*, iki Alžyro universitete baigė 
filosofiją. Studijų metais apsir
go džiova, tačiau laimingai išsi
gydė. Kai kurie kritikai aiškiną 
kad šita liga turėjusi nemažos 
įtakos jo raštuose, kuriuose da
rnus intensyviai sprendžia. mir
ties problemą.

Literatūrinės arenon Albert 
Camus išėjo vokiečių okupacijos 
metais Paryžiuje, kur redagavo 
slaptą pogrindžio laikraštį ”Com- 
bat”. Jis rašė ir veikė Jean Paul 
Sartre šešėlyje ir netrukus iš
ryškėjo kaip vienas egzistencia
lizmo vadų. Kaip ir visas intelek
tualinis avanguardas, okupacijos 
ir pirmaisiais pokario metais, Al
bert Camus priklausė "užsianga
žavusiesiems”, t. y. iš savo par- 
nasinių augštumų be jokio kom
promiso nusileidusiems į kon
krečią politinę ir ekonominę gy
venimo realybę ir aktyviai vei
kiantiesiems.

1942-siais pasirodė jo ”Le 
mythe de Sisyphe, essai sur l’ab- 
surde”, kur autorius įrodinėjo, 
kad mirties neišvengiamumas 
gyvenimą daro juokingu, o tuo 
pačiu ir absurdišku, žmogaus-li
kimas čia sulygintas su mitolo
ginių graikų karžygių Sizyfu, 
kurį dievai buvę pasmerkę risti 
didžiulį akmenį j kalno viršūnę, 
nuo kurios akmuo ir vėl nusiris
davo iki pat laiko pabaigos ...

Prancūzų rezistencijai stoiš
ko pasiryžimo kovoti prieš Wehr- 
machto ir Gestapo leteną neabe
jotinai suteikė Camus padaroma 
išvada, kad savo absurdišką liki
mą pažindamas ir pripažinda
mas, žmogus jau piriškai nugali 
tą patį absurdiškumą.

\ ••

KETURI SUSITIKIMAI

'• l

hA M tlkslas.nlelraompt negaili datoūft 
pateisinti , priemokų j’Tėl toli
mo miesto, kurio bųvfcąu nesu 
tikras, aš juk negaliu savobro
liams daužyti; veidų”; Akademli 
kas Francois Msuriac nuo to lai- 
kp - Cėmus p vadina: "jaunosiom 
pranc ' kartos sąžiW”.:/ //''

Jo aU an nuo Sartre
mokyklos komunistiškojo .egzis
tencializmo sayo į kulminacinį 
tašką besiekė 1952-siąis metais, 
pasirot žius jo eėsay knygai 
"L’hon me revolte”. čia autorius 
su-didi le erudicija nagrinėja iš
tisos eilės naujųjų laikų mąsty
tojų mintis ir prieina išvados, 
kad nuo pat 18 šimtmečio vidu
rio iki mūsų laikų, visos politi- nenutolti nuo savp išpažintojo 
nės ir socialinės idėjos tebuvo ateizmo. x 
nerealios utopijos, nes jos siek-

įrengia? 
iabsur- 
orą bei 
ištas ir

gah*fale atsidu-
‘ Jrylkelės: po-

Lietuvės mpterys tarptautinėje meno ir 
pramOnis dirbinių parodoje ....

Nesenai pasibaigė New Yorke 
Moterų Meno ir Namų Pramonės

Albert 
os, kad 

; ...ItttilįilB’- bėgant, 
knygo

je CaMus, leškodatnaažmogaus 
egzistencijos o, tolsta
nuo klasiškųjųjĮtjI dėsnių, 
šita tendencija ypatisgai ryški 
paskutinėje jo Imygoje "Kriok
lys”, kur Camus,rodos, iriasi 
prieš krioklio srovę, .trokšdamas

ros premija Albert Camus buvo 
paskirta už "gilų ir rimtą mūsų 
laikų žmogaus sąžinės ptoblemų 
nagrinėjimą”. Visuose Camus 
raštuose išryškėja nuoširdūs ir 
dinamiškas humanizmas; kartu 
su tipišku mūsų laikų skepticiz
mu.

Per Paryžiuje suruoštą pager
bimą, Camus buvo paklaustas, 
ko jis šiandieną labiausiai trokš
ta žmonijai. Be jokios dvejonės

1957-jų metų Nobelio liteatū- Albert Camus atsakė: Laisvės!
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dirbinių tarptautisėparoda, kp* 
rioje dalyvavo ir lietuvės. : i i. ] 

Iš eilės tai buvo 34 metinė 
šios rūšies paroda. To pobūdžio 
parodos New. Yorke buvo pradė
tos ruošti 1922 m. ir iiūo to laiko . 
jos yra vykdomos kas metai. Pa
rodų ruošėjai yra Amerikos 
Moterų Institutas.

šiometinėje parodoje buvo at
stovaujama. 80 tautų dirbiniai. 
Lietuvių paviljono organizavimu 
rūpinosi Lietuvių Moterų Atsto
vybės Klubas, kurio pirmininkė 
yra V. Jonuškaitė - Laskaitienė. 
Plačiai talkininkavo ir kitų or
ganizacijų moterys.

Mūsų moterų parinkti,ekspo
natai buvo gana įvairūs, tačiau 
jau nekartą matyti ankstybesnių 
metų parodose. Naujais darbais 
daugiau pasižymėjo medžio dro
žinių skyrelis. Aplamai, lietuviš
kasis skyrius sulaukė daug lan
kytojų ir daugelis domėjosi bei 
grožėjosi liaudies meno kūri
niais.

Ypatingą lankytojų dėmesį 
kėlė staklės, pastatytos kitame 
lietuvių paviljone. Jame audėją 
Emilija Rastenienė teikė paaiš
kinimus ir rodė, kaip audžiama 
kilimėliai, išmarginti lietuviš
kais raštais, šimtai įvairių tau
tų lankytojai gėrėjosi audimo 
menu. Nors E. Rastenienė aug
dama Lietuvoje staklėse nesėdė
jo, bet jos audiniai pasižymėjo 
rinktiniais raštais ir gražiu spal
vų deriniu. Pasirodo, jog austi 
jos išmokta jau gyvenant sve
tur.

Šis paviljonas taip pat buvo 
papuoštas dailininkės A. Vit- 
kauskaitės-Merker keliais pa
veikslais.

Laike parodos, vadovaujant M.

Kaip . sako...
’ DUODAMAS, KUR

Kur yra geras skonis, ten yra gaivinantis Stroh’s 
alus. Stroh’8 reiškia gerą skonį, nes tiktai geriausi 
dalykai eina į Stroh’s. Ir Stroh’s yra ugnim verda
mas, kad duotų skonį, nelyginamą dėl lengvumo, dėl 
malonumo, dėl rūšies! Bandyk Stroh’s, tai alus, kuris 
"Duodamas kur yra geras skonis!”

DABAR Už 
VIETINES KAINAS!
Jums patiks

YRA GERAS SKONIS “
Amerikos vienintelis 
ugnim verdamas alus.. 
ugnim verdamas prie 

2000 laipsnių!

yra šviesesnis!

Dar tebėra laikas silpti pinigus 
Labiausiai norimą dovaną 

Kalėdoms | Lietuvą
Pilnai garantuota — Oficialiai

100 rublių — *10.00. Už persiunti
mą *5.00. D'džiausia orderis *50.00, 
bet jūs galite siųsti kiek norite per
laidų, kad ir tam pačiam gavėjui.

Pristatoma laike 2 savaičių. Siųski
te dabar, kad išvengus Kalėdų skubą. 
Prašome reikalauti mūsų 10 puslapių 
katalogą maistui, drabužiams ir vais
tams j SSSR siųsti.

GRAMERCY
744 BROAD STREET, 

Room 925 
NEWARK, N. J.

Licenesed and Bonded by N. J. 
Statė Banking Commission

Žukauskienei, taip pat buvo de
monstruojami mųsų tautiniai pa* 
rėdaį-drabužiai. ., ■ 'i ...

Į Kitų tautų paviljonuose taip 
pat’ buVo matyti senesnių darbų. 
Nepasižymėjo gausiau naujais 
darbais paviljonai' net tokių tau? 
tų, kurių ryšiai su tėvyne nėra 

.nutraukti. Bet vengrų dailinin
kų garbei tenka pasakyti, kad 
jie jau suspėjo sukurti ir suge
bėjo parodoje išstatyti keletą 
paveikslų, vaizduojančių praėju
sių metų tragiškas kovas už sa
vo krašto laisvę. Skatinintis pa
vyzdys mūsų dailininkams.

Parodos metu kiekvienai tau
tybei buvo duota proga atskirai 
pasirodyti su savo koncertine 
programa. Lietuviai programą 
vykdė'sekmadienį, paskutinę pa
rodos dieną. Atidarymo metu 
buvo perskaityta generalinio 
konsulo J. Budrio kalba. Taip 
pat kalbėjo ir prel. J. Balkūnas. 
Solistė L. Juodytė-Mathews, 
muz. A.' Mrozinskui akomponuo 
j ant, padainavo keletą dainų, ku
rių tarpe buvo dvi čerienės- 
Mulks kompazicijos. Moksleivių 
tautinių šokių grupė, vadovauja
ma J. Matulaitienės, pašoko ke
letą liaudies šokių, šokiams akor
deonu grojo R. Kėzys. Kiekviena 
tauta, kaip buvo numatyta, pro- 

. gramos metu turėjo vainikuoti 

. savo tautybės grožio karalaitę. 
, Lietuvių Moterų klubas tom pa

reigom parinko Kristiną škėmai- 
tę. Jai teko gražiosios lietuvai- 

, tės simbolinis vainikas ir buvo 
. įteikta dovanėlė.

Koncerto programą vedė ir pa
aiškinimus anglų kalba teikė M. 
Jokubaitienė. Scenoje prie vėlia- 

1 vų celebravo skautai. Amerikos 
Balsas užrekordavo kai kurias 
programos dalis. Koncertas vyko 
parodos patalpose, toje pačioje 

1 salėje todėl lankytojų pasikalbė- 
„ jimai, vaikštinėjimai kėlė triukš

mą ir trukdė pačios programos 
vykdymą bei jos klausymą.

ši paroda, kuriai suruošti New 
Yorko lietuvės moterys skyrė 
daug laiko, pąrodė didelį rūpes
tį ir padėjo nemažą pastangų, 
yra stambiu įnašu Lietuvos var
dui, tautos kančioms ir laisvės 
kovoms garsinti svetingoje Ame
rikoje. A. Sd.

Draugija yra tautinės kultūros 
veiksminga talkininkė.

Lietuvis kuria ir palaiko religines, 
kultūrines, jaunimo, savišalpos, profe
sines ir kitas lietuviu draugijas.

Lietuviu Charta

LAISVES KOVOTOJU 
SLĖPTUVĖJE

Paruošė J. P. PALUKAITIS

tį kolegą, patys pasilikdami toliau stebėti 
įvykius, jiems tenka kiekvieną vakarą grįžti 
Vienon, sutvarkyti medžiagą radijo ir tele
vizijos stotims, ją perduoti ir, spėjus nusnūs
ti porą valandų — vėl įvykių vieton.

Budapeštą iš karto pasiekti neįmanoma. 
Ne tik ten, bet ir daugely miestelių pakeliui 
į jį dar tebevyksta kautynės. Tačiau kiekvie
ną dieną pergalė krypsta sukilėlių pusėn, ir 
kiekvieną dieną reporteriai gali prasimušti 
vis tolyn j rytus — artyn Budapešto.

Pakelės pilnos žmonių. Užsieniečių au
tomobilis visur yra sensacija ir jaunos lais
vės simbolis. Reporteriai sveikinami, apdo
vanojami gėlėmis, bučiuojami. Jau pirmame

Iš karto buvo net sunku susivokti. Pra
džioj sudundėjo Lenkijoje, blykstelėjo kaž
kas panašaus į revoliuciją, o spalio 23, ne
praėjus nė 10 dienų nuo reporterio grįžimo 
iš Vengrijos, Budapešte, prie tų pat rūmų, 
kuriose jis įrašė juoston Bartoko operą, AVO 
paleido keletą istorinių šūvių į minią. Nera
mumai augo valandomis, vystėsi į atvirą su
kilimą.

Vos tik pirmajai žiniai pasklidus apie ne- 
i ' nūs, reporteris nutraukia atostogas ir 

pirmuoju lėktuvu pasiekia Vieną, iš ten pa
sienį. Tačiau austrai tebesaugo neutralumą, 
bijo suerzinti rusus.

Ištisas batalionas žurnalistų iš viso pa
saulio sėdi Nickelsdorfe, gaudydami kas va- miestely žurnalistus apsupa būrys vengrų, 
landą besikeičiančius gandus, sekdami jau 
pradėjusį veikti sukilėlių siųstuvą, klausinė
dami pirmus atgabentus sužeistuosius. Paga
liau penktą dieną nuo sukilimo pradžios da
liai žurnalistų, turinčių galiojančius doku
mentus, leidžiama peržengti sieną.

Mūsų reporteris, pats palikes atitoitiobilį 
Londone, susitaria drauge dirbti su .vokiečių 

^^elevizijos reporteriu W..Niesu,kūrio auto
mobilis perkrautas įvairiausiais filmavimo 
reikmenimis, Jų ir'darbo sistema vienoda: 
kai laikraščių reporteriai gali savo raportą- jų dalių; vieni 
žus persiųsti per bet kurį AustHjdn grįžtan- rankose/ kita

sunku nustatyti, kokio dydžio iš tikrųjų yra 
laisvoji dalis, tačiau atrodo, kad ji kasdieną 
didėja.

Nagy vyriausybė prižada naujan kabine
tan įsileisti du nekomunistus, tačiau tauti
niai arba laisvės komitetai tai atmeta, laiky
dami juokinga, nepakankama koncesija.

Rusų tankai pradeda atsitraukti iš su
daužyto Budapešto. Vėliau prižada visai iš
eiti iš Vengrijos.

• ♦

Budapeštas, 1956. XI. 1. — Prie gatvės 
kapinės. Kiekvienas kapas papuoštas gėlė
mis, prie kiekvieno dega žvakutės, žvakių jū
ra! šiandien Vėlinių išvakarės.

Vienas laisvės kovotojas mostelia kapų 
link ir per vertėją sako:

— Tai pirmos laisvo Vėlinės, mums su
augus.

Apžvelgiame būrį. Suaugę! Nė vieno vy
resnio, kaip aštuoniolika metų. Kol religija 
dar nebuvo "liaudies opiumas’’, tai yra, pir
maisiais karo metais, jie juk dar tebebuvo 
vaikail

-r- žvakės šviečia ant mūsų žuvusiųjų 
kavos draugų, — sako kitas. >— Neveltui

lių puokšte rankoj, ir — nepaisant ilgų jaus
mus alinančio reporterio darbo metų įvairiuo
se kraštuose — iš mano akių ištrykšta aša
ros ...

kurie kažką pasakoja* kol pagaliau kažkas su
šunka vokiškai: "Zeitung!” Laisvos spaudos 
troškulys! Ir kiekvieną rytą, grįždami Ven- draugai žuvo, tai yra tikra! 
grijon, reporteriai pasiima didžiulius pundus
laikraščių — pakeliui jie plėšte išplėšiami iš na prie mainęs. Ji vedasi mažą mergytę. Vai- 
rarikų.

