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LIETUVOS NAUJIENŲ ATRANKA

Aiškėja, kad Lietuvoje 
daug gaisrų

RUSŲ ŠOFERIŲ SAUVALIAVIMAS. — ŠEŠIŲ DAILININKŲ 
SUKAKTIS.

Iš spaudos sprendžiant galėtų1 
atrodyti, kad Lietuvoje dabar vi
siškai išnykę gaisrai. Tačiau J. 
Paleckio paskelbtas naujas bau
džiamasis įstatymas liudija ką 
kita. "Siekiant sustiprinti kovą 
su nusikalstamu nerūpestingu
mu elgiantis su ugnim’’, nutarta, 
kad "neatsargus valstybinio ar 
visuomeninio turto sunaikinimas 
ar sugadinimas, sukėlęs sunkias 
pasekmes, baudžiamas laisvės 
atėmimu iki trejų metų ar patai
sos darbais iki vienerių metų".

Už privataus turto sunaikini
mą per neatsargumą laisvės atė
mimo (kalėjimo) bausmės mak
simumas nustatytas dveji metai. 
Tas įstatymas taikomas, žinoma, 
tik tais atvejais, kai nėra įrody
mų, kad padegta ar kitaip su
naikinta tyčia.

. RUSIŠKA MINISTERIJA 
SIAUČIA

Ryšių, tai yra, pašto, telefono 
ir telegrafo ministerija, prieš 
kiek laiko paversta respublikine, 
anksčiau valdyta tiesiai iš Mas-

ŠEŠI DAILININKAI 
SUKAKTUVININKAI

Sekant Maskvos pavyzdžiu, 
Lietuvoj irgi įėjo į madą minėti 
50 metų amžiaus sukaktis. Tokia 
proga Vilniuje buvo surengta še
šių 50 metų amžiaus sulaukusių 
dailininkų paroda. Beveik visi jie 
nepriklausomybės laikų auklėti
niai.

E. Jurkūnienė — P. Kalpoko 
ir J. Vienožinskio mokinė, baigu
si Kauno Meno mokyklą 1936 
metais. (Karo metą praleido Ru
sijoj).

M. Guzevičiūtė — 1929 metais 
baigusi Ukmergėje pedagoginius 
kursus, buvo mokytoja. Tik 1949 
metais baigusi Dailės instituto 
tekstilės skyrių, toje specialybė
je ir darbuojasi, bet parodoje da
lyvavo kaip akvarelistė ...

Leonardas Kazokas — baigęs 
Kauno Meno mokyklą prieš 30 
metų, tobulinęsis įvairiuose Eu
ropos kraštuose, rodė senesniuo
sius kūrinius, ir kelis pastarai
siais laikais sukurtus peizažus.

Jonas Vilutis — 1941-44 me-
kvos, tebėra pasilikusi tipiškai tais pradėjęs reikštis kaip teatro 
rusiška ministerija Lietuvoj. ^dailininkas, dabar jau ir peiza- 

Būdingas š. m. rugsėjo 4 diez žistas.
nos (tiksliau — nakties) įvykis: 
ministro pavaduotojo V. Mata- 
čiaus šoferis P. Solovjovas, gir
tas važiuodamas Vilniaus miesto 
viena gatve, sužeidė P. Vagonį, 
apsisuko ir pabėgo, nesuteikęs 
sužeistam pagalbos, šoferis buvo 
surastas namie. Neturėjo rimtų 
paaiškinimų, kur ir ko jis naktį 
važinėjo. Ministerijos automobi- 
liij viršininkas N. Soročkinas pri
pažino