
vadinamojo tautinio komuniz
mo problema yra kilusi Vaka
ruose dėl to, kad pastarais lai
kais kai kuriose, ne rusiško ko
munizmo srovėse pasireiškė tam 
tikrų priešingumų Maskvos cen- 
tralęi. Tačiau reikia konstatuoti, 
kad, tie priešingumaį nėra nau
jas dalykas. Beveik nuo pat spa
lio revoliucijos Rusijoje pradžios 
būta nuomonių1 skirtumų tiek 
Rusijos, tiek kitų kraštų komu
nistų partijose. Pakanka prisi
minti tokius įvykius, kaip Troc
kio, Kamenevo, Zinovievo bylos. 
Bet skirtumai, kurie buvo tų by
lų pagrinde, nelietė tikrai ėsrpi- 
nių klausimų. Jų objektas tebu
vo taktikos ir komunizmo dėsnių 
vykdymo klausimai. Taip buvo 
dargi tais atsitikimais, kai nuo
monių skirtumai privesdavo prie 
aštrių susirėmimų ir net masinių 
Žudynių. Todėl yra pagrindo ma
nyti, jog ir dabar nesklandumai, 
kurie laika nuo laiko kyla tarp 
Tito ir Gomulkos iš vienos pu
sės ir komunizmo vadų iš kitos, 
yra tokios pat rūšies.

Analizuojant atydžiau Tito ir 
Gomulkos politiką, tenka prieiti 
išvados, kad jie nenori komuniz
mo panaikinimo, bet, priešingai, 
siekia įvykdyti jį kitomis prie
monėmis.

Nėra sunku nustatyti, kuriuo 
būdu atsirado --Vakaruose , klai
dingas tautiniai — komunistinės 
srovės įvertinimas. Tos srovės 
atstovai suprato, kad šiuo laiku 
jiems nėra praktiška ir toliau 
kurti komunistinę santvarką lig
šiol vartotais brutališkais meto
dais. Bet šis — laikinis ir dali
nis, taktikos pakeitimas nereiš
kia, kad jie būtų nustoję būti 
komunistais.

Tito Jugoslavijoje, Gomu)ka 
Lenkijoje (ir Imre Nagy Ven
grijoje) buvo savo laiku nema
žiau brutališki ir žiaurūs kaip 
Stalinas, Malenlcovas ar Chruš
čiovas Sovietų Sąjungoje. Kaip 
visiems žinoma, jie yra ištikimi 
jėga paremtos komunistinės po
litikos atstovai, paėmę valdžią 
smurtu, kuris sunaikino tūkstan
čių žmonių gyvybes. Jeigu jie 
dabar savo taktiką kai kuriais 
klausimais kiek švelnina, tai 
priežasties reikia ieškoti tik toje 
aplinkybėje, kad jie yra susidū
rę su pasipriešinimu, kurį jie 
stengiasi nugalėti ne tiesiogine 
frontaline akcija, bet elastiškes- 
niais ir suktesniais metodais. Ir 
kaip tik šitas taktikos pakeiti
mas dažnai laikomas Vakaruose 
nusisukimas nuo komunizmo.

Iš viso, geresniam pažinimui 
pavojaus, kurį kiekvieno atspal
vio komunizrpas sudaro Europai, 
būtų naudinga atsiminti, kad ko
munistiniai valdovai. Maskvoje, 
Belgrade, ..Varšuvoje, Budapešte 
ar kur kitur, tiek vidaus, tiek 
užsiepip politikos srity ..dažniau
siai ruošia, galą savo aukoms pa
laipsniui. Būtent, tokiu būdų, 
kad jų aukos, pamato visą joms 
gręsiantį pavojų, kai jau yra 
pervėlu, kai — vaizdžiai kalbant 
— jų gajva jau yra nukritusi.

Komunistinė santvarka kiek- 
viename krašte .visados yra lygi 
politinei beipąorąlipęi mirčiai. 
Niekas vadinamųjų tautinių ko
munistų. nėrą'iiįękg^ps .pareiškęs 
atsisakąs p^-l^ųęizmo. Nei 

lykus, bet ne pagrindinius klau
simus. Bolševikai turi seną šūkį: 
tautinė forma jr socialistinis, tai 
yra, komunistinis turinys. Tai 
buvo vienas pirmųjų šūkių, ku
riais bolševikai stengėsi užmig
dyti gyvenančių carų Rusijos te
ritorijoje tautų budrumą ir pa
traukti jas savo pusėn. Tikrumo
je gi, šio šūkio reikšmė yra ta, 
kad tautiniai jausmai yra tole
ruojami tiek ir tol. kiek jie gali 
būti išnaudoti komunizmo vieš
patavimui sustiprinti ir kol jie 
ištirpsta komunizme arba yra jo 
išrauti. Pažymėtina, kad asmuo, 
kurį Leninas buvo parinkęs šiai 
apgaulingai politikai vykdyti ir 
kuris tuo pradėjo savo karjerą, 
buvo kaip tik Stalinas — tauty
bių reikalų komisaras pirmose 
sovietų vyriausybėse.

Jeigu Gomulkos sugrįžimas į 
valdžią buvo sutiktas Lenkijoje 
su tam tikru atsikvėpimu, iš to 
negalima daryti išvadoš, kad 
žmonės būtų žiūrėję į tautinį ko
munizmą kaip į savo gyvenimo 
problemą ir laisvės siekių iš
sprendimą. Gomulkos paskelbta 
liberalizacija buvo lenkų sutikta 
kaip kasdieninio gyvenimo pa
lengvinimas belaukiant, kad jis 
prives prie komunistinės san
tvarkos panaikinimo. Ir kaip tik 
ši aplinkybė parodė, visą tauti
no komunizmo pavojingumą: ji 
sukelia iliuzijų bei nepagrįstų 
vilčių dėl naujų geresnių laikų, 
kurios neišsipildo. Antra, Go- 
mjjlkos sugrįžimas į valdžią su
žadino viltį, kad Lenkijos pri
klausomybei nuo Sovietų Sąjun
gos ateis galas. Tačiau ir tai bu
vo karti iliuzija, nes nuo to lai
ko praėjo jau dvylika mėnesių ir 
toji viltis taip pat neišsipildė.

Bet ir pats lenkų komunistų 
vadas pranešė neseniai savo par
tijos centro komiteto posėdy, ką 
jis mano apie laisvę. Jis yra pa
reiškęs štai ką: "Partija nesiren
gia uždaryti duris, kurios yra 
dabar demokratinei laisvei ir 
kritikai atdaros. Tačiau partija 
yra nusistačiusi tas duris geriau 
saugoti, negu ligšiol. Kritika 
bus galima reikšti, bet ta sąly
ga, kad socialistinė generalinė li-

»• t»iVaičaitis. Antraij k trečioj nuotraukojMvatiavhnų dalyviai pasirašo Vilties Draugijai įnašųs/Ketvir- 
įteikia A. Vaišiilui, iš Water|mry, laimė jnsiam Dirvos rėmėjų dovanų paskirstyme rašomąją mašinėlę.

gyvenimą,lUi»vą.sociaUnę;bei 
valstyl}tatWJ$v^K>_^

, taktikosliberalįzącijatt^ią «- 
skiriu kasdieninio gyvenimo da-

nija l|ūtų įii lanksto ir visiškai

Kai kurie šio grąsinančio įspė
jimo išsireiškimai reikaliiįgi pa
aiškinimo, nes jie pėidrtoti 
įprastam pas komunistus dalykų 
užtemdymui ir gali būti Vakarų 
skaitytojams nesuprantami. Tai
gi "demokratinę laisvę” reikia 
suprasti kaip komunistinę "lais
vę", kuri su demokratija teturi 
tiek pat bendra, kiek, pavyzdžiui, 
Sovietų Sąjungos konstitucija, 
kuri, einant bolševikų terminolo
gija, taip pat esanti demokrati
nė. Toliau "socialistinė generali
nė linija” tereiškia-komunistinę 
ideoldgiją ir politiką, kurių tiks
las yra įkurti komunistinę socia
linę ir valstybinę santvarką. 
Tokiu būdu anot Gomulkos yra 
uždrausta reikšti betkurią prie
šingą komunizmui nuomonę ir, 
žinoma, vesti bet kurią politinę 
akiciją prieš komunizmą. Lei
džiama tiktai "kritika”, kitaip 
sakant, diskusija dėl tobulesnių 

(Perkelta i 4 psl.)

Kiek dar gyvena 
stovyklose?

Šių metų pradžioje Vokietijo
je dar buvo 2000 lageriuose gy
venančių benamių užsieniečių 
bei pabėgėlių, čia įskaityti ir 
naujai atbėgantieji iš už gele
žinės uždangos, kurie priimami 
specialiuose lageriuose, šiuo me
tu 4-ose Bavarijos vyriausybės 
stovyklose dar yra 1311 asmenų. 
Dalis jų dar šiais metais bus 
perkelti j baigiamas statyti so
dybas.

Dėl benamių užsieniečių per
kėlimo į kitas Vokietijos dalis 
buvo pranešta, kad iš Bavarijos 
bus dar perkelta 3000 asmenų: 
1250 j Wuert.-Badeną, 150 į He- 
seną, 1500 į Nordrhein-Westfali- 
ją ir 100 Rheinland-Pfalzą. Pa
gal susitarimą su atitinkamais 
Vokietijos kraštais, pastarieji 
atsiunčia savo komisijas perkė- 
limuj tinkamų asmenų pasirink
ti. Perkeliamiesiems paruošiami 
butai užsieniečių sodybose, jie 
perkeliami valstybės lėšomis, 
jiems parūpinamas darbas ir jie 
tada skaitomi įkurdinti.

Pasirinkimas vyksta savano
riškumo principu iš darbingų as
menų tarpo, neskaitant nedar
bingų šeimos narių.

IŠWSUR
• Prezidentas Eisenhoweris 

po paskiitinlojo lengvo širdies 
smūgio, kiek pailsėjęs savo ūky
je, šį pirmadienį jau pilnai dirbo 
Baltuosiuose'Rūmuose. Spaudos 
sekretorius ' Hagerty pranešė, 
kad jis neturi jokių kalbėjimo 
sunkumų, apie kul iuos kai kurie 
laikraščiai buvo pranešę. Atsi
rado net nuomonių, kad prezi
dentas galėsiąs vykti ir į NATO 
konferenciją Paryžiuje, bet 
spaudos šėkretorius j tai nieko 
neatsakė.

• JAV pradėjo masinę 1500 
mylių skridimo raketų gamybą. 
Tomis raketomis bus apginkluo
tos visos JAV karinės bazės, 
esančios Europoje, Azijoje ir k.

• Indonezijoj prieš prezidentą 
Sukamo buvo įvykdytas pasikė
sinimas, kada jis lankė vieną 
mokyklą. Penki vaikai ir du po
licininkai nuo išsprogdintos gra
natos buvo užmušti. Pats prezi
dentas ir jo du mažamečiai vai
kai nebuvo nė’-aužeisti, nors su
žeistųjų skaičius Nemažas.

• Amerikos įąifekolinimas pa
siekė 515 '/j biliono dolerių. Tai 
išpuola po $3,014 kiekvienam 
krašto gyventojui, įskaitant ir 
mažamečius vaikus.

• Naujojoj Zelandijoj įvyku
siuose rinkimuose Labor Partija 
laimėjo iš 80 atstovų 41 atstovą. 
National partija praėjusiuose 
rinkimuose buvo gavusi 45 atsto
vus iš 80. Dabar tegavo tik 38 ranų ir viešbučių, augštųjų mo- 
atstovus. Vienas atstovas bus 
išrinktas vėliau papildomuose 
rinkimuose.

Darbo partija laimėjusi rinki
mus gyventojams pažadėdama 
mokesčių sumažinimą, gyvena
mųjų namų statybos geresnį fi
nansavimą ir paramą už augina
mus vaikus.

• Italijoje, eidamas 67 metus, 
lapkričio 30 d. mirė garsus te
noras Beniamino Gigli. Mirė 
staiga, greičiausia susirgęs Azi
jos flu. Prieš dvejus metus jis 
buvo gavęs širdies smūgį. Pra
ėjusį rugsėjį jis buvo lengvai su
žeistas automobilio nelaimėj.

Po šio karo B. Gigli buvo pa
kliuvęs j "demokratų” nemalo
nę, kam jis dainavęs Italijoj ir 
Vokietijoj ten esant diktatū
roms. Jis atsakęs, kad politika 
jam nerūpėjusi, o dainavimo są-, "Versalis” __ dabar "Gintaras”
lygos buvusios geros. ' ir buvusi garsioji Kauno "plet-
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Naują greito skridimo rekordą Los Angeles — New York ir atgal 
pastatė kapitonas Robert M. Sweet skrisdamas sprausminiu RF 

101. Tą kelią praskrido per 6 vai. 42 minutes ir 6.7 sek.

KAUNAS ŠIANDIEN
Iš negausių Lietuvoje dabar 

pasirodančių turistams skirtų 
informacinių leidinių apie Lie
tuvos miestus mažiausias, bet 
bene estetiškiausias yra leidinė
lis apie Kauną, išleistas šį rude
nį. Katros leidyklos tai leidinys 
— nenurodyta, bet spausdinta, 
kaip ir visi gražesnieji leidiniai, 
pas senus pažįstamus, tai yra 
buv. "Spindulio” spaustuvėj, dą- 
bar vadinamoj Karolio Požėlos 
vardu ir esančioj nors ir toj pa
čioj vietoj, bet jau ne Miško, o 
Puškino gatvės 11.nr.

Kaip paprastai, taip ir šiame 
leidinyje turistas konkrečios in
formacijos apie miestą ras tik 
trupinėlius, ir tuos pačius nerei
kalingus. Nereikalingus todėl, 
kad adresai duodami tik muzie
jų, teatrų bei kino-teatrų, resto- 

kainė” — Konrado kavinė, dabar 
gražiai vadinama "Tulpė”. Ar 
tai ir viskas?

Informacinė knygelė nieko 
daugiau nemini. Ir iš jokių šalti
nių neteko patirti, kad Kaune 
tikrai būtų {augiau viešbučių ar 
viešų restoranų-valgyklų, į ku
riuos pakeleivis galėtųų užeiti.

Teatrai du: buvęs Valstybės 
teatras, dabar vadinamas Kauno 
valstybiniu muzikiniu dramos 
teatru, ir Jaunojo žiūrovo teat
ras, įsikūrę? buvusiame "Metro
politam” kino-teatre.

Kino teatrai tie patys ir ten 
pat, tik vardai kiti, ir nebe visi, 
kurie buvo seniau. Buvusi "Glo- 
ria” (greta Valst. teatro) dabar
— "Baltija”. Buvęs "Capitol” 
(Šaulių Sąjungos centro kaimy
nystėj) dabar — "Kanklės”; už 
penketo narni) nuo jo buvęs "Fo- 
rum” dabar — "Laisvė”; pasku
tiniaisiais nepriklausomybės me
tais atidarytasis kino-teatras 
"Romuva” pasiliko ir vardu ne
pakeistu.

Gražu ir gerai, kad bent var
dai sulietuvėjo (tautinėforma!). 
Mažiukas "Triumfas” išnyko. 
Taigi Laisvės alėjoj dviem kino- 
teatrais mažiau ... Ir Žaliakalny 
Aukštaičių gatvės kampe prie 
Savanorių prospekto buvusi 
"Banga” kažkur dingo, liko tik 
tolimesnė (Dabar "Raudonosios 
armijos prosp.” 112 nr.) "Dai
na”. Nebėra nei Šančių "Satur
no”, nei Viliampolės ”Union” su 
"Lituanica”: jų vietose Šančiuo
se yra "Talka” (Sodų g. 34), Vi
lijampolėj "Tėvynė” (Markso g. 
4a) ir Aleksote "Pašvaistė” (An
takalnio gt. 2).

Turistui — muziejų lankyto
jui informacinė knygelė irgi ne
daug tepadės, nes, miesto plano 
nesant, nurodymas, kad Litera
tūros muziejus yra Muziejaus gt. 
5 nedaug teapšviečia, žinoma, 
kas atsimena, jog tai buvę Mai
ronio namai (vėliau tenai buvo 
Lietuvių tautosakos archyvas), 
tas jau gali numanyti, kuria link
me reikia j autobusą sėsti. Vy
tauto Didžiojo muziejui ir Čiur
lionio Galerijai surasti (dabar 
vadinasi "Kauno valstybinis is
torinis muziejus” ir "Kauno val
stybinis M. K. Čiurlionio vardo 
dailės muziejus) Kaune lengva 
be jokio adreso ir plano. Pagal 
adresą — pirmasis tebėra Done
laičio gt. 34, o antrasis "persi
kėlęs” iš Putvinskio gatvės 29 
nr. j S. Neries gt. 29 nr.

Esama ir naujo "muziejaus"
— tai "Petro Cvirkos memoria
linis muziejus”, įtaisytas M. Sle
ževičiaus namuose, Donelaičio 
gt. 9. Ten pat esama ir bibliote
kos. Apie Maironio ar Vaižganto 
memorialinius muziejus negirdė
ti ..,

šiek tiek nauja muziejų srity
je tai, Mokslų Akademijos Biolo
gijos instituto zoologijos muzie
jus, įkurdintus, buv. Cėntralinio 
žydų banko "pasaže", Laisvės 
alėja 76, tuoj .'už paštą Tai bus 
bene Gamtos-Matematikos fakul
teto palikimas., likęs, likvidavus 
Vytauto Didžiojo universitetą ir 
jo vietoj palikus institutais pa

kyklų, bibliotekų, ir archyvų, ar 
kompartijos -bei komjaunimo 
centrų. Nereikalingi tie adresai 
dėl tos paprastos priežasties, 
kad. pavyzdžiui, viešbučiai nuro
dyti visame Kaune tik... trys: 
"Kaunas" — buvęs "Kęstučio” 
viešbutis, Laisvės Alėjoi (dabar 
"Stalino prospekto”) 21 nr., to
liau "Lietuvos viešbutis" (tas 
pats, kaip seniau) ir "Nemunas" 
— buvęs "Versalis". Kaune juos 
ir be adreso, kartą patekęs į Lais
vės alėją, turistas pamatys, arba 
kiekvienas praeivis pirštu paro
dys, nei negalvodamas, koks te
nai gatvės numeris. Tas pats ir 
su teatrais, kurie visi vienoj toj 
pačioj gatvėj. Restoranai, pagal 
informacijų knygelę, irgi tik 
trys, vėl toj pačioj gatvėj: tai 
senasis "Metropolis”, buvęs

TAUTINES 
SĄJUNGOS 

DARBAI
Amerikos Lietuvių Tautinės 

Sąjungos centro valdybos posė
dyje, kuriame taip pat dalyvavo 
Sąjungos tarybos prezidiumo na
riai Ant: Olis ir dr. St. Biežis, iš
klausyta inž. E. Bartkaus ir A. 
Lapinsko pranešimų. apie gerai 
pavykusį tautinių organizacijų 
suvažiavimą Bostone ir ALTo 
konferenciją Washingtone ir ap
svarstyta tautinio kongreso ren
gimo, Vilties vajaus, Sąjungos 
atstovavimo ALTe, Sąjungos lei
dinių ir kt. klausimai.

Chicagos skyriaus sumanymą 
— suorganizuoti skyriaus radijo 
valandėlę — nutarta praplėsti ir 
organizuoti ALT S-gos valandėlę 
visoje Amerikoje, Valandėlės 
planui paruošti sudaryta komi
sija iš Ant. Olio, inž. E. Bart
kaus, inž. J. Jurkūno, dr. Br. Dir
meikio ir inž. A. Bakšio.

Techniškai ALTS-gos radijo 
valandėlė bus įjungta į Margu
čio radijo tarnybą. Pirmosios 
programos numatomos apie kitų 
metų vasario mėnesį. Kaip ir ka
da jos galės būti transliuojamos 
įvairiuose JAV miestuose, pri
klausys nuo vietos sąlygų ir vie
tos taut. organizacijų talkos.

Vykdant centro valdybos dar
bo sričių padalos planą, jau su
daryta Spaudos ir informacijos 
komisija; Jos pirmininkas — dr.
J. Paplėnas, nariai — J. Jurevi
čius, V. Kasniūnas ir inž. Z. Re
kašius: Skyriuose šios srities 
darbui vadovaus skyrių spaudos 
ir informacijos vedėjai. Kai ka
riuose skyriuose jie jau parink
ti: Bostone — St. Santvarų, 
Baltimorėje — K. Pažemėnu, 
ęhicagoje — Petrauskas. Netru
kus jie turi būti parinkti ir ki
tose vietose.

Pačiu aktualiausiu šio meto 
uždaviniu centro valdyba laiko 
y ilties kapitalo. padidinimą.. Juo 
greičiau ir efektingiau ši akcija 
bus Įvykdyta, juo greičiau paju
sime jos vaistus.

verstus tik medicinos ir techni
kos fakultetus.

Reikalų atlikti atvykusiam į 
Kąųpą keleiviui knygutė teikia 
informacijų tik apie augštąaias 
mokyklas bei institutus, ne apie 
kitas įstaigas ar įmones, šių tei
rautis, turbūt, reikia specialioje 
informacijos įstaigoje — Stalino 
pr. 28, kur, turbūt, pasižiūrės, 
ar verta pasakyti, kur kas yra...

Lietuvos Veterinarijos Akade
mija ir Lietuvos Žemės Ūkio 
Akademija tebėra pasilikusios 
savo ir senuosius vardus,, o Ve
terinarijos Akademija taip pat 
ir savo seną adresą — Tilžės gt. 
18 (Nepriklausomybės laikais 
pastatytuose rūmuose).

Žemės Ūkio Akademija įsikū
rusi buvusioj žemės Ūkio Minis
terijoj (dabar nebe Kęstučio, o 
Gorkio gt. 15) kalba apie naujų 
rūmų statybą už Aleksoto.

Medicinos institutas tebesilai
ko Medicinos lakulteto rūmuose, 
Mickevičiaus gt. 7. Taip pat ir 
Sporto institutas laikosi Sporto 
rūmuose (ir didžiuojasi prieš 20 
metų tik laikine, specialiai tarp
tautinėms krepšinio rungtynėms 
pastatyta hale) — Sporto gt. 10.

Tik Politechnikos institutas 
užėmė žymias vietas. Jo centras 
— Donelaičio 35, buv. žemės 
Bankas ir Užs. Reikalų M-ja. Iš 
iliustracijų ir teksto matyti, kad 
Mechanikos fakultetas yra įsikū
ręs buv. universiteto didžiuo
siuose rūmuose, o architektūros 
fakultetas — Baltojoj Gulbėj 
(rotušėj).

"Pažangos” rūmuose (Laisvės 
alėja 29) įsikūrę net trys įvai
rūs institutai; Mokslų Akademi
jos Energetikos ir Elektrotech
nikos institutas, Hidrotechnikos 
ir melioracijos mokslinio tyrimo 
institutas, ir Miškų ūkio moks
linio tyrimo institutas.

šaulių Sąjungos Centrąn jsi- 
kraustęs "Vakarinis mariuitmo- 
leninizmo universitetas". . ’ ’

Gerus gyventojus turi preky
bos ir Pramonės rūmai: Valuty- ' 

(Pukšite | ■ peL) ■ ■ i
t



iMina

I

J

. \
i

pereitąjį metais pasira-
8ytąititartį su Tėvų Prėnciško-

N E RIZ IK U O K I T E

•DIRVA* Nr. 48

LMkuauian Weekly, publlshed by 
American Lithuanian Presj A Budie 
Aas’n VILTIS, Ino. (Non-profit), 
1272 East 71 St., Cleveland 8. Ohio.

Telephone:. HEnderson 1-8344. 
Issued in Cleveland every Thursday. 

Editor: Balys Gaidiiflnaa.
Entered as Second-CIaas matter 

December Bth, 1915, at Cleveland 
under the act of March 3, 1879.

Subecription per year in advanee: 
in the United Statės -*• *5.00 in Ca- 
nada — 85.50, elsewhero — *8.50.

Single eopy — 10 eanta.

■

namu

siunta 1111 M, 
landė pafd

Balys Gsidžįūnaį
r' ■ ■■■■ , * ve ■ ■ I

• Stanys Šnairam paruošė 
•paadai MVO poarijos rinktinę, 
kariai lua ąUėraičius iš jo

atrinko Bernardas 
i, o išleisti autiko 'J. 