— Ar ateisit mums padėti? — klausia 
jie. Tačiau įsakmiai atsakyti nuverčia.

Sena moteris, juodai apsirengusi, priei-

* «

BudaPeštas, 1956. XI. 3-4. — Tamsoj iš
ilgai griuvėsių krūvų lėtai žingsniuoja vie
nišo vyro figūra. Tai reporteris iš Vakarų. 
Jis be kepurės, apsaugai nuo šalto rudens vė
jo atversta jo lietpalčio apikaklė. Jis sustoja, 
dairosi, ieško vieno namo numerio. Tačiau 
numerių lentelių niekur nematyti — jos nu- 
šaudytos. Vyras užsidega žiebtuvėlį, pasi
šviesdamas varto savo užrašų knygelę. Švie
sa užgęsta. Reporteris eina toliau.

Namai gatvėje dideli, priklausę seniai 
dingusiems turtuoliams. Į vienus jų žurna
listas pasižiūri atidžiau, ilgai stovi ties di
džiosiomis durimis, ar niekur nėra numerio. 
Paskui atranda jį ir dar vieną. Dabar jau 
galima susiorientuoti. Jis grįžta atgal. Tada 
sustoja ir skaičiuoja menamus namų nume
rius. i i 1

Gatvėje tylu ir tamsu. Reporteris vienų 
vienas.

Jis patraukia augštyn palto apikaklę ir 
žengia naman. Atsargiai slenka į sudaužytą 
angą, kurios durys guli suskaldytos ant ša
ligatvio. Sustoja, kad jo akys priprastų prie 
dar didesnės tamsos koridoriuje, paskui vėl 
slenka pasieniu. Jo instinktas geras, nes jis 
randa, ko ieško: namo gyventojų laiškų dė
žutes. Apgraibalioja jas, išsitraukia žiebtu-

gu anksčiau.
Staiga reporteris pajunta svetimą ran

ką ant savo peties. Krūptelėjęs riktelia ir 
apsisuka. Tą patį akimirksnį jo veidą apšvie
čia kišeninė lempelė. Apakintas jis nemato 
žmogaus, kuris šviečia jam j akis. Vyriškas 
balsas prabyla vengriškai. Reporteris nieko 
nesupranta, tik nuolat katoja tuos pačius du 
žodžius:

— Lukacs Janos, Lukacs Janos, Lukacs 
Janos ...

ko rankutėje gėlių puokštė.
, —Norėjome šitas gėles padėti ant mano

sūnaus kapo, — sako senutė. — Jis buvo
Tie klausimai.kartojami kiekvieną dieną, mergaitės tėvas ir žuvo praeitą savaitę. Ta- ...

kiekvienoje vietoje. čiau gėles atiduodam Tamstai. Priimkit, kaip vėlį iš kišenės, maža švieselė žybtelia,, ir re-
” Vengrija, kaip ryškėja, susideda iš'dvie-.’ dovaną už laisvę, dėl kurios žuvo mano, sū- 

ą js yis dar'Negy vyriausybės
laisvoji Vengrija. Tebėra

nūs. ■
Mergaitė įteikia gėles. Aš stoviu su gė-

porteris pamato, kad prie laiškų dėžučių nė
ra pavardžių. Tyliai nusikeikia, švieselė už
gęsta, koridorius pasirodo dar tamsesnis, ne

Po trumpos pertraukos antrasis vėl pra
byla vengiškai ir , lempele vadžiodamas, ap
žiūri reporterį nuo galvos iki kojų. Vėliau 
lempa šiek tiek atitraukiama, ir jau galima 
matyti apytikrę kito vyro išvaizdą: jis ma
žas, kaulėtu, neskustu veidu. Apsivilkęs be 
rankovių kailinukais, kurie sujuosti plačiu 
diržu. Iš už diržo kyšo neaiškiai įžiūrimi daik
tai, kurie galėtų būti rankinės granatos. Už 
dešiniojo peties automatinio šautuvo buožė; 
šautuvas užkabytas vamzdžiu žemyn. Ant 
galvos — vilnonė kepurė, kokias nešioja Ven
grijos ūkininkai. Ant kepurės reporteris įžiū
ri žalią-baltą-raudoną laisvės kovotojų juos
telę ir lengvai atsidūsta.

Tačiau vengras neatrodo patenkintas. Jis 
vis akylai tebestebi reporterį, ištiesdamas 
antrąją ranką. Turbūt reikalauja dokumen
tų. Reporteris išima pasą iš kišenės, vis tebe
kartodamas "Lukacs Janos”. Paskui jis pa
bando keliais vokiškais žodžiais paaiškinti, 
ko nori:

— Aš... Lukacs Janos... draugas... 
aplankyti. Gyvena čia... taip? "

Atrodo, vyras dabar suprato. Jis nusi-
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tie, kurie tą sutarti sulaužė bu
vo atsižadėję religiškai sankcio
nuotos moralės?

Ar kaB kėlė balsą, kai šitokios

NEWARK, New Jersey, 
263 Market Street

TeL MArket 24937
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Ii šalies žiūrint

Kaip tik pasklido žinios apie 
tai, kad rusų mokslininkai palei- 
do į padanges antrąjį sputniką 
suktis aplink žemę, pasaulis vėl 1 
išsižiojo. Bet atsirado ir blaivių ’ 
įspėjimų, nurodančių, jog tas 
atsiekimas atsiėjo Maskvos de
spotų valdomųjų tautų krauju, ] 
ašaromis, skurdu, vergija, nelai- | 
sve. ’

Per Vatikano radiją pasigirdo 
šitoks įspėjimas:

"Kaip daug žmonių, ste
bėdami sputniką, skriejantį 
apie žemę, užmiršo Vengri
jos genocidą ir kitus nežmo
niškumus, įvykusius įvairio
se vietose už geležinės už
dangos ? Daugelis žmonių 
stebės šį antrąjį sputniką su 
dar didesne nuostaba bolše
vikinio pasaulio mokslinei 
pažangai ir užmirš ’ nežmo
niškas jo aukas ir baisią 
grėsmę.”

Tai žmoniškumo vardan bal
sas.

Kadangi antrasis sputnikas 
paleistas su šunim, tai kilo ir šu- 
niškumo klausimas. Gyvulių glo
bos organizacijos pakėlė protes
tus, nurodydamos, jog tai draus
tines elgėsys su gyvuliais.

Kai šunų Užtarėjai neprisime
na ta proga Makvos despotų ne
žmoniškumų, tai jų balsas 
kia mažiau, negu nulį.

kvietimas, kurte neėvtečta
P. bjaldelkis patiekė eilę 

straipsnių, "kuriuose jis bandė 
nušviesti vakarų kultūros krizę. 
Tie jo straipsniai ėjo per keletą 
jėzuitų laikraščio Laiškai Lie
tuviams numerių. 8-tame to lai
kraščio numey aiškinta ir mora
linė krizė. Paklausykime to aiš
kinimo.

Autorius išvadžioja, kad mo
ralinė krizė įvykus dėl šių prie
žasčių:

Morernioji kultūra atsisakius 
religiškai sankcionuotos moralės. 

Modernusis žmogus netekęs 
aukštesnių principų.

Jisai nuvertinęs visas didžią
sias vertybes, dėl to moralės da
lykai nebetekę tvirtesnių pagrin
dų.

Modernioji kultūra siekianti 
sukurti etiką be gėrio ir blogio 
sąvokų.

Girdi, tokiai tendencijai įsiga
lint, niekas nebekelia balso dėl 
viešosios moralės susmukimo # 
visiškai toleruoja žodžio nesilai
kymą, viešą apgaulę politikoj, 
ekonominį išnaudojimą ir t.t.

Girdi, išeitis iš tos krizės bus 
ta, kad vėl iš lėto atgis dvasinė 
kultūra ir grįš atitinkamas susi
domėjimas dvasinėmis vertybė
mis.

Kai autorius, išpasakojęs mo
derniosios kultūros neigiamybes, 
nurodė, kad išeitis yra grįžimas 
į susidomėjimą dvasinėmis ver
tybėmis, tai skaitytojas laukė 
pavaizdavimo. Skaitytojas lau
kė, kad išmaningas rašytojas nu
rodys, kur reikia grįžti. Tikėjo
si, kad autorius nurodys tautas, 
arba tautą, arba gadynę, kuri ga
li būti pavyzdžiu.

Kai to jis nepadarė, tai skai
tytojui kyla aibės svarbių ir įdo-! 
mių klapsimų. Jam tuoj prisime
na Vilniaus vyskupas Jurgis Ma
tulevičius. Skaitytojas atsimena, 
kad jį šmeižė, niekino, skundė, 
šnipinėjo, jo veiklą sabotažavo 
ne kokie šHuptarnfai ir ne tokie, 
kurie buvo atsižadėję religiškai 
sankcionuotos moralės.

Vyskupo Jurgio Matulevičiaus 
ėdikai nebuvo praradę aukštes
nius principus, nebuvo nuverti
nę didžiąsias vertybes, nesiekė 
pakeisti religinę etiką.

Toliau skaitytojui prisimena 
-1 valkų sutartis, kui

nsteiaybės ir skriaudos buo dm 
3s lietuvių tautai? Tritono

ta buvo ta tartai ? Ar Įto įfe 
džiųjų katalikiškų tautų sęidųt 
To buvo lauktina iš tokiqV|v&M 
riečių tūzų, taip Vau! CjiutalĄflMią 
Hilaire Belloc, Gilbert K/Chek 
tertom Jscųues Maritain. Jie, 
vienok, tylėjo. ■ ’ i Itai ___ ,..

Tokie ir daugybė kitokių klau-i taltami.-1 = / f 
almu nenušvinta P. Malt 
šviesoje,’’Jo švietimas neši 
nei tiek, kiek vilko akis.

ir visu*

1 Pats minėjimas tvjjfa^lįsiū 
‘ čio tęgn. 30 d. 7 val.‘viik.;'#r-JAi 

driejąus parap. salėj ju MltiM# 
talWV.TrumpnWY^iO 
no. Mtainę dalį 
nukaitė — Lietuvos tęęros ta- T’’ 
lietė # pianistas MrpzlpskaeJitoV?,' 
minėjimo šokiai te pufleps bota. 
fagj-1” ’ ■■

TftSmasi, kad philaddlphlettėl 
skaitlingai atsilankys į šį minė
jimą .ir. pramogą ir tuo pąMBA 
mūšų karius, o ypač kata šito-' 
lidus, kurtą diddiL MM UMteU 
katps vargsta ne tik VoMątij*j«. 
tat:#JAV. ’ •;>■ ' J

Hhiladslpliijos Tauttnią Są
jungos skyrius, taip ir teMMSt, 
iš sąvo kukMų težą pMkytalta- 
tireos Laisvės Kovą Kire Sėta- 
tidų LMai ta dA auką. Tmtav 
ągriwti ir rimigten cnMriMMrin 
D? y 

tūtavo nebelikus, pnt. Elgetai 
blaiviau žjgtai j rendąnriš

Laisvojo pasaulio laimėjimas

Kad Kruščiovas nulaipino Žu
kovą nuo aukšto pedestalo, tai 
tas tam tikru žvilgsniu yra lais
vojo pasaulio laimėjimas. Mat, 
prez. Eiaenhoweris ne sykį yra 
palankiai išsireiškęs apie Žuko
vą. Dar š. m. liepos 17 d. jis pa
sakė, kąd karo metu jis įsitiki
nęs, jog nors Žukovas esąs ”a 
confirmed Communist", bet kar
tu esąs ”aa honeet man”. šie du 
dalykai nėra suderinami.

Prindhtftut čia, kad buvusi* 
prez. Trnmanes savo, preziden
tavimo metu yra pasakęs apie 
Staliną Jitaip: ”1 likę old Jos”. 
Girdi, Stalinas esąs geras žmo
gus, tik bėda ta, kad jis esąs ap
statytas netikusių politbiuro na
rių.

Buvo labai nemalonu girdėti MfU----------- —_
vieną ir kitą komplimentą rem Madkvos trierarfciją. 
doniesiems barbarams. Dabar ? ' .

* ”* ’ • .b.i į Ai j

........ ' 1 h

Kas ką pralenkė
Kai antrasis rusų sputnikas 

pradėjo suktis aplink žemę, tai 
per Peipingo, raudonosios Kini
jos sostinės, radiją buvo> pada
ryta įsidėmėtina pastaba. Girdi, 
Rusijos sputnikai įrodę, kad ko
munistinis pasaulis pralenkęs 1 
kapitalistinį.

Ką? Ar tai faktas? Sputniko 
klausime — taip. Bet ar tokiame 
reikale komunistai buvo pasišo
vę pralenkti kapitalistinius kraš
tus? Juk ne. Komunistai žadėjo 
darbininkus išlaisvinti iš kapita
listinės vergijos, suteikti jiems 
laisvę ir sukurti gerovę. Komu
nistai žadėjo darbininkams įkur
ti žemišką rojų. Va po 40 metų 
viešpatavimo komunistai di
džiuojasi tik sputniku. O jų val
domuose kraštuose darbininkai 
velka tokį jungą, kokio nėra bu
vę nuo pasaulio pradžios.

Tuo tarpu darbininkų padėtis Suvalkų sutartis, kuri buvo pa- 
kapitalistiniuose kraštuose vis sirašyta kryžiaus akivaizdoj. Ar 
kilo ir tebekyla. Dabar darbinin
kų padėtis kapitalistinėse vals
tybėse yra geresnė, negu bet ka
da, bet kur yra buvusi.

šypso, parodydamas reporteriui bedantę bur
ną.

— Einam, — pasako, gesindamas šviesą 
ir apsisukdamas.

Reporteriui pasiseka tik porą žingsnių 
pajudėti. Jo blauzda už kažko užkliūva, ir jis 
vos nesugriūva. Jo piktas šūktelėjimas pa
skatina laisvės kovotoją vėl užžiebti lemputę. 
Tada reporteris pamato, už ko užkliuvo: 
plokščių akmenų krūva, sukrauta taip, kad 
nuo smarkesnio užkliudymo triukšmingai su
griūtų. Ji siūbuoja, ir, tik abiem vyram grie
bus, paskutinį akimirksnį pasiseka ją sulai
kyti. Ir daug čia tokių krūvų. Svetimam žmo
gui praktiškai neįmanoma be šviesos pro jas 
praeiti. Ir pasišviečiant reikia eiti lėtai ir la
bai atsargiai.

Svyruojančią krūvą sutvarkius, laisvės 
kovotojas draugiškai nusišypso reporteriui 
ir, rodydamas į krūvas, pasako:

— Achtung! Wamung! Signal!
Atsargiai slenka reporteris, sekdamas 

laisvės kovotoją; toliausiame kampe šis ati
daro duris ir pamoja žurnalistui. Abu atsidu
ria mažoje be langų patalpoje. Laisvės kovo
tojas pasilenkia, patraukia geležinį žiedą 
grindyse ir atvožia suveriamas duris. Kopė
čios veda rūsin. Didžiulė krosnis ir vandens 
rezervuaras stovi ten, dabar nenaudojami, 
čia šalta ir tamsu, tik priešakinėje sienoje 
kažkokia neaiški šviesos dėmelė. Laisvės ko
votojas nueina tos Švieselės link, griebia ją 
— tai storos medžiagos uždanga, dengianti 
skylę sienoje. Tąljau reporteris pamato kitą

»wri.

JStottevU ažrižmak 

UHri msM Dirto 
tašė dątort savaitinė # pąstoUh 
toąpmriMtojmri, Ūkimui,kad 

tariri auBnugrie 
ir ? AUUftidars i ii ai*

tajimg- Taip pat laukiame ir ri* 
sų Dirw« Skaitytojų te jų para.

PADtKAtt UWANUS 
BU*NA1X> : 

!VtetaeTašrttoė.Mos skyrius 
j i| Lituanua 

už 4Q 
to A. Geru- 

čio mėn, 
metu.

4, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ IR

vanijoa .ĮMyąę0$ *7 g.

č^įAįd T<ąh, 'aui*įii _____ _

RMU ><tH1kr» \niiTimlii» rriT' 
^lvantfoatfntacritata-Jo temą 
buvo "Vengrijos totaentijoe 
auomtoktad teoriUi*;1'11 ' ■ f’"

Po ytatoftoe kito įdomios 
ktudjee, tartos, dėl triko tMtoj 
tio'karėjo VMi teitnnirtu DM- 
trnritepe Cteoad Tttk pariJUtino 
vtaįrų reėoUacljos tb teito mL 
• : 1 ~ - ■ a—  1 ,
pagalbos iš Vakarą nmaanėge*t 
H; ' ■ ‘ ' -f ‘ : ?

Airiu (Mtaukas, ASB Centro 
vąWMx» narys, davėprenailBaą 
apte ateinantį studentą suvąšte- 
rimą New Yorkė. PhltodripMjM 
studentija rengiasi gausiai dnly- 
vesti. ' ' ' ‘ ’ i ' ■■

P. MašriritU

Banio amžiaus lietuviai, 
' ‘ ' kju» mato čia stsi- 

id? gg itolčmumu prisimename 
mtiomenės radijo pusvalan- 

d|Uu« Nepriklausomybės metais. 
Kas sekmadienį per tuos pusva- 
Igudžin^r .dąjnų^ n^ugUtpą ir vai- 

- ------ mą Išpildydavo 
jmenės toriai, 
rąijljo bangomis 
Bataliono torių 
pv šaulių radijo 

Tlažnai stombėda- 
g' Štenčlų šaulių būrio 
dog»<»rdainog.Btochft|\ 
teisų skaičiumi, dalu® J 

totor tožln ar sky- 
lių Sąjungos Centri-
. 1 'lr

B

PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA SIUSTI
- - KITASH88RD

INC.
■ t VHiKIA pagal apariri* agriiartang a»OtnUUn1, Maricoje

1530 BcdM Amų BrmUya 11» M. Y, Tai. INfgraai 7-7T72, INgeraol 7-6405

. J •• i ’ ij • f ' »*’’ ' l" ”*

Galite siųsti medžiagas druboštea^ nauju dMMMs, avalynę,
.. —"— ——aa'’-tetefašiba, nestos Instrumentus,

niochoro,'
rTų riblėjiįj' dioiį Ilgametis ve- 

dėjas Mytofrą tiuberskfs su da
bar Jo vedamu’Btautų Vyčių, ok
tetu lapkričio ŠQ d. š. m. koncer- 
jtuoe BattiijiųrtJe

Mrigeota* Myktas Llubere- 
itatairitea srityje nenuilstamai 
dirba ir tremtus metais Vokie- 
lŪoja. Nuo m. ligi atvyks
tant į šią šalį jis sunkiausiose 
ataros* orgvtaavo fr vedė 
aįaūtibm te wai paruoštą Auš
rinės oborą # pulto vyrų kvar
tai*. Su ton etom m tik lietu- 
viąpM tongvino sunkias nedalios 
dtanM, betdaug tortą koncerta- 
mo Anglijos augštfenis torinin- 
iuuto te toriams, vokiečių visuo- 
gtatei.
: Kariuomenės minėjimas, kaip 
te tos motais susidės iš dviejų 
Ralių* UUtaningoskte te meninės. 
Rkiūatagojo dalyje bus įžangos 
Baris, maita, žuvusiųjų pagerin
ama, Lietuvos kovą dėl nepri- 
itaueomybėe dalyvio saimnorio- 
kūrėjo, Vyties Kryžiaus Kava- 
iteriaus trumpas ptimešimas ir 
Tautos Himnas, žuvusiųjų pa
gerbtose bus įspūdingas-, okte
tas išpildys atitinkamą giesmę.

Smagu patiekti žinių apie to- 
HuouNDės minėjimą, kai esi tik- 
aaąbadtaaeriaėjimas >us ver- 
tkta* R •"•i organizuotas. Į 
ttaį atatanaą ateflankyti bus 
aMtaaa visiems Baftimorės ir 
Waabingtooo . Uatuviams: se
niems ateiviams pasiklausyti 
Lietuvos partizanų ū karių dai
ną, naujume Lie
tuvos aspriktausomybės metus, 
jauntaui pasisemti ztiprybės iš- 
ritaikyti lietuviais ir darbuotis 
lietuvybei.

Taigi visi Jagkričto ta d. 7 vai. 
ta min. vekare ausititaiaie Lie
tuvių Svetainės Didžiojoje salė
je* M. K-a.

Ctar JS <*** A^ TbL OBdrard 4-1540 
gaijSIjmvsti tik haujub daiktus

‘'a’ ■ • i V‘ i‘ - MaMtoM Madteai per u vslsaSa* ase Ją garine. Jie edreeeią J 
peebrie *dr *>T sevata*. Oro pešta riaašiai*) aaefae per 7-lš dteeą. 

■tetate** jrtrtityteu z*raatM)a*M gavėjo paraše. 
Ma gėm*?' W štorme* paprašytą kvitą
Mšeą iateiąiaa dfcba patyrę darbininkai ir jų yra tiek, kad kiekvie

na* klljcatu paternaujuaaa labai tokai, Atvytu | (steigė tom* ae- 
jeUda ląakjL JO** reikalai autvarkpati bematant

JOaų siuntiniai mttaų įstaigos* aątrarfcoeli, eapataMjaaii taip tvar
kingai, kad siuntiny* adresatę pasiekia pilaiauioj* tvarkoje,

ŠUaą jatšdąe per Ūse veiklos Įtiks ištinate šitetas tūkatenėių 
į«t*igp patarnavir»ų patenkinti, TųMl 

gąaMkšiiteu gitiite kreiptis | mflaą butee

FARCELS TO RUSSIA, INC.
1530 Bndford Av«., Brooklya 16, N. Y.

* ė fllr ’ 'ši įstaiga atidaryta kasdien ir aekmadieadais nuo 8 Iki 6 vai., šeštadieniais 9 - 4.
MANHATENE PRitMlMO PUNKTAS 78 Secoud Avė., New York City, N. Y.

MOŠŲ SKYRIAI: 
DETROIT, Michigan, 

11601 Jos Catnpau Avė., 
Tel. TOwnaend 8-0298

Galite siųsti medžiagas drsl 
odas, slavams* BMŠinss, rašalu 
maisto produktus, vaistus ir riaukiu tetM daiktu.-

Galite atnešti. savo siuntiniu fkstterią JttflSg įMatea, •taipPOS . 
galite ateiutt paštu. Paftu šauti Jėsą'lBtai Jlllfctellinl i aMg«U 
mūsų įstaigos* pariiOrimi, aealeteiHltaltadmetaąiMnMkMHtoHse 
ir tuoj jum* puiunšisiu saskaMa. Cevsk jšsą žteMrtinimų ir perfuMą

. siuntinys, be jokio atidėliojimo, išslueltMH* adresatui.
Jūsų patogumui mūsų įstaigose galite" siuntiniui gauti įvairiuslą 

daiktų pačiomis žemiausiomis kainomis. Taip kad siuntinį galite auda-,> 
ryti atsilankę i mflsų įstaigų. • ,*. • /i*'?*-

HART^ORD, Connaaiicut,
611 AJbany Avenua, 
TėC; CHėgri;

CHICAGO, UUnote,. 
87Š1 W. 26th Street 

TsL CR 7-2128
asaaĮjšnąaši .iijiiį.ia 'niMįaaa 
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— Mario bičiuli!)! Bičiuli! Tamsta atvy
kai! Tresiogaunku patikėti! Kaip puiku! — 
jis šaukia, griebia žurnalisto rankas, jas kra
to, paleidžia, griebia atvykėlio pečius, purto. 
Jis visiškai susijaudinęs, garsiai juokiasi, šau
kia: — Tamsta čia, tamsta tikrai čia'! Kaip 
dažnai'apie tamstą galvojau pastarosiomis 
dienomis, tamsta negaM net įsivaizduoti. Ar 
jis ateis, ar jis pamatys, ką mes nuveikėme, 
vis klausinėjau save, ir atsakymas vis buvo: 
taip! •

Janos atsisuka į kitus, kambaryje esan
čius, ir šaukia?::/ : • ■ , ■ ,

— žmogus iš Vakarų čia, žmogus iš Va
karų atvyko!

Staiga jam paaištojs, kad jis ris dar te
bešaukia vokiškai, ir toliau pradeda kalbėti 
vengriškai. įTada.gneit pgšęka kiti ir išeina į 
labiau apšviestą kambario vidurį. Jie šypso
si, jie garsini juokiasi, jie sujaudintai kalba 
tarp savęs, jie ploja.

— štai, matot, -mano žmonės žino, kad 
dabar viskas bus kitaip, nas jūs Ateytote I —,

kambarį- Ten dega keletas žvakių ir trys ži
balinės lempos. Antrasis kambarys didesnis 
už šildymo rūsį, nors jo sienas silpnoje švie
soje per cigarečių dūmus vos begalima įžiū
rėti.

Kambary apie tuzinas žmonių. Daugu
mas jų sėdi ant dėžių pasieniais. Dešinėje pu
sėje į sieną atremta keletas automatinių šau
tuvų, šalia jų trys didelės benzino skardinės 
ir keliolika alaus, vyno bei degtinės bonkų. 
Prįe įėjimo akylės guli krūva primityviškų 
rankinių granatų — mažų skardinėlių su il
gais mediniais totais, žibalinės lempos stovi 
ant dėšėe prie sienos, šalia — žvakės, sukai
šiotos į tuščius butelius. Vidury — ilgas me
dinis stalas, ant jo didžiulė sidabrinė žva
kidė su trimis žvakėmis.

žurnalistas priartėja prie stalo, ant ku
rio ištiestas didelis Budapešto miesto planas. 
Tačiau ne planas j j domina, o žmogus, kuris 
sėdi prie stalo ir pjaną studijuoja. Tai jau
nas vyras, pilkais .marškiniais; jis sėdi palin
kęs priekin, rankomis parėmęs galvą. Jq plau
kai juodi, kiek perUgi ant sprando įr paau
siuose. Jis reporterio net nępąatabėjo.

Laisvės kovotojas, atvedęs žurnalistą, 
pasako porą žodžių vengriškai # vėl dingsta 
už uždangos. Jaunas-vyru atsisuka ir pama
to reporterį. Akimjrkanj ąbu spokso vienas į 
kitą* paskui reporteris sušunką: ”Luk*cs Ja
nos!” į.’ • ; .....

Jaunas vyrąs pašoka. Kėdė, ant kurios tauktuosius^ąla^ial — pareiito Jauos 
jis sėdėjo, triukšmingaiapvįrsta; Staigiu šuo- išgeria. - -
lite jis atsidurta prie .reporterių, .

nisterijos. Ne! Kurį laiką buvo net: o, jis gali 
būti AVO, O vėliau tamsta nusprendei: jis 
bailys, pelė, ir vaskas. Klaidingai galvojai, 
bičiuli! Lukacs Janos yra vengras ir, laikui 
atėjus, jis pakyla ir kovoja dėl Vengrijos, čia 
matai mūsų rrijono laisvės kovotojų komite
tą, — jis parodp j kitus. — Aš esu. pirminin
kas. Pradžioj mes kovojom dėl savo tautos 
laisvės, dabar .svarstome, taip ateity išliktu
me laisyi., —; Ir staiga, lyg kažką atsiminęs. 
— Aš turiu # kitiems trumpai išversti, ką 
tamstai pasakojau.

— AŠ jau atlikau, — atsiliepia moters 
balsas .iš tamsos.

Janos užayėtas.
, KĮara J žinoma! Aš visai užmiršau, 

kad tu geritaAalhl vokiškai, negu aš. Ateik \ 
aš tariu supažindinti.

jMta* iMuris Reiną į Ji Šviesia
plaukė, rinktinė gražuolė te labą! garai apsi- 
įvuguai, JidttateątristarimUtainetų.

— Klare, — sako Janos, visai net he- 
< galvodamas taMti jos pavtadSs,—o čia ma- 

U .u pu„. .:; -

£ y
■- ivnganiB

&0tniū ‘ tenatatų taltaiuri. *9i**iA 0 buvo tton su-

listas,
Puodukai vėl pripilami ir pąduądąmi ki

tiems. Janos nusišluoto ranka lūpas. Jis la
bai linksmas.

— Rusai mano, kad nėra nieko geres
nio už vodką, tačiau vengrams barakas yra 
pats geriausias. Mies.mėgstame jį, ne jis ven
griškas. O ką vengras mėgsta, to jam nie
kas nepakeis. Rusai jau įsitikino. Ar ne tie
sa, bičiuli? 
, — .fūą, vengrai, Atlikote nuostabių da
lykų, ~ sako reportęris,

. — Mes kovojame dėl laisvės, kovojome 
ir laimėjome, atsako Jenos, ■— Mes.,,, 
kaip čia sakoma? Mes traukėme kaštanus Iš, 
ugnies. Ke tik sau, bet ir visoms tautoms, 

. — Palėtų jjįftŲ, -—atsako žurnalistas.
Galėtų ? .rnr sušunka Žanos. —-Bičiu

li, ne tik.>riėti| bjiti. bet # yrą prąšau l
jr, nuo kovospradžioe, mee turėjome
laimėti. Pra^ijnįjiinas taMkia mirtį Jaimė-

- .,7—. 'jįgįaf
šaukia Janos,Paskui,wbėgakampan# grįž- W’ •,ik
tašu pilnaItarlptanU =
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Jčiant taip BUBirgo jūros liga, kad nebegalėjo atlikti savo
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žvalgybos i 
įoj gĮinMi palis; 
'davinys buvo £

pąro ųnvyuąp i,uujaų ąonj»BK«vp mano uzaavimui. ro Keturių me- 
[Uapojnesių buriV.otoj.'i. ^vanorių sudąriaų įgnlą, kūri nė tik' puikiai nu-|

Mmtom pereiąpausdįna Vieny- 
M karią redaguoja savanoris J. 
Tyriieva.