Kapaffihm, > 11

8L Santvaras turi < paruošęs 
spaudai ir naujų silėraščiy rin
kini, i
• Cbvtiaado VaidUos Teatraą 
grtiodllo mėn. Jv<L (šeštadienį j 
BrooMyne vaidina Brando* Ates
tatą. Rangia. Nmy' Yorko Lietu
vių Be menė* Kultūros Ta
ryba, f 'Vaidinimas įvyksta Ap? 
reiškimo Parapijos salėje. Pra
džia S vai. vąkaro.
• Aamrikoe Lietuvių Tautinės 
Sąjuagua Nemarko skyrius gruo
džio mėn. 14 d. (šeštadienį) 7:30 
vai. šv. Jurgio Draugijos salėje 
*— 780 New York Avė. rengia 
pobūvį, į- kurį atvyksta V. Ab- 
raitis, A. Senikas ir kiti. Bus 
aptarta daug aktualių reikalų,

rfetifinatni įsijungti' j ivllnariai__  7 ____ „ - ,
ties 'Draugiją 4r tuo pateiktį
Dirvoj ------ u‘-‘

racusei

tjrrinėti3 vadžių .kenkimą žjp<>

I reiškimu vaidinimas labai pati- 

vos metinė kaina nuo ateinančių 
1958 metų pradžios bus jau ne 
*5.00, bet *8X0. Tai ae Dirvos 
metinės prenumeratos pakėlP 
mas, bet jos pritaikymas prie 
dukart savaitini* leidimo, ir ta 
kaina yra lygiai vienoda J visus 
kraštus, kaip JAV, taip Kana
doje, taip Pietų Amęrikos vals
tybėse, taip Australijoje, taip ir 
Europos valstybėse.

Kiti laikraščiai kelią kainas 
pačio laikraščio nedažnindami. 
Tuo tarpu mes Dirvą nuo 1958 
metų pradžios skaitytojams duo
sime du kaltus dažniau, vienok 
jos kainą nepakeliam dvigubai, 
kaip turėtume daryti. Mes kai. 
nos nepakeldami tikime, kad atį 
siras daugiau naujų skaitytojų 
ir tuos kainos skirtumų* išly
gins. Taip pat tikime, kad mftįų 
nusistatymą į vlsps .kraštus pa
likti vienodą Dirvos prenumera
tą skaitytojai taip pat įvertins. 
Nustatydami metinę Dirvos pre
numeratos kainą m'es atąiminėm 
ir tą aplinkybę, įp£d i ne
savo noru taip ' 
lį išsiskirstė, todėl tegul 
siems ir vienoda kaina. -v

Amerikoj gyvenantieji prie 
dabartinės prenumeratos kainos L !?’ '

-ne*J. Netikėtai ilgesniam laikui 
'susirgus vjenam "Spaustuvės rai
džių rinkėjui knygos išleidimą 
teko atidėti rudeniui. Susidaręs 
ilgesnįs laisvas laikotarpis buvo 
išnaudotas trūkstamų žinių rin
kimui, papildymams ir bendrai] 
knygos tobulinimui. Dėl to kny-' 
ga pasidarė gerokai didesnė, ne
gu buvo planuota, o tas dar la
biau pasunkino ir taip jau užtęs- 
;tą knygos surinkimą. Tadgi P. L. 
ŽINYNAS b" vėl negalės pasiro
dyti lapkričio mėnesį, kaip buvo 
numatyta atidedant knygos iš
leidimą rudeniui.

šiuo metu ŽINYNO surinkimas 
eina prie galo, bet dar kiek už
truks kol jis bus atspausdintas ir

gos, kad dar. geriau galėtų į tą 
įdomią pasaką įsigilinti. Taigi ir 
mano paties būŪtavimas, kad 
gal jiems toks vaidinimo būdas 
nepatiks, bus sunkokas, visiškai 
nepasiteisino.

Sunku pasakyti, kieno didžiau
si nuopelnai. — režisorės B. Tū- 
keliavičiūtės ar viso kolektyvo, 
kuris tą pasaką vaidino-pasako- 
jo. Visi buvo įtikinantys, visi la
bai vykusiai savo rolėms parink
ti, kad bp grimo velnias buvo 
velniu, jaunikis jaunikiu, kar- 
čiamninkas karčiamninku ir t.t.

Įauklime, kad Montrealio 
Dramos Teatras šviesiai lietuviš
kam gyvenime prašvitęs, saulės 

-.šviesa mums dažniau šviestų ir 
■nalijų lietuviškų veikalų parody
tų!

Pasguho Lietuvių 
Žinyiio 

prenumeratoriams
• ■ •

-----------------------

,nų špaustuve Brooklyne P. L. 
ŽINYNO spausdinimas turįjo

turės pridėti tik $8.00.; Gyve-'ų 
ną Kanadoje tik 32.50, o gyveną 
kituose tolimesniuose kraštuose ' 
tik $1.50. Tuo tarpu visi laikraš
tį gaus du kartus dažniau.

Skelbdami naują Dirvas kainą, 
leidžiant nuo 1958 amtų pradšten 
jau dukart per savaitę, mes ir 
kviečiame visus skaitytojus prie 
tos kainos prisitaikyti. Siunčiant 
metinę prenumeratą siųskit ; 
88.00. Pusei metų \ užsisakant 
siųskit |4.00. Perkant Dirvą pa
vieniais numeriai* mokėkit ly
giai tokią pat kalbą, kaip Ir iki 
šiol, po 10 et. už numerį.

•
Baltaragio Malūną Montrealio 

Lietuvių Dramos Teatras Cieva* 
landė pasuko praėjusį šeštadienį. 
Geri ankstyvesni atsiliepimai iš 
jų vaidinimo Chicagoje, Detroi
te ir kitur sutraukė apie 500 žiū
rovų, perpildydami lietuvių sa
lę, kad ir vėl reikėjo pasakyti: ji 
mums permaža ir skurdoka ... 
Bet šiuo kart jūrų skautai tą 
skurdoką salę išgražino, kiek tįk 
įmanydami, jūriniais Ženklais ir 
vėliavomis. O susirinkusieji į 
vaidinimą nesigailėjo. Pamatė ir 
naują ir įtikinantį valdinimą-pa- 
sakoj imą.

Apie Baltaragio Malūną Dir
voje jau esame keliais atvejais 
rašę. Nebekartosime, kad Ji ver
ta visiems pamatytį, kur tik 
montrealiečiai nūkoliaM, bet 
mums šiuo atveju įdomu iškelti 
dar vieną aplinkybę, tai kiilp 
reaguoja į tokį pastatymo būdą 
mūsų jaunimas, kuris dabar lan
ko gimnazijas ir taip pa| į gyve
nimą eina nešdamąsū tūkstan
čius naujumų. -v

Po vaidinimo turėjau progos 
pasikalbėti su daugeliu mūsų 
jaunuolių, kurių tam*.vaidinime 
buvo tikrai gausu. Tai ir dl^. vie
nas džiugus reiškinys, kąd 
jaunimas nuo lietuvybės HMttfe, 
Baą. . ’ ’.:>

Tų 'jaupuolių vienbalsiu f;įaa-

dūkai! savaitinį leidimą. 
idartyĄąš Yčas, dirbąs Šy7 

si (1 Vnjijersįteto . MolffgŲoą 
srityje/ IjuYO, išvykę* į Afriką 
L, "V",,' 
gtii. Ten lšpitvo S mėnesius, f /.

• iVioleta Yčkitė užbaigė1 biblio^ 
teko* vėdėfėis darbą Oklnavbj. 
Dabar paskirta dirbti aviacijoj 
bibliotekoj New Yorkę. ■,
• | Atsiust* ^paminėti nauja, ,lia- 
riąųs KgtU&io knyga romąnas 
"Miškais Ąjjma ruodiio". Kny
gą išleido Terros leidykla, 51Ą 
psl, kaštuoją ?(>.00, Labai .tįnka 
švenčių dovanoms, gražiai įriš
ta J Jnęįiią'/yiršelius. Gaunama 
Terros .leidykloje — 3333 So. 
Halstėd St., Chįcago 8,111. ir Dir? 
vis redakcijoje.

4 J

toriavo konferencijai Jonas Gi- 
jMdti*. '

•' Prof. Mečy* Madtovįčius, 
■kaitė Chicagos skyriuj paskaitą 
*B*ly* flrMg* k*eetą**, patiek
damas visą eilę prisiminimų Jr 
vaizdų apie šį didįjį mūsų litera
tą, Ištraukas iš Balio Sruogos 
knygos "Dievų Miške”, kuri lie
čia jo atsiminimus iš Stutthofo 
koncentracijos stovyklos, skaitė 
Raimundas Mieželis. Susirinki
mas baigtas studentiškame po- 1 
būvyje* pas skyriaus sekretorę 
Dalią Modestavičiūtę. s i i

• Studentų Sąjungos suvažia- ' 
vime New Yorke iš Chicagos ■ 
dalyvavo Santaros Centro Val
dybos vicepirmininkas Gabrie
lius Gedvilą, iždininkas Ramojus 
Valtys, visa skyriaus valdyba ir 
dar keletas narių. Santarlečiai 
sudarė didžiausią dalį Chicagė* ' 
atstovų.

įrištas. Iš Tėvų Pranciškonų 
spaustuvės yra gautas pakarto
tinas užtikrinimas,, kad šį kartą ; 
knyga bus gatava iš
siuntinėjimui 1958 
;.m. sausio mėnesį, iš 
ŽINYNO redaktoriaus pusės vis
kas yra padaryta, ir jei ne spaus
tuvės techniškos kliūtys, knyga ' 
jau dabar būtų gatava išsiunti- 1 
dėjimui. ■’

Atsiprašydamas gerbiamų pre- 1 
numeratorių už auvėlinimą, kar- 1 
tu prašau pranešti ir paėjus ad- 1 
resus tų, kuria įyra pąkeitę gy
venamąsias vietas po knygos už- 1 
siprenumeravimo, k»d būtų ga- 1 
Įima iš anksto papiruošti' lšsiun- 
'tinėjimui, kai tik knygos spaus
dinimas bu* baigtas.

Iki Naujų Metų užsiprenume
ravusieji P. L. ŽINYNU (Lithu
anian Worid Diractory) gaus uį 
penkis dolerius kietais apdarais, 
vėliau» ta*
siųsti:-. <8Š
Strcet,Naw York24,N ! *

J. 8. AUTO 8ERVICE j
Sav. J, Švarcas

1254 Addtson Road 
Tel. HE 1-6352 

Atdara nuo ryto 8 iki 7 y. v.

AUTOMAŠINŲ 
TAISYMAS 

Mašinų viršaus taisymas 
ir dažymas; motorų, stab- 

- dilų patikrinimas ir taisy
mas, greičio dėžės ir kt. ma
šinos dalių įdėjimas.
Parduodami amžini aku* 
miiliatoriai.
24 taura tewing.

Dienūs telef.: HE 1*6352. 
Nakties telef..: LI 1-4611.

SANTAR1EČIŲ 1 
GYVENIME’

DAIL. VIKTORO VIZGIRDOS 
KŪRYBOS PARODA*

Dailininkų Viktoro Vizgirdos 
kūrinių parodą, vykusią Bosto
ne, Lietuvit* Tautinės Sąjungos 
namuose, galirha laikyti apžval
gine. Reikto pripažinti, kad ši 
paroda, apimanti 50 dailininko 
tapybos ir vitražo kūrinių, rodo 
visą eilę pajėgiausių tapybos 
drobių, sukurtų lietuvių tremties 
dailėje. ./

Pats dailininkas save darbais 
nėra lengvai prieinamas daugu
mai mūsų žiūrovų, nes jojo tapy
biniai uždaviniai ir jų sprendi
mas yra be tariamai • išviršinių 
daiktinės aplinkos efektų, užim- 
ponuojančiųktiužetą ar atsimini
mo sentimentų, i .i

v. Vizgįtoąpjtfą grynos tapy
bos šalininkas,. kur pagrindinis 
elementas, nusveriantis kitus, 
yra — spalvą. Žiūrovui atliepti 
3palvai, jos visame tyirtingume 
ir giliame esmės pajutime — nė
ra lengva, irf^iąž*iai reikia ilges
nio kontaktavimo su tapyba ir 
spalvinio išsilavinimo.

Nenuostabu, kad parodoje do
minuoja peizažo, kaip neišse
miamai spalvų šaltinis kiekvie
nam dailininkui, o kartu ir vie
nas sunkiausių; uždavinių gryna
me tapybos sprendime. Spalva 
taip pat nuleipto ir portretuose, 
naturmortuose. ir interieruose. 
Tapytojas tikriausiai neskirtų 
dėmesio vaisių, lėkštei ar vazai 
su gėlėmis, jei ne jos spalvų mag
netas. Ir portretai neateina į V. 
Vizgirdos tapybą dėl modelio pa
našumo, bet dėl spalvinių ir nuo-

f » •• DbžL Vi Viirirdoa autoportretas.
• • • * ’ ‘ • . *

tapybinis objektas ■— pradžia 
dailininko išgyvenymui. ' Pana
šumu portretuose arba objekto 
daiktine tapatybe dailininkas 
beveik visai nesirūpinai,

V. Vizgirda spalvą jaučia la
bai intensyviai ir ją perduoda 
drobėje su didele jėga. Tai ryš
ku spalvų priešpastatyme ir net 
grynai spalvos teehhlškame dės
tyme drobėje. Jo teptuko brūkš
nys, paviršutiniška akimi žiū
rint, atrodytų paprastu nerūpes
tingumu ir, tik-giliau įžvelgę, 
galėsinįe jame matyti intensyvų 
pergyvenimą.

I
Bažnyčia Bostone”, "Old North 
Church Bostone” Ir eilė kitų. Įdo
mių, naujų, beveik nelauktų tonų 
ir nuotaikų įneša "Vidurvasaris 
Kanadoje". Subtilus, o kartu be
veik paslaptingai gūdus peiza
žas, jis parddoje beveik vienas.

Natiurmortai, portretai ir in- 
terierai savo tonuose šiltesni, ta
pybiniai daugiau racionalūs ir 
konstruoti. Čia yra daugiau dė
mesio ir formai, kuria bendrai 
dailininkas nedaug tesirūpina. 
Čia yra ir svarstymo, o kartais 
ir stabtukų ir ne visiško tikru- 
mb, nors pav. "Autoportretas

šalia spalvos antru pagrindi- ’ IąL®! vitališkas ^fr 
niu elementu V. Vizgirdos tapy
boje reiktų laikyti ritmą, kurį 
galinu* > pagadinti, j udėsio varia
vimo ir atšikšrlojimo jėga, šis 
elementas dailininko kūryboje 
perduotas su dideliu, beveik gai
vališku gamtos mastu. Taip, pa
vyzdžiui, jojo medžio kamienai 
ir lapija pajungti dideliam, sun
kiam, beveik rituališkam šokiui. 
Paminėtinas "Freiburgo peisa- 
žas". čia, ir daugumoje kitų pei- 
sažų, dailininkas rodo didelę at
palaiduotą kūrybinę jėga visame 
betarpiškume.

Labai įdomu pastebėti,. kad 
ypatingai peizažuose V. Vizgir
da, sąmoningai ąr ne, yra išlai
kęs iki dabar mūsų krašto šiau
rietišką nuotaiką spalvos mels
vame prigesintame tone. Taip 
pat pastebėtina, kad peizažuose 
dailininkas beveik visuomet išsi
tiesia visu savo tapybiniu ūgiu 
— patiekdamas žiūrovui su dide- 

taikos sugestįjjj. Tema yra tik liu tikrumu. Minėtini "šv. Petro

SIŲSDAMI DOVANU SIUNTINIUS I LIETUVĄ ĄR JOTAS SSSR DALIS
• Siųskite siuntinius per patikimą firmą, kuri veikia pagal sutarty M Inturiatu, Maskvoje.

Kr. Msurica iifldn, prezidentas GLOBĖ TRAVEL SEBV1CE tik 
ką sugrjto iš SS3B, kur jie vedi derybas dėl naujo* ratarties iu Intu- 
ristu. Jis tyrinėjo dovanų siuntinių situacijų ir rado, kad tSkatanėiai 
siuntinių grąžinami j JAV-bes todėl,, kad jie būna arba Betinkamai su
pakuoti, nekorektiškai įkainuoti, arb* netinkamai dokumsąMoti. TadM 
svarbu, kad |4s veiktumėte su firma, kuri dvidešimt pesUtią autą pa
tyrimu Mk«r< putkiaualą paaMUJimą. >

Mūsą UabM jedidlstes, mt|ių priemones pagerinto*, nauji skyriai 
atidaryti ir višltot padaryta, kad pašreitlnty mume patikėtų eluntinlų

Ik į *Į i ' p - J 1
KIEKVIENAS glVNTINYS TBA JtyDBALSTAS VIENOS DI- 

MIAU8IO8 ĄFlHtĄlJDOS BENDROVU. . . t >
- Ižai Seanta VišiiiaUH toąta bišnyja Žiriėa, kuri padalo parodyti 

ktakyienam tašau kUjeatoi liudijimo nuorašą.

SIUNTINIŲ GAVIMAS PAŠTU PATVIRTINAMAS IR SĄSKAITĄ IŽSlUNCIAilA LAIKE DVIDEŠIMT KĖTUR Ų ^ALANDŲ. 

JŪSŲ PAČIŲ APSAUGAI, SIŲSKITE 8IUNTINIU8 PER
l eit J ' . . r.-;

GLOBĖ TRAVEL SEKVICE
f‘ ffL* u S. — 2C2-■ * <lf '■> >♦ unpvĘs- n/: r*’ i *t< n”?' v -< £ < 1 H u .-‘I. .Itjr. UlttVKHv fi. -

71S W«lairt St, Phltatophia S, Pa.

b

|991 Broaduay 
N*V York 28, N. Y. 
Tej. LYeeum 5-0900
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SKAUTAI
LIETUVOS SKAUTUA 

|«ENGB f 40-8IU8 METUS V 
(sks) Lapkr. 1 d. Lietuvių 

Skautų S-ga įžengė j 40-sius sa
vo gyvavimo ir darbo metus. 
LSB Vyriausiasis Skautininkas 
savo KRIVŪLĖJE Brolijos va
dovams siunčia nuoširdžiausius 
sveikinimus ir linkėjimus.

JUBILIEJINIŲ METŲ 
SKAUTŲ VARŽYBOS 

(sks) Brolijos Vyriausiasis 
Skautininkas paskelbė nuo. 1957 
m. gruodžio 1 d. Jubiliejinių 1958 
metų lietuviško skautavimo var
žybas visiems LSB vienetams. 
Varžybų taisyklės pridėtos prie 

'Krivūlės. Jos buvo paruoštos 
Biolijoą patyrusių skautininkų: 
vyrį..sktn.-Ant. Saulafčib irJvjrr, 
sktn. Alekso Matonio. Varžybį 
Vyr. Komisijos pirmininku pa
kviestas v.’ s. A. Saulaitis, Old 
Colonial Rd., Oakville, Conn., 
USA. Jam pavesta sudaryti Vyr. 
Varžybų Komisiją.

geriausių drobių parodoje. Mi
nėtinas taip pat "Autoportretas 
<6>”

Bendrai V. Vizgirdos tapybo
je daug mūsų Lietuvos žemės 
sielvarto, nuostalgijos, o taip pat 
iž vitališkos jėgos. Kalbant apie 
vitražus, šis kūrybinis pojūtis 
prabyla net tragiškumu. Ypatin
gai išskirtinas vitražas ’’Kražir 
skerdynės" savo sunkiomis for
momis ir spalviniu intensyvumu. 
Norėtųsi teigti, kad čia- švine 
sunkumas vargu ar tik grynai 
techninis elementas vitraže. Tai 
yra mūsų krašto sunkumas šian- 
iien. Juoda švino našta ir kru
vino'stiklo šauksmą*- Nesuabe
josiu, kad tas pats vitražas, da: 
rytas' laisvame Vilniuje,. būtų 
’engvesnis, o gal ir mažiau įspū
dingas. ....

Paminėtina "Sopulingoji Die
vo Motina", nors šis vitražas 
stiklo ir formų žaisme jau be
veik rytietiškai ornamentalus. 
Reikia pastebėti, kad vitražai, 
savo piešinio formqmis yra ar
čiausiai mūsų liaudies meno for
mų pajautimo. Ypatingai čio
nykštėje šio krašto aplinkoje — 
jie yr* labai saviti ir mohumen- 
talfta,

Baigiant reikta pažymėti, kad 
ne vienas Svetimtautis dailinin
kas bsra V. Visgirdą už pernelyg 
didelį kuklumą savo uždarume. 
II kūrybinė verta daug, 
daug didesnio dėi»Š8io, nei vie- 
nas Bo- RostonM,^

V. Viesulas
' a." .

• Santaros Nėjr Yorkoskyriur 
ruoši* Naujų M*tų sutikimą 
įtartu su Sambūrio Svies* sky- 
įumi ir New Yorko sporto klu- 
$į. TUtlniaėli-K#:^i|6,;įįąu ke- 
Hritas i* eilė*, Na^į Žętiį suti
kima* praei* linksmoje nuotai
koje^. Smulkesnė*' mforinacijos 
'■'UB ikslbiemo* *paudoje.' 

pravedė. B*

TAUTINĖS STOVYKLOS 
KOMISIJA '

(aks) Tautinės 1958 m. Sto
vyklos komisija darbą pradėjo 
Clevelande. Jos pirmininku LSS 
Pirmija pakvietė vyr. sktn. Pra
ną Karalių, 4W East 123 St., 
•Jleveląnd 8, Ohio. Jo vardu ra
šoma bendrais TS reikalais. Spe
cifiniais Seserijos reikalais ra
šoma — psktn. R. Nasvytienei, 
17618 Ingleside Avė., Clevėland 
19, Ohio. Brolijos reik. — sktn. 
Vyt. Civinskui, 490 East 118th 
St, Cleveland 8, Ohio.

BALTOJI LELIJA
(sks) Brolijos repr. leidinys 

anglų kalba ”WHITE BADGE” 
gaunamas pas jo redaktorių 
psktn. Ant. Banionį, 8336 Logan 
St., Detroit 9, Mich., USA. Būtų 
labai gražu, kad *k. vienetai už
sakytų ir paskleistų minėtą lei
dinį kuo plačiau svetimtaučių 
tarpe. ”White Badge" turėjo di
delį pasisekimą Pasaulinėje 
Džiamborėje ir BSA Tautinėje 
Džiamborėje.

Y-

KALĖDINIS GERASIS 
DARBELIS

(sks) Brolijos Vyriausiasis 
Skautininkas paskelbė Brolijos 
vienetams, gruodžio mėn- KALĖ
DŲ GEROJO DARBELIO mė
nesiu. Vokietijoje ■ esantiems 
Skautams ir skautėms paremti. 
Etom reikalui visi Brolijos nėriai 
aukoja: neuždirbantieji po 10 c., 
o! uždirbantieji — 25 c. Surinkti - 
pinigai siunčiami adresu ; sMr- 
Tautvydas Gailius) (16): Huet- 
tonfeįd punpėrtHeim, Litaui 
schres Gy mnasiurp, Schlora Renn 
hof, • Germany. / ■. < ■?' .-t?
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visų 
kų” kūrybą ir paM

čiu ir toliau Liet, laisvinimo ko
voj dalyvauti per Lietuvos Ne
priklausomybės Talką, jos dar
bus remiant lėšomis per Lietu
vos Nepriklausomybės Fondą.

Vaclovo Nelhybelio "Daina Suite’*‘
y i» . • / ' . • . 1 « v • <

Bremeno Baltų Dienų .Simfo
ninio koncerto kulminacinis taš
kas buvo "Daina Suite” premje
ra, kurią 1956 m. vasarą parašė 
suomių-čekų kilmės kompozito
rius Vaclav Nelhybel.