MfltoaM Laisvės Kovų Inva- 
M OriKteU*, gindama savo na
rių garite, tik tiek tepareiškia:

i, Uoteros laimės kovų inva- 
tidai viori naainržia į jokius 
garinto pbmMImmh, mielai už- 
ItaMan vtotaa tokiems po-|

A

GERO SKONIO ŽENKLAS
Th* Cotfl-Colo Compony by THE CLEVELAND COCA-COLA ąOTTLINfi COMPANY
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Šeimos

Invazijos pavojų ^ino ir tai, kad tuo meto Vakaruose te- 
■tovėjo labai silpnos vokiečių kąriMs pajėgos. Tad jMMMM 
vadovybės siiširūpinimas. Padėčiai išaiškinti, slaptoji žvalgyba 
ėmėsi sitem'ingaf tirti visus prieito ąganitų žvalgymo dMėktito vler 
šovęs, triiplų paskirstymus įr ,t.t.‘ Viskas buvo žymimo, didėlio 
plasta žemėlapiuose. Iš to 1948 metų privežtoje paaiškėjo, kad prie
šas ypaiirijfei domisi keliomis vietomis. Svarbiausią >'>sriti|-tito. 
Pas-de-Calals, Šelnė įlanka,ir sritįp į vakarus nuo Bogdeapg,

Mažiau dėmssjo kreipta į .pietų Prancūzijos fiškoagtą tarp 
gete ir Marseille bei Bretanijos vąkąrihlųs pakraščius. Vokiečiams 
buvo sunktai suprantama, kodėl tie puolimai dižhlauriai prave
dami gangsteriškais metodais. Commandoš dalyviai turėdavo feo
dai nudažytus veidus, rankas ir specialaus kirpimo maskuotės 
rūbus. "

Labai sėkmingas puolimas įvyko 1942 metų gruodžio mėn., 
nukreiptas prieš vokiečių laivus — blokados laužytoju, žvalgy
tos nuomone būtų buvę galima tą puolimą sutrukdyti,-nes dvi die
nos prieš tai ties Point dės Grave, Giromis upės žiotyse buvo su
imti du britų kariai. :

Jie priklausė Royal Marines ir, kaip paprastą!, tarėjo juo
dai nudažytus veidus bei rankas. Vilkėjo praktiškai pasiūtus Over- 
all su kariškais ženklais. Tardant tepasakė savo laipsnius bei ku
riam daliniui priklauso. Deja, tardymą vedė ne Žvalr^" *“‘J 
ninkai ir iš viso tam darbui neparuošti žmonės. Taa j 
tetų negauta. Kol žvalgybą tarnybos keliu reikalavo 
perduoti J jos rankas, belaisviai Hitlerio Commando įsakymu bu
vo sušaudyti.

Porai dienų praslinkus po minėtų belaisvių paėmimo, Bor- 
deaux uoste, sprogus specialiom pritvirtintam minom, paskendo 
keletas laivų, skirtų vykti Japonijon prataužiant jos blokadą ir 
gabenant svarbias žaliavas.

Pasirodo, iš povandeninio laivo buvo iškeltos šešios gumi
nės valtelės. Kiekvienoje iš jų po du anglų laivyno karininkus ar 
puskarininkius. Jiems duotas uždavinys, plaukiant Gironde upe 
augštyn, pasiekti Bordeaux uostą. Vienas laivelis nuskendo. Įgula 
išsigelbėjo išplaukdama krantam Tai anie abu tataJsvisL Uhk 
šie j i,, visą nakty irkluodami, pasiekė Bordmųi. Diegą ąralaldo gfe 
stolėpą iv«Mfcėąe. f ufctous pritvirtino miąaą, VUagfogs 
Dalis jų pateko nelaisvėn, keli žuvo, o keistai pavyko paspnkti 
Ispanijon. Pas belaisvius rasta atitinkami nurodymai ir adresai.

Sis puolimas buvo puikiai panNtamą takai drąsiai pravestas 
ir priešui davė žymų pasisekimą. VbkMiMto tąs įvykis parodė 
netinkančio jaakymb pa ašims ir dar takŠM MriD’rė kariuomenę 
nuo Himnderta organizacijos.

Himadarta įtakai taa beriąMMt Jfo feg senai reikalavo 
okupuotose statyta Wta Mciją ir jos funk
cijas perduoti 8D M aaagame poteotyal MtHMM fiurerio įsta
tymas tapą pąsiraKtas IM2 metų vasarą. Taa pat metu visa exe- 
kutinė gallr Pmncūrijoje perėjo iš kartota Viršininko į
minėtų organų rankas. BD taip pat ėmė aeatl kerą su priešo špio
nažu, ko jau aenal jie norėjo,

Slaptoeios žvalgybos darbas buvo Šyptai ąpsunkintas, nes 
nebeturint savosios polfcjjoa, jai tekdavo dašaai kreiptis į SD pra
šant pagalbos. Tokto |detes rankos valdymo paMtviės tebuvo nuo
latinis pogrindžio stiprėjimas. f

Prie to judėjtaso IšaipIMime jMfaidtao te *1 M laisvosios

i Crermantown, Md., ofi-

Džiaugą-

kari*

Kariavome cUI ^yyiie| laisvės, o ne 
dėl nuopelnų

- Invalidų atoakyinM p. B- Gražiuliui
Spalio mėn. 4 d: Vienybėje namsj Gražuliams ir jo supras- 

perspausdintas iš Santarvės žur- tiems ''didvyriams”, 
nata p. Balio Gražulio straipsnis 
"Nustokime žudę didvyriusa.!_ _
ko skaudžiai' ni mūsų ka- : 
ro invalidai, štai kaip-ten Tašo
ma; "Dabar didžiausiai nusipel
niusiu Wyne! laikome dėl jos : 
kalėjime stoėjtai «r kąip kitaip 
MontejM- f tautos švenčių 
mtaėjknta JFąrbto preoldiume 
matome įvairius veikėjus šioje 
šalyje, dažniausiai klebonus, sa
vanoriams atatovuuja i n v a- 
I i d a a jur šiaip aųgštesnio 
laipsnio karys, o pogrindžio ko
votojams — politinio kalinys. 
Taigi, didvyriškumas, arba ki
taip sakant nuopelnas tėvynei, 
jei ne mirtimi, tai kančia matuo- 
femi. Ttanimefe gLtštatais did- 
vyriėkumo simbolis yre Vyties 
Kryžiaus kavfeįHta- Yra kava-Į 
Uorių ir invalidų tarpe? bet ben
drai imant, sveikatos 
nustojimas dėl tėvy
nės ar tai kare, ar kalėjime, 
nėra nuopelnas, otik 
ne i a.i m ė'. Jiems priklauso 
mūsų užuojauta ir parama, bet 
keiti Judo augščiaū už pasižymė
jusius kųvųje ir sveikais išliku
sius nevisai tikslu”.

Tokio mūsų Lietuvos laisvės 
kovų invalidų nuvertinimo ligi 
šiol neteko matyti lietuvių trem
ties spaudoje. Mus ypačiai ste
bina, kad taip rašo buvęs Lietu
vių Aktivystų Fronto ir Laisvės 
Kovotojų Sąjungos narys, o tokį 
straipsnį įsidėjo rezistencinink^

2. Jei sveikatos nustojimas dėl
— ----- -  .”i tėvynės ar tai kare, ar kalėjime

Sitams straipsnyje tarp kita' nėra nuopelnas, o tik n e 1 a i * 
m e, tai-išeitų lyg mūsų sava
norių ir kitų laisvės kovotojų 
ryžtąs bei aukos būtų be pras
mės. Y ‘

Šiuo Atžvilgiu, Pone Gražuli, 
mūsų nuomonės griežtai išsiski
ria: mes' stojome savanoriais į 
besikūriarifioB Lietuvos kariuo
menę ne tam, kad mus vėliau so
dintų uš'®srbės prezidiumo stalų 
ir kad už.netekusias akis, kojas, 
rankas ir suardytą sveikatą gau
tume koidg nors "nelaimės” ap- 
draudą. Ir mes galėjome moti 
ranka j .. Lietuvos vyriausybės 
šaukimą stoti kovon su besiver
čiančiais priešais; tada, be abe
jo, nebūtume tapę invalidais ir 
mūsų nebūtų ištikusi ta "nelai
mė”,.

Nelipkime
ne tik.savo priešui, bet ir ano 
straipsnio autoriui. Nekovojome 
ir dėl Vyčio Kryžiaus, kurį dau
gelis mūsų draugijos narių turi, 
bet kariavome dėl savo tautos 
laisvės.- — •

Dėl tos didelės dienos ... kada už stalo susirenka šeima ... 
Coca-Cola specialus skonis dadės susitikimo ir valgymo links
mumui. Ir per visą švenčių savaitgalį, per balius, užkandžius, 
■pasikalbėjimus, jūs surasite daug momentų, kada jūs norėsite 
duoti Coke. Geriausiai mėgiamas gėrimas pasaulyje... pasi
rūpinkite, kad po ranka būtų užtektinai Coke.

1

k
F

Prancūzija dalias ėkųpavtams, įvykdytea ta šMta-^^MM* Stainaas Santarvė ir be jokių ko-1
lipimo šiaurėe Afrikoje lite mtaų pato- Ota ' ’ "" ............
gos toli gražu nebuvo prirenkamos palalrytfl 
ir ramybę, Ypač faHntMtorioo sritys gnttri 
veikėjų puikiomis eMptuvėmia.

vteu
kova su ___
besitęsiant, riaptųjų Mh riridmoa M*
vis sunkesnis. Todėl gtatadnsrikatoa, temdyti ii femtafe At
lanto pakrautas auririKti m> kĮtalo^toaitaii.. amjįjfeįįp pairtaisių

keliones jis pasakoja:
— IUU motų Uritatio 

kaipo pioniftriaa | tamąMų 
viniui. Be fektoofMMkyaie, kaip gtoflfe „_____ _________
Prancūzijon Ir feg OMKMĮti tiriteMą ląlrą. kMriMP jBliNMI fBfeteti 
agentus Anglijon orite AtetaNL

Vokiečių datateMM gmitai MM gMfefg**iau 
Atlanto pakrantę ir mažame ŠMŠą Mer, Bresto
įlankoje, radau nedidelę jachtą, maždaug 11-os metrų ilgio, pasta
tytą žvejų laivelio pavyzdžiu. Jinai priklausė vienam pmncūaų 
pulkininkui, Wo attaeke Berne. Jo iš fetryštaus .pabėųsi žmona 
gyveno -toje jachtoje. ■ . < • ' J ■

Deja, turėjau prašyti savininkę pasirūpinti kitu butu, nes 
šis laivelis nfeno reikalui kaip tik labai gerai tiko. Kai tik atitin- 
’------- pranešiau, kad suradau pagnidaūjamą

^liepimą Per kelias dienas pasirildfti kelionei, 
iškelti Pietų Airijoj tris patiltatinftiMgen<

f

kamana J 
laivą, tig 
Mano ož< 
tUS, ' , "■

Jachta neturėjo sraigto. Greičiausią jis buvo pašalintas no
rint išvengti konfiskavimo. Man duoto trumpo būkpiiapškąko 
naujam surasti, tądfeelidnę teko pravesti "vien buriuojant." - 

žvalgytos skyrius Breste, patikėtinio praneūlp pągalba, 
vėlai vakare, pjriąš.fat.išplaukimą, pristatė npno padėką: — gir
tą girtutėlį bretoĮĮĮ jvjpją, maždšiįgĮJO-tfes metų furtStaps. j^ano 
keleiviai: du Pietų Afrikoj gimę jauni yokiečįai ItombUrge, gy
venantis Icdyųępįlrkiya^— indas. Jų uždavinys man nebuyo žlncanas. 

- Buriuojant tris dienas, prądįęja vąĮfarų kįjfpiimi,. v^iąu 
šiaurės, pagaliau rytų, prisiartinau iš ,Atiantė prie Airijoe',įiiętir 
nės pakrantės. Naktį irkliniu laįveliu Baltimorę įlankoje iškėliau 
tuos tris vyrus. Ketinau dar tą pačią naktį pasišalinti Ii to jūros 
patafeMSfe vėjas (Staiga nurimo ir teka
plūduriuoti. Jachta buvo užmaskuota' kaipprancŪiųkvriljlaiTe* 
lis, ofirip pat aj.turėjau pakėlę* pmncūžųyėįii^

, lų karo teįval nekreipė f mane dėmesio, matyt,

t..Bono B. Gražulio ir jo min- 
čiųšMeidėju neprašome užuojau
toj ir paramos. Tie laisvės kovų 
invalidai, kurie dar šiaip taip pa
jėgiame darbu pelnytis duoną, 
■nereikalaujame jokių privilegijų 
ir nenorime būti našta kitiems, 
p tie, kurie kovose dėl Lietuvos 
laisvės yra visai paliegę, tremty
je jų globa pasirūpina geraširdė 
ir patriotiška lietuvių visuome
nė, jų šeimos ir giminės.

Lietuvos Laisvė Kovų 
Invalidų D-ja 

1957. XI. 5. _____
OMHUHmU'UUUlilb ra HOatndMMU num iimUMIIUraiBKMHV

Patarti kaimynui 
prenumeruoti 
DIRVĄ!

BOSTON
KARIUOMėNĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
Liet. Veteranų S-gos R a m o-

v ė Bostono skyrius gruodžio 1 
d. rengia viešą Lietuvos kariuo
menės 39 metų minėjimą:

10 vai. liet. Šv. Petro parapi
jos bažnyčioje pamaldos už žu
vusius Liet, kariuomenės karius, 
šaulius ir partizanus;

15 vai. Liet. Taut. S-gos na
muose, 484 E. 4th Street, So., 
Bostone, iškilmingas aktas, ku
rio metu A. Juknevičius, Vilnie
čių S-gos Centro V-bos pirm., 
skaitys dienai pritaikytą paskai
tą, o R. Norvaišaitė ir D. Venc-

kūtė padeklamuos eilėraščių.
Po iškilmingo akto ten pat bus 

šeimyninis pobūvis.
Visus maloniai kviečiame da

lyvauti, ypač jaunimą.
{ėjimas laisvas.

STATOMAS PAMINKLAS
Bostono Nauj. Kalvarijos ka

pinėse statomas paminklas nese
niai mirusiam Santvarų sūnui 
Algimantui Andriui. Paminklo 
projektą paruošė, ir lankydama
sis Bostone, medžiagą jam pa
rinko Dr. arch. St. Rudokas. Lė
šomis prie paminklo statymo pri
sidėjo velionio krikšto motina p. 
S. Rudokienė.

Alė ir St. Santvarai nuošir-

džiai mini savo bičiulių Rudokų 
apsilankymą Butone ir yra jiems 
giliai dėkingi už paramą ir užuo
jautą. Paminklas statomas iš ro
žinės spalvas švedų granito, iš
baigiamas tulpių ornamentais 
papuoštu bronzos kryžium.

Paminklo granite bus iškalta 
mirusio vardai, pavardė, gimimo 
bei mirimo metai ir dvi eilutės iš 
tėvo sūnui skirtos lopšinės: 
"Saulės sparnai jau nusviro j 
naktį, Mik, sūnaitėli, dausų ži
bury ...”

mUtovn. dienų kelionės grįžau atgal į Brest uostą.
MM vien burėmis įvykdyta kelionė taip sėkmingai pasi- 

dėka to 60-čio> bretono žvejo. Sutikti tokį gerą jū- 
«ris|,t* febai retai man tėra' pasitaikę.

<940 metų spalio mėnesyje, slaptosios žvalgybos II-sis sky- 
tata davė man uždavinį iškelti Siaurinėje Airijoje — Sligo įlan
koje du agentu?. Tam tikslui pasirinkau stiprų, nemažą žvejų lai
vą ir atitinkamai jį paruošiau kelionei. *•

Įgula buvo pristatyta paskutinę dieną: 4 prancūzai ir danas 
— žvalgybos patikėtinis, kaip mašinistas. Deja, pasamdyti pran
cūzai pasirodė nieko nenusimaną jūreivyboje. Mašinistas danas, 
penktojo kąitanės dienoje, 150 jūrmylių į vakarus nuo Airijos, 
audrai siaučiant feip susirgo jūros Jiga, kad nebegalėjo atlikti savo 
darbo. Per neapsižiūrėjimą jis sugadino paskutinę bonką suspaus
to pro, kuris būtinai reikalingas paleidžiant dilelio motorą.

jAudĮtn tąątai penkias dienas įr tik didelių vargu pavyko iš
saugoti laivą'nuo PŪskgndimo. Motorui neveikiant buvau privers
tas kelionę šuitrėulcti ir su bejėgis įgula grįžti atgal. Jūroje nepa
tyrę abu aįėntal — vokiečiai karįąi — pasiręiškė kaip drąsūs pa- 
gelbinįnkai ir geri draugai.

. -Vėl prišistačius Vyriausįoą Kariuomenės Vadovybės slap- 
to«ws Aydtaybos II-jame skyriiįje, būvą paaiškinta, kad su
stiprėjus blokadai agentams labai sunku, ar veik, neįmanoma neu- 
traliaią fetovąįg.-ir febtuvąis ;paąiekti užjūrio kraštus. Į klausimą, 
ar ta tam#taų :kpkiu galimybių, atsakiau, jog-tas būtų įmanoma 
to ^Labui kruopščiai iš anksto pa-
rwširi«(!Btaj?^^tabąwdytl priėm įau su- sąlyga, kad laivą ir 
tariata^ii»tata'i0-'pąh.' į

dkVau-'susirast^ laivą, kurį gilėtų pasiekti Ar- 
i gentirią, Jį atitįnkama'i paru6š|i,; b :taip pat taąįgūplnjj reikiama 
; įguto-Palmtal itata užtikau’.mųB dar iš prisėtatetata taiku PAžįs- 
> toiąą-jAPK'iioj.-atatytą. toįimąni pleukiojinuil tairta jaahtą. Ją 
• įcarolaivynagtUojau konfiskaypinano uždaviniui. Poketurių mė- 

pęsįu .bugju<jįojų.ąivai)orių sudariau igulą, kilta nė tik puikiai nu-

simanė savo darbe, bet ir charakterio atžvilgiu "dėjo galvas” vie
nas už kitą. O tai yra svarbiausia vykdant tokius uždavinius. Tu
rėjau tokią įgulą, kad kiekvienas iš jų būtų galėjęs būti neblo
gesnių laivo kapitonu kaip ir aš pats.

Besiruošiant kelionėn buvau tiksliai informuotas apie nu
matomą planą. Pasirodė, turėjau vykti ne Argentinon, bet Pietų 
Afrikoje iškeldinti iš ten kilusį Bobby Leibrandt ir vieną radijo 
telegrafistą. Leibrandt pageidavo išlipti kiek galima arčiau Kap- 
stadt. Ištyrus tą pakrantę nutarta juodu iškelti ties Grune-River, 
apie 150 mylių į šiaurę nuo to miesto, čia buvo dvi uolos, vadina
mos "The twins”, kurios gerokai susilpnindavo nuolatines nepa
prastai augštas Afrikos pagrantės bangas.

Pranešiau, jog būsiu kelionei pasiruošęs 1941 m. balandžio 
1 d. Dieną prieš tai atvyko Bobby Leibrandt su telegrafistu ir gau
sia važta, kurią sudarė du radijo siųstuvai bei medžiaga sabotažui.

Jachta buvo dokumentuota kaip vokiečių karo laivyno pa
galbinis karo laivas, o aš, jo komendantas, gavau jūros leitenanto 
laipsnį. Visa įgula, taip pat abu agentai, priskirti vokiečių karo 
laivynui ir aprūpinti atitinkamomis karių knygutėmis.

Balandžio 2 d. jachta .iš Paimpol nugabenta į Bresto įlanką. 
Balandžio 3 išplaukėme iš Cemoret sur Mer. Kelionės pradžioje 
oras pasitaikė blogas ir Leibrandt sunkiai sirgo jūros liga,

Mes tyčia buriavome toli j vakarų Atlantą, ketindami vėliau 
pasukti į pietus. Tą kelią pasirinkome išvengti anglų lėktuvų se
kimo, o taip pat aplenkti ir britų laivus, plaukiojančių tarp Afri
kos ir Europos. Buvo sutarta, esant reikalui vaizduoti amerikiečių 
jachtą.

Maždaug dešimtoj dienoj po išplaukimo Leibrandt pagijo. 
Kaip laivo komendantas įsakiau jam visą sabotažui skirtą medžia
gą laikyti paruoštą paskandinimui, jei atsirastų pavojus. Vykdyti 
tą įsakymą jis atsisakė, pareikšdamas esąs Pietų Afrįkos'Unijos 
pilietis ir vokiečio kapitono parėdymai jo neliečįą. Taip pat nesu
tiko išsikeliant kartu paimti radijo telegrafistą, nęs, šis nepakan
kamai mokąs anglų kalbą ir jam sudarysiąs tik pavojų.

(Bus daugiau) ’ ..

DETROIT
APLANKYKITE 

LIETUVIŠKĄJĮ PAV1LIONĄ
Kiekvieną rudenį Tarptautinio 

Instituto rūmuose būna rengia
ma Tarptautinė Mūgė, kurioje 
dalyvauja kelios dešimtys Euro
pos ir Azijos tautų.

Greta kitų tautų, įrengiamas 
ir lietuviškas pavilionas, išmar
gintas tautinių audinių raštais, 
odos dirbiniais, mediniais smūt- 
keliais ir kt. Kas Inetai ekspona
tai keičiami, paįvairinami. Lie
tuviška paroda būna organizuo
jama ir tvarkoma Detroito Liet. 
Kultūros Klubo.

Šiais metais mūgė tęsis ketu
rias dienas: ketvirtadienį, penk
tadienį, šęštadienį ir sekmadienį, 
lapkričio mėn. 21-24 dienomis. 
Tarptautinis Institutas bus ati
darytas kasdien nuo 12 vai. iki 
10 vai. vakaro. J. S.

BENDRUOMENĖ DĖKOJA
Prieš kelius mėnesius iš mūsų 

tarpo mirtis išplėšė tautietį My
kolą Ramanauską. Kadangi ne
buvo kas juo rūpinasi. Bendruo
menė, pasiremdama. geraširdžių 
lietuvių aukomis, jį palaidojo. Iš
laidų buvo -170.50 dol., o pinigų 
-gautą 452.50 dol., gi likusieji 
93.92 dol. ir mirusiojo dar var
totini rūbai bus suvartoti siun
tiniui 1 
vaikams

v
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JUOZO J. BAČIŪNO 50 METŲ 
SPAUDOS DARBO SUKAKTIS

HARTFORD *■ *-*■

SP AU STU VININKAS,
LEIDĖJAS IR

LAIKRAŠTININKAS
Bačiūno spaudos veikla pasireiškė trimis 

kriptimis: jis spaustuvininkas, leidėjas ir 
publicistas. Apie Bačiūną spaustuvininką kal
bėjome aukščiau, šiame skyriuje mes pasi
stengsime kiek galima išsamiau apibūdinti 
Bačiūno — leidėjo veiklą, o paskum pakal
bėsime apie Bačiūną — laikraštininką.

Turbūt, didžiausią duoklę Bačiūnas lei
dėjas atidavė lietuvių visuomenės darbuoto
jų biografijoms. Tos rūšies didesnių ir ma

žesnių knygų jis yra išleidęs gana daug.
Pirmoji iš tos serijos veikalų pasirodė 1934 m. Tai yra di

delio formato, gausiai iliustruota, ant gero popieriaus išspaus
dinta knyga apie Antaną Olšauską, išleista jo 70 m. sukakčiai pa
minėti. Tuo veikalu Bačiūnas pareiškė pagarbą savo buvusiam 
principalui. -----■

Leidėjo žodyje Bačiūnas tarp kitko rašo: ”Aš turėjau lai
mės ir garbės eilę metų gyventi ir bendradarbiauti su A. Olšaus
ku, iš kurio darbų daug pasimokiau. To dėka susipažinsu su Lie
tuvos istorija, jos būtimi, reikalais ir stipriau pamilau Tėvynę”.

šis trumpas pasisakymas pasako aiškiau už ilgiausius sam
protavimus, kokios didelės įtakas yra padaręs Olšauskas Bačiūnui.

1942 m. Bačiūnas išleido didelio SLA veikėjo, Visuomeni
ninko ir kovotojo dėl Lietuvos atstatymo Vinco Ąmbrozevičiaus 
autobiografiją jo 75 m. sukakties proga. Tai yra' irgi didelio albu ■ 
minio formato, gausiai iliustruota ir ant gero popieriaus išspaus
dinta knyga.

Kitos jo išleistos biografinio pobūdžio knygos yra-šios: B. 
K. Balutis, jo gyvenimas ir darbai; Antanas A. Olis, paties Bačiū
no parašyta ir išleista trumpa biografinė brošiūra; Antanas Va
nagaitis ir taip pat Bačiūno parašyta ir iš Dirvos atspausta V. S. 
Jokubyno trumpa biografija.

Daugumas Bačiūno išleistų biografijų yra parašytos ko
lektyviškai, gerai iliustruotos, išspausdintos ant gero popieriaus 
ir aplamai skoningai apipavidalintos techniškai. (Visų Bačiūno 
išleistų lietuviškų knygų smulki bibliografija bus išspausdinta šio 
skyriaus pabaigoje).

Kartą aš Bačiūną paklausiau, kodėl jis tiek daug dėmesio 
kreipia į biografijų leidimą. Jis man atsakė:

— Todėl, kad iš biografijų žmogus gali daug pasimokyti 
kaip reikia gyventi ir ko nors pasiekti gyvenime. Esu skaitęs žy
mių amerikiečių ir lietuvių vyrų biografijas ir iš jų gyvenimo esu 
daug pasimokęs, būtent, skaitydamas Amerikos žymių vyrų gy
venimus išmokau biznio, o skaitydamas žymių lietuvių biografi
jas pamilau Lietuvą ir lietuvius.

Tai yra, taip sakant, viena medalio pusė. Bet yra ir kita. 
Visose Bačiūno išleistose biografijose yra įdėtas leidėjo žodis ir 
kiekviename savo žodyje Bačiūnas pabrėžia tą mintį, jog tik iš 
žymesnių vyrų gyvenimo jaunimas galįs susipažinti su lietuvių 
tautos nueitais keliais ir kad mūsų darbuotojų pavyzdžiai turį 
užkrėsti jaunimą siekti kilnesnių lietuvybės idealų.

Savo leidėjo žodį, parašytą Olšausko leidiniui, Bačiūnas 
baigia šiais žodžiais: "Ir tikiu, kad šiame leidinyje atvaizduoti 
Antano Olšausko darbai ir keliai, kuriais jam teko eiti vedant liau
dį gerovėn, bus mūsų jaunuomenei sektinas pavyzdys ir paska
tins ją siekti kilnesnių idealų”.

Kitais žodžiais, Bačiūnas leidžia biografijas ne tuščiam pa
siskaitymui, bet tam, kad iš jų jaunimas pasimokytų siekti "kil
nesnių idealų" ir kad aplamai pasimokytų ko nors pasiekti gyve
nime.

Kaip minėjau, visos Bačiūno biografijos išleistos skonin
gai ir net prabangiai. Paėmęs jas į rankas, tuojau gali pastebėti, 
kad leidėjas jas leisdamas nelaikė suspaudęs cento rankoje ir ne
kvaršino sau galvos mintimi, kiek jam tas leidinys atseis. Svar
biausia jam rūpėjo, kad leidinys būtų švariai padarytas ir malo- . 
nūs paimti į rankas. Gal būtų galima tik tai primesti, kad jie iš
leisti ne vienodo formato ir kad jie nesileidžia patogiai įdedame 
į knygų lentyną.

Reikia čia pakalbėti ir apie kitus Bačiūno leidinius. Pati 
pirmoji išleista Bačiūno knyga buvo "Vanago plunksna”, pasiro
džiusi 1927 m. Kitais, 1928 m., jis išleido "Vanago snapą".

Tai buvo nedidelės, pailgo kišeninio formato, kukliai išleis
tos po 32 psl. knygutės. Bačiūnas jas išleido ryšium su Vanagaičio 
skrajojančio vodevilinio teatro "Dzimdzi Drimdzi” gastrolėmis.

Dzimdzininkai per savo spektaklius dainuodavo daug dai
nų, kurias daugiausia parašydavo ir joms melodijas parinkdavo 
Vanagaitis. Dzimdzininkai norėjo, kad ir lietuvių visuomenė jas 
išmoktų dainuoti. Jiems atėjo į pagalbą Bačiūnas išleisdamas du 
tokius dainuškų rinlcinėlius.

"Dzimdzi Drimdzi” gastrolių metu 1928 m. pats Bačiūnas 
tas knygeles ir platino. Būdavo taip: Vanagaitis scenoje išsitrau
kia iš kišenės "Vanago plunksną” ir "Vanago snapą”, atskleidžia 
tam tikrą puslapį ir sako: "Dabar padainuosime iš tokio ir tokio 
puslapio”, žiūrovai taip pat atsiverčia tą patį puslapį ir gali dainą 
sekti. Kas neturėjo knygutes galėjo nusipirkti iš Bačiūno pertrau
kos metu.

Tų knygučių buvo išplatintas didelis skaičius. "Vanago 
plunksnos" ir "Vanago snapo” išėjo po dvi laidas, o kiekvienos 
laidos buvo išspausdinta po 3.000 egz., vadinasi viso 12,000.

1932 m. Bačiūnas išleido "Šaulių trimitus”. Tai įvairių mū
sų kompozitorių patriotinių dainų rinkinys skiriamas šaulių cho
rams. Viso buvo išspausdintos 32 dainų gaidos. Nors ta knyga 
buvo išleista Chicagoje, bet iš tikrųjų ji buvo skiriama Lietuvai.

Savo leidėjo žodyje Bačiūnas tarp kitko rašė: "Išleisdamas 
šį Lietuvos šaulių Sąjungos rinkinį "šaulių trimitai”, turiu dide
lės garbės ir malonumo pareikšti, kad galiu bent menku dalyku 
prisidėti prie mūsų dainos skleidimo. Dainuodami savo liaudies 
dainas, mes niekados neištautėsime. Dainuokime per amžius, sūnūs 
Lietuvos!”

"Šaulių trimitų" buvo išspausdinta 10.000. egz.
Savotiško likimo Busilaukė Bačiūno išleistos dvi Akyrio-Bir- 

žio parašytos knygos, liečiančios du Lietuvos apskričius. Tų kny
gų net ir pats leidėjas nebeturi ir jų niekur nebegalima gauti. Lei
dėjo Žodžiais, tai buvusios stambios net po keletą šimtų puslapių 
knygos. Keikvienos knygos buvę išspausdinta po 5.000 egz.