Nors kompozitorius niekad 
Lietuvoje nebuvo ir neslepia sa
vo savito stiliaus bei kilmės, vi
sos veikalo keturios dalys pa

akintos lietuvių dainų tematika.. 
^Kompozitorius čia sąmoningai 
tęsė lietuvių-čekų ryšius muzi
kos srityje, kuriuos kadaise pra
dėjo Antoninas Dvorzakas, ku
rie buvo tęsiami Nepriklausomy
bės laikais, ir kurie ir šiandien 
tebėra gyvi bendroje "sateliti
nėje” nelaisvėje.

Pirmoji dalis ”Campanile” yra 
tarsi paminklas senovės Lietu
vos didybei. Temai pasirinkta 
daina ”0 ko jūs liūdit", kuri tik
rai skamba, kaip galingas vidur
amžių choralas ir kuri kasdien 
praskambėdavo nuo Kauno Karo 
Muziejaus bokšto. Ją kompozito
rius žinojo ir jo vaizduotėje kilo 
asociacija su skriejančiu Vyčiu, 
tai Kęstučiu, "Paskutiniu Rite
riu". Didingą žibančiais trimi
tais ir kitais vario instrumentais 
intonuojamą melodiją kone per 
visą veikalą lydi varpų dūžiai.

Antroje dalyje tarsi pavaiz
duotas kaimo vaizdelis, pilnas iš
daigų. Autorius gilinosi j Lietu
vos vaizdus, matė begalę kaimo 
bažnytėlių nuotraukų; kartu 
bandė parodyti tai, kas jam lie
tuvių būdą, palyginus su kitais 
pabaltiečiais, atrodė charakte-. 
ringą.

Mes patys save dažnai vaiz
duojamės > lyrikais, svajotojais, 
vargdieniškais filosofais, ir už
mirštam, kad gal tikrumoje esa
me kiek kitokį. Nepatinka daug 
kam, kad toks Mykolas Biržiška, 
pripažindamas lietuviams tą "ly
rinį bruožą”, visgi sako, kad 
"bendrai paėmus lietuviai yra 
labai temperamentingi — tai pa
baltiečių ispanai!”

Panašios išvados, turbūt, yra 
priėjęs ir mūsų bičiulis Nelhybe
lis. Jis vaizduoja kaimo vargo- 
rtinką, nuėjusį bažnyčion pasi
praktikuoti: pradeda kaip ir 
pridera rimtoje vietoje, intonuo
damas fūgą. Pravedęs visus ke- 
turius balsus ir tarsi įsitikinęs, 
kad pirštai dar kiaušo, pereina 
į kitą, linksmesnę "Oželio” šokio 
temą. Ją vystydamas, kompozi
torius parodo savo didelį impro
vizacinį talentą ir gaivumą. Ži
nodamas "Oželio" figūras, pasi
spardymus, pasibadymus, jis ir 
leidžia orkestrui juoktis komiš
kai' glissando počiūžiais, aštrių

fleitų riktelėjimais ir sunkaus 
vario patrepsėjimais.

Trečidji dalis "Pastorale” 
(ųuasi Passacaglia) nagrinėja 
liaudies dainos "Ėsk Karvute" 
temą, kurią komp. žinojo iš J. 
Gruodžio kankles imituojančios 
fortepijoninės fraktūros. Temą 
tylutėliai užveda čelestos ir tri
kampio duetas; ją perima sodrus 
anglų ragas, fleitos ir styginiai. 
Tema moteriškai didėja, pasie
kia fortissimo laipsnį ir vėl at
virkščia tvarka mažėja instru
mentai — palieka vėl tos pačios 
čėlestos ir trikampio duetėlis.

Nespėjus atsigauti nuo tylių 
lyriškų momentų, tarsi didžiau
siu trenksmu atsiveria durys į 
klojimą, kur dūksta jaunimas, 
švęsdamas pabaigtuves. Klega 
orkestras, tarsi girdisi riksmas 
merginų ir vaikinų, kai pilstosi 
vieni kitus šaltu vandeniu per 
įkaitusias nugaras. Toliau jau 
orkestras parodo, kad kompozi
torius yra tikras orkestro spal
vų valdymo virtuozas. Kai kurie 
instrumentaciniai šios "Finale 
Rustico" dalies efektai yra tikrai 
sensacingi, nauji ir įdomūs. Tai 
žinoma nėra atsitiktinis dalykas; 
Nelhybelio žodžiais tariant, "be 
putojančios kaimo gyvybės, čia 
norėjau pademonstruoti, kaip ir 
mažu sąstatu, išnaudojant atski
rų instrumentų kraštutines sa
vybes, galima pasiekti maksima- 
linio garsų efekto”.

Po įžangos kompozitorius tuo
jau įveda ir kontrastuoja abi pa
grindines temas "Skamba skam
ba kankliai” ir "Oi mergyte tu 
jaunoji” (pastarąją suprasda
mas temperamentingai, komp. 
žinoma apsilenkė su gana liūdnu 
tekstu — bet kartu parodė mūsų 
dainų didžiuli emocinį ir varia- 
cinį patvarumą!). Vidurinėje da
lyje dar įvedama daina "Ar aš 
ne vyšnelė” ir "Kas bus močiu
tė” tematiniai elementai, dar 
kartą grįžta atskirai abi temos, 
kartojama įžanga ir gradiozi- 
niam finale komp. veda abi te
mas ' kanoniškai iki tikrai efek
tingos pabaigos.

Su šiuo veikalu mūsų muzika 
susilaukė gražaus, efektingo ir 
daug kuo naujoviško įnašo. 1919 
iri. gimęs Vadovas Nelhybelis 
yra vienas iš stipriausių* čekų 
jaunosios kartos talentų. Tuojau 
po karo jis pagarsėjo savo di
džiule "Simf. Reųuiem” oratori
ja ; jis gavo valst. stipendiją, iš
vyko Šveicarijon tęsti studijų. 
Tenai buvo garsaus <|irigento ir 
pedegogo Eugene Ansermet asis
tentu. Zueriche toliau tyrė bei 
dėstė liaudies dainų savumus

KETURI SUSITIKIMAI

Orkestrui, ir 
aich.Mgyiril 

lkneaenaib

_ ęs Wriffft| 
kiekvieno. stiliuje. Tačiau, vien 
pažinimu, jie? pasitenkina: jis 
bando pasiekti naujos amalganuį- 
cijps, kaip pav. Carl Orff, kurio 
vienveiksmę operą; "Dfej Kluge*’ 
jis pirmasis pastatė Šveicarijoje. 

Nelhybelio kūrybos skąlėpla- 
tū jjĮ siekia nuoSaliburgo simfo
ninės mUzflęos festivalių iki šita- 
foninio džazo baidymų. ’ Slapy
vardžiu jis yra parašęs ir muzi
ką ne vienai TV operai Ameri
koje, kuri susilaukė gražaus 
įvertinimo net iš tokio Charles 
Muhch, kuris rengiasi statyti jo 
"Simfoninį Reąuiem”. f

Po komunistinio ferversmo 
Pragoję (1948 m.) kompozito
rius nebegrįžo Į savo tėvynę, ir 
nesenai emigravo j JAV.

Už šią netikėtą pasaulinę 
premjerą, būkime pirmoje eilėje 
dėkingi Bremeno Simfoniniam

•Gta- 
iįffgąstatąs 
MS iš Bre-

s ame- 
_ į ,; pašalpas,
stotis nebętųripinigų; jam išlai- 
kjrti. Koncertasjariįbaltiečių 
mūzika tad; buv? pirmasis to or- 

; ‘ a8 ir 
tvarky- 

t vizuotame!, bei at- 
n • • j*i 1>i graži, 

kartu ir graudi iniciatyva! Or- 
keėtras susideda’ Ii ‘prityrusių 
.mittlkų, kurių kiekvienas žino 
*avo darbą ir kųrie .užsispyrę 
darbuojasi, nepaisydami visų 
sunkumų. , ■

Tas kolektyvas, žinoma, mielai 
gros ir niūsų lietuvišką muziką, 
ir Čia būtų progaį palyginti už 
nedideles sumas,' kartą įgroti 
bent dalį mūsų simfoninės muzi
kos į plokšteles! Iš to raudos bū
tų visiems — mums kartą įsi
klausyti ir įsitikinti, kad turime 
daužau muzikos tūrių, negu 
sapnuojame; o jiems’būtų pa
galba išsilaikyti kaip kolektyvui.

1

Talkai pa 
LNF-a valdybė, 
darbų svarbą 
svarsčiusi skilia: jos darbams 
remti lėšas.

Kaip žinia, praeitą vasarą vy- 
kusieji tarp LNT ir kitų laisvi
nimo veiksnių ^vieningo darbo 
beieškant pasitarimai teigiamų 
rezultatų neatnešė, todėl LNT ir 
toliau dirba realų darbą nelenk
tyniaudama su kitais veiksniais 
ir nekartodama anų darbų: nes 
Lietuva kiekvienanri iš mūs tebė
ra, brangi ir todėl būtų bepras
miška laukti ir tikėtis, kad tik 
koks nors lėisv. veiksnys akty
viai toj kovoj dalyvautų. Tam 
darbui labai plati dirva yra vi
siems, ne vien politikams, bet ir 
kultūrininkams bei jų darbų rė
mėjams.

Lietuvos laisvinimo darbas tai 
nėra vien partinis mitingas, ku
ris ir baigiasi vien gražiomis, 
laisvės šaukiančiomis rezoliuci
jomis. Naudinga retkarčiais ir 
tai, tačiau šiose sąlygose tokio

rbp .pagrinde tegali būti tik 
ūsų visų labai ilgas ir rimtas 

darbas ir tokių darbu.rtmimas. 
»?Ta proga tenka priminti, kad 
nuoširdžiai besirūpinančių Lie
tuvos laisve turime ir iš Euro
poj likusių žmonių, kurie ne de- 
monstracijomis, tuščiomis frazė
mis, bėt pavieniai' dirba didėlius, 
Lietuvos vardui garsinti darbus. 
Iš jų yra V, Banaitis, K. Dran
ga, S. Vykintas, J. Bataitis ir 
kiti, kurie tyliai, bet ryžtingai 
dirba aukodami visą savo poilsio 
laiką,

Panašių asmenybių turime ir 
čia, ir kituose laisvuose kraštuo
se. Ateity pasistengsim plačiąją 
visuomenę smulkiau informuoti 

xapie LNT ir pavienių, jos remia
mų asmenų darbus, nes mūsų rė
mėjai, atiduodami savo sunkiai 
uždirbtą auką turi žinoti, kaip ir 
kur ji sunaudojama. ., - <> -

Baigdamas turiu pasidžiaugji, 
kad ligi šiol LNT darbas mūsų 
viuomenėj buvo tinkamai su
prastas ir įvertintas, todėl kvie-

Dar tebėra laikas aiąiti piaigus 
Labiausiai norimą dovaną 

KalUonu | Lietuvą

Pilnai garantuot* — Oficialiai
100 rublių — $10.00. Už persiunti

mą *5.00. Didžiausia orderis *50.00, 
bet jūs galite siųsti kiek norite per
laidų, kad ir tam pačiam gavėjui.

Pristatoma laike 2 savaičių. Siųski
te dabar, kad iėvengus Kalėdų skubą. 
Praiome reikalauti mūsų 16 puslapių 
katalogą maistui, drabužiams ir vais
tams į SSSR siųsti.

GRAMERCY
744 BROAD STREET, 

Room 925 
NEWARK, N. J.

Licenesed and Bonded by N. J. 
Statė Banking Commission

KODĖL REIKIA REMTI LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBES FONDĄ

Fondo pirm. Antano Senilco ltalba, pasakyta 
Boatono suvažiavime

LNF-o valdyba yra renkama 
dviems metanu iš aukojusių ne
mažiau kaip 60 dol. metams na
rių ir šių 4-rių organizacijų po 
vieną atstovą: Lietuvių Tautinio 
Sąjūdžio, Atgimimo Sąjūdžio, 
Rezistencinės Santarvės ir Lais
vės Kovotojų.

šiuo metu Lietuvos Nepriklau
somybės Fondo valdybą sudaro:

Antanas Senikas — pirm.
Emilija čekienė — vivepirm. 
Aleksandras Daunys — sekr. 
Aloyzas Petrikas — narys ir 
Kazys Siliūnas — iždininkas. 
Ligi šiol LNF idėją remia visi

Teisingai pastebėjo suvažiavi
mą atidarydamas Ig. Vileniškis, 
kad daugumą tremtinių pradeda 
apimti apatija spaudai, organi
zacijoms ir net aktyviam daly
vavime Lietuvos laisvinimo ko
voj.

Kodėl taip yra? Gal patys gy
vendami laisvės krašte pradedam 
pamiršti pavergtų kraštų įgim
tą laisvės troškimą, gal jaučia
mės savo pareigą jau pakankš- 
mai atlikę, o gal jėgos pradeda 
apleisti ir todėl dolerį maloniau 
spausti juodai dienai, nes kiek
vienas organizacinis darbas ar 
kitų dirbančių rėmimas yra su nariai, rėmėjai ir plati visuome- 
juo surištas. •

Kiekvienai organizacijai ar pa
skiram asmeniui stengiantis 
įgyvendinti savo siekimus bei 
planus, daugiau ar mažiau rei
kalinga lėšų, tai pareina nuo už
davinių vykdymo svarbios ir di
dumo. Gi mūBų išeivijos veikla 
bei Lietuvos laisvinimo kova, 
bent šiuo metu, daugiausia šiuo 
pagrindu — pinigais ir remiasi. 
Bet ar verta dėl to likti neby
liais, trauktis iš lietuviškos veik
los baro nusinešant ir didelę da
lį Lietuvos ateities — jaunimo.

Plačiau čia supažindinsiu jums 
gerai žinoma 1955 m. kovo 1 d. 
New Yorko Aukš. Teismo II-me 
distrikte oficialiai įregistruota 
institucija — Lietuvos Nepri
klausomybės Fondu, kuris buvo 
įsteigtas remti Lietuvos Nepri
klausomybės Talkos darbus, lie
čiančius dalyvavimą Lietuvos 
laisvinimo kovoj.

nė. Nežiūrint Į tai, kad LNF bu
vo dar tik pradinė institucija, 
Jbs uždaviniai Ir siekimai "dau
geliui dar mažai žinomi, tačiau 
pirmaisiais savo egzistencijos 
1956 m. LNF turėjo $4383 paja
mų ir tiek pat išlaidų. 1956 m. 
16312 pajamų ir kiek mažiau iš
laidų ir 1967 m. iki šios dienos 
turėta $5500 pajamų ir $4000 iš
laidų. Už praeitus dvejus metus 
apyskaitos buvo skelbtos spau
doj. Už šiuos metus pasirodys 
sausio-vasario mėn.

Per paskutinius tris metų ket
virčius stambesnės pajamos at
rodo taip: Michigan — 1200 dol., 
New York — 1000 dol., IUinois 
— 1000 dol., Massachusetts — 
500 doi., Worcester, Mass. — 
300, Ohio ir Pennsylvania virš 
300 dol. ir t.t. Kai kurios vietos 
turi surinkę, bet dar neatsiskai
tė.

Lietuvos Nepriklausom y b ė s

DABAR UŽ VIETINES KAINAS!

neįtiks
Šviesesnis!

Joks kitas Amerikos alus neprilygs Stroh’s nes joks alus neverdamas kaip Stroh’s

h* tM> C*.
DrtroS 24. MkNgon

Devyniolikoj sujungtų varinių katilų, 
•** Stroh’s ugnim verdamas iki 2000 laips

nių duoda patį geriausj skonį. Dėl to jis yra 
šviesesnis, skanesnis, labiau gaivinantis sko
nis, kokį tik Stroh’s alus gali duoti.

1.

LAISVĖS KOVOTOJU
SLĖPTUVĖJE

Paruošė J. P. PALUKAITIS

Kunigas atsisuka į komiteto narius ir 
prasideda gyvas pokalbis. Po valandėlės ša- 

«, žurnalisto atsisėda Klara. Ji vis dar tebė
ga cigaretę po cigaretės.

— Jūs rūkote perdaug, — sako repor
teris.

Klara linkteli galva.
— Anksčiau aš teveik nerūkiau, tačiau 

dabar įpratau. — Ir tyliai sako: — Žinot, 
mūsų reikalai nėra geri. Aš jaučiu. Aš žinau. 
Kaip gi kitaip ir begalėtų-būti.

— Kodėl nebėgate? Dabar daugybė ven
grų perėina Austrijos sieną, ir, atrodo, dar 
daugiau bėga. ,

— žinau. Vakar prasidėjo mūsiškių bė
gimas, kai, sakykim, dar viskas atrodė mūsų 

- Atsidusus priduria; — Dieve, kės 
1 dar atsitiks !

Ęeporteris guodžia ją:
, Nebūtinai juk viskas turi pašlyti.

— Taip, stebuklų visuomet atsitinka. 
Bet, žiūrėkit, rūtai taip paprastai* neatsi-

trauks. Tik pagalvokit, kaip tai pakenktų jų 
prestižui, kokio milžiniško strateginių pozi
cijų pergrupavimo reikėtų, atsitraukus iš 
Vengrijos. Visą radaro tinklą turėtų iš naujo 
įrengti.

— Jūs gerai informuota apie tuos da
lykus.

— Studijavau politiką ir ekonomiką ir 
sugebu šį tą sudurstyti. Bet kas iš to šian
dien. Tik ryškiau viską matai, ir tai kėlią 
baimę. Kol Janos tvirtas, dar galiu pernešti, 
bet, kai jis suabejoja, man bloga.

Reporteris pasižiūri į laikrodį.
— Jau po vidurnakčio. Už kelių valandų, 

dar šiandien, grįšiu Vienon. Jei norite, galite 
drauge važiuoti.

Klara nusišypso.
— Jūs labai draugiškas, tačiau aš neti

kiu, kad važiuočiau.
• —Kodėl nė?

Ji trukteli pečiais. Reporteris klausia:
— Janos? ■ '■

Ji neatsako. Jos tylėjimas yra pakanka
mas atsakymas.

— Seniai pažįstami?
— Kelios dienos. Nuo revoliucijos pra

džios. Nors atrodo, tartum būčiau labai sena 
pažįstama, žinot, tai nėra meilė, kaip norma
liais laikais. Pastarosiomis dienomis aš save 
įtikinėjau: ne jį tu myli, bet tai, ką jis įkū
nija. Suprantate? Jis stiprus, ryžtingas, drą
sus. Aš nenoriu net teigti, kad jis yra žymus 
žmogus; jis niekada neturės įtakos visam 
kraštui, nes jis ne politikas. Jis ir ne filo
sofas, kaip jau žinote, ne mąstytojas, tačiau 
veiklus pilna to žodžio prasme tuo metu, kai 
daugumas žmonių pasyvūs. Jis kažkaip įsi
pynęs j revoliucijos sąvoką. Ir man atrodo, 
kad tokiam vyrui reikia žmonių, kurie liktų 
su juo. /

— Tad šiandien tikrai nevažiuojate per 
Bieną? — sako reporteris šypsodamasis.

— Ne, ačiū labai už pasiūlymą?-— Stai
ga jos žvilgsnis pasidaro svajingas. — Tik
rai, būtų puiku. Į Vieną, į Vakarus. , Atgal į
žmones, kuriems nereikia aplink. dAirytis, jevietis. Maskvietis paima popierį, pieštuką 
prieš pratariant žodį..Į gatves, pilnas žmonių, ir parašo keturis kryželius: "Va-sil-jevs-kis”. 
kurie ramiai eina savais keliais; susitinka, Kijevietis sužavėtas; ”0, aš suprantu! Tu 
džiaugiasi iT kenčia, tačiau gali'elgtis laisvai, daktaras Vasiljevskis!” — sako, rodydamas 
ir nekliudomai. pirmąjį iš keturių kryželių.

Garsus juokai nutraukia ją. Dvasiškis Tuo laikli pasigirsta baisus dundėjimas, 
stovi apsuptas komiteto narių, Etirie raitosi tartum kas sprogtų arba visas namas nugar-

iš juoko. Dabar jis prieina prie reporterio.
— Aš papasakojau vieną juoką. Jei su

prasite, pabandysiu išversti į vokiečių kalbą.
— Jūs kalbate puikiai vokiškai, — sako ■ 

žurnalistas.
— Nekalbu. Bet mums, vengrams, rei

kia mokėti svetimų kalbų; kas gi, be mielojo 
Dievulio ir mūsų pačių, supranta vengriš
kai?

Na, prie temos, Debreceno stoty sėdi du 
vyrai. Vienas pasižiūri į kitą ir sako: ”Tu 
ruskis ?’’ — ”Da”, — atsako antras. "Iš kur ?”
— "Maskva. Tu?" — "Kijevas”. — "Taip".
— "Maskva turi būti labai gražus miestas",
— sako kalbusis. "Yra”, — "Kaip vadiniesi?”
klausia toliau kijevietis. "Vasilevskis”. — 
"Puiku! Ir aš Vasilevskis!” — "Taip”. — 
"Prašau, drauge, man paaiškint, kaip tu ra
šai Vasilevskį?” __ "Labai paprastai, kaip
visi. Tu?" — "Aš rašau taip (jis paima pieš
tuką ir popierio ir parašo tris kryželius): 
Vasil-jevs-kis”. Maskvietis purto galvą:. "Aš 
taip nerašau”. — "Kaip tad?" — klausia ki-

mėtų rūsin. Kažkas dunda, griaudžia virš 
galvų, paskui dar 'keli atskiri garsai, ir vėl 
tyla.

Rūsio įgula sustingsta. Niekas nekalba, 
beveik nekvėpuoja. Tik Klara, stovėdama ša
lia žurnalisto, prabyla:

— Akmenys. Įspėjimo signalas!
žodžio pakanka, kad įtampa atlyžtų. Vi

si staiga sukalba, visi nori kažką daryti, visi 
maišosi vienas kitam po kojų. Bet tuoj pat 
grįžtama tvarkon: Janos suploja rankomis, 
visi nutyla ir pasiruošusieji smukti pro ant
rąją skylę sustoja. Per porą akimirkų užge
sinamos visos žvakės bei lempos ir komiteto 
nariams išdalinami pasieny stovėjusieji gink
lai. Ir granatos kovotojų rankose. Tik Belos 
paruoštieji Molotovo kokteliai tebestovi ant 
stalo. Visi tyli ir laukia naujų garsų.

Kurį laiką visiškai tylu, pagaliau pasi
girsta atkeliamos šildymo rūsio suveriamos 
durys. Vėl tyla. Tada žingsniai — vieno žmo
gaus, kito, keleto, lipančių žemyn kopėčiomis.

Tą pačią akimirką rūsy atslūgsta milži
niška įtampa. Visi atsidūsta, kaikurie nusi
keikia. Uždegamos žvakės ir lempos. Įėjimo 
angoje stovi Palas, jį sutikti siųstas sargy- 
binią ir svetimas vyras.

Pikti žodžiai skraido kambaryje. Aišku, 
kad rūsyje esantieji kaltina ir bara atvyku
sius, o pastarieji, kiek sugebėdami, ginasi.

Ii /
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CHICAGft Illinois, 
3741 W. 26th Street 

Tel. CR 7-2126

MOŠŲ SKYRIAI: 
RETHOIT, Mlehigan, 

11*01 4<* Campau Avė., 
Tek TOwnsend 8-0298

HARTFORD, Connecticut, 
661 Albany Avenue, 
Tel. CHapel 7-5164

LO3 ANGELES, Californlą, 
121 S. Vermont Avė. 
Tel. DUnkirk 5-6550

NEWĄRK, New Jeršęy, 
203 Market Street 

Tek MĄrket 2-6937

Galite siųsti medžiagas drabužiams, naujus drabužius,- avalynę, 
odas, siūvamaa mažinąs, rašomas mašinžles, musikos instrumentus, 
maisto produktas, vaistas ir visokius kitas daiktus.

Galite atnežti savo siuntinius į bet kurių mūsų įstaiga, o taip pat 
......................................į SSSR čia 

persiuntimo Išlaidos
saiita afeiuati raita. P*5ta gauti ja»* daiktai pasiuntimui i 
mtfeą įataigpM paraitytai, apakaiiįtaMmM muitu, pensiuntin 
ir tuoj jum* paaiunčiam* t įkaita. Gavus jūsų patvirtinimą ir perlaidą 
■iunttaya, ba jokia atidtliojtao, itaiunčiamaa adresatui.