Reikia čia atskirai paminėti ir Bačiūnų išleistas knygas

KVIEČIA Į KONCERtĄ

Amerikos Liet. Bendruomenės 
Hartfordo skyrius lapkričio 24 
d., t. y. sekmadienį, 3 vai. po pie
tų Amerikos Liet. Piliečių Klubo 
patalpose 227 Lawrence St. ren
gia,. koncertą.

Programoje: solo dainos Eli- 
saįieth Yankaskaitės, Martyno 
Simonaičio; piano.solo — Eleo
noros Miniukienės; baletas — 
Kristinos Rasčiūtės ir tautiniai 
šokiai — studentų grupės.

Solistams akomponuoja — E. 
Miniukienė ir J. Petraitis. Kon
certo pelnas skiriamas Amerikos 
Liet. Bendruomenės Hartfordo 
skyr. kultūros fondui.

Hartfordo ir apylinkių lietu
vių visuomenė nuoširdžiai kvie
čiama kuoskaitlingiausiai daly
vauti ir tuo paremti šį svarbų 
tikslą. Z. S.

Ieškomas

Ališauskas Jonas, gyvenęs Cle- 
velande. Taip pat Jonas Kan- 
tauskas, gyvenęs Levistone ir 
Sofija Leponienė, gyvenusi Wa- 
shingtone.

Pranešti: K. Titas, 14298 Su- 
perior Rd., Cleveland 12, Ohio.

SIŲSKITE PINIGUS 
ŠVENTĖMS DABAR!

Nelaukite paskutinės mi
nutės susigrūdimo! Jūsų gi
minės ir draugai gauna jūsų 
pinigines dovanas laiku, jei 
jūs siųsite jas dabar!

šis patarnavimas yra vi
štose mūsų 65 patogiuose 
banko skyriuose.
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SIŲSDAMI DOVANŲ SIUNT1NIUS I LIETUVA
ikĮtesiuntinius per^t^bia* veild*Siyskjte

• . Gi. « - s.. .
Mr. Maurice Rifkin, prezidentas GLOBĘ TRAVEL SEBVTCE 'tik 

ką sugrižo iš*SS8Ri, kur jis vedė derybas dėl naujos'aūtartiės ati Intu- 
ristu. Jis tyrinėjo <)oranų siuntinių aitusriją-to ^o,tįtad UUĮatąnSįai 
siuntinių grąžinami | JAV-bes todė|, kad jie būna atba netiiiimmai su
pakuoti, nėkorektlikai įkainuoti, atba netinkamai dokūpaentuotl. Todėl 
svarbu, kad jės veiktumėte su firma, kuri dVideUaii pėnHų Mtą'pa
tyrimu sukūrė puikiausią pasitikėjimą.
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SIUNTINIŲ GAVIMAS PASTŲ PATVIRTINAMAS IR SĄSKAITA IŠSIUNČIAMA LAIKE DVIDEŠIMT KETUftlŲ VALANDŲ.
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Mūsų štabas, padidintas, mūsų priemonės pagerintos, nauji įkyriai ( 
atidaryti ir viskas padaryta, kad pagreitintų mums patikėtų siuntiniu 

.iieiuntimą. . ■ r . ’ i.o-. i n u ■ -,«
KIEKVIENAS SIUNTINYS YRA APDRAUSTAS VIENOS DI

DŽIAUSIOS APDRAUDOS BENDROVES. į, ; ,
; ’' ' iitt esame vfenintėM, tame, biznyje, firma, kuri pasiūlo parodyti 

kiekvienąm mūsų klijentui patvirtintą apdraudę liudijimo nuorašą.
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JŪSŲ PAįlV APSAUGAI, SIŲSKITE SIUNTINIUS PER

GLOBĖ TRAVEL SERVICE
716 Walnut St., Phfladelphia 6, Pa. '*
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Telefonai: Egzekutyvine Įstaiga WAlnut 2-Q100.
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Siuntinių Departamentas WAInut 5-3455.

1991 Broadway 
New York 23, N. Y. 
TeL LYceum 5-0900

4102 Archer Avė. 
Chlcago. 32, llllnois 

TeL FReemont 6-6399

1165 E. 71st St. 
Cleveland 3, Ohio 
TeL UTah 1-0807

Grandinėlės žinios

Room 16, Elite Bldg. 
409 W. Broadvay 

Boston 27, Massachnsetts 
, TeL ANdrew 8-8764

6446 Michigan Avenue 
Detroit 10, Michigan 
Tel. TAshmore 5-7560

Member Federal Deposit 
Insurance Corporation

•
Grandinėlė savo filmų vakarą 

turės lapkričio mėn. 28 d. 6 vai. 
vakaro šv. Jurgio parapijos sa-

Išnuomojami 3 kambariai, 
dekoruota. Kreiptinf Erank-Gra- 
mažai šeimai, be vaikų. Naudai 
zulis, 1382 E. 85 S£ŠW 5-2710.

•< J

Lapkričio mėn. .16 d. Grandi
nėlė pasirodė per-teįpviziją. Tai 
buvo per WEWS kanalą ”Old 
Country Show”.

Grandinėlės šokėjai šoko Blez
dingėlę ir Lenciūgėlį. Apie lietu
viškus šokius pranešinėjo A. Sa- 
gienė.

i’..ji ,Į •

apie B. K. Balutį ir A. Vanagaitį. Su tais abiem vyrais Bačiūnui

Įėję, šį vakarą ruošia vysk. M. 
Valančiaus Lituanistinės mokyk
los komitetas. Vakare šokėjai 
matys filmas, kuriose jie patys 
šoka. Filmos buvo darytos Cle* 
veląnde ir šokių šventėje Čika
goje. Po filmų parodymo bus šo- to A. Raulinaitienė. Manoma, 
kiai. Visi Grandinėlės šokėjai ne
kantriai laukia šio įdomaus va-

karo. ■’

Paskutinėje Grandinėlės šokių 
repeticijoje šokėjai jau antrą 
kartą turėjo ritminės gimnasti
kos pamokas, šias pamokas dės-

lieps j grupės šokimą scenoje.
•

Grandinėlės naujas talkinin
kas administraciniam darbui su
tiko būti Korsakas. J.

t

kad šios pamokos pagerins šo
kėjų judesių atlikimą, kas atsi-

Ar įsto jai į 
VILTIES 

draugiją?
s

teko ilgai dirbti lietuvišką darbą. Norėdamas iškelti jų nuopelnus 
Lietuvai ir palikti jų asmenybes, kaipo pavyzdžius ateinančioms 
kartoms, Bačiūnas ir išleido apie juos atskirus leidinius.

Iš šios Bačiūno leidinių apžvalgos galima lengvai susidaryti 
įspūdis, kad visi jo leidiniai liečia Lietuvą ir lietuvybės reikalus. 
Jis neleido grožinės literatūros, o tik kreipė dėmesį-į-tokius vei
kalus, kurie netarpiškai galėtų paitarnauti jaunimui auklėtis lie
tuviškoje dvasioje ir skatintų jį į kovą dėl lietuvybės idealų.

Visų Bačiūno išleistų knygų tiražas siekia daugiau kaip 
40,000 egz. Bet reikia atsiminti, kad jis rėmė lietuvių spaudą ne 
tik leisdamas knygas, bet ir kitokiais būdais. Sakysime, kai 1928 
m. buvo pradėtas leisti Margutis, Bačiūnas išleido pirmąjį nume- 
.rį-kvieslį atspausdindamas 42.000 egz. Rėmė jis "Margučio” leidi
mą ir vėliau. Tuo būdu mes nelabai perdėsime pasakydami, kad 
Bačiūno išleistų leidinių tiražas sieks arti 100.000 egi;:..

Tų leidinių šiandien niekur nebegalima gauti pirkti, žinoma, 
išskyrus tuos, kurie buvo išleisti paskutiniaisiais metais. Vadi
nasi, visus juos apsorbavo skaitančioji lietuvių visuomenė. Įdomu 
pastebėti ir tai, kad kai kurie Bačiūno leidiniai, kaip, sakysime, 
"Šaulių trimitai” ir Akyro-Biržio knygos buvo skirtos specialiai 
Lietuvos visuomenei.

Labai sunku išaiškinti kokia knyga kiek įtakos yra padariu
si skaitytojams, tačiau galima drąsiai tvirtinti, jog Bačiūnas tiek 
savo leidinių impozantiniu tiražu, tiek juose liečiamais klausimais 
bus įnešęs labai svarų įnašą į Amerikos lietuvių ir aplamai į Lie
tuvos istoriją. . '
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Bibliografija
1. Vanago plunksna, Dainų ir dainuškų rinkinėlis, 32 psl. (dvi laidos po 

3.000 egz. kiekviena) Chicaga, 1957 m., kaina nepažymėta.
2. Vanago snapas, Dainų ir dainuškų rinkinėlis, 32 psl. (dvi laidos po 

3.000 egz. kiekviena), Chicaga, 1928 m., kaina nepažymėta.
3. šaulių trimitai, Giesmių ir dainų rinkinys {vairių lietuvių kompozi

torių, 32 psl. (tiražas 10.000) Chicaga, 1982 m., kaina nepažymėta;
4. Antanas Olšauskas ir "Lietuva”, Leidinys A. Olšausko 70 m. amžiaus 

sukakčiai atžymėti, redagavo Petras Jurgėla, 55 psl. (tiražas 2.000) didelio 
formato, iliustruotas, Sodus, Mich. 1934 m., kaina nepažymėta.

5. Vincas Ambrazevičius — Vincent W. Ambrose, Autobiografija, reda
gavo Vyt, Sirvydas, 20 psl. (tiražas 2.000), didelio formato, iliustruota, Sodus, 
Mich. 1942 m., kaina nepažymėta.

6. B. K. Balutis, Jo gyvenimas ir darbai, sptrtidai paruošė Vyt Sirvydas,
128 pbI. (tiražas 2.500), knygos formato, iliustruota, Sodus, Mich., 1951, m. 
Kaina 1.50 dol. ... '

7. Tautosaka apie dangų, Dr. J. Balys, 24 psl., Dr. J. Balys, 24 psl. (tira
žas nepažymėtas), Sodus, Mich., 1951 m., kaina 60 centų.

8. Antanas A. Olis, Biografiniai bruožai, parašė, išleido ir atspausdino 
J. J. Bačiūnas, 20 psl. (tiražas 1.000), Tabor Farma, Sodus, Mich., 11)53 m.

9. Antanas Vanagaitis, Jo gyvenimas ir veikla, redagavo ir biografiją
parašė Vyt. Alantas, 192 psl. (tiražas 3.000), iliustruota, Clevelandas, 1954 m., 
kaina 2 doL , - ' '

10. V. S. Jokubynas, 80 darbo amžiaus slenksti peržengus. J. J. Bačiū
nai. Tai yra ilgokas per du "Dirvos” numerius ėjęs (liepos 29 d. te rugpjūčio 
5 d. 1954 m.) rąšinys apie V. S. Jokubyno gyvenimą. Vėliau ta studljėlė buvo 
išleistas atskira brošiūrą. Neturėdamas jos. po ranka negali čiaduotiamul- 
kesnių bibliografinių žinių.' ‘ .

11.. Be to, Bačiūnas išleido dvi A^yro-Biržio knygas, kurioao boyo kli
bama apie du Lietuvos apskričius. Knygos buvo išleistor Lietuvoje. (Abiejų 
knygų tiražas 10.000).

. užuolaidas aū dldelėih apačiom, surauktom, kurios tikrai gra
žios .... Ųžtiesimai vieno ar dvigubo (dydžio... Užuolaidos 
vienam langui ik'i 44” pločio.

AUKSINIS GELIŲ 
RASTAS .

Mėlynos 
žalias 

Auksines 
• Turauoise

Puiki dovanu jaunajai 
ar namų savininkam:

't i >,77 W7
Komplektas dadėti elegancijai jūsų miegamajam. Puikus su
rauktu užtiesimas, pagražintas auksiniu gėlių raštu ir vienos 
spalvos išonaiš. Dadėkite prie jo tinkamas gerai pagamintas

i

■ VIENA . 
ar PORA

I The May Ce.’a
PsuntoUn amį On Tha Helghta
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TINKANTI PADUSKA
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Paštu ir tetefonu užsakymai priimami...
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GAUSUS BUFETAS SVEČIŲ LAUKS APATINĖJE SALĖJE.

prie Muzikos Mokyklos.

dienų.
Saifiteresuoti namų pirkimu kreipkitės į

Juozą Mikonį, a

>

Cleve- 
22 d. 
reika-

BILETAI NUO 1 IKI 2 DOL. GAUNAMI DIRVOJ®, PAS K. MORKŪNĄ — TELEF.: RE 
1-1630, E. STEPONAVIČIŲ — TELEF.: FA 1-59M IR KONCERTO DIENĄ PRIE ĮĖJIMO.

S. Kreb Realtor 
KE 1-3999

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

pasirinkimas.

1 '

Ar žinote, kati klubo ir salės vedėjas yra Juozas GRAŽULIS, ku- 
ris pasiruošęs visiems suteikti geriausi patarnavimų.

Norėdami rengti susirinkimus, kelti puotas-vestuves, krcipiktes j 
Juozų GRAŽULI. Savi pas savus!

Norėdami praleisti laisvalaikį, sutikti draugus, pasiklausyti radijo 
muzikos ar pamatyti televizijos programas ateikite į LIETUVIŲ 
KLUBĄ.

Penktadieniais galite gauti Povilo Šukio ir jo padėjėjų paruoštus 
puikiausius valgius — įvaiiiausių žuvų kepsnius, bulvynių blynų ir 
kitokių lietuviškų valgių.

PO PROGRAMOS — S O K I A I, GROJANT VIENAM GER'AUSIU — ITALŲ EDD1E 
ANDRĖS — JAZZ’O ORKESTRŲ.

Čiurlionio Ansamblis užpirko 
namus,

j esančius 10908 Magnolia Dr.,

4.
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TURIME JUMS GERŲ NA||ų,
r

ypatingai Eddy — St. Clair rajone, ‘
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fclLMONYTi 
per sukaktuvini 

to koncertų, pasiro* 
ežiai ir laimėjo susi- 
simpatijas. Ypač bu-

•:iia^^i:Į3SttĮ*<itSNGUMAs

BALIUS

THREE WAY 
P AINT1NG CO

I. C I 1 
L A I K R O

Lietuviška jkohė/atlįeka įvai- T“'80 ir parduoda laikrodžius .
•f.lLT. .__ ’ .nvr.nVoa i- Irifok h»n»oiwho«
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dė labai 
rinkusiųj 
to prasmingas fr taiklus jos žo-1 
dis, kada i, pasisakė, kad tėve- < 
tų, lietu į Ir Lietuvos garbei 
ji sieks 'pačių filminio meno 
aukštybių.! Taip pat jos pasisa
kymas, ka|l j i'labai aukštai ver
tina lietuvius, darė teigiamas 
įtakos jaunimui, kuriems filmų 
aktorės yra pats didžiausias au
toritetas.;

Viešėdama Clevelande ji ap
lankė visįs lietuviškas įstaigas, 
jų tarpe |r Dirvos redakcijų.

Ąžuolų- okteto atstovas Pr.' 
Stempužit, kuris daugiausia rū
pinosi tuo koncertu, labai gerų 
darbų padarė Rūtų Kilmonytę 
iia atkviesdamas. Clevelando lie
tuvių tiltas priėmimas, be abe
jojimo, ii'jai paliko mielus įspū
džius. Su, ja drauge buvo atvykę 
ir abu KUmoniai, sovo laiku su
darę visas sulygęs jai prasimuš
ti į filmų menų. Tėvų gilus lietu
viškumas ir dukterį paliko tarp 
lietuvių.

Ąžuolų koncertan svečių buvo 
prisirinkusi pilna lietuvių salė. 
Ąžuolams talkininkavo solistė J. 
Krištolaitytė. Pianu palydėjo R. 
Brazaitienė. Pa koncerto visiems 
dalyviams sukeltos ovacijos, gi 
viešnia iš Hollywoodo ir jos tė
veliai apdovanoti gėlėmis ir do
vanomis.

Skaučių Neringos ir skautų 
Pilėnų tuntų bendra sueiga 

įvyks lapkričio 24 d.,i sekmadie
nį, 11 vai. 80 min. lietuvių salėję. 

< Skautės ir Skautai dalyvauja 
sueigoj uniformuoti. Tėvai ir bi
čiuliai mielai kviečiami atsilan
kyti. . - 1

Visi dalyvauki! įdomiam 
koncerte

Sj. sekmadienį— lapkričio 24 
d. 5 val. vak. Clevelando skautų 
tėvų komitetas rengia lietuvių 
salėje koncertų- balių. Linksmų 
baliaus programų išpildys sese- 
rų Blandyčių trio.

Po programos bus šokiai gro
jant geram italų Eddie Andrės 
orkestrui. Visi svečiai bus pavai
šinti skaniais kepsniais. Vaišini
mui vadovauja O. žygienė ir K. 
Gaižutis.

Kvietimai gaunami Dirvoje, 
pas platintojus ir prie įėjimo. 
Visi kviečiami Į lietuvių salę — 
į nuotaikingų koncertų-balių!

Vyt. Maželis, 
fotografas-portretistas, į 
landų atvyksta lapkričio 
foto parodos surengimo 
lais,

Clevelande bus keletu
Kas norėtų gero portreto ar savo 
šeimos nuotraukos, kreipkitės 
telefonu YE 2-3798 pas VI. Pa
lubinskų.

Bendruomenės reikalai
Apylinkės valdyba, pasitrau

kus iš pirmininko pareigų P. 
Balčiūnui, papildyta kandidatu 
Vyt, Braziuliu. Dabar valdybos 
pirmininko pareigas eina K. S. 
Karpius ir valdybų sudaro: J. 
Mikonis, A. Gailiušis, Julė Sala- 
sevičienė, K. Žiedonis, Z. Dau
tartas, F. Eidimtai, L.Sggysi 
Vyt. Braziulis.

Kilus keliems svarbiems rei
kalams valdyba nutarė sukvies
ti Bendruomenės narių pasiin- 
formavimo susirinkimų sekma
dienį, gruodžio 1, lietuvių salėje, 
11 vai.

Nariai prašomi iki metų pa
baigos sumokėti savo mokestį. 
Seniūnai jau pradėjo mokestį 
rinkti.

Metinis Clevelando Apylinkės 
susirinkimas nutarta šaukti sau
sio mėnesį, nelaukiant pavasa
rio, kaip buvo daroma iki šiolei.

Kariuomenės šventė
LVS Ramovė Clevelando sk. 

Kariuomenės šventės minėjimą 
rengia šia tvarka: -

22 d. gen. Tallat-Kelpšos žodis 
per lietuviškų radijo valandėlę.

23 d. lietuvių svetainėje ben
dras minėjimas:

Pik. Žuko žodis, Čiurlionio An
samblio vyrų choras vadovau
jant A. Mikulskiui, L. Sagio va
dovaujama šokių Grandinėlė, p. 
p. Stasaitė ir Balčiūnaitė pritai
kytais šventei eilėraščiai nukels 
mus valandėlei į mūsų tėvynę 
Lietuvų ir primins mūsų karei
vėlius ir žuvusius dėl tėvynės 
laivės. Po minėjimą vaišės ir šo
kiai. T’ ■ ‘ '

24 d. 10 vai. iškilmingos pa
maldos su pritaikytu pamokslu 
už žuvusius kario* .dėl mūsų tė
vynės Lietuvos laisvės.

Visuomenė prMšųpia gausiai 
dalyvauti, ir rengiamam minėji
me ir pamaldose.•

'Jį .7^*; pi '

Lituanistfoės.mokykloa tėvų
• komitetu ’ • į 

pasiskirstė pareigomis t pirmi
ninkas —r Ž. Obeienis, vięepirihi. 
ninkas — dr. J. Stankaitis, kasi- 
■inkas — E. Gedgaudas, narys 
parengimams -— V. Civinskas, 
sekretorius — E. Alšėnienė.

Į PROGRAMĄ tBPltDYS PHHfĄ KAfrfĄ <3»FjttANDE PASIRODĄS IR DAR NAUJAS 

I LIETtViakajE sieipNbj®, SPARČIAI POPULIARėJĄS SAVO ĮDOMIA PROGRA 

l MA BEI PUf KIA nmmi’RETACUA,

1 SESERŲ BLANDYČIŲ TRIO
. IR SKAUTAI

• .

PELNAS SKIRIAMAS CLEVELANDO LIETUVIAMS SKAU
TAMS. 1958 METŲ TAUTINEI STOVYKLAI PASIRUOŠTI.

rius naujų ir senų namų dažymo] 
if dekoravimą darbus iš lųuko ir 
viduje. .' I *

Lietuviams darome nuolaida.
J. ir E. • Ignatavičiai J

677 E. 1281h St. Tel. MU 1-8368

.mrtiiiiiiiiiiiiiiiiniiimiiiiHiiiiRiiiiin
PRANEŠAMA...

NATIONWIDE’S 
liaujas 

SEIMOS 

DRAUDIMAS 

Vienas, gyvybės draudimas pa
dengia visų jūsų šeimą ... net 
automatiškai kiekvienų naujai 

, prisidėjusį (po 14 amžiaus die- 
, nų) NE K1ĖK NEPADIDĖJANT 
i už mokamą vienų draudimų!
i Skambinkit:
> PAULINA MOZURAITIS,
I Agentas
) SK 1-2183

apyrankes ir kitas brangenybes 
Sųžiningas ir garantuotas dar
bas prieinamotriis kainomis.

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

JUOZO KAMAIČIO
IR JONO BALEIKOS

ST. CLAIR SHOE STORE,
12915 St. Clair Avė.

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

Siuntimui į Europą duodama 
nuolaida.

Batų taisymas paimamos ir 
pristatomos į namus be. mokes
čio.

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

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

RENG tr-Ai _ SKAUTŲ TĖVŲ KOMITETAS

SUSITIKIMAS MALONE!
Scenos meno mėgėjams (to

kiais mes veik visi ir esam) lap
kričio mėh. 30-ji žada būti džiu-. 
gia diena. Kodėl ? Tai dienai, Cle
velando Jūros" skautų Kpt. Stp. 
Dariaus Laivo kviečiamas, iš Ca- 
nados atvyksta Montrealio Lie
tuvių Dramos Teatras su Kazio 
Borutos legenda "BALTARA- 
GIO MALŪNAS”.

Mūsų seneliai mėydavo saky
ti: ”Kas nebuvo melnyčioj, kuz- 
nioj ar valsčiaus raštinėj, tas dar 
nesvietavas”. -Mes tokiais likti 
nenorėtume, tad — visi į ”Mel- 
nyčių” — atseit, malūnų! Čia su 
mielu kaimynu __ kaimyne žo
deliu persimesi, susipažinsi su 
mūsų talentingųja rašytoja-reži- 
siere Birute PūKelevičiūte, su jos 
vadovaujamu puikiu scenos me
no kolektyvu ir kas svarbiausia, 
patirsi kas nutiko "BALTARA- 
GIO MALŪNE”.

Tuo labiau •— ši legenda per
lekiama žiūrovui mažai įprastu, 
o daug kam ir nematytu — ne
žinotu būdu. ,

Et, ką čia beplepėti, sausu žo
džiu alkio nenuraminsi — susi
eikime Malūne, ten visa paaiš
kės ! Skautų Bičiulis

RAY NAUSNER REALTY
11809 St. Clair Avė. T«l. UL 1-3919

ar namuose MU 1-2154

G

Baltfc Deiięsg. krautuvėje 
(6008 Sugerta Avė.)

DVIEJŲ SEIMŲ NAMAI
E. 140 St. — Coit Rd. po 5 k. 

Du garažai. Prašo 317,000.
E. 123 St. prie St. Clair Avė. 

po 5 k. Didelis sklypas. Trys ga
ražai. Prašo $13,500. Savininkas 
nori greit parduoti, todėl duotų 
antrų morgyčių. ,

Išnuomojamas butas
senesnio amžiaus žmonėms, 5 
kamb., II aukšte.

Teirautis: 6733 Bayliss Avė.

LVS Ramovė 
lapkričio ir grtįodkią,mėn.; karo'
Ihvąlidams šelpti vykdo piniginį 
*ukų vajų. Visuęmenė prųšomo
jį vajų aukmls įatėmti.

Geriausia siųsti į Sibiru angliškų 
medžiagų kostiumams, i

— pasakė iš Sibiro dabar atvy
kusi lietuvė moteris.

Kodėl? Užtai, kad angliškos 
medžiagos ten dvigubai branges
nės, o prastų vilnonių ir marško
nių ir ten galima gauti.
' Angliškų medžiagų siuntinius 
geriausia siųsti per Patria Gift 
Parcel Co. Jos atstovas B. Gra-I 
žulis, 6908 Superior Avė. (Baltic! 
Delieatessen) suteiks Jums visas' 
informacijas, ten pat galėsite 
pasižiūrėti katalogus ir kainas.

Mes kepame visokius pyragus, lietuviškų 
duonų, tortus ir kitus skanumynus. Prašant 
išvežiojame j namus.

GERESNĖS statybos kontraktoriai

ĮSTATO MONCIUEF ORO VENTILIACIJĄ 

• ŠALDO vasarų • ŠILDO žiemų

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

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

1104 E. 66 Street Tel. EN 1-4551
Čia Jūs gausite įvairiausią vyjią, alų ir geriausias mėsos 

produktus.
Kreipkitės į mus h būsit patenkinti

PIGIAI
St. Mary’s — East. 156 prie 

Holmes, gražus 8 k. namas. Mie
gamasis ir vonia žemai. 4 mieg. 
viršuj. Gaso pečius rūsy. Gara- 

| žas. Galima pirkti nebrangiai,
turės šiam savaitgaliui kanadiš- -puoj siūlykit.
kos duonos, skilandžių, vanilijos 
lazdelių. Be to priimame ir tortų 
užsakymus.

Vienos šeimos namai
E. 124 St. į šiaurę nuo St. 

Clair Avė. iš 6 didelių, gražių 
kambarių. Gaso apšildymas. Ga
ražas. Prašo tik $11,500.

Galime pirkti ir su visai ma
žu įmokėjimu.

East Park Dr. — Neff Rd. 2 
metų mūrinis vieno aukšto ii 5 
k. Gaso apšildymas. Garažas. 
Prieinama kaina.

šešių butų apartamentas. Coit 
•Rd. — St. Clair Avė. apylinkėj. 
2 butai po 5 k., 2 butai po 4 k. ir 
dvi krautuvės, šeši garažai. Mė
nesinė nuoma $440.00 Prašo 
$32,000.

šaukite Paul Mikšys namų 
telef. LI 1-8768 arba office

Kovac Realty
960 E. 185 St.

KE 1-5030

Parduodami namai
Ansel Rd. 3-jų šeimų namas. 

Mėnesiui $200 nuomos. Geram 
stovy. Prašo tik $15,700.

•
Superior Avė. 2-jų šeimų na

mas ir delieatessen krautuvė su 
pilnu įrengimu. Turi leidimų vy
nui ir alui. Trys garažai. Par
duodama dėl savininko senatvės. 
Gera proga užtikrintai prekybai.

• .
Kelso Avė. (arti Lake Shore 

ir E, 140) puikus vienos šeimos 
namas.

Turime ir daugiau namų par
davimui.

Kreiptis į
Edvardų Karnėnų

J. G. Oshen Realty and 
Insnrance Service 

1141 Ansel Rd.
SW 5-4808 arba E R 1-4732

CLEVELANDO J p R Ų AUTŲ

KAPITONO STP. DARIAUS LAIVAS 
1957 m. lapkričio 30 d., 7:30 v«k.

LIETUVIŲ g ALĖJE RENGIA VAKARĄ

Programoje: KAZIpkJflKUTOS

BA LTAKAGIO MALf NAS
; ‘ . :■>. V ’ .4 7:- . .

• • aJ ..v. .< . ? ■«

Vaidina; Montreaii* Lietuvių EhrasnoB1 Tgąfag

Wisūra?lk^XĘI^yW!^

P O V A I D I N I M"« ( SO.K I AL

Į

I I. J. S A M A S JEWELER

- --- - --------------------------------- (
Pasinaudokite proga- 

Mažas (mokėjimas. Labai geras 
rajonas

Prie Chardon Rd. 7 k. gerai 
išlaikytas namas. Karšto van
dens šildymas. Didelis sklypas. 
Garažai. Savininkas skubina par
duoti.-

Turime ir daugiau gerų pirki 
nių. Kreipkitės į

p. ŠIRVAITI
Wm. T. Byrne — Real Estate 
1535 Hayden Avė. MU 1-6100 

ar namuose KE 1-408)

GERI NAMAI
East Clevelande, prie Hayden 

gatvės, švarus G k. vienos šei
mos namas. Dabar laisvas. Pil
nas rūsys. Kaina $10,300. Įmo 
kėti tik $1,500.

Dviejų šeinių
Į šiaurę nuo St. Clair. Po F 

kamb. Gaso šildymas. 2 garažai 
Geram stovy. Kaina $17,803.

Yerty Realty
KE 1-5340 UL 1-1925

J. S. AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas

1254 .Addison Road 
Tel. HE 1-6352

Atdara nuo ryto 8 ik! 7 v. y.

AUTOMAŠINŲ 
TAISYMAS

Mašinų viršaus taisymas 
ir dažymas; motorų, stab
džių patikrinimas ir taisy
mas, greičio dėžės ir kt. ma
šinos dalių įdėjimas.
Parduodami amžini aku- J 
muliatoriai.

t ..

24 hours towing.
Dienos telef.: HE 1-6352. 

. Nakties telef.: LI 1-4611.

7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre

LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ. EX 1-1143

Pilnai padengta apdrauda H1 2-7626

WM. DEBBS PAINTiNG CO
WM. DEBESIS

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

i

I

i

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

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDFN’CIJA: PENINSULA 2521
Norėdami pigiai pirkti namuc mieste arba priemiesčiuose, kreip

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

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

JAKUBS & SON
FUNĘĮIAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui 
Della E. Jakube & IVilliam J. Jakubs 

Licensijuoti ‘laidotuvių direktoriai ir balsamdotojai 
< 25;ipętai.simpatingo ir rimto patarnavimo .

6621 Edna Ąveųųe , .Y ENdicott 1-1763
93«JEast(.Xl8^|iifj?t, KE 1-7770.



iii

Septynių universitetų atstovai
Vokietijos lietuvių studentų suvažiavimas

VYTAUTAS DONIELA

22nrt District, '

PO

Bedakcijof ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St, Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEndenoo 
1-6344. Redaktorius Balys GAID2IŪNAS (buto telefonas: GL 1-3976).