Jtyų patogumui mū»ų įataigoaa galite riųntiniui gauti Įvairiausiu 
daiktų pačiomis lomiausiomis kainomis. Taip kad siuntini galite suda
ryti atsilankę į mftsų ištaigą.

X
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Tęgu visi sueina liętuviftęon pastogėn
Seattlo lietuviai (Wuh.)

Pasikalbėjimas su D. L. K. Gedimino 
Draugijos steigėju

i ;
tramiejųs Sutk* ir dar porą.

— Jie visi mirė, likęs aš vie
nas jaučių čįidęję pareigą, kad 
tas dafbąs būtų tęsiamas. Tie 
šeši ir buvome į). L. K. GedlmL 
no Draugijos steigėjai. Čia buvo 
gražus lietuviškas rūmas, į kurį 
susirinkdavome 150 broliškų šie? 
lų. Visi gyvenome viena ir ta 
pačią mįntiml — meile Lietuvai 
|r padėti nusikratyti lietuvių 
tautui rusiško jungo. Draugijoje 
buvome visi jauni entuziastai, 
nuovargis ta| niekas. Arėme ir 
kultūrinę vagą. Turėjome chorą 
ir orkestrėlį.

— Atsimenu, supratęs lietu- 
yiškos dainos reikšmę, ryžausi 
ir nesigailėjau išlaidų, pergaben
ti mylim* Vanagaitį ir Pakšt* 
iš Portlando J Seattle. Tuo metu 
Vanagaitis keliavo po lietuviš
kas kolonijas.

— Vanagaičio kupletais ir dai
nomis Seattlo Jietuvįąi buvo su
žavėti. To didžiojo patrioto nė
ra, bet jo mylimas Marutis guli 
ant mana šiandien*.

— Gadiminp draugovė tai 
užuovėją, kur visi pasijusdavom 
nore valandėlę bevelkščioją Lie
tuvos laukuose. Čia skambėjo 
Birutės daina, ir iš tikros širdies 
galim sakyti, jog tvirtai buvo

— Mažas lietuvių būrelis, 1L 1 
kimo nublokštas, atpijūrėme to
limiausiame šio kontinento už- i 
kampyje — Seattle. Visi buvome 1 
apimti didelės širdgėlos apleis- i 
darni gimtuosius laukus ir lan- i 
koše žirgus. Visi atsiskirdamj i 
aplaistėme graudžiomis ašaromis i 
tuos takelius, kuriais dar maži 1 
būdami bėgiojome. Neišdils nė ; 
vienam atvykėliui iš atminties ; 
tų upelių čiurlenimas ir gegutės 
pavasarinis kukavimas. Ir tais 
jausmais perpildytos mūsų šir- i 
dys ųžgęs, — tais žodžiais Baltra- ' 
miejus Sutka pradėjo pasakoti j 
ilgojo gyvenimo kelių.

— Man, prastam ir neišmoks
lintam žmogeliui, dažnai liūdna 
darosi ir nesuprantama, kad tie 
patys lietuviai, to paties likimo 
išblaškyti po pasaulį, negalime 
apimti savo širdžių vienybės idė-

- ja. Kąžkaa sugebėjo pasėti ne
santaikų senųjų ir naujųjų at
vykėlių tarpe. Dieve Tu mano, 
juk nė vienas neapleidome savo 
krašto su šypsena, juk kiekvie
nas atsisveikinę ir atsigrįžę tols
tant nuo tėviškės atsisukdavome 
šimtus kartų. Ir visi iš mūsų, 
esu tikras, matėme tėvų pasku
tinį kryžiaus žepkl*. Taigi, kiek
vienas lietuvis, mano išmanymu, 
kur j'ąu jis bebūtų pasaulio už
kampyje, yra tremtinys,

— Gimiau Simno parapijoje 
lygiai 1880 m. Mokiausi kaime 
pas daraktorių tik vien* šiem* 
išmokdamas skaityti maldakny
gę. Ir 1890 metais rudenį, išhu- 
čiavęs plačiąsias Lietuvos girias, 
pilnas jaunatviškų vilčių, vos 19 
metų, nenorėdamas tarnauti oku
pantui perbridau slaptai per upe
lį ir atsidūriau toje pačioje 
tremtinio padėtyje. Aišku, kaip 
ir kiekvieno mūsų tėvų žemes 
sūnaus, kelias buvo nepaprastai 
sunkus ir žiaurus. Padirbėjęs ke
letą metų Pennsylvanijos anglių 
kasyklose, matydamas mūsų at
žalyno, tojo gražiojo jaunimo 
mirtingumą, ryžausi keliauti to
liau. Ir 1903 metais Velykų pir
mą dieną atvykau į Seattle. Tuoj 
gavau darbą laivų statykloje 
Bremerton. Taigi tame mieste ir 
būsiu pirmas lietuvis.

Būdinga atsiminti, kad pir
mieji atvykėliai giliai suprato ir 
įvertino lietuviškų draugijų ir 
spaudos reikšmę lietuvybei išlai
kyti.

— Vieną vakarą, 1905 m. su
sirinkę apie šešeį* Domininko 
Miliaus saliūne (čia buvo visų 
lietuvių užeiga) ir pasirašėme 
ant pirmųjų steigėjų sąrašo: 
Domininkas Milius, Aleksas Kal
vaitis, Pranas Stąnkevičius, Bal-

me vieningi. Kas t* vlenybą 
šiandien sugriovė? <.

—ė Nors Gedimino draugijos 
nariai buvome paprasti Lietuvos 
laukų vaikai, bet didžiai supra
tome dvi tiesas; toleranciją ir 
sąžinės laisvę. Nejaugi mes 4ai 
šiandien praradome? Draugijos 
tęstinumą būtina išlaikyti. Tai 
palikimas mirusių kūrėjų. Nieks 
negali jų likviduoti. Ir mūsų pra
retėjusias eilės, kurias sudaro 
vos 60 narių, turi papildyti nau-i 
jųjų ir pirmųjų atvykėlių, vaikai.

Ji® kuėję lietuviško® pastogėj 
susidraugaus, sųsUalbėa kaip 
moka, b lietuviškas instinktą* 
juosigujungs. - i j
7 ^ Lietuviškom _ _____ ?__,
joms> priklausau nuo plrmoa atr 
vykimo dienos. Ir su taip ndelų 
mano širdžiai įletuviškoa spau
dos žodžiu niekad neeiskyriaa, 
Gal tas ir išsaugojo mane, iltinį 
lietuviškos dirvos arfojuoLv-Lį 
tai žodžiais baigė pasikalbėjimų 
Baltramiejus Sutka.

K.Raibėnas
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Varpo penkmetis ir apmastymas ateičiai
Nuo to laiko, kai Varpo cho- riniams — operų ištraukoms, 

ras atsirado Toronte, kiekvienais 
metais duoda metinius koncer
tus. Penkių metų sukakčiai pa
minėti davė jubiliejinį koncertą, 
kuris buvo vienoje iš geresnių 
Toronto salių — Eatono audito
rijoje 1957 m. lapkričio mėn. 9 d,

šiam koncertui buvo pakviesta 
talkininkauti solistės iš Cleve- 
lando J. Krištolaitytė ir A. Stem- 
putienė ir solistai Iš Toronto V. 
Verikaitls ir H. Rožaitis.

Jau ir anksčiau Varpo choras 
dįdelę avo koncertų dalį užpil
dydavo pasauliniais kūriniais, 
tačiau šiame,-išskiriant įžanginę, 
tradicinę A. Vanagaičio Laisvės 
Varpo giesmę ”0 skambink per 
amžius vaikams Lietuvos...” ir 
St, Šimkaus kantatą "Atsisveiki
nimas su Tėvyne”; visa progra
ma buvo skirta pasauliniams kū-

Pasirinktas žanras yra sunkus, 
reikalaująs netik geros balsinės 
medžiagos, bet ir gero muzikinio 
paruošimo, kas paprastai mėgė
jų chorams yra sunkiai įveikia
ma. Tačiau Varpo choras, vado
vaujamas talentingo muziko, di
rigento St. Gailevičiaus, jau pen- 
keri 'metai šiame žanre parodė 
nuostabių rezultatų. Ir šiame ju
biliejiniame koncerte choro pa
siektais rezultatais turėjo pro
gos pasidžiaugti apie 70Q kon
certo klausytojų.

Pirmojoje koncerto dalyje 
Krištolaitytė padainavę V» Ja
kubėno Gėlės iš šieno if St. Gai
levičiaus Klajūnui. Antroje kon
certo dalyje ji dar padainavo dvi 
arijas: ii V. Biellini operos Son- 
nambula ir G. Rossini op. Sevili
jos Kirpėjas.

' 1...........=pss=!s====
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KITAS SSSR DALIS YRA
PARCELS TO RUSSIA, INC.

VEIKIA pagal specialų susitarimą ąu INTURIST, Maskvoje
1530 Bedford Avė., Brooklyn 16, N. Y., Tei INgersol 7-7272, INgersol-7-6465

Priėmimo PfenKto*
New York City, 78 Second Ave„ Tel. ORchard 4-1540 •

GALITE SIŲSTI TIK NAUJUS DAIKTUS

j VarikąUb padainavo V, X. 
alčio Pabėk bareli, Ataimini- 

auui ir Aghbnėlėa. A. StanPužie- 
ai padainkvoB. Budriūno Ty
kiai, tykiaJi y. Jakubėno Pieme
nų raliavimas ir K. V. Banaičio 
Savo skambančia daina.

Neatimant" solistų dainavimo 
gilesnio vertinimo; reikią pasai 
(kytl kad jiė visi ‘parodė puikų 
profesinį dainavimo pasiruošimą 
it būvio šiltai publikos sutikti.

Varpas pirmosdaliea pabąigoi 
je su ..solistais J. Krištolaitytė, 
A. Stempužįęne ir Vi Verikjdčjų 
ątliko įspūdingą balsiniai ir jau. 
trią žodžiais St, Šimkaus kanta
tą Atsisveikinimas su Tėvyne.

Kantatą buvo išpildyta pasi
gėrėtinai puikiai ir publikos bu
vo priimta ilgais aplodismentais.

.Antrojte koncerto dalyje cho
ras atliko ištraukas iš operų: 
prologą iš operos Romeo ir Juliją 
(Ch. Gounod), noktiurną iš Va
saros nakties sapnas (F. Men- 
deison) ir ištraukas iš F; Smeto
na op. Parduotoji nuotaka. Su 
.sol. Ą. Stempužiene atliko iš G. 
Verdi op, Trubadūras Azucenos 
ariją ir čigonų chorą ir iš G- Bi- 
zet op. Carmen Habaneros par
tiją. Pabaigai buvo duotas G. 
Verdi op. Aida II-ras paveikslas 
koncertinėj formoj, dalyvaujant 
visiems minėtiems solistams ir 
H. Rožaičiui.

Visa choro programa buvo at
likta puikiai, tačiau ąukščiausį 
kulminacinį punktą pasiekė at
liekant Aidos Il-r* paveikslą,

metodų Į<hnunizmu( įkurti, I)** 
ir ji yra aprėžta’ Ičomūnfrtinte 

................u"laisvės”, spygliuotąja viris., I
Kaip' dėlA tautinio konuinizmo 

reikšmės tarptautinėje plotmėje, 
tai čia jo padariniai yra dar ma
žesni, galima pasakyti; kad prak
tiškai, jų čia visai nematyti. 
Praėjusiais metais nei Tito,nei 
Gomuika ar Mao-TsetTunga*.nė
ra nieko padarę esančiam Jtcm- 

■, -r.1*1'.

Siuntiniai Haiunžiami per 24 valanda* nuo Ją gavimo. Jie adresatą 
pasiekia 'per 6-7 savaites. Oro paštu siuntiniai nueina per 7-10 dieną.

Siuntiniu priatatripas garantuojama* gavįjo parašu.
. Jūs (imate per mūsų fetaig* (avėjo Pasirašytu kvit*.
5 Mūšų įstaigose dirbs potyrę darbininkai ir jų yra tiek, kad kiekvie-. 

naS klijentas patarnaujamas labai al(ubjai. Atvyjrųa j ištaigą jums ne
reikia laukti. Jūsų reikalai sutvarkomi bematant. , ,

Jūsų siuntiniai mūsų įstaigose sutvarkomi, supakuojami taip tvar
kingai, kad siuntinys adresatą pasiekia pilpiausioje tvarkoje.

Mūsų {staiga per ilgą metų veiklos laiką išsiuntė šimtus tūkstančių 
siuntinių ir visi siuntėjai mūsų įstaigų patarnavimu patenkinti. Todėl 
jūs 4t»4>asitikėjimu galite kreiptis i mūsų įstaigą

PARCELS TO RUSSIA, INC.
1930 Bodford Avė., Brooldyn 16, N. Y.

ši įstaiga atidaryta kagdlra ir sekmadieniais nuo 9 iki 6 vai.,; šeštadieniais 9 • 4.
MANHATĘNK PRIĖMIMO PUNKTAS 78 Second Avė., New YorR City, N. Y.

PHILADELPHIA 23, Pa, 
832 North 7th Street 

Tel. WA 3-1747

Janos mosuoja kumštimi Palo panosėje, ta
čiau vėliau susivaldo ir pašaukią trijulę rū- 
sin. Tąda komiteto nariai apsupa svetimąjį
— Mikloso pasiuntinį, kuris pradeda kalbėti.

Klara išverčia žurnalistui:
— Palas tvirtina, kad pasiuntinys nu

vertęs akmenis, jam ir sargybiniui dar ne
spėjus parodyti kelio.

— Kažkaip neįtikėtina, — sako repor
teris.'

— Taip sako ir Janos, tačiau jie tvirti
na, kad taip buvę.

Pasiuntinys pasakė žinią ir Janos jį dar 
klausinėja. Iš veidų matyti, kad žinia nėra 
linksma.

— Taip, ji nėra, — atsidūsta dvasiškis.
— Vasilevskiai ateina.

Prieina Klara.
— Kaip ir buvau sakiusi. Miklos gavo 

pranešimą iš priemiesčių, kad rusai prieš ke
lias valandas pergrupavę tankus. Iš to aiš
kėja, kad jie pasiruošę grįžti Budapeštan. 
Dabar jaujie, žinoma, pajudėję. Sakoma, kad 
jų esą per tūkstantį. ‘ ‘ <

Pasiuntinys atsisveikina su visais esan- džią, — atsako žurnalistas. ■ ' 
čiais ir išeina. Daugumas likusių tebestovi Jaąos žiūri į jį valandėlę, nieko nssaky- 
aplink Palą bei sargybinį ir kalbasi. Tik Belą damas. Paskui tyliai prabyla: 
ir jo žmona grįžo į savo vietas. — 1

— Tai štai, ir turime, — sako Janos žur- nieko negalime laukti. '
nuilstai. ų %

Kaip rusai drįsta taip elgtis! Po to,

;■ i 71 nu ri-n-

jog Vakarai tą klausim* aptaria ir svarsto, 
nes rizika yra didelė.

__Plepalai! — atkerta Janos, — Jei jie 
svarsto, tai reiškia, jog jie svarsto, kaip 
mums galėtų švelniau atsakyti: "Labai gai
la, mielieji vengrai, bet mes nieko negalime. 
Bet štai j taus, štai kraujo plazmos siunta, 
tvarsčių ryšulėlis ir gražūs duonos kepalė
liai!" Šit, ką jie nori mums pasakyti!

— Ne, Janos, tąip paprastai nėra, — sa-j ,4į 7" a ** 7
ko kunigas“ į— Nereikia užmiršti, kad konfe
rencijos ir diskusijos Vakaruose neišvengia
mos, tai priklauso demokratinei sistemai. 
Mes, vengrai, turėsim to vėl išmokti. Mes jau 
užmiršome. ‘

— Neužmiršome, gerbiamasis, ne! — 
atsako Jano^į-r- Jei mes laisvę būtume už
miršę, tai ir dabar dėl jos nekovotume. Kąi 
atėjo laikas; *tai mes veikėme, nebuvo, tada 
laiko diskudjoms. Konferencijos tąda būtų 
mums buvę Irurppiausias kėlias į kapus.

— Visi vieningai pripažinsime, kad da
bar nieko labiau netrokštame, kaip pagalbos 
iš Vakarų, —pareiškia Belą. — Ar ne?

Jis apžyrigia vlšų veidus ir mato, kad 
visi., jam prįtąihi&’Vy . ' ■ ■;

— Kai grišijį namo, — sąki> jis “repor-
— Tad atsakymas: ne! Iš Vakarų mes teriui, — tat pasakykite Vakarams, kad visi

“ ‘ ’’' laisvės kovotojai Šliio klausimu' sutarė. • Pb- .
Klara bando aiškinti.:. sakykite, kad buvo daug nuomonių skirtumų
— Janos, aš tikiu, kad jis nori pasakyti,' net apie t tsį^miaią t* pagalba- turėtu

kai oficialiai pareiškė, jog atsitrauksi*! — 
nervingai kaįhft žurnalistas.

Janos kąrčiąi nusišypso,
— Tai neįtikėtina! Neįsivaizduojama! — 

karščiuojasi žurnalistas.
— Mes jau žinome, kokie yra jie, bolše

vikai, jau patyrėmė, — sako kunfgas.
— Anksčiau aš klausiau netiesiogiai, — 

sako Janos, — tačiau dabar, kai jau viskas 
žinomą, aš noriu paklausti tiesiog. Bičiuli iš 
Vakarų, pasakyk atvirai: ar ateis Vakarai 
mums pagalbon? Ginklai, tankai, kareiviai, 
k* galima ant greitųjų surinkti — ar duos 
mums jų?

— Klausyk, Janos, — pradeda žurnalis
tas, — aš negaliu į šį klausimą atsakyti. Taip, 
ąš esu iš Vakarų. Bet aš esu atskiras atkly
dėlis... •

— Po velnių! Tamsta juk esi žurnalis
tas, tamsta esi informuotas apie publikos 
nuotaikas ir vyriausybių politiką. Tamsta tu
ri žinoti!

— žinau tik viena: jei Vakarai įsimai
šytų, tai reikštų trečiojo pasaulinio karo pra-

■■■■"■'.T/,

kurią publikos buvo entuziastiš
ką! sutiktas. ,

Splistams ir chorui akompana
vo pianistas Mario Bernardi. 
1 Jubiliejinis koncetas baigtas 
sveikinimais ir gėlėmis. Krikštai 
tėvių vardu sveikino ir įteikė ad, 
rėš* j. Matulionis, vėliau dar 
kalbėjo Ontario parlamento nai 
ryg J, Yaremko, Toronto apyl, 
pirm. J. Simanavičius ir choro 
pirm. J. Račya. Petraukos metu 
buvo įteikti sukaktuviniai mty 
Uliniai ženkliuką! dirigentui St, 
Gailevičiuj, choristams, solis
tams, krikštatėviams ir chorui 
nusipelnusiems asmenims. Gau
ta sveikinimų ir iš kitur telegra
momis ir laiškais.

Dirigentas St. GaileviČius ir 
choristai į šį jubiliejini koncertų 
yra įdėję daug neapmokamo dar
bo, tačiau jų darbas ir ryžtingu
mas Toronto visuomenės nebuvo 
tinkamai įvertintas/] šį koncer
tą atsilankė apie 700 asmenų (sa
lėje galėjo tilpti apie 1200) ir 
Juo būdu koncertas davė apie 
300 dol. nuostolio.

Linkėtina ir toliau chorui tęsti 
gražiai dirbam* darbą lietuvybės 
išląikymo srity, o visuomenei 
bent kart* į metus atsipalaiduoti 
nuo asmeninių reikalų ir atsi
lankyti į Varpa choro ruošiamus 
koncertus.

Aug. Vienas.

ągi ąūmažinti. Priešingai, 
iMbih paaštrino, kalpį pavyz- 
lul padarė Tito pripažindamas 

Pąnkąrro yyriauąybą, Vadinartio- 
jo i Ūminio kontUidcmo rėžimai 
ištikimai laikėsi MaakvcM užsie
nio politikos linijos. Be to,, gali
ma prileisti, jog Maskva panau
doja Uutinlhi-komUnistinM ten
dencijas, siekdama atstatyti ko- 
egristencijo* atmosferą, kuri jai 
yra reikalinga naujiems žygiams 
tarptautinėje srityje ruošti.

Pagaliau dardu momentai, ku
rių priminimas gali įnešti dau
giau aiškumo į dažnai miglotai 
pažiūras į tautinį komunisaA 
Pirma, turbūt, dar visi atslmraa 
kitos totalitarinės sistemos at
stovo — Kvislingo pavardę. Var- 
giai begulima' abdjoti, kad Jis 
buvo "tautinis” nackmalsocialis- 
Us. Ir vlsdėlto niekas tuo faktu 
nesiremia jo piktadarybėms pa
teisinti arba kad ir tik skelbti jį 
buvus "geresniu’! nacių. Antra, 
juk ir Sovietų Sąjungos vyriau
sybė dažnai panaudoja tautines 
ir net nacionalistines stygas. Tai 
parodo tokie pasireiškimai, kaip 
Petro Didžiojo, Suvorovo, Kutu- 
zovo garbinimas, rusų tautos 
vaidmens paskutiniame kare iš
kėlimas arba rusifikacija sovie
tų okupuotose Baltijos Valsty
bėse.

Visa tai vyksta nė nuo Stalino 
mirties, bet buvo daroma dar 
jam esant gyvam ir jo paties. Ir 
vis dėlto niekas nemano, kad dėl 
tų nacionalkomUnistinių darbų 
galima Maskvos valdovus laikyti 
mažiau pavojingais.

Nežiūrint vIbu pastarojo ląįko 
įvykių, kraštuose už geležinės 
uždangos nėra (vykę jokių pa
grindinių pasikeitimų. Tų kraš- 
,tų komunistiniai valdovai nėra 
nieko padarę, kad būtų atstaty
tas normalus laisvas gyvenimas.

Tautinis kemunismaa nereiš
kia ataltoUnfane ano komuntzmo. 
Tautinio keuniaiiniaė veda tik į 
kamuotam* ir tiktai | jį gali ves-

Komunistinė santvarka, ku
rios 40 metų egzistencija yra pa
žymėta tik įmurta, neteisybe ir 
krauju, bus nuversta. Tačiau tai 
nebus tautinio komunizmo nuo
pelnas, bet natūralus, sveiko or
ganiško įmonių pasibjaurėjimo 
komunizmo nežmoniškumu pa
darinys.

Rcd, pastaba;
6į mfo- St, UnraiČlo parašy

tą sUalpaaį įtakingas Šveicari
jos įąįkrąštia "Baaler Nąchrich- 
ten” nesenai, yrą paskelbęs veda
muoju.
■."1UIĮ Ufepfef B
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— Kalbėjo Mikloą, — prąnriR.Jis te
pasakė: žinutė, kurią jums pagilinčiau tikra. 
Sunkieji daiktai jau visai arti, ir šiek tiek 
žaidimų jau įvyko. Gana aišku, ar ne?

— Be abejo! — sako Janos. Rusai 
jau mieste, ir kautynės prasidėjo.

Vįąų akys nukreiptos į jį, kiekvienas lau
kia jo nurodymų.

Janos atsidūsta:
— Na, dąbar jau bent tikrai žinome, ir 

nebereikia laukti. Tą} irgi naudingą.
Tąip, ačiū Dievui, pritaria Klar^ 

Janos pašoką ir trumpai, ryžtingai 
bą kįtięmą. Visi, išskyrus Belą if j° žmoną, 
Palą, kunigą, žurnalistą ir Klarą, vienas po 
kito ima po automatinį šautuvą, užsikiša grz- 
nątas ųž diržą, paimt po Molotovo kokteilį, 
ištiesia liękantiesiejns rankas iy . išeiną. Pa- 
skūtiniąjairj dihgūp, rūsys atrodo labai tuš
čias^ . ■ ■

ateiti, , ir apie tikrąjį laiką jai priimti. Bet 
viena yra tikra: pradžioj jie rado kalbą tarp 
savęs, bandė visa, kas galima vietoje, ir tik 
tada jų akys nukrypo į Vakarus.

— Bet j tik jokia pagalba neateis, — sa
ko Janos. — Trečiojo pasaulinio karo šešėlis 
jiems reikšmingesnis, negu mes.

— Bet Tamsta ten papasakosi, k* aš 
sakiau? — vėl klausia Belą.

_ Būtinai, — prižada rėporteris.
Po valandėlės vėl prabyla Belą:
— Kai Janos kalbėjo apie drąsą ir jėgą, 

aš prisiminiau Sandora Petoefio eilėraštį — 
jūs žinot Aleksandrą Petoefį, vengrų laisvės 
poetą iš devyniolikto šimtmečio? — jis klau
sia žurnalistą, šis linkteli galva. — Vienam 
eilėrašty, — tęsia Belą, — parašyta:

Ir greit p.akels tauta išdidžią galvą, 
nes niekada negęsta žarija.tikros ugnies. 
Tironas, laisvę mūs išplėšęs, 
liepsną kursto. Suūžk. audrios drąsos 

vilnie! ’
— Tą eilėfaštį jau kartą skaičiau lais

vės kovotojų proklamacijoje, •— sako repor
teris. ■ ''

— Taip, jį mums' reiktų vis iš naujo 
skaityti, — atsako Belą. ! - ' ; 
f:!!iyrvėl gili t^'irtšyje; ir^ti&triri'kdd vis 7 •
sunkiau rasti pokalbio temą. Ber garso slenka lų turėčiau! VieMg automatas ir dvi grans 
minutės. Pa skui kažką kalba Klara, priėjusi toe briikę. Tiėsiog juoking*! 
priė aparato, kalk* žymisi, ir vėl is.—. ■.. j....

r-r Ną, gatvių kovotojai pasiruošė. Ir 
sargybį^is nųp viršaus išėjo. Tu, Rela, pada
ryk daugiau gėrimų. Jieva liks ąu iavįmi. 
ĘJara, ąpąrątad į: toliau tavo ręlkalds. O tu, 
bičiuli, turį j*U jŠeįti,

Pr^eikimas, kM bMt dMgteų giri

•-U • (Bus daugiau)
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Mes duodam ir iikeičtain Eagle Stamps

nėra pamiršę pirmojo pasaulinio
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Mieste...
9:30 A. M. iki 9 P. M. 

Heights...
9:30 A. M. iki 9:30 P. M.

KRAUTUVĖS VALANDOS 
PIRMADIENI 

IKI PENKTADIENIO

DYDŽIAI 36 IKI 46
• Rudi -
• Pilki
• Mėlyni
• Tans

a'a f.

paskutiniojo karo metu ‘ ;

BALKANŲ į
KRAŠTUOSE

Atpasakoja L, S.

KAUNAS ŠIANDIEN

Vokiečių slaptosios karinės žvalgybos veiklų Balkanuose 
galima padalinti į keturius laikotarpius;

i, Nuo 1989 m. iki 1940 matų pusės. Kova su prancūzų ir 
britų Intelligence Seųyice, norint sutrukdyti alijantų sabotažo ke, 
tinimus prieš .Rumunijos naftos pramęnę bei laivų susisiekimą 
Dunojaus upe. Užėmus Prancūziją, britų ir prancūzų įtaka Rumu
nijoj,' Vengrijoj ir Bulgarijoj buvo nebereikšminga,

IĮ. Pasiruošimas Graikijos ir Jugoslavijos užėmimui.
IU. Trumpas karo žygis 1941 metų pavasari-'
IV. Kova su vis stiprėjančiu partizanų vaikiniu, Laikui bė

gant čia teko susidurti ir su sovietų slaptąja žvalgyba.
■ ■ . • l,v .

Rumunijos naftos ir Dunojaus susisiekimo rūpesčiai 
1989 metų rugsėjo mėn. 16 dieną, lydimas kapitono Pierre 

Angoj, Bukareštan atvyko prancūzų inžinierius Leon Węnger. Jis 
turėjo užduotį išdirbti programą "eventualiam gręžimo šulinių, 
naftos perdirbimo įmonių, atsargų ir transporto kelių sunaikini
mui, tuom pačiu suorganizuoti galimybes tai įvykdyti." To plano 
tikslas, kaip ir alijantų reikalautasis 1916 metais; Kiek galima 
ilgesniam laikui sutrukdyti Vokietijai gauti Rumunijos naftą.

Rugsėjo mėn. 18 dieną prancūzų atstovas Thierry pristatė 
Wenger britų pasiuntiniui, ,Sir Bėginėki Hoarė.

"Pasitarįpiai vyko sklandžiai, nes pasiuntinybės bei anglų 
inžinierių tarpe buvo nemaža asmenų, kurie jau prieš 20 metų 
dirbo kartu su Wehger prie to paties plano... htaftos pramonės 
sunaikinimas yra veiksmingas tik tada, kai paliečiamos visos los 
pramones sritys: produkcija, transportas, atsargos ir perdirbimas 
(rafinerija).

Norton Grifith pranešimas iš 1917 m. sausio 21 d. vokiečių 
referatas apie 1916 metų sunaikinimus ir angių-prancūzų apžvalga 
iš -1919-20 metų rodo, kad improvizuotas sunaikinimas pilnai tiks
lo nepasiekia".

Taip rašė Wenger savo prąneštene spalio mėn. 1 dieną, 1989 
metais. Porą dienų prieš tai prancūzų atstovas telegrafavo savo 
Užsienio Reikalų Ministerijai;

”— Mano nuomone, reikėtų nedelsiant sustabdyti susisie
kimą Dunojaus upe, kad šis vandens kelias nebetarnautų vokie
čiams.

Atrodo, kad pradžioje sumažėjęs susisiekimas, kas išaiš
kinama karo meto reikalaujamais ' persitvarkymais, dabar yra 
stipresnis nei bet kada buvęs. Aš patyriau, jog vokiečiai ketina 
dalį Rheino upės laivyno perkelti į Dunojų ir tuo pašalinti rumunų 
laivų trūkumą...

Aišku, kad susisiekimo Dunojumi sutrukdymas mums yra 
tiek pat svarbus, kaip ir naftos šaltinių sunaikinimas, nes čia, 
šalia aliejaus, draugąjjjgalyšuojamas-javų transportavimas. O tas 
sudaro virš 80% rum^ų eksporto į Reichą. Planas nesunkiai įvyk
domas ir aš turiu tam visas galimybes".

Spalio mėn. 27 dieną, prapcūzų Užsienio Reikalų Ministeris 
rašė Prancūzijos pasiuntiniui Gorbin Londone:

"Mūsų ir atitinkamos britų įstaigos yra susitarusios, tam 
tikrais sunaikinimais užblokuoti laivų susisiekimą Dunojaus upė
je... Mūsų įstagos jau turi tam reikalingus vyriausybės įgalio
jimus, anglų gi, dar laukia jų Foreign Office nutarimo ... Tarp 
kitko, šio reikalo svarbą pirmiausia iškėlė bitų ministerija".

Tuo laiku ir Vyriausias prancūzų kariuomenės vadas gene
rolas Gamelin, viename savo rašte karo ministeriui Daladier pa
reiškė: "Siūlau tą akciją pavest) ponui Wenger. Laikau tikslinga, 
kad jam būtų suteiktas pulkininko laipsnis".

Kad rumunų naftos šaltinių sunaikinimas pirmajame pa
sauliniame kare dar visų atmintyje gyvas buvo ir alijantų pla
nuose vaidino svarbią rolę, matyti iš Prancūzijos ministerio pir
mininko Reynaud pareiškimo Vyriausios Karo Komisijos pasėdyje 
Londone — 27 balandžio, 1940, kur tartasi dėl įvykdytos vokiečių 
invazijos Norvegijon. Su Gaellivąre geležies rūdos kasyklomis gal
vota panašiai pasielgti, kaip su rumunų naftos šaltiniai 1916 m.: 
susprogdinti ir už nuostolius atlyginti pinigais.

"Palietus akcijos reikalingumą prieš geležies rūdos kasyk
las, Paul Reynaud iškelia mintį, — ar nebūtų galima švedų vy
riausybei padaryti tokį pat pasiūlymą, kaip paskutiniajame kare 
Rumunijai, kas įgalino sunaikinti jos naftos šaltinius. Būtų gi įma
noma švedams duoti tam tikrą sumą pinigų”.

Taip pat ir vokiečiai žinojo, kaip karo ūkiui yra svarbi 
rumunų nafta, net ir tuo metu, kai pagal sutartį su Rusija jiems 
tekėjo Baku šaltiniai. Pastarųjų sunaikinimas irgi buvo įtrauktas 
alijantų programai!.

E G Y

Naujam Izraelio ir Jordanijoj nesusipnUa** ir jo raminimo via 
minimi JT gen. sekret. Hammarskjold, Mtarikiečių pulk. Laary 

ir karaliaus Husaein vafliai.
----------------------------------------------,----------- "IĮ-------------------------------

Prie šio, tartum centro, prijungta vigoje naftos srityje iš
plėstą speciali žinių rinkimo tarnyba, kurion tikslas — stebėti bet 
kokius priešo sabotažo pasiruošimus. Taip pat palaikyti ryšiai su 
Moruzovo Siguranza (rumunų slaptoji politinė policija, panašiai 
kaip vokiečių Gestapas. Vert.). Tuo1 bendradarbiavimu buvo nie
kais paverstas anglų bandymas motoriniais laiveliais, plaukiant 
iš Juodosios jūros Dunojumi augštyn, nugabenti sprogstamąją 
medžiagą į Giurgiu uostą.

Transporto apsauga buvo suorganizuota tiek Dunojaus upė
je tiek geležinkelyje. Prie kiekvieno per Vengriją važiuojančio 
traukinio, prie kiekvieno Dunojaus tanklaivio būdavo priskiriami 
sargybiniai, civiliai apsirengę Brandenburg dalinių kariai. Taip 
pat jie saugodavo ir stebėdavo kiekvieną uostą kaip laivininkys
tės bendrovių tarnautojai.

Bulgarų bei vengrų slaptosios žvalgybos buvo apie tai in
formuotos ir jos neturėjo nieko prieš, kad vokiečiai ėmėsi tokių 
priemonių jbms priklausančiose srityse. Reikalui esant net padė
davo. Karo bėgyje minėta apsauga tapo praplėsta ir chromo rūdos 
transportui iš Turkijos į Vokietiją.

Kai Rumunijoj valdžion atėjo ašiai "draugiška Antonescu 
vyriausybė, naftos transporto apsauga imta’ vykdyti viešai ben
dradarbiaujant su Siguranza ir jos nauju šefp — Eugen Christes- 
cu. Moruzotv buvo įmestas kalėjimam Canaris stengėsi jį užtarti, 
tačiau pasisekimo neturėjo. L

Chrlsieącu buvo tipiškas Balkanų jtgljk ijos šefas. Nors jis 
viską patatė ant vokiečių kortos ir laikėsi, jų atžvilgiu draugiškai, 
tačiau santykiuose su Canaris širdingumo nesimatė.

Mūsų slaptosios tarnybos darbą komplikavo faktas, kad 
tarp rumunų karinės slaptosios žvalgybos ir Siguranza viešpatavo

blloteką (bu- 
,vdlnąbit>lio te

ką, ‘tada laikiną! vargingai -įkur
dinta "Pažangus" namų pogrin
dyje) ir Kauno viešąją bibliote-

Mnderakaaį putotą Tau
pomųjų Kasų rtmns Užima mies
to valdžią: ii fronto — įpiesto 
vykdomasis komitetas, o iš šono 
(Tolstojau gt. 2 — Leono Sapie
gos vardas nuo tos gatvės paša
lintas ir grąžintas ankstyvesnis 
Tolstojaus vardas) — komparti- 
jdd miesto Įcomitetas. ■

Miesto Istorijoj, kur kalbama 
apie senuosius laikus, labai ryš
kiai vyrauja dabar daug kur pa
brėžti praktikuojama lietuviškai 
patriotinė gaida, d kur liečiami 
vėlesnieji laikai e- vyrauja tra
faretinis kamšalas, suminkytas 
net iš pačių nereikšmingiausių 
Vadinamųjų revoliųeinių įvykė
lių, pasakojant apie tai be jokio 
ryšio ąu paskiromis miesto vie
tomis. Todėl, kaip vadovas po

miesto, šis leidinėlis lankytojui 
nieko nepasako.

' A A f

IŠ gerų1, nuotraukų tas "neat
pažįstamai pasikeitęs" Kaunas 
lengva atpažinti., Tiltas per Ne
munų, tiesa, naujas, elegantiš
kesnis, nes be tų sunkių rėmų, 
kuriais kadai buvo apsivožęs, 
kaip kokiomis kupromis. Bet tie 
patys pašto rūmai, tas pats vaiz
das iš Muziejaus į penkiaaukščius 
ųamus Putvinskio gatvėje, tas 
pats keltas j Žaliakalnį, tie patys 
pilies griuvėsiai, Prekybos-Pra- 
monės rūmai, Taupomųjų Kasų 
rūmai, teatras. Universiteto rū
mai, Sportd rūmai, "Perkūno na
mai”, Vytauto parkas (ir Vy
tauto vardas tebėra neatimtas!), 
Vytauto bažnyčia, Katedra, Pa
žaislio bažnyčia, Rotušė, Muzie
jaus bokštas su laikrodžiu ir liū
tais, ir 1.1. Vis tai dalykai, ku
riais iliustruotame leidinėlyje ir 
dabar didžiuojamasi, kaip ir se
niau.

Yra tačiau ir naujienų. Pati 
nesimpatiškiausia iš jų bus, be

tie patys jtempimai-nesutikimai, kaip Vokietijoj tarp kariuome
nės ir SD. Be to vyko smarkus trynimasis tarp Rumunijos ir Ven
grijos, Tų visų priešingumų ir nuomonių skirtumų pašalinimas, 
siekiant bendro glaudaus bendradarbiavimo, reikalavo iš admirolo 
bei jo karininkų daug takto ir energijos.

Naftos laukų ir transporto apsauga davė geriausių vaisių. 
Kaip iš jau minėto Canaris pranešimo Keiteliui matyti, anglų In- 
telligence Service, gerai žinodama pirmojo pasaulinio karo isto
rijų, jau senai turėjo Rumunijoj savo organizaciją įvairiems sabo
tažo aktams pravesti. Kodėl tas nebuvo vykdoma, dar iki šios die
nos nėra paaiškėję.

Moruzow, be abejonės, palaikė artimus ryšius su anglais, 
todėl Canaris iniciatyva su juo tartis buvo gana rizikinga, tačiau 
pasirodė teisinga, nes to pasėkoje vokiečių kariuomenė visą karo 
laiką galėjo naudotis rumunų nafta.

Pasinaudojant Rumunijoj surinktais patyrimais buvo su
darytos naujos naftos apsaugos grupės ir nugabentos Turkjjon. 
Čia jos stovėjo pasiruošusios akcijai Baku srityje, kad apsaugotų 
tenykščius naftos šaltinius nuo besitraukiančių rusų sunaikinimo, 
kada ten artėsianti vokiečių kariuomenė.

Dar prieš Rumunijos įstojimą karan, su Moruzow žinia, 
ruoštasi kovai su anglų laivais Juodojoje jūroje. Vienas žvejų ku
tens autostrada iš Hamburgo buvo atgabentas iki. Regensburgo. 
Iš čia Dunojumi jis pasiekė Rumuniją. įgulą sudarė karinės slap
tosios žvalgybos II-ojo skyriaus vyrai, kurie "žvejojo" Juodojoje 
jūroje. Tačiau be paskandintų poros nedidelių prekinių laivų, jiems 
nepasisekė jokį didesnį sabotažo puolimą atlikti.

(Bus daugiau)

abejo, vietoj, katro noro Iš Lie
tuvos garbingųasmenų psmfok- 
lo užrioglintaa,.. F. Dzeržins
kio, nelemtosios "črėzvičaikos” 
kūrėjo biustas. Ką jis turi bendra . 
su Raunu? Tięsą, savo laiku jis 
yra pretendavęs į Lietuvos so
cialdemokratų vadus ir, kaip lei
dinėlyje minitna, 1897 metais net 
Kaune sukiojęsis tarp metalo 
fabriko darbininkų ir išleidęs 
"socialdemokratų" laikraštį (Ži
noma, ne lietuvišką!), bet galų 
gale gi jis vistiek yra tik pirmu
tinis čekistas ir, kaip toks, net 
ir lietuviškam komunistui kažin 
ar labai malonius jausmus suke
lia, jo garsiausi kūrinį prisimi
nus ...

Tęiiau, muziejaus sodelio sie
noje įmūrytos 1926 m. sušaudy
tų keturių komunistų vadų palai
kų urnos ir paminklinės lentos. 
Tame pačiame sodelyje Saliomė- 
jos Neries kapas su paminklu, 
kuriame vargu kas galėtų atpa
žinti S. Nerį, jei nebūtų pasa
kyta, kad tai turėtų būti jinai: 
tai kažkokia "čekiste”, nebent 
tik ten netoliese stūksančiams 
Dzeržinskiui į kompaniją tinka- - 
uis • * *

Iš teigiamų naujenybių yra 
keleto naujų gyvenamųjų (pen- 
kiaukščių ir keturaukščių) namų 
nuotraukos, turbinų gamyklos 
"Pergalės" pastatai prie Nemu
no, buv. Tilmanso fabriko rajo
ne ir "Kauno Audinių" Vilijam
polės skyriaus audyklos.

Liūdnai susimąstęs audėjos 
veidas tarytum sako __ "ach,
kad toj nuotraukoj viskas 
matytųsi...” Audyklos salė er
dvi, šviesi, bet audėjos stovi prie 
staklių storokai apsirengusios, 
kap gatvėj žiemą. Taip ir rūpi 
propagandistams patarti įmones 
iš vidaus, fotografuoti tik vasa
rą, nes žieminės nuotraukos iš
duoda paslaptį, kad įmonėse pa
talpos šaltos... Ta paslaptėiė 
prasikiša ne tik iš šio leidinio.

Bet ir vasarinės nuotraukos 
i kartais išdavikiškos. Pavyzdžiai, 
' kelias per Miesto sodą į teatrą:
■ cementinės plytos suakijusios,
■ kaip,.saulės gerokai pakaitintas 
I ledas, kaikurios jau "nebelygiuo- 
I ja”, o vienos iš viso nėra, žemės

kyšo — kaip tik maždaug ten, 
kur turėtų būti kap. Pr. Gudyno 
žuvimo vietoj buvusi paminklinė 
lenta...

O štai ir "Žalgirio” vasaros 
aikštynas. Ta pati aikštė ir tie 
patys ar toki patys iš paprastų 
lentų sukalti suolai... Ir tik vie
nas ryškus "patobulinimas”, tai 
aiškės gale užrašas: "Vsie sily 
na uspiešnuju podgotovku k 
spartakiadie!"

Kino-teatrų vardai gražiai su
lietuvinti, bet... anot tos patar
lės, "vienas galas dega, kitas 
rūksta”...

Stengiamasi laimėti rumunų palankumą

MA1 BASEMEN

Jau 1939 metų, rugpiūčio mėnesyje admirolas Canaris Vy
riausiam Kariuomenės Vadovybės šefui, geherolui-pulkininkui Kei
tei pacįarė atitinkamą pranešimą po to, kai jam vįenas specialis
tas karininkas nurodė, kad pakanka Jųgosląvijos teritorijoje Du
nojaus upėje, tįes taip vadinamais Juodaisiais Vartais, paskan
dinti du cemento pakrautus laivus ir visa laivyninkystė bus ilgam 
laikui pgraližuota.

Canaris įtarė, jog anglai 
karų pątyrimųi ir, būdami gumose santykiuose su Rumunija, jau 
bus ką nors šioje srityje paruošę. Taip pat naftos laukų sunaiki- 
ntaut Taigi, raikšta stengtis rumunus patraukti vokiečių pusėn. 
Tuo ggtyta batį įmnmmta, rm reik«l»a lietė Ir ju pačių interesus: 
nafta sudėto <talj taūtaa turto, o transporto apsauga Vokie- 
tŲffl. w pirkėjui Irgi juos domima

punąįa v«dė puta Canaria-Ji* pasistengė su- 
ftllgptoriw Italų taitaltaou Wu -r Moruzow 
Igftė Moww buvp Antantei drau-

■ 1)Wlrl<wWtaųu4ita<*Ur8 neatrodė
“- '"-■’ jų^ 'aklaBdžIM toiidrądarbiavo ir

kujjoaę 
pgll-ojo sky

lėtasis Bran-
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VYRŲ REGULIARIAI 19.98 VILNONIAI

DAR VIENAS PIRKINYS!

Visada populiarus pirkinys, vyrų 100% vilnos. Suburban paltai 
f ■' 1 •

dideliame pasirinkimo lygių ir maišytų spalvų. Pagaminti su dau
geliu kišenių, užsegamom rankovėm, suraukta nugara ir 100% 
vilnos sutrauktu pamušalu, kad būtų tikrai šilta. Puiki dovanos 
sugestija.

Paštu ir telefonu uiaakrmai priiiąami... šaukit* CHorry 1-3000
The J4»y €o,’> Basemont Men’a Clothing DŠpįirtjn»nt and On the Heighta

PLB Seimo 
Organizacinio 

Komiteto posėdis
Lapkričio mėn. 11 d. įvyku

siam posėdyje buvo apsvarstyta 
daug aktualių seimo klausimų. 
Tarp kitų ir atstovų parinkimas 
į seimą. Nutarta palikti laisvai 
tvarkytis kiekvienam kraštui, 
pakeičiant trečią laik. konstitu
cijos paragrafą.

Aptartas simo turinys, kuris 
numatomas:

1. Liet, tautos padėtis okupuo
tam krašte, 2. Liet, tautos padė
tis laisvam pasauly, 3. Liet, tarp
tautinė teisinė ir politinė padė
tis, 4. Bendruomenės tautinių ir 
valstybinių uždavinių vykdymo 
perspektyvos, 5. Bendruomenės 
organizaciniai klausimai ir k.

Muzikos programą sudarant 
numatyta vokalinė instrumenta- 
linė liet, muzika, kantatų ir ope
rų koncertai. Programai atlikti 
kviesti didžiuosius lietuvių mu
zikus ir parinkti būdinguosius jų 
kūrinius. Programą sudarant at
sižvelgti į plačiosios liet, visuo
menės pageidavimus, 'kad vi* 
siems būtų suprantama.

Sporto srityje A. Vekselis jau 
pranešė nusistatymą Seimą pie
tų ruošti futbolo ir krepšinio 
rungtynes. '

Seimui patalpos jau gauto® 
Statler viešbutyje, '
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JUOZO J. BAčIpNO 50 METŲ 
SPAUDOS DARBO SUKAKTIS

J. BAČIŪNAS 
PUBLICISTAS

VYT. ALANTAS

J. Bačiūnas duoda praktišką ir gerą pa
tarimą: "Per visą savo gyvenimą buvau nu
sistatęs ant lietuviško aukuro dėti po 5 nuo
šimčius nuo visų savo pajamų ir uždarbių. 
(Ne nuo gryno pelno, bet nuo bendrų paja
mų). Daugiau ar mažiau uždirbdavau, vis- 
vien 5 nuošimčiai turėjo eiti tam tikslui”.

Toje pačioje straipsnių serijoje "Lietu
viškos priedermės” sausio 21 d. 1954 m. Dir
va paskelbė kitą Bačiūno straipsnį pavadinta 

"Mūsų bendrieji reikalai”, kurį gal būtų galima pavadinti jo poli
tiniu credo. Jis čia mums nesiūlo jokių naujų politinių programų, 
jis tik pažvelgia j mūsų bendruosius reikalus tikro lietuvio patrio
to akimis. "Apie vienybę ir man jau nesinori kalbėti", — rašo jis. 
"Perdaug tas žodis dabar nusidėvėjo. Perdaug vienybės vardu pa
daroma tai,„kas su ja nieko bendro neturi. Perdaug apie tautos 
vienybę šaukiu-tie, kurie pirmoje vietoje temato tik savo partiją". 

Taigi, nors apie vienybę jis ir nebenori kalbėti, bet čia pat 
prie to klausimo grįžta tęsdamas toliau: "Turiu galvoje tuos ge
nerolus, kurių nuomonės ir galvojimai nedaug skiriasi, kurių dva
sia yra panaši, o troškimai visiškai bendri. Kad bent jie sueitų 
į vieną vietą i pradėtų vieningai dirbti. To, tikiuos, galima norėti 
ir jau seniai laikas apie tai kalbėti”.