B

Ir šiais metais Vokietijos lie- priminė dalyviams Nepriklauso- 
tuviai studentai susirinko aptar- mosios Lietuvos akademinį gy
ti savo reikalų, išklausyti pa- venimą ir jo vadovus, 
skaitų, vakarais pasidžiuginti 
linksmesniais užsiėmimais. j

Suvažiavimas įvyko spalio 31 
— lapkr. 2 d.d., Schloss Anna
berg, netoli Bonnos. Tai pabal- 
tiečiams gerai pažįstama pilis, 
nes ji priglobia keliasdešimt Pa
baltijo studentų, o retkarčiais ir 
vieną kitą suvažiavimą. Pilies — 
bendrabučio viršininkui kun. Ur- 
dzei maloniai sutikus, lietuviai 
studentai čia ir praleido tris die
nas

Dalyviai suvyko, kaip toj pa
sakoj, iš septynių kraštų — uni
versitetų. Prie jų prisidėjo ir dvi 
Vasario šešioliktosios (būsimos) 
abiturientės, dėl švelnumo netru
kus katinėlių vardą įsigijusios.

Bonnos universitetą atstovavo 
penki medikai, ekonomistas, teo
logas ir matematikas; iš Frank
furto atvyko muzikali gamtinin- bazės, jis ieškojo sąlygų, kurių 
kė ir judri kaip gyvsidabris me- puoselėjimas įgalintų išaugoti 
dikė; trys guvūs medikai ir che-Į tautas dalį nuo. pranykimo sveti- 
mikas atvyko iš Heidelbergo; po Tr,“rno !<■»•«»«♦<• r»iaV„<>iiii matu 
mediką atkeliavo iš Hamburgo ir 
Mainzo; inžinierius atstovavo 
Darmstadtą, o humanitaras Frei- 
burgą.

Bū.. suvažiavę gal ir daugiau, 
tačiau pats suvažiavimas ilgą 
laiką kabėjo ore, nes nebtlvo aiš
ku, ar tam u..ra užsienio orga
nizacija tęsės p...amu4 pažadą. 
Iš tikro, susieisimu proga būtų'tarpe ir iliustruodama savąją te- 
dingusi, jei sumanus ir -jin- zę Statute randamais moters tei
gus Sąjungos buv. pirm. K. iuk-"kės, pasaulėžiūrinės laisvės ir kt. 
šaiiis paskutiniu tragišku mo
mentu nebūtų išsiprašęs pašal
pos iš Vokietijos ministerijų.

Vakare pilies salėje įvyko su
sipažinimo vakaras, prasitęsęs 
ilgokai po vidunakčio, nes ne
vienas per metus jau buvo išsi
ilgęs skaitlingesnės lietuviškos 
aplinkos. Gal dėl to sekantį rytą 
buvo sunku susemti pakrikusias 
bites, ir pilies gyventoja medikė 
Akytė Kavaliauskaitė, prisimin
dama Hipokrato priesaiką, turė
jo suktis su juodos kavos inde
liu, gaivindama priblėsusią da
lyvių, ypač heidelbergiečių, dva
sią.

Antrosios dienos pirmojoje
paskaitoje inž. Zundė išryškino gi "rimti” žmonės užsiima ”kul- 
tautinės bendruomenės esmę, il-tūra”? Todėl vieni ir kiti rim- 
giau apsistodamas prie keturių 
tautos žymių: kalbos, krašto, vi
daus ekonominių santykių-sąvei
kos ir istorijos sąlygotų papro- 
čių-kultūros. Išeidamas iš šios

šlioba. Susirašinėjimas Sąjun
gos reikalai^ adresuotina Bad, 
Godesberg, Schloss Annaberg, 
West Germany. ■

Suvažiavimo metu įvyko posė
dis Europos Lietuvių Studentų 
Sąjungos steigimo reikalu, ku
riame buvo atstovauta Vokieti
ja, Prancūzija (R. Bačkis) ir 
Šveicarija (per įgaliojimą). An
glijos ir Italijos atstovai, deja, 
negalėjo atvykti. Apie šį posėdį 
bus pranešta atskirai.

lioja laikytis su mumis? Nauda, 
ambiciją, pelnas? Dovanokit, kad 
kvatOjuvĮį- prie šios "veiklos” 
visi, kas prisideda, patys primo
ka.»Jį vT-' L'/

Tokius "durnelius” didieji pra
eities politikai, sulenkėjų Lietu
vos bajorai vadindavo "litvoma- 
nais”, savos rūšies ligonimis. 
Taip, dr, Dahmenas yra ryškus 
"litvoma'nas” — nes jis yra me
nininkas ir nerimsta kitiems ne
pasakęs, kad Lietuvoje yra, bu
vo ir darbus savita kultūra, apie 
kurią pasaulis permažai žino f tai 
jo žodžiai).

Prie'to pridėsiu ir dail. Jony
no žodžius, pasakytus jam- dar 
okupacijos metais, išreiškiant 
liet, menininkų padėką: "Jūsų 
darbas dvelkia ne tik asmenišku 
padorumu, bet jis yra ir geriau
sios rūšies politika — pozityvi ir 
teigiama". O tokia "politika” vi

sad yra kultūrinė Veikla
ši ilga įžanga buvo reikalin- 

ga; ji: padiktuota sarmatos. Jei
gu tapom materialiniais skur
džiais ir daiktais kam atsilyginti 
neįstengiam — ar ėšarųe ir dva- 
feios Ubagai? Dr. Dahmenūi se
nai yra vieta Lietuviškoje Enci
klopedijoje. Tai, ką šis žmogus 
ligi šioFnuveikė stačiai neįmano
momis sąlygomis, toli, prašoka 
dažno ^mūsiškių "veiklai”. Taip, 
j isai buvo okupacijos metais Lie
tuvoje Li lygiai kaip pirmojo ka
ro metii ten buvo toks leitenan
tas ir vėlesnis prof. Jungferls. Ir 
tik palinkėsiu, kad broliai ir se
sės kultūrininkai Lietuvoje šiuo 
metu iš rusų turėtų kiek galima 
daugiau tokių Dahmenų ir Jung- 
ferių...
\ Kitą savaitę — šio laiško tę
sinys apie Baltų kultūros dienas 
Bremene.

Dalyvauk gavo Bažnyčioj ir melskis iloj 
• PudekOsDiintj

Naujtį veiklos barų 
ieškant

(Atkelta iš 1 psl.)

Baltų Draugija Vokietijoje yra 
kultūrinė organizacija

Pats_ tas žodis, nuo pat jos 
įsteigimo, siutino mūsų politikie
rius, siutino ir bolševikus. Kur-

mame krašte. Diskusijų metu 
kalba nukrypo link švietimo būk
lės tarybinėje Lietuvoje bei rei
kalo giliau pa.inti marksistinę 
ideologija kaip priešo ginklą.

Antroje paskaitoje, viešnia iš 
Paryžiaus, dr. Deveikė-Navakie- 
nė pasirinko savąją tema Lietu
vos Statutą, iškeldama jo, reikš
mę Europos juridinių kodeksų

tieji nesigailėjo įtarinėjimų, 
ypač nukreiptų prieš asmenis, 
kurie įsijungė į šios draugijos 
veiklą.

Praėjo dabar jau keletas metų 
nuo jos įsteigimo;’mūsų svietas, 
akivaizdoje pasikeitusios tarp
tautinės padėties — supratimo 
atveju mūsų mieli tautiečiai 
Amerikoje vis mažiausia per pu
sę metų atsilieka — gal ir įsiti
kino, kad jokios politinės veiklos 
per 'tą draugiją neišvystysi. 
Ateis laikas — matysis galimy
bės; bet tada ateis ir veiksnių 
valanda, o Baltų Draugija vargu 
ar bus "veiksniu”...

Kągi ji veikia? Joje susispietė 
keletas kultūrininkų, kurie pasi
reiškia ir kitokiu, negu tik pub- 
licistiniu aktyvumu. Čia noriu iš
kelti tik vieną, būtent vokietį, 
Liet.-Vok. sekcijos narį muziką 
dr. H. J. Dahmen, Stuttgarte

pavyzdžiais. Kartu buvo išryš
kintas Stalui- istorinis fonas, 
pastebint, jog ame dar sruveno

Atrodo, jog Vokietijoje šiuo'didžiųjų Lieiu.os kunigaikščių! Radiofono choro vedėją.
metu studijuoja apie 50 lietuvių politinė ir i a tdėžiūrinė mąs-' Nebuvo draugijos parengimo, 
studentų. Vok. Liet. Stud. Są- tysena. Diskusijose, dalyvių pa- kur jis nebūtų pasireiškęs kaip 
jungoje yra užsiregistravę 32, veidavimu, pr: agentė dinamiš-- vienas iš pagrindinių darbininkų, 
tačiau visa eilė iš JAV atvyku-'kai išplėtojo paskaitoje mestą' nesigailintis^didžiulės energijos 
siu dar nėra įsijungę j veiklą.

Sakoma, jog ■ nerangumu jau! sąvoką, apibūdindama žmogiš- 
spėjo pasižymėti Heidelbergo kas istorinių figūrų savybes. At- 
amerikiečiai, kurių ten priskai-l atkreipdama j dabartį bei ateitį, 
tomą apie tuziną. Bendrai, ame-Į prelegentė siūlė kultūros, ne po- 
rikiečių atvykėlių skaičius auga1 litikos, ugdymo, 
kas metai ir l>ene jau siekia pu-l Paskaitininkų tarpe dar turė- 
se visų Vokietijos lietuvių stu-'jo būti dr. Gerutis ir dr. Karve- 
dentų. Atvykėliai, kaip taisyklė,' lis, tačiau abiejų atvykimą su
yra pasišventę medicinos moks- tukdė liga. Užtat suvažiavimas 
lui. Kadangi Vokietijos univer- susilaukė Prancūzijos liet. stud. 
sitetuose moklapinigiai yra ne-, atstovo Ričardo Bačkio, kuris 
žymūs (vos $-10-$70 semestrui),!
nevienas randa, jog medicinos 
studijų metu lengviau išsiversti 
Vokietijoje, negu JAV-ėse. Gi 
žiūrint j vietinius lietuvius stu
dentus, dauguma jų jau yra Va
sario šešioliktosios auklėtiniai; 
šiame suvažiavime jų buvo net 9.

Suvažiavimą trumpu įvadu 
atidarė K. Dikšaitis. ilgesniam 
žodžiui pakviesdamas buvusį vie
nu metu Vokietijos pasiuntiniu 
Kaune A. \Vindecker. šis malo
nus svetys, esąs kartu ir Vokie- 

• čių-Lietuvių Sekcijos pirminin
kas, pasiliko su studentais iki 
Išvakarių. Sveikinimo žodžius 
dar tarė Vok. Liet. Bendr. vardu 
inž Zundė, Baltijos Krikšč. Stud. 
Sąjungos vardu kun. Urdzė ir 
latvių studentų atstovas. Visa 
eilė sveikinimų dar buvo gauta 
raštu, o atidaryme dalyvavo ir 
Bonnos spaudos atstovai.

Pirmosios dienos popietį su 
paskaita atvyko Bonnos univ. 
prf. Vladimiras Šilkarskis, sa-

, vąją tema pasirinkęs Solovjovo žiūros Komisiją''sudarė Genė 
ir Dostojevskio savitarpio jta- Dubauskaitė, L. Venclova*ir'V. p—- t-l—..—:.— .. T-.......— — ... -t: t rt z. i m, r .
laplaukis profesorius, kartu su. ninku Ims pakviestas asmuo iš

"gabaus ir negabaus lietuvio’’ ir pastangų. Jis buvo pirmųjų 
Kultūros Dienų Stuttgarte pati 
siela, koncertų Lueneburge' ir ki
tur pagrindinis organizatorius; 
jis daug pastangų padėjo ir ruo
šiant Bremeno "Dienas”. Ligšio
linis rezultatas, kad apie jį — 
niekas, nieko nežino... O visgi
— gėda.

Po "Dienų” Stuttgarte vienas 
mūsų didžiųjų veikėjų, tiesa, ra
do reikalo pasakyti, kad jis "di
delis mūsų prietelius”. A propos
— tai buvo tas pats veikėjas, 
kuris nenorėjo Dr. Dahmeno nei 
į Draugiją priimti — mat jis 
karo metu buvo Lietuvoje!

Taip, tikrai buvo — ir, man 
rodos, kultūrininkų pasaulyje

gyvai nupasakojo tenykščios vei
klos siekius ir metodus.

Trečioji suvažiaivmo diena bu
vo skirta Vok. Liet. Stud. Są
jungos reikalams. Posėdžiams 
pirmininkavo V. Doniela, sekre
toriavo A. Kavaliauskaitė. Buvo
pakeistas Sąjungas Statutas,! jau tada įsigijo gerą vardą. Pa- 
pritaikant jį dabarties sąlygoms.1 klauskit dail. Jonyno, paklauskit

Pirmininko pranešimu, metų visos eilės menininkų, kurie per 
bėgyje lietuviams studentams jį gavo stipendijas, tąsyk, karo 
teko DM 1330 pašalpa iš Baltų metu, Vokietijoje studijuoti... 
Instituto ir DM 400 iš Vok. Kraš- 
to Valdybos (apie pusė pastaro
sios pašalpos buvo surinkta Mel
bourno Soc. Mot. Globos komi
teto Australijoje). Einant prie 
naujos Centro Valdybos rinki
mų, nutarta ją palikti Bonnoje; 
tai padaryta dėl lengvesnio ben
dradarbiavimo pu vokiečių įstai
gomis.

I Centro Valdybą tat iš Ben- 
nos išrinkti: K. Narščiuą ’(pir4 
mininkas). A.. Kavaliauskaitė 
(sekr.), K. Ašoklis (ižd.); katuL 
M. Hermanas ir J. Bylaltls. Prie- ■ 

i žiūros Komisiją sudarė t»«nė 
, , , ĮDubauskaitė, L. Venclova*ir'V.

kos klausimą. Kavutės matų Ji- Doniela. Garbės Teismo’pirini-

Bet visa tai, atrodo, nėra svar
bu. Tikrai nesvarbu, jis pats sa
ko. Tačiau, jeigu iš anų baisiųjų 
okupacijos metų liko keletas pra
giedruliu, jeigu, galima nemeluo
jant pasakyti: ne visi vokiečiai 
buvo naciai — tai visų pirma tu
rėkim galvoje šį žmogų!

Kasgi jį šiandien verčia ar vi-

MARGUTIS
i ■ 'd -
yra5 ;pat3 seniausias _ Amerikos 
lietuyių žurnalas. Jis išeina kiek- 
vieną mėnesį ~ yra gausiai /įius- 
trpėtas, turiningas, -■ įVairtiš ii 
skaitomas su > malonumu. ■ , 
' M ARGUCIOjmelinė prenumr-

1 rata $3.00.
Vytauto Didž. Univ. bųv. dėsty-1 lietuvių profesūros, gi likusiais Margučio adresas: 6755 So. 
toju dr. Stsa’.ichu, atsiminimais | nariais išrinkti J. Uleckas ir P. W«etern'Ave^ Chicago, Uį.
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