Pagaliau Bačiūnas pabrėžia, kad "tiek daug partijų, sąjū
džių ir grupių grupelių Amerikos lietuvių gyvybei nereikalinga. 
Tai mus skaldo ir nieko neduoda. Gal tas rykštes į vieną šluotą 
sudėjus jau būtų jaučiamas stiprumas”.

Savo samprotavimus apie vienybę Bačiūnas baigia šiais žo
džiais: "Mes skyrėmės ir skiriamės nuo įvairių tarptautiečių (in
ternacionalų) tiek iš kairės tiek iš dešinės. Visi norime Lietuvai 
laisvės ir gerovės, bet mes, tautiečiai, daugiausia savo širdį sudė
jome į tą pagrindinį — tautinį kelią”.

Paskutinei Bačiūno minčiai išryškinti reikėtų platesnių ir 
išsamesnių komentarų, bet dėl to mums tektų perdaug nukrypti 
nuo temos. Jis neneigia partijų kaipo tokių, bet pasisako prieš jų 
gausybę. Jo nuomone, "generolai", t. y. partijų vadovybės turėtų 
susikalbėti, nes visų norai "bendri”.

Bačiūnas yra pasiryžęs dirbti su visais, kas tik lietuvišką 
reikalą stato aukščiau už savo partijos kromelį. Jis net nesmerkia 
perdaug griežtai visokių "internacionalų” nei iš kairės nei iš de
šinės, bet tik su viena sąlyga, kad tie "tarptautiečiai", susėstų už 
bendro stalo, apšlifuotų savo politinius, ideologinius ir kitokius 
kampuotumus ir surastų bendrą kalbą kovai dėl Lietuvos laisvės 
atgavimo bei lietuvybės išlaikymo.

Bačiūnui arčiausia prie širdies tautinis kelias, kurį jis va
dina "pagrindiniu”, čia būtų atskira kalba, kaip jis tą kelią surado 
ir kodėl jis juo nuėjo: bu^gana tik tiek pastebėjus, kad Bačiūnas 
tuo keliu ėjo nesvyruodamas,- neiŽaypdamas iš vėžių, remdamas 
gyvu žodžiu ir lėšomis tautinių organizacijų veiklą.

Jei čia mums reikėtų keliais žodžiais apibūdinti jo politinį 
credo, mes turėtume pasakyti: meilė Lietuvai, meilė lietuvių tau
tai. Toks Bačiūnas yra savo publicistikoje, toks jis yra savo dar
bais.

Savo publicistikoje Bačiūnas daug dėmesio kreipia į mūsų 
jaunimą. 1955 m. rugpiūčio mėn. Dirvoje jis kelia klausimus: 
”Kur dingo Amerikoje gimęs mūsų jaunimas?” ir "Kaip eiti prie 
Amerikoje gimusio jaunimo”.

Jis konstatuoja faktą, kad Amerikoje gimęs lietuvių jau
nimas iš lietuviško gyvenimo traukiasi ir jam rūpi, kaip tą jau
nimą būtų galima glaudžiau susieti su lietuvišku kamienu. Jo siū
lomas receptas yra toks: duoti jaunimui daugiau amerikoniško 
gyvenimo sąlygoms pritaikytų lietuviškų dainų. Jo nuomone, mū
sų liaudies dainos apie šienelį, rūtą, linelius, žirgelį nors ir esan
čios gražios, bet Amerikos lietuvių jaunimui nebetinkančios, nes 
”juk Amerikoje gimęs lietuvių jaunimas yra daugiausia miestiš- 
kas. Jis yra susigyvenęs bu miesto aplinka, jo gyvenimo būdais ir 
papročiais. Apie šienelį, rūtą, mėtą, linelius jis ne ką ir tegirdėjo. 
Jo tėvai, draugai, pažįstami tokių dalykų nei sėja, nei rauna, nei 
piauna. Apie žirgelio šėrimą per nedėlėlę jam nė galvoje”. (Kaip 
eiti prie Amerikoje gimusio jaunimo, Dirva, rugpiūčio 25 d. 1955 
m.).

Bačiūnas mano, kad Amerikos gyvenimo sąlygoms pritai
kyta lietuviška daina galėtų būti stipri atrama atsispirti ameri- 
konizmui. Jis ima pavyzdžiui Vanagaitį, kuris ėjo į mūsų jaunimą 
su lietuviška daina, bet pritaikyta miestiško jaunimo psicholo
gijai. Anuo metu Vanagaitis susilaukė neblogų pasėkų. Išvadoje 
Bačiūnas siūlo mūsų muzikams pagalvoti "kaip su daina prieiti 
prie Amerikoje gimusio jaunimo”.

Galimas dalykas, kad Bačiūnas perdeda dainos reikšmę be- 
gelbėjant mūsų jaunimą iš amerikonizmo katilo, bet kad tai būtų 
šalia kitų priemonių neblogas inkaras, už kurio mūsų jaunimas 
galėtų užsikabinti, abejoti netenka.

Be abejo, būtų galima patiekti, ir daugiau citatų iš Bačiūno 
straipsnių, bet, manau, kad ir iš to, kas buvo pasakyta, mums 
susidaro pakankamai ryškus jo publicistikos pobūdis ir veidas. 
Bačiūno publicistika yra "lietuviškų priedermių” publicistika at
austa kilniu idealizmu.

Bačiūno publicistikos tonas ramus, stilius paprastas. Jis 
nemėgsta polemizuoti, o jei kartais ir polebizuoja, tai visada džen
telmeniškai, nieko neužgaudamas. Mūsų Publicistika ir aplamai 
visuomeniniai savitarpio santykiai daug laimėtų, jei mūsų plunks- 
nes darbininkai pasektų Bačiūno pavyzdžiu.

• » »

Aš čia stengiausi apžvelgti Amerikos lietuvių spaudoje 
Bačiūno išvarytą barą per paskutinį pusšimtį metų. Savaime su
prantama, kad ta apžvalga nėra pilna: dar daug ką reikėtų papil
dyti ir paryškinti, bet ir iš to, kas čia buvo kalbėta, mums, manau, 
nebus sunku susidaryti įspūdį, kad Bačiūno išvarytas Amerikos 
lietuvių spaudoje baras yra platus ir gilus. Ypatingai mums džiu- 

- gu pabrėžti tą faktą, kad jis nuo pat savo vaikystės gyvendamas 
šiame krašte pasiliko ištikimas savo tautos sūnus, nuoširdus pa
triotas ir energingas bei nepailstamas kovotojas dėl lietuvybės 
idealų.

Mūšyje dėl Lietuvos laisvės atgavimo mes jį visada ma
tome pirmose fronto eilėse. Jis organizuoja, skatina, remia tiek 
individualinio tiek visuomeninio pobūdžio lietuviškas pastangas.

Vakarų Vokietijos aerodrome Buchel taip atrodo lėktuvų paradas. 
Lėktuvai priklauso Vokietijos kariuomenei.

Jie nebuvo savanaudžiai
Iš Gen. Kone. Jorio Budrio kalbos New Yorke, 

Lietuvos kariuomenės šventės proga prisimenant 
1926 m. įvykdytą perversmą

čia, išeivijoje, kai kurios sro
vės prikiša karininkijai, ypač 
jaunajai, perversmą. Jai metami 
kaltinimai, kad tai padaryta be 
pagrindo, egoistiniais sumeti
mais. Jokio komunistų pavojaus 
nebuvę.

Turbūt daugumas skaitetė 
Darbininko perspausdintą Tepor- 
tažą iš 1926 m. birželio mėn. dien
raščio LIETUVA, apie viešą 
"kuopininkų” pasirodymą Kau
ne. Ten paduoti kuopininkų var
dai daugumai žinomi komunis
tai, vienas gal nežinomas, Joselis 
Kalenda, 1919-20 metais. Rasei
nių rajkomo.pirmininkas, vėliau 
Centro Komiteto narys.

Pažiūrėkime ką apie tą laiko
tarpį kalba pačių bolševikų spau
da.

Bolševikų žurnale PERGALĖ, 
1956 m. Nr. 10 ir Nr. 11, yra 
jauno metais, bet seno komunis
tų veikėjo (ne lietuvių tauty
bės), Bilevičiaus (Elijos, Mevšo 
sūnaus, Bilevičiaus-Sarino), So
vietų okupuotos Lietuvos Maisto 
Pramonės ministro (dabar di
rektoriaus), prisiminimai iš re
voliucinio pogrindžio. Tiesa, ir 
jis, ir eilė kitų sako, kad jie 
"dar” perversmo neruošę, bet 
kažkam visi vadinamo Komunis
tinio Universiteto Maskvoje stu
dentai 1926 metų vasarą Lietu
vos komunistų partijos centro 
komiteto nutarimu buvo atšauk
ti J Lietuvą. Tuo laiku buvo su
grįžęs ir Sniečkus, tapęs vienu iš 
Centro Komiteto sekretorių.

Bllevičius rašo, kad ”1926 me
tais Lietuvoje buvo gausu poli
tinių įvykių. Krikščionių demo
kratų vyriausybė turėjo pasi
traukti. Į valdžią atėjo liaudi
ninkai ir socialdemokratai. Susi
darė naujos aplinkybės, naujos 
galimybės komunistų partijos 
darbui. Ir nors komunistų, parti
ja ir toliau paliko pogrindyje, 
tačiau jos darbo užmojis ir įta
ka žymiai sustiprėjo, prasidėjo 
revoliucinio judėjimo pakilimas”. 
— Tai Bilevičiaus žodžiai. -

Atvykęs į Kauną E. Bilevičius

apsidžiaugė radęs vadovaujan
čioje rolėje Karolį Požėlą (Cent
ro Komiteto pirmasis sekreto
rius), kurio vadovybėje pradėjo 
savo "darbą” Vilkaviškyje, 1921 
metais. Iš Požėlos gavo instruk
cijas. štai Požėlos žodžiai atvy
kusiam — kalbėjo gerai išstudi
javęs jo *’tarnybinj lapą”: "Jūs 
turėjote politinę bylą, 1924 me
tais jus turėjo teisti, bet jūs ne- 
atvykote į teismą. Be to, jūs tu
rite dar vieną bylą —. už nesto- 
jimą į kariuomenę. Dabar tokia 
padėtis, kad jums nėra prasmėB 
gyventi nelegaliai. Važiuokite į 
Vilkaviškį, legaliaubkitės, pasi
naudokite amnestiją, kol dar ne
vėlu, o paskui pažiūrėsime”.

Čia baigė kalbėti Požėla ir vėl 
samprotauja Bilevičius: "išva
žiuoti iš Kauno, tiesą sakant, ne
labai norėjau. Tomis dienomis 
Kaune buvo nepaprastai gyvas 
politinis gyvenimas. Kasdien vy
ko darbininkų susirinkimai įmo
nėse, klubuose, profsąjungose, 
čia vienur, čia kitur įvykdavo 
audringį mitingai. Visą partinė 
organizacija, nors ir neišėjusi iš 
pogrindžio, smarkiai dirbo lega
liose organizacijose. Profsąjun
gose veikė įvairios sekcijos, ra
teliai, buvo svarstomi einamieji 
politiniai klausimai, buvo orga
nizuojami ir vykdomi streikai, 
atkakliai buvo kovojama už įta
ką masėse, už masių atitrauki
mą nuo išdavikiškos socialdemo
kratų politikos, už išplėtimą lais
vių, kurias liaudis buvo išplėšusi 
iš krikdemų, už masių mobiliza
vimą kovai prieš gręsiantį fašiz
mo pavojų, kovai prieš išdavys
tę, kuriai ruošėsi socialdemokra
tų ir liaudininkų vyriausybė”.

Ar čia ne aiškiai pasakyta, 
kad komunistai vibu frontu sku
bėjo atlikti paruošiamąjį darbą 
užvaldyti profesines sąjungas ir 
paimti masių vadovavimą, ir tai 
jiems vietomis sekėsi. Iš dienraš
čio LIETUVOS aprašymo maty
ti, kaip socialdemokratų sureng
tą mitingą vikriai perėmė į savo 
rankas komunistai, ir toliau jau

ne socialdemokratai, o komunls 
tai miniai vadovavo. . '

Bilevičius ^aiškina, k&djiemi 
masių vadovavimas buvo /reika
lingas apsaugoti jas, neva, prieš 
gręsiantį fašizmo pavojų. Bet ' 
jog tai aiški'bolševikų ir Sovietų 1 
Sąjungos taktika: jie niekuomet j 
nieko nepradeda — visuomet kas 
kitas, o jie tik gina ir laisvina. !

Toliau; Bilevičius rašo jau 4š ' 
paskyrimo vietos: ”1923-26 me
tais komunistinės organizacijos 
buvo smarkiai apdaužytos ir ne
teko savo vadovų”. (Dabar su
prantama, kodėl Centro Komite
tas pasiuntė tenai, "diplomuotą” 
komunistą, Bilevičių, * 1921 m. 
dirbusį Sobolevičiaus-šėrių fab
rike, padėčiai atitaisyti). ”1926 
m. judėjimas smarkiai išsiplėtė, 
sutvirtėjo ir komunistų organi
zacija vėl pradėjo aktyviai veik
ti. čia 1926 metais dirbo ir Pleč
kaitis, laikęs Vilkaviškį sšvo 
tvirtove, tačiau iš tikrųjų taip 
nebuvo, darbininkai, anot Bile
vičiaus, šalinosi nuo socialdemo
kratų, o komunistų įtaka diena 
iš dienos didėjo.” Komunistai 
"dar” — kartoju — niebuvo ga
lutinai pasiruošę, bet patriotai 
užbėgo komunistams už akių ir 
netrukus ištiko įvykiai, kurie, 
anot Bilevičiaus, brangiai atsi
ėjo komunistų partijai — tai 
gruodžio 17 d. perversmas.

Bilevičius nebuvo vienintėlis. 
Tokių Centro Komiteto įgalioti
nių — išmokslintų Maskvoje 
1926 metais — buvo išmėtyta 
po visus apskrities miestus, pa
vyzdžiui, Šiauliuose rajkomui 
vadovavo Karolis Dižiulis 
(Grossmanas), vėliau pakeitęs 
K. Požėlą Kaune ir dabar Aukš
čiausio Teismo Pirmininkas.

Komunistų partijos centras 
Kaune, sugebėjo per "laisvės” 
laikotarpį sustiprėti ir būti pa
pildytas. Provincijoje buvo pen
ki rajonai, apimantįs po kelis aps- 
kričius, iš 5-7 žmonių kiekviena
me, su stažu ir patyrimu konspi
racinėje veikloje, su daugybe pa- 
rajonių ir kuopų.

šių metų "Sor. Litvą” No. 
235, spalio 4 d., rašydama apie 
Kauno istorinį muziejų, mini 
"aktyvius spalio revoliucijos da
lyvius ir kovotojus už "Sovietų 
Valdžią Lietuvoje”, tarp kitų 
mini: Kazys Gedrys, Juozas 
Greifenbergeris.

Taigi, iš vienos pusės visoje 
Lietuvoje veikė sparčiai ir pla
ningai komunistai, turintieji 
aiškų tikslą — išduoti Lietuvą 
Maskvai, kuri juos finansavo ir 
instruktavo, iš kitos pusės vi
suomenė, kuri kritikavo esamą 
tvarką, valdžios neveiklumą ir 
net pasimetimą, bet pati buvo 
pasyvi, neruošė priešingų komu
nistams susirinkimų, nesiuntė 
valdžiai protestų. Išimtį ir vėl 
sudarė jaunuomenė — studentai.

Valdžia turėjo administraciją, 
policiją ir net politinę, bet nie
kas negavo jokių instrukcijų ką 
veikti ir buvo pasimetę.

Priešaky Departamento, kurio 
žinioje tas visas aparatas buvo, 
stovėjo asmuo labai doras, bet 
neryžtingas, prie kitų, normalių, 
sąlygų gal tinkamas, bet jis dar 
1921 metais man buvo pasisakęs 
esąs monarchistas. Kaip jis, tu
rėdamas tokias pažiūras, priėmė 
tą vietą — nesuprantu. Pervers
mo naktį jis prisiglaudė pas vie
ną naujus vyriausybės ministrą.

Kas. dabar, po tiek metų, savo 
vyriausbės pateisinimui, norima 
atvaizduoti — ne taip svarbu. 
Anais laikais, deja, atmosfera 
krašte buvo prinokusi permainai 
vienon ar kiton pusėn.

Kas gi tie jaunieji karininkai, 
kurie kaltinami perversmo ruo
šimu savanaudiškais sumeti
mais?

Perversmui vykstant, jaunieji 
karininkai norėjo, kad jų pirmi
ninkas, kapitonas Mačiuliai, bū
tų Vidaus , Reikalų Ministru Ir 
jam tai buvo pasiūlyta. Vienok 
jis griežtai < atsisakė, ir niekas 
iš' jų jokių vietų nepriėmė. Ar 
tai savanaudiškumas? '

Turėjau progos . stebėti; kai 
naujos vyriausybės nariai, jaus
damiesi lyg įpareigoti priaš tą 
organizaciją, tarėsi; su jais dėl 
savoplanų, bet, mano ėkivafe- 
doje,kapįtanaa.Mačiuika ir ke-

Yei
būti ima.....
ššavo pareigiu

Kur ■ čiasavana 
Manau, kad šiandien 
binga? prisiminti ir neturėjusį 
sveikatos, anksti mirusį kapito
ną, vėliau majorą,'Antaną Ma- 
čiuiką, ir jo draugą Praną Gu- 
dyną, savo kurni pridengusį 
Voldemarą, Vienas iš aviatorių 
(akademikas — kapitonas), tu
rėjęs dėdę ryškų liaudininkų šu
lą, atėjęs pas jį prisipažino ak
tyviai , dalyvavęs perversme ir 
laukė iš dėdes išbarimo ir pyk- 
čio. Bet dėdė neužsirūstino, o už
dėjęs savo ranką, tam brolvai
kiui ramiai, bet šiltai pasakė: — 
ir visuomet taip daryk, kuomet 
Tėvynė to reikalaus. —

Perversmai, iš esmės, yra ap
gailėtinas dalykas, ir dabar pa
sipiktiname, jei jie net sveti
muose kraštuose įvyksta. O įvyk
sta jie, deja, gana dažnai ir su 
reta išimtimi, tikrai neabejoti
nai egoistiniais — savanaudiš
kais tikslais. To negalime pasa
kyti apie savo to meto pervers
mo karius.

Džiaugsis žmonių karta, kada 
ateis tikrosios demokratijos lai
kai ir jokiems sukrėtimams ne
bus nei sąlygų,, nei galimybės. 
Bet tas laimingas dempkratijos 
supratimo ir įsigalėjimo laikas 
negreit ateis, o mes vis darome 
klaidas; paskui joms taisyti ima
mės priemonių, kurios vieniem 
atrodo išganymas, kitiem nusi
kaltimas, tretiem iš dviejų blo
gybių pasirinkta mažesnė. Tas 
ginčas, mums gyvenant, nebus 
išspręstas.'Tačiau akivaizdoje to 
aukšto tikslo, už kurį sakomės 
norį kovoti, jis yra beprasmis. 
Prasmingiau būtų jį atidėti ir 
žygiuoti visiems pirmyn — nors 
ir skirtinguose daliniuose, pul
kuose, bet vienoje lietuviškoje 
armijoje. Esame per maža tau
ta, kad galėtume bent vieno pul
ko iš tos armijos atsisakyti.

ia, Šimkūnas. Vienas svei- 
is buvo gautas net ĮI Uv 
j -į M*. '.•> / į’.į
paminėtą asmenų dalyvavo 
vių^lšėsę- daug gęrų .bl- 

Čiąlių ir artimų’ pažįstamų.
■ ' " Dalyvių'
- ' ■ ’ . v •

• Pirmasis Jūrų Skaučių Tun
tas įsisteigė Chicagoje. Iki šio 
laiko jūrų skautės veikė sausu
mos skaučių tuntų žinioje. Svei
kindami jūrų skaučių pastangas 
linkime sėkmingo darbą Tunto 
tuntininke paskirta skautininkė 
Flora Kurfonienė.

• Chicagoje gruodžio 7 d. 7 
'vai. vak. rengiamas vakaras, ku
rio metą bus, pa vaizduotos’ skau
tų pastangos 'Lietuvos laisvės 
byloje. Pranešimą padarys ps. 
Antanas Banionis, iš Detroito, 
kuris šią vasarą atstovavo Lie
tuvos skautus pasaulinėje džiam- 
borėje Anglijoje. Bus rodomos 
filmos iš šių rrietų tarptautinių 
džiamborių. Vakarą ruošią Chi
cagoa Skautams Remti Draugi
ja, vadovaujama dr. Stp. Biežio. 
Programa įvyks Jaunimo Cent
ro patalpose ir prie įėjimo jokių 
aukų nebus renkiama. Maloniai 
kviečiami dalyvauti tėvai ir 
skaptų bičiuliai.

• Chicagoa jbų' skautų tunto 
"Baltijos Jūros” krepšininkai 
pradėjo krepšinio sezoną. Tre
niruotės vyksta kartą į savaitę.

• Tradicinis Jūrų skautijos 
vakaras, pavadintai "Puota Jū
ros Dugne", įvyks 1958 m. va
sario 15 dieną Chicagoje.

—nu.

C’IIICAGO
R. MALINAUSKAITĖS IR V. 

BUTKAUS VESTUVĖS
Lapkričio 23 d. įvyko Ramutės 

Malinauskaitės ir Vytauto But
kaus sutuoktuvės. Sutuoktuvių 
apeigas atliko naujoje Mar- 
ųuette Parka lietuvių bažnyčio
je kan. kun. F. Kapočius. Tą pa
čią dieną, vakare Lietuvių Au
ditorijoje, didžiojoje salėje, bu
vo jaunosios ir. jaunojo tėvų ben
dram jėgom surengtos vestuvių 
vaišės. ,

Vaišės buvo paruoštos nepa
prastai gabiai ir rūpestingai. 
Vaišių metu groju p. Pakšto ka
pela. Buvo daug jaunimo ir se
nimo. Jaunimas, o kartu prie jų 
prisidėjo ir senimas, dainavo 
puikias lietuviškas liaudies dai
neles.

Tarp svečių buvo matytis gen. 
Plechavičius. A. L. T. S. pirmi
ninkas inž, Bartkus, Dr. Juozas 
Bartkus su ponia, Dr. Tumasonis 
su ponia, adv. Našliūnas, ady. 
Reikale, inž. Dabkevičius, inž. A. 
Tamošaitis su ponia, agronomai 
Totoraičiai, kan. kun. F. Kapo
čius, kun. Prunskis. Buvo atvy
kę svečiai iš Kanados: p.p. Staš
kevičiai, Markūnai1. Taip pat bu
vo atvykę svečių iš Ratine, Wis.

Jaunosius telegramomis svei
kino iš Montrealįo miesto p.p. 
Pakuliai, iš Chicagos Dr. Kuzma

DETROIT
/ •

KULTŪROS KLUBAS RENKA 
NAUJĄ VALDYBĄ

Gruodžio mėn. 8 d. (ateinantį 
sekmadienį) 4 vai. p. p. Tarptau
tinio Instituto rūmuose, 11 Kir- 
by Avė. šaukiamas metinis Kul
tūros Klubo narių susirinkimas. 
Bus valdybos pranešimas ir nau
jos valdybos rinkimai.

. Po susirinkimo įvyks Kalėdi
nės vaišSš, į ‘kurias Kultūros 
Klubas kviečia visus savo narius 
ir bendradarbius. J. S.

Iš BALFo 76 SK. VEIKLOS
Dar ne visi Balto nariai turėjo 

progos užsimokėti Šių metų na
rio mokesčio. Skyriaus valdyba 
tokius laiškais paragino prisiųs
ti 1 dpl. mokestį paštu. Daugelis 
narių jau taip ir padarė. Kai ku
rie net, patys save kaltindami už 
šios prievolės neatlikimą, jungia 
prie siunčiamo mokesčo dar ir 
auką šalpos reikalams.

Nario mokestį ir aukas, be val
dybos narių, priima ir "Gaivos” 
savininkai A. Patalauskas ir J. 
Petrulionis.

Pradedant š. m. gruodžio mėn. 
1 d. iki pat Sv. Kalėdų skelbia
mas vartotų rūbų ir avalynės 
vajus. Daiktus prašome prista
tyti į parduotuvę "Gaiva”. Netu- - 
rint priemonių — prašoma pra
nešti valdybos nariams.

• '
Visuotinis skyriaus narių su

sirinkimas šaukiamas sekmadie
nį, 1958 m. sausio 12 d. 12 vai. 
15 min. buv. lietuvių svetainėje. 
Bus renkama nauja valdyba.

•
Pirmam sekančių metų Balto 

vakarui salė paimta balandžio 
26 d. ir gegužinei daržas išnuo
motas birželio 8 d.

Tabor Forma virto lietuviškos-veiklos sala plačiame vandenyne. 
Bačiūnas yra didelis Ir mūsų jaunimo draugas bei rėmėjas.

Mes nemanome, kad Bačiūnas lietuviškos spaudės borą jau 
būtų baigęs. Sveikindami brangų Jubiliatą Jo 50 metų spaudos 
darbo sukaktuvių proga, mes nuoširdžiai linkime Janį ir), toliau 
varyti lietuviškos spaudos barą Lietuvos ir lietuvybės labui su 
tokia pat energija, atsidėjimų bei idealizmu, kaip kad lig šiol. '' ’

Kiekvienas geros valios lietuvis gali tik pasidžiaugti jo
spanate-

lėtu kitų, .tvirtai pareiškė: mes

nuveiktais darbais. Mes su šypseną lūpose prisimenąs 
vės velniuką, kuris šiandien/virto skarotu spaudos Ąžur 

.(P & b ą i g, a ) ’
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DĖMESIO! Clevelandui ir jo apylinkėms DĖMESIO!

mūsų sportininku Jurgiu Vodo- 
palu, pereitų sekmadienį buvo

Ar įstojai į 
VILTIES 

draugiją?

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

šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
i aikrodžių taisymas. Brangenybės. įvairus dovanų 

pasirinkimas.

Susipažinimo pobūvis
Sekmadienį Karpiai savo na- 

muose surengė supažindinimą su 
iš Japonijos grįžusia Dr. Aldo-

Zigmas Jankus
per Dirvos redakciją Lietuvos 
karo invalidams paaukojo $10.

6ENERAL PARCEL & TRAVEL CO.
900 LITERARY ROAD, CLEVELAND 13, OHIO 

TEL. T0wer 1-1461

NAUJA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO 
AGENTŪRA .

PERSIUNČIANTI SIUNTINIUS I LIETUVĄ IR l KITUS 
EUROPOS BEI AZIJOS KRAŠTUS

Išnuomojamas kambarys 
vyrui ar moteriai.

Kreiptis-:
6811 Whittney Avė. (49)

i

LIETUVOS PRISIMINIMUI.

BROLIŲ MOTUZŲ 
SPALVOTAS FILMAS

Graži prdga Clevelando lietu
viams po 8 metų vėl pamatyti 
spalvotas Lietuvos filmas ir per 
jas pabūvoti Nepriklausomoj 
Lietuvoj pačiame jos klestėjimo 
Ir žydėjimo perijode.

> Filmos programa bus visai 
G skirtinga nuo prieš 3 metus ro

dytos. šį kartą matysite: Lietu
vos Kariuomenė Gaižūnų Poligo
ne stovyklaujant ir manevrų 
pratybose. Kitoj daly, keliais me
tais vėliau, LietuvpB ^Kariuome
nės masinis grįžimas iš manevrų 
Žemaitijoje.

Tūkstančiai vaizdų, šimtai pa
skirų vi*tų .praeis pro žiūrovų 
akis. Apie trys valandos filmų. 
Atrodys kaip viena valanda.

Kviečiam visus, mažus ir di
delius, ateiti tų filmų pažiūrėti 
lietuvių tajįėje — 6885 Superior 
Avė., tedt«dien|, gruodžio 7 d. 7 
valand* vakaro Ir sekmadienį, 
gruodžio 8 d. 5 valąndą popiet.

' jžanga tiktai Į doleris už- to
kią turtingą programą. Vaikams 
tiktai 25 centai.

P. S. Sužinojus apie filmų ro
dymą Clevelande, jau yra gauti 
laiškai su prašymu būtinai pa
kartoti Lietuvos ulonus su jų 
daina "Ulonai, Ulonai”,.

vo mintis plokštelių muzika.
SantariečiaI dėkoja p. Gąi 

džiūnams už svetingumą.
Studentai ak besimieji stu 

dentai — bebaigtą gimnazijas, 
kurie domisi santariečiais, kvie
čiami dėl įvairių informacijų 
kreiptis pas skyriaus valdybos 
pirmininkę Danguolę Bartuškai- 
tę tel. HE 1-8587, ar pas bet 
kurį studentą ar filisterį santa- 
rietį.

Gruodžio 17-os dienos minėjimas
Tautinės Sąjungos rengiamas 

gruodžio 17-os dienos minėji
mas įvyksta gruodžio 15'd. 4 v» 
p. p. ponų Karpių namuose, 345 
E. 222 St. Bus paskaita ir me
ninė dalis. Meninę programą at
liks Jūra Gailiušytė.

Patriotingoji visuomenė malo
niai kviečiama atsilankyti. Apie 
dalyvavimą pranešti Dirvai, sky
riaus pirmininkui J. Smetonai 
ar sekretorei E. Modestavičie- 
nei.

šv. Jurgio parapijos 
mokyklos tėvams

Gruodžio mėn. 10 d. 7,30 vai. 
įvyks šv. Jurgio parapijos mo
kyklos tėvų susirinkimas. Po to 
bus vaišės, dovanomis pasikei
timas. '

Kariuomenės šventės 
minėjimui praėjus

Lietuvos, kariuomenės įsteigi- na TamošaHyte-Lyons Ir jos vy- 
mo 39-rių metų sukakties minė- j.u pr vvjiliam Lyons< Dalyvavo 
jimą Clevelande ir šiemet rengė lietuviai daktarai su ponio- 
Lietuvių Veteranų Sąjungos Ra- mįs. 
movė Clevelando skyrius. i

Minėjimas pradėtas gen. Tai-1 
lat-Kelpšos žodžiu lietuvių radi-' 
jo valandėlėje lapkričio mėn. 22 
d. Pagrindinė jnin^imo dalią 
įvyko šeštadienį, Lapkričio mėą. 
23 d. lietuvių salėje. Minėjimą 
atidarė Ramovės skyriaus pir
mininkas Pr. žįdonis, pakviesda
mas žuvusius dėl Lietuvos lais
vės pagerbti tylos minute ir po 
to sugiedoti tautos himną. Ra- 
movėnas Vytautas Raulinaitis 
buvo pakviestas perimti minėji
mo vadovavimą.

J iii '■ -M j/i 5^3 ■| ypatingai E4dy—SL.Clįš

Suinteresuoti hąmų pirkimu jerefp
< •. ' i- ■ '

JttoząMikofti,
■ ' I', < i;r.s " :

RAYN AUSNER REALTY
11809 St. Clair, Avė. Tel. UL 1-3919 Į f

ar namuose MU 1-2154

pakviesta 'dalyvauti ”Bridge to 
be” televizijos programoje, kur 
ji beveik ištisą pusvalandį davė 
pasikalbėjimą apie savo gyveni
mą Lietuvoje, tremtinių stovyk
loje Vokietijoje ir JAV-bėse. 
Ypatingai buvo pabrėžiami jos 
sportiniai pasiekimai.

Pažymėtina, kad Elvyra bus 
dar vieną kartą toje pačioje pro
gramoje gruodžio 15 d., sekma
dienį 12:30 vai. dieną, per KYW 
stotį. ,

LSK Žaibo, tinklininkės laimi.'
LSK Žaibo moterų tinklinio 

komanda lapkričio 26 d. įvyku
siose Clevelando miesto moterų 
tinklinio lygos pirmenybių rung
tynėse įveikė Ohip meisteres, 
Clevelando Latvių Sporto Klubą, 
pasekme 2:1 (15:11) (9:15)
(17:15). šiuo laiku mūsiškės jau 
turi 2 laimėjimus ir nė vieno 
pralaimėjimo. Pirmenybių rung
tynės vyksta kiekvieną antrą; 
dienj ir tęsis iki kovo mln. vi
durio. Linkėtina mūsiškėms sėk
mės!

Cleveland Public Library 
vadovybės vardu Mrs. Rober H. 
Jamison Dirvos redakcijai at
siuntė padėkos raštą už talką, 
kurią Dirva parodė paskutiniuo
se rinkimuose pravedant nuta
rimą skirti papildomas lėšas 
bibliotekos išplėtimui perkant 
buvusius Plain Deater namus.

Lietuvių Bendruomenės . i 
Clevelando apylinkės valdybos 

pranešimas 
Ir šiais metaiš. kaip ir anks

čiau, solidarumo ^mokestis yra 
renkamas per seniūnus. Seniūnai 
aplankys visus ‘ lietuvius. Kieki 
vienas dirbantis asmuo moka į 
metus 2 dol. solidarumo mokes
čio ir 50 centų socialiniams-rei
kalams. Nedirbantieji moka po 
1 dol. metams.

čia skelbiamos seniūnijų ribos, 
seniūnai ir jų telefono Nr. Visi 
lietuviai prašomi atlikti savo pa
reigą — sumokėti minimą mo- 
Kestį.

1. Alkailis A„ tel. ER 1-1408, 
Cleveland Helghts — University 
Heights.

2. Apanavičius J. — MU
1-2154, Gordon Park — Eddy 
Rd. — St. Clair Avė__ Erie eže
ras.

3. Banionis P. — HE 1-3236, 
E. 55 — E. 79 St. — Superior 
Avė. — Erie ežeras.

4. Besperaitis R. MU 1-2919,' 
E. Cleveland — St. Clair Ąye. — 
London St.

5V Gruodis I*. _ PO 1-65C8, 
Ansel Rd. — E. 133 St. — St. 
Clair Avė. — Superior Avė. iki' 
Euclid Avė.

6. Jarašūnas E. — PO 1-9440
E. 133 — E. 152 — St. Clair Avė.
— Ęrie ežeras.

E. Kalvaitis J___EN 1-5344,
E. 79 St. — Ansel Rd. — Kos- 
ciuszko — Erie ežeras.

8. Lazdinis St. — CE 1-8714, 
Superior Avė. — Košciuszko Av. 
— E. 79 St. — Ansel Rd.

9. Mikšys P. — LI 1-8758, E.
185 St. — E. 152 St. _ Wind- 
ward Avė. — Erie ežeras >

10. Mazoliauskas V. — PO '
1-2082 — Bratenahl. I

11. Petkevičius V. — LI 1-7375 1 
— Eddy Rd. — E. 133 — St. 1 
Clair Avė. — Erie ežeras.

12. Pikturna J. — HE 2-0331, 
Hough Avė. — Superior Avė. — 
E. 79 St. — E. 55 St.

13. Stasas H. — IV 6-2111, E.
185 St. — \Vindward — East 
Lake —■ VVilloughby __ Willo-
wick.

14. Zigmantas P. — RA 1-831)7
— E. 79 St. — Ansel Rd. — Su
perior Avė. — \Vade Park Avė.

Vakarinėje miesto dalyje gy
veną lietuviai bus aplankyti vie- 

__  _ , ____  ___ _____  no iš Apylinkės Valdybos narių, 
yra, kad visos tautos sužinotų ■ nes nepavyko rasti asmens, kas 
apie Dievo karalv ię. — Mato į sutiktų ten eiti seniūno pareigas.

Liet. Bendr. Clevelando'
Apylinkės Valdyba ,

....... ...i.....................   7007 Superior Avė.

Vienos šeimos, East Clevelan
de. 4 mleg. Didėli kambariai su 
kilimais. Gaso Šildymas. Dvigu
bas garažas,

Didelis vienos' Išimos namas 
su atskirti buteliu flliuomavimui. 
Kaina 615,300? E- Clevelande.

. > ;

2 šeimų narnės Ijast Clevelan- 
de, 2 nauji gaso pečiai. Labai 
geram stovyje. 117,250. Turime 
ir daugiau gerų na’dių įvairiose 
vietose.

šaukie: M. Blynas, LI 1-6613 
“H,;.

Betty Hanaen ofisus:
UL 1-6150 (East Cleveland) 
ir IV 6-2130 (819 E. 185 g.)

r
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L A I K R ODINI N

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

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

bas

THREE WAY 
PAINTING CO.

Lietuviška įmdnŽ atlieka įvai
rius naujų1 ir senų namų dažymo 
ir dekoravimo darbus jš'lauko ir 
viduje..

Lietuviams darome nuolaida.
J/ir E. Ignatavičiai

677 E. 128th St. Tel. MU 1-8368
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PRANEŠAMA...
NATIONWIDE’S. 

nauja* 

SEIMOS 
DRAUDIMAS 

Vienas gyvybės draudimas pa
dengia visą jūsų šeimą ... net 
automatiškai kiekvieną naujai 
prisidėjusį (po 14 amžiaus die
nų) NE KIEK NEPAD1DĖJANT 
už mokamą vieną draudimą!

Skambinkit:
PAULINA MOZŪRAITES, 

Agentas
SK 1-2183

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.

ST. CLAIR BAKERY
8av. O’Bell-Obelenis

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

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

produktus.
Kreipkitės Į mus h būsit patenkinti

Ąžuolų Okteto padėkoje 
pereitam Dirvos numeryje buvo 
praleistos daugiausia prakaito 
išliejusių tai kiniškų i. CitSvl- 
čiaus ir St. Lukoševičiaus pa
vardės. šia proga mes Juos at- 
sipi ašomę ir širdingai dėkojame.

Ąžuolų Oktetas

LIŪDI JIM AS'V I SA M 
PASAULIUI, DIEVO 

KARALYSTE 
PRISIARTINA!

Kristaus tikslas yya pareikš
tas Jo paties žodžiais; Aš tam 
esu gimęs ir į svietą atėjęs, kad 
liudyčiau apie tiesą. Jono 18:37 
v.

Visi tikri Kristaus pasekėjai 
privalo liudyti apie teises Dievo 
paskirtas tiesus liudijimui. Lai
kas ątėjo, o Dievo valia dabar

MONCRIEF ORO VĖDINIMAS
ŠALDO vasarą — ŠILDO žiemą 

Moncrief pardavėją

I. J. S A M A S JEWELER

Elvyra šikšniūtė televizijos 
programoje

Sportininkė Elvyra šikšniūtė, 
įdomią ir labai originalią pa- kuri sausio mėnesį rengiasi su- ( 

skaitą patiekė pulkininkas K J kurti lietuvišką šeimą su žinomu 
Žukas. Nesileisdamas į datas ir 
faktus randamus istorijos vado
vėlių puslapiuose, prelegentas 
betgi perdavė savo asmeninius 
prisiminimus iš Lietuvos kariuo
menės kūrimo laikų, žvelgdamas 
į ateitį kalbėtojas pabrėžė, kad 
kiekvieno lietuvio pastangos iš
laikyti lietuviškumą bus ginklas, 
sveikesnis, gal net už pačią ka
riuomenę.

Mepinėje dalyje I. Stasaitė pa
deklamavo keletą šventės nuo
taikai pritaikytų eilėraščių. 
Čiurlionio Ansamblio vyrų cho
ras sudainavo eilę kariškų dai
nų. Vyrų chorui dirigavo an
samblio chormeisteris inž. Rytas 
Babickas. Tiek, choras, tiek ir 
jaunas dirigentas susilaukė daug 
simpatijų ir katučių iš publikos.

Kariuomenės šventės minėji
mas buyo užbaigtas iškilmingo
mis pamaldomis ir kuh. Dzięgo- 
raičio: pamokslu, šv. Jurgio pa
rapijoj bažnyčioje sekmadienį 
dalyvaujant skautams su jų vė
liavomis, R. V.

Lieiuvįą gludintų Santaros

įsyko sekmadienį, lapkričio mėn. 
24. d., Giidžlūpų namuo8e.

Skyriusvaldybospirmininkė 
Danguolė Bartuikaitė ? patiekė 
sūsirMi^^į^l^b.v^dyl^ii 
“ranellmU8!iŠ^dįw«wp diskusi- 

jns dėl; atėlf^n^ėlklos. 
šikšnogpa^dbflpeketė* rpngrf1

ndprogra- 

davė įdo- 

i&aa-

Siunčiame: drabužius, avalyne, medžiagas drabužiams, odas, 
vaistus, gydymo priemones, laikrodžius, melstą ir 
kita.

Garantuotas greitas išsiuntimas ir pristatymas. 
Siuntinių persiuntimo išlaidos, įskaitant ir muitą, apmo

kamos čia pas mus, vietoje.
Pristatymas siuntinių į paskyrimo vietų trunka nuo'6 iki 8 savaičių. 
Oro paltu — nuo 8 iki 14 dienų. Kadangi siuntinius mes sienčiame iš 

Clevelando TIESIOGINIU PAŠTU — betarpiai siuntinio gavėjui.

Siuntiniui pasiekus adresatų, siuntėjas gauna iš gavėjo parašą, kad 
siuntinys gautas.

Jeigu norite rasti patikimą firmą su teisingu siuntinių persiuntimo 
* Įkainojimu, mandagiu elgesiu su žmonėmis Ir su garbingu jiems 

patarnavimu, — prašome, malonėkite užeiti pas mus.

Mėsą malonią klijentų patogumui savo sandėlyje turime — didelį pasi
rinkimą Vyriškiems ir moteriškiems drabužiams medžiagų, vietinių ir 
importuotą odą (judito, chromo, chavreau ir.Ht), skarą, didelių vii* 
nonią (au kutais) skarą, užvalkalo,' marškiniams audeklo; laikrodžių.; 
siuvamą mašiną, skutimosi mašinėlių, skustuvą, peiliuku ir kitokią

, ' ' ■ . daiktą. • .

šią proga mes norime pabrėžti,' kad mes turime parduoti ir labai getą t '■ 

anglišką vilaoaią sėdiiarą — kąatiumama ir paltams ir žymiai pigea- 
' nėml» kainomis negu kur kitur.

'^Aąen.tū<ra,..;ą'td.*ir.'^';
■Kasdienįšeštadieniata 9.-7 tifl.;

24:13 e. Tikri krikščionys klau
so Viešpaties įsakymo ir ištiki
mai apsako Jo karaliją, ir kad 
Jehova yra vienatinis tikras 
Dievas, ir kad Jėzus Kristus Jo 
Sūnus yra išpirkėjas žmonijos, 
Išganytojas teisėtas žemės ka
ralius. Mirtinas žmogus negali 
išganyti nė vieno už pinigus, 
bet vienas Dievas suteiks žmo
nėms tą, ko jų širdys geidauja, 
būtent: taiką, laisvę ir amžiną 
gyvenimą nesibaigančioje links
mybėje Jo Karalijoj. Nukels 
naštas sunkybių nuo liaudies pe
čių ir suteiks viršminėtas palai
mas čionai ant žemės. Dabarties 
pasaulis yra suklaidintas, milio- 
nus teisingų žmonių nukreipiant 
jų mintis šalin nuo Dievo ir 
Kristaus per melagingus pa
mokslus, jie atsisakė suprasti ir 
nenori klausuti Dievo prisaky
mų, ir eina tolyn j tamsybę. To
dėl Dievas nusprendė ir pareiš
kė, kad turės ateiti ant pasau
lio tokis suspaudimas, kokio dar 
nėra buvę. Prarakas Dangielas 
12: per., ir tame vargų laike 
vardiška krikščionija sunyks, 
Tada Jėzus Kristus kaipo kara
lius pilnai užims valdyti pasau
lį. Visas pasaulis turės pažinti 
tiesą, be to neregės nė vienas 
Dievo Karalystės, kurie atsisa
kys nuo Dievo prisakymų ir Jė
zaus aukos.

W1LLIAM SH1MKllS 
1077 East Wallings Rd. • 

Brecksville, Ohio

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

Du garažai. Plušo $17,00:'.
E. 123 St. prie St. Clair Avė. 

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

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

Clair Avė. iš G didelių, gražių 
kambarių. Gaso apšildymas. Ga
ražas. Prašo tik $11,590.

Galima pirkti ir su visai ma- 
.'.u įmekėjimu.

East Park Dr. — Neff Rd. 2 
metų mūrinis vieno aukšto iš 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 
Iri krautuvės, šeši garažai. Mė

nesinė nuoma ?44?.0) Prašo 
$32,000.

šaukite l’aul Mikšys namų 
•elef. LI 1-8758 arba office

Kovac Realty
960 E. 185 St.

KE l-5r30

• LOKOR DELICATESSEN
6562 SilDerior

1 (kampas E. 65 ir Superiof)
Sveikiname visus lietuvius .kliientus. Būtinai atsjlan-m uvvinvioiuv v*ūu<j j.ciujiuo ,ni'.junvuo, vuvtiiai bio,iipii

r , kyklt | mūsų kraųtuyę ir pareikš.kit savo pageidavimus, 
X kokių geniausių maisto produktų norėtumėt visad gauti.
? Manome atidaryti specialų lietuviškų delikatesų aky- 
? rių ir patdavinėtf lietuvių mėgiamus maisto produktus. ’ ' 
r t-i'į' ii A ■ . • 1
i Pab mus puikiausia lietuviška duobą, sūriai, ikrą, alui, 
r Ir >
L L"’.j ■ >■ ' ••Telef.EN 1-9142 ..4 •

Greta Ezella Theatre

LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ. EX 1-1143 J

Ar žinote, kad klubo ir salės vedėjas yra Juozas GRAŽULIS, ku
ris pasiruošęs visiems suteikti geriausi patarnavimą.

Norėdami rengti susirinkimus, kelti puotas-vestuves, kreipiktis i 
Juozų GRAŽULĮ. Savi pas savus!

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

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

Pilnai padengta apdraudė HI 2-7626

WM. DEBBS PAINTING CO
OTM- DEBESIS

htmų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko 
1132 Summįt Dr. Cleveland 24, Ohio

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

JFISO TELIŽF.: MAin 1-177S. REZIDFNCUA: PENINSULA 2M1
Norėdami pigiai pirkti namui! mieste arba priemiesčiuose, kreip

kitės i mane, gausia pigia kaina.. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-inaurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgičlo. Patarnavimas ir išpildymas 
garantuojama. Kreipkitės i mane telefdnu arba asmeniškai.

JAKŲBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėslnnipąi oras Jūsų patogumui
Delta Ė. Jakubu & Willlam J. Jakulis

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
25 metai simpatingo ir rimto patąrnavimo 

6621 Edna Avcnii* ENdicott 1-1763
936 East 185 Street . f KE 1-7770•f
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Reikia gilesnio pasirengimo
Iš LNT pirm. V. Rastenio kalbos Bostone

II.
Pamatę svetimą šunį virš gal

vų, Amerikos politikos vadai su
kruto pasispausti dviem kryp
tim: skubiau .tobulinti ne tik 
ginklus, bet ir mokyklas. Prieita 
.išvados, kad norint atsilaikyti, 
reikia rimčiau pasimokyti...

Mums perkainojant savų prie
monių veiksmingumą, irgi būti
na sukti panašia linkme. Nuo 
skubomis ir paviršutiniškai su-1 
lipdytų šūkių, klabenimų bei ma
nifestacijų, reikia persiorientuo
ti ir prisispausti prie gilesnių 
studijų. Paviršutiniškų propa
gandų bei žygių dabartiniu metu 
jau ne tik nebepakanka, bet nei 
nebereikia. Politikai, laikrašti
ninkai ir ypač atitinkamų sričių 
mokslininkai tiesą mums rūpi
mose srityse jau žino ir moka ją 
pasakyti dainai daug geriau už 
mus. Jei katrų išvados ne tokios, 
kokios mums atrodo būtų teisin
gos, tai tik jau ne paviršutiniš
kai tepagrįstais aimanavimais 
bei klabenimais pasieksime tokių 
išvadų revizijos ar pakeitimo.

Gana mums žavėtis dar ir da
bar mandagiai mums pasakomais 
komplimentais, esą, mes — bol
ševizmą pažinusieji praktikoje 
— galį būti profesoriais laisvojo 
pasaulio politikams. Gal ir buvo 
laikas l adn tame komplimente 
buvo nemaža tiesos, bet ųįgįkon- 
servavę !:~ 
kelioliką m 
siekti savo 
iš tariamo

■ie .i?vo pažinime ir 
ntb'■'•.įstengdami 

i\-:’me pažangos, 
proLr —*-

j juįk b:q si-Gut-fc* į.-’H-.i

! LldhMii
Pl fittAT>AHKįŠ KURP. NEO LITHUANIA IR LIETUVIŲ Jos metinė kaina .... 
TAUTINIO AKADEMINIO 8AMBURI0 SUKAKTIES MINEJI- gi pusei metų |4.00. 
>• ■prūįi.f. - ‘ ‘-A.Ėfv’zi) O-l I

Iri^sambūrių suvažiavimas Clė-

velande. čia buvo nutarta paai- 
nlšdinti- Liet ūviąjTpatią*8'Aka-

'<;> i : ; ii ?.

• metų pradžiesJpIrva'Befe dūTcartuš. 
ivlsus

. L::'
tpą .nąpjos kalnos.prįsitąiVti. fIačiąij apie tai būtinai,perskaityk

- •. - - . rrĮ .j*'’■-

Ateinančių švenčių proga' Įmes, kviečiame skaitytojus, kąip 
--------- -- ----------- -------------- • - Kalėdinę ar. Naujųjų Metų dovaną.Dirvąužsakyti savo artimie- 
Kaune, pradėjo kurtis1 šUtintų Amžintų Sambūrių. < išriokti '-Vyr siams. kurie dar Dirvos iki Šio laiko neskaitė. Už tojkiądovaną Jūs

■ i-

• • -p f'qii ■ THAlieTOAOMIE ■ ' '■ !) V..1'
; iėiori jAs
' Atsikūrus nepriklausomai Lie
tuvai ir įsisteigus UnivėmitMU!

M’CI
2 psl. esantį skyrių ’*flią savaitę*. y

Ateinančių švenčių proga' ------
Kalėdinę ar. Naujųjų Metų dovaną. Dirvą užsakyti savo artimie- 

mokėsit papigintą kainą, kuri galioja tik gruodžio mėn. Būtent, 
■tik f6'00-- ; '
j > . žemiau spausdiname atkarpą, .kurią iškirpkit ir su pinigais
siųskit Dirvai, kad laiku galėtumėm skaitytojui pranešti, kas jam 
kaip šventinę dovaną,’laikraštį: užsakė. Ypač mes kviečiame neuž
miršti savo artimųjų, pasilikųšlų Vųkįetljoje, kurie patys, laik
raščio užsisakyti nepajėgia. '

s iderao^

i
nors veikpnM ”ka|bėjimai j Liet-

riaūsią Sambūrio Valdybą ir ?u-
įsikiyĮOdptu^ų jfįtunfantjl. Il
tinė KOšputacijėi NėOlAthMoAtk 
įkurta 19& metate ?tepkričfo II 
dienąj. į f .r : j f 

Korporacija savo šūkiu i
'rinko1, ft&Pairta,' ;^voJ.vąL- 
'kėlią' grikio' ir idėjų išvytųri^i 
pasirinko 'mūsų tautos' didžiuo- 
siaa aąifltojiis iri tėV^s/ J 
tojus — ;Dr.'Joi/ą Bakana'

A 
Smetoną,.“.Petrą VUęišį,. Janą 
Jablonskį ir B. K. Balutį.

Kopponoija augo'ir plėtėsi.
Perimi J$$filL Uietiij/pa mėtų ji 
savo nariais turėjo apie 800 gra
žiausio Lietuvos1 jauhlmoLAie* 
met ji švenčia savo 35;metų gar
bingą sukaktį.

Lituvis^įiudėntės,' WsbėšUtilįj- 
damos Neo Lithuania korporaci
joj, atsiskyrė ir įkūrė atskirai 
’veikianči(0ąt\idfei$įų K<įrpotą& 
ją Filiae Lithuania. Joje augo, 
brendo ig»formavo,navoliotaviš- 
ką charakterį apie 400 lietuvai
čių akademikių. :. .. ,

Įsisteigus žemės ūkio Akade
mijai. iiothuvoj, Korporacijos 
Neo Litiiūania pavyzdžiu, įsikū
rė Korporacija Jaunoji Lietuva, 
čia gražiame gamtos prieglobs
tyje mokslinosi, formavosi ir 
tautiškai-liętuviškai brėndo Lie
tuvoj žemės ūkio kūrėjai-agra- 
nomai, agronomės r šeimininkės 
nnigl^inlnlręj '

V£ljąu, prekybos įristijute įsi
kūrė Korppracija Herkus Mostė. 
O atgavus Vilnių, Vilniaus Uni
versitete’ įsikūrė , .Korporacija 
Geležinis Vilka*. Be to, Lietu
vos universitetuose įsikūrė ir 
veikė tautinė Korporacija Uėit- 
va ir’ jau Vokietijoje Korporaci
ja vmu .r, .

^pr vgOfetįyos peprikiąlu. 
soniybęs laikotarpį top korpora
cijos ’d&vė.t daug profesionalų’ 
.^ltūr^in^-^mokslų; jsrytipi 
Žmoūių’ 
nime v.ą 
korporacijų 
ąibūrėjr

•;* 'h ■ ’
Chicagoj ASąipbūrte. jsfttėigė

’ rfūČib.Me'iią, pą- 
įtlnlų Korpora- 
ąnaiįūs sambfi- 
reįandė ir New 
•ąėįoeeįsik^ 
taiką Veikė siu m'^yko'•'vijų

SIUNČIA siuntmhu į Lietuvą, Latviją, Estiją ir SSSR respublikas

GlENERAL PARCEL AND TRAVEL CO., INC.
: ! ./ &USįSR) '• ‘ '

135 W. Mth St, Hew York 11, N. Yi Tel. CHelsea 3-2583
,. (Tarpe 8ixth if Šėyenįb.j^ve,‘— arti visų požeminio traukinių)

FIRMA SUDARI SPECIALIĄ SUTARTĮ SU INTURISTU, MASKVOJE
Siuntiniui galima, patiem* atnaitl aamanUka!, atalųsti paltu; arba kitu siuntėjui patogiu būdu. Kli- 

jėntai, gyvina až New Yorkd riba ir Įnirta atatuėcia dantinius pattu, tooJau (atgal grįžtančiu pafitu) gau
na tikslų atsiųsta daiktų eąrtią ir prašalima, Hak persiuntimas kainuoja. Galima siųsti tik naujus daik- . 
tas. v . . ( . ' , , . . f ' '

j Siaatiptei atidžią! aapakaolauii jr UEsinpčiami .per 48 Talamlas. Pd kelių 'Aerių' stenttjas šauna U 
K?,. otAVįtJg (jiaito ktite^rkuris^įrodsi'tid ai.tmiinya adresatui pasiųstas. Taip pat siuntėjas gau- 

8 V 'A R' B ti 1’ Vladų Aaldiilnė‘įiŪitai^,'|tioknši>t' muitą, apmokatea Ha, vietoje. JOsų artimieji ir biėiu- 
Hai "'-Y

,• i>4 tfOh-CMrm |.a>...
■JtiVS, AVALYNE, ODAS, MAISTO PRODUK
TAS MAŠINAS, VAISTUS IR KITUS ĮVAIRIUS 
ii? -22 SVARUS.

; <A'’- > * . • 1 • * •
JJ TINI v l» ĄT y.M A S. G A RANTUOTA 81 

’ MOSV1 hU8iaTATYItš»tĮ tFATINGAg! bCMESYS IR MANDAGUMAS SU KLUENTAS.
-------_._• AS<PAMWNKĮT‘ " ---------------■■K _

gStUJJU.'L! ■. Ai.jlJ •. jU’
«^F«kmadieniąhp nno 9 Iki 4 vat X

‘ ' 't e.?,. Iii' ‘ri'iį...' '-i.'

‘ ■‘‘rnids skyrius ątiįąyytas ir Clevelamde.J

>

tuvą" tėni įmanėmas tik simbor ,

rio 16-tosios proga atidavę, jau 
esam atlikę ... didžiąją pareigą 
Tėvynei! ,

Iš tikrųjų, tačiau, mūsų' poli
tiniams veiksniams to uždavinio 
atlikime dalyvauti galimybės yra 
labai ribotos. Tai ne jų kaltė; o 
tik toks yra faktas. Amerikos 
Balsas irgi kalba į Lietuvą lie
tuviškai. Kalba latviškai, estiš
kai, kalba visa eile kitų sovieti
nės imperijos valdomų. tautų 
kalbomis, ir kalba visai neparei
namai nuo to, ar čia, užsieniuo
se, yra tų tautų koki "vadovau
jantieji veiksniai”, ar ne. Kalba 
ne tik nesiidausdamas, bet nei 
nepriimdamas tokių veiksnių nu
rodymų ar patarimų. Kalba, ži
noma, neprašydamas ir lėšų iš 
tų veiksnių. Kalba, galbūt, ir iš 
mūsų tarpo pasirinktų žmonių 
lūpomis, bet pasirenka juos irgi 
veiksnių nesiklausdamas, juo la
biau nesiklausdamas, ką kalbėti.

Lietuviškai kalbama ir iš Ita
lijos, ir iš Vatikano radijo. Jie 
irgi tai daro jų pačių pasirinktų 
lietuvių lūpomis, bet ne pagal 
mūsų politinių veiksnių instruk
cijas. Kalba lietuviškai ir Madri
do radijas, šis minimas, kaip 
svarbiausia vieno iš mūsų veiks
nių tvirtovė, kur viską lemianti 
jo nustatyta linija. Bet ir čia ne 
viskas taip didinga. Ir Madrido 
radijas yra .Ispanijos, ne mūsų 
organizacijos. Nežinome, ..nors 
gal ir numanome, kurių Rievių 
lėmimu tas įrankis yra iš dalies

praktiškai. -j 
^vyzdžių, berods, pa- 

ląduoja, kad 1| 
TOįlpnių viešojo 
n^bės yra labai 
i būti dari labiau

Sdmbūrte/taipnutako !tavov*je»-
t. lu

pasi* v*b>> aukštuosius mokslus 
Jklos LfdtbVčFąritei užsiė^iiuoėe arba 

ižiuo- syojd.pasaulio mokyklose, išėivi-

Mpsnio skiriamas jr lietuviškiems reika-
St*"!’ lams- Bet "kilkim į puikybe, 

nes ir čia tatai nėra speciali pn-
Vienas iš natūraliausių mūsų vilegija tik lietuviams, nėf ta

atsilikusių diletantų laipsnų. i

politinių uždavinių — informuo
ti Vakarų kraštų valdžias ir vi
suomenes apie dabartinę Lietu
vos būklę. Savo laiku girdėjome 
labai plačių pasigarsinimų — 
net su puslapių ir eilučių apskai
čiavimais — kaip ir kokiu mas
tu gaudomos informacijos iš Lie
tuvos. Be abejo, tai yra vienas 
iš pačių reikalingiausių dalykų, 
atliekamų mūsų politinių veiks
nių pastogėse. Bet pats paskuti
nis dalykas pagal reikalingumą 
ir pirmas pagal neleistinumą, — 
tai tokio darbo smulkmeniški 
garsinimai.

Vietoj garsinusis, kiek pusla
pių tokios informacijos surenka
ma, būtina tą .informaciją studi
juoti, ištraukti iš jos moksliškai 
atsijotą esenciją ir ją tinkamai 
panaudoti. Deja, i šią uždavinio 
pusę dar permažai tekreipiama 
dėmesio. Gal dėl to, kad studiji
nis darbas sunkokas ir nedėkin
gas : jo vaisiai negreit pasirodo, 
todėl net ir labai uoliai šia pras
me dirbant, neesti kuo teatriškai 
blykstelti prieš savąją visuome
nę ir pasirodyti jai, kad dirba
ma ...

Diletantiška propaganda ne
berado įspūdžio ir pasirodo esan
ti nei nebereikalinga. Dėl to ne
bereikalingu prad.da atrodyti ir 
pats informacijos rinkimas, jei
gu jis nereikalingai tepanaudo
jamas. Tai sudaro pavoju, kad 
mūsų veiksniai pal-iipsniui nu
stoja ir galimybių tą iš esmės 
labai reikalinga darba dirbti.

Nęabejotinai svarbu suteikti 
Lietuvos žmonėms informacijų 
iš Vakarų. Radijas yra viena iš 
svarbiausių tam ..priemonių. Iš 
vieno mūsiškio veiksnio nuolat 
girdime, esą jis tą didžiuli darbą 
atliekąs netįėr-tjis radijo sius-: 
tuvus, nukaitant Amerikos Bal- j 
so. .Tatai sudaro mūs" vi momė-. 
nėję nemaža pasitenkinimo ir 
nusiraminimo, nes jaųčiąknasi, 
kad ir mes, kokią penkinę Vasa-

privilegija yra ‘ik kurio komite
to dėka. Yra k lbama ir kitomis 
kalbomis iš to paties Madrido, 
nepaisant, ka I nėra užnugary 
jokių veiksniu, išskyrus porą 
programą parengiančių asmenųt 
Pagaliau, ir lietuvišką programą 
juk parengia tik 2-3 asmenys — 
nei koki pasižymėję informaci
jos, nei politinės linijos specia
listai. Daro pagal savo sugebėji
mą ir supratimą, naudodamiesi 
ta pačia sugaudytos informaci
jos žaliava, nes nėra metodiškai 
atrinktos ir politinės vadovybės 
apsvarstytos medžiagos. Esamo
se sąlygose joks veiksnys to dau
giau negali padaryti, todėl kokio

- - -

reill^m<Wią!
iri14ĮOkS _ ______
ri^tį*,iWditigSliė mūąų poU- 
thiįių:;ir'viiūonięninių veikėjų te- 
bėta’fldrdaug-;prisirišę prie vie
šojo poįjūŪHo propagandinių 
priemonių, prie vadinamųjų "lai
svinimo žygių”, kai tuo taj-pu tos 
priemonės didžia dalimi,zkiek at
tikusios, kiek nei neatlikusios 
sava uždąvinių,-dabar daugumo, 
je atyejų jąu (nębęveikfsmingos, 
pasenusios, arba, hebefrįfcankpr 
mūs dėl savo būdingo dilėtantiš- 
kump,

Todėl yra būtina sėsti prie 
1 studijų stalo ir stengtis visose 
’ srityse moksliniais metodais su

daryti tolesniesiems propagandi- 
1 niams pareiškimams bei žygiams 
1 tvirtesnę atramą.

Tokią mintį vadina pesimizmo 
skleidimu, pasitraukimu iš akty
vios kovos ir siūlymu "padėti 
Lietuvos klausimą ant lentynos”.

Pesimizmas — negerai, bet 
dar blogiau apgaulingas optimiz
mas, bedžlūganjąs, kad viskas 
gerai, jei tik šaudai, — norą ir 
tamsoj, nors ir nepataikyda- 
ims • • :•

Iš kovos dėl nuopelnų vainiko 
seniai reikia trauktis, nės var
žybos dėl to, kas garsiau sutri
mituos apie žygius, nutraukia 
jėgas nud paties dafbo.

O kad1 Lietuvos klausimas ne
atsidurtų ar nepasiliktų ant len
tynos, reikia kaip tik Kodaugiau 
padėti' į? atitinkapląsi; bibliotekų 
lentynas’ rinitų Lteta^flįk'Ptoblė- 
mų ■ iš^ėątyinų į>ei pąįįihėjimų- 
Jei ; tos' lentynos Hkbrtįiikžamai 
nąužiijjtoį, i tai .tikrai ra/tuščioj 
Vietįj atsidurs įią'ti Linkuvos-by
lą,- Ir tada -! 'j<Alato:-*raųdžjąfs 
verksmais jos iš. ten’nen(įkelsim. 
''!b^'7■».f .ė» .,.'■■k

yrr.jjtįf-,)— 
lietiiylų Žūt^kiaši Jis

penteustes Aiberikoi 
. . rnates. Jis iština klek 

vienąmėneel—yrii ga$HM Ilius
truotas^ turiningas, įthrfrus h 
skaitomas su malonumu.

MARGUČIO metinė {prenume
ratą 88.09, • i j-i, •

Margučio ądrepas; 8755 So. 
VVestern Avę^ Chicago, HL ‘ 
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syojo.pasauHo mokyklose, išelvi- 
jdjtiltMgiasi į Liet. Taiit. Aka- 
dfeAiHif ŠAiWbati,LAfėkdafnIl)ug- 
dyti valingą, kilnią ir taurią ąs-

pagrindais, 2)' aukotis Lietuvių 
Tautos ..didybei ir< garbei, 8) sek- 
mingai įsijungti Lietuvds 'laisvi- 
ninio 'kovon, 4)" iliadcj^i' lietū- 
,«Hka* akademinės, tradicijas, bei 
jaę. gyvM parvežti išlaisvinton 
tėvų žemėn,"

L' ’ Akad. ‘ SfctnbŪrio Chica-
gos skyriuę.turi viri 160 veiklių 
narių.' šiemet Sambūris Chica- 
^j-jjiiflėjd f pietų veikos sjĄakį-

: P ■ 5* ' -r; • p; - <■ 

Minėjimas Chicagoje
:Lapkričio Jfi. <d*- sukakties mi-

Tėvų Jėzuitų koplyčioje už Žuvu
sius ir mirusius hėolituaniis'bei 
aaftibūriečius. gv. Mišias teikė ir 
sukakties minėjimui prasmingą 
pamokslą pasakė Tėvas Vaišnys
S. J. pamaldosė sukaktuvininkai 
gausiai dalyvavo ir gražiai pa
giedojo. f-''

Iškilmingas posėdis, tradicinis 
alutis ir linksmoji dalis prie ka- 
vutės įvyko Liėtuvių Aųditori- 
joję. Jauki ir skoningai dekoruo
ta salė buvo pilna savųjų ir sve
čių. j’agšrbiai įnešus vėliavas 

' iškilmingas posėdis' pradėtas
■ Uetuvįų Tautos himnu. Posėdį
■ ati^ė ir jam pirmininkavo L. 

SSiiibūrio Chlęagoj pir-
larėh; VacldVis Mt- 
triovšldyįia buvo tii- 
>oėė^iilp prezidiume, 
pasveikino posėdžio 

ynus ir saVo kalboje priminė 
^■Neo Lithuknte ir kitų tie- 
^0’ Uutinilj korporacijų ;lsto- 
įjr,Lįet;' Tau'i; Akad. Sainbū- 

i iiteiiigiiną bėi jų siekimus.
T, _iymėjp, kad tautai skaudzišu- 
lįdoM oku^cljų laikotarpiuose 
'* Ttūvių '• ‘ tautinių korporacijų

ihąiiiį Jeko' pįak'ėlti patys, skau- 
ilĮtįibi smūgiai iri nuostoliai žu- 

Žų partizanų ėllėte, nuteis- 
r sūhai^niniūi Mtrmętųjų 
r
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Užsakau nuo 1958 metų pradžios du kartus per savaitę einančią 
Dirvą, kaip šventinę dovaną, ir prašau ją siųsti šiuo adresu:..
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taip nusakė: 1) "Savo Tautos, 
savo. Tėvynės ir savo valstybės 
interesai bendra prasme yra 
aukščiau už asmeninius, grupi
nius ar partinius interesus. 2) 
Savo Tautos laisva* ir nepriklau
somas gyvenimas yra pagrindinė 
sąlyga tautos gerovei augti ir 
tautinei kultūrai kurti. 3) Bavo 
Tautos žmonių fizinės ir dvasi
nės pajėgos, taip pat krašto me
džiaginiai ištekliai tegali geriau
siai patarnauti tautos kultūrai, 
mokslui, menui ir bendrai turi
ningam ir didingam Tautos gy
venimui. 4) Tautinės idealogijoš 
išpažintojai savo veikloje remia
si krikščioniškos dorovės pagrin
dais. 5) Tautinės Idealogijoš Iš
pažintojai nėra klasiniai libera
lai, jie nėra bedieviai, jie yra neo 
liberalai: turi pasaulėžvalgą, re
miasi doktrinomis, yra būdingi 
savo tautos ir krikščioniškojo 
pasaulio reprezentantai.” 
„(Paskaitininkas teigė, tautinė 
idealogija yra palyginti nesenai 
suformuota, tačiau iš senų ir 
tautos istorijos pagrįstų patyri
mų, išaugusi ir sustiprėjusi šio 
šimtmečio laikotarpyje, todėl tu- 
ri visus galimumus dar tobulėti 
ir siekti didybės viršūnių. Tau
tinė idealogija turi keletą būdin
gų bruožų, kurie Žada plačius ke
lius j ateitį: "Pirmiausia, ji yra 
moderni idėja, naujas kūrinys, 
pastatytas iš senos tautos paty
rimų ir tradicijų. Antra, tautinė 
idealogija yra sociališicai pažan
gi: ji pagrįsta siekimu galimu 
didesnių pajamų ir tų pajamų 
teisingu paskirsfimu. Trečia, 
tautinė idealogija suderinta su 
bažnyčia. Tiėsa, jf nesaisto savo 
išpažintojų bažnyčios rėmimu ar 
tikėjimo praktika, bet ji pripa
žįsta Bažnyčios svarbą gyveni
me. Jos programose yra vienas 
punktas, kuris sako, kad religija 
yra* privalomas mokslo dalykas 
visose mokyklose. Ketvirta, tau
tinė idealogija yra demokratinė 
savo esmė. Tautinė idealogija 
pripažįsta demokratiją, ‘pagrįstą 
tvarkos dėsniais ir vadovaujamą 
visuotino pripažinimo principais. 

Dr. S. Stankus savo prasmin
gą paskaitą užbaigė Žodžiais: 
"Mūsų valstybės laisvės laiko
tarpyje šūkis "Pro Patria" buvo 
labai aktualus, šiandieną jis yra 
mums dar aktualesnis. Kokiu ki
tu šūkiu šiandieną mes galime 
vadovautis jei ne šūkiu "Pro 
Patria.”

Iškilmingas posėdis užbaigtas 
studentų himnu Gaudeamus.

Po. paskaitos pirmininkas ma
loniai pakvietė visus tradicinio 
alučio j gretimą sšlę. čia nuotai
kingai pašnekėta, padainuota 
gražių, liaudies dainų ir gražiai 
pajuokauta^ ■

kiai prie kavutės,' OHrestriii nuo- 

pobūvis užsitęsė iki trečių gal- 
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gerbtas giliu susikaupimu.
Po pirmininko kalbos prasidė

jo sveikinimai, kurių buvo kelio
lika.'. '•* .
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Dr. 8. Stankaus paskaita 
’ Iškilmingame posėdyje Dr. 
Stepas Stankus skaitė paskaitą: 
"Tautinė idealogija šių dienų 
audrose”.

^Paskaitininkas apžvelgė fakti- 
naa sąlygas, kuriose gyvename 
ir priminė išeivijos .susiskaldy
mą, susmulkėjimą, idealoginių 
bei politinių aštrumų pamėgimą. 
Tokia'išeivijos laikysena kenkia 
lietuvių vienybei ir siekimui iš
laisvinti Lietuvą iš vergijos. 
Kalbėtojo žodžiais padėtis api
brėžta? "Mes tik egzistuojame ir 
mes siekiame, kad lietuvybė bū
tų išlaikyta.”

Dr. S. Stankus atkreipė dėme
sį, kad mes gyvename labai sū
kuringame pasaulyje, kad visoms 
idealogijoms yra daug pavojų iš 
marksizmo doktrinos pusės. Ji, 
būdama paremta materialistine 
pasaulėžvalga, siekia esamos pa
saulio tvarkos pakeitimo ir pa
saulio dominavimo nesiskaitant 
su priemonėmis. Marksistniės 
doktrinos priešingybė yra tau- 
ttšknmas, krikščionybė ir demo
kratija. Paskaitininkas nurodė, 
kad lietuviai išeiviai šiandien ge
riausiai patarnaus pavergtai 'tė
vynei dirbdami šūkiu "Pro Pa
tria". Tuo šūkiu vadovaujasi vi
si: tautinės idealogijoš lietuviai.

S. Stankus savo paskaitoje 
tautinės idealogijoš charakterin-- v » r-. -.-vy -.”į. J | - - » -----
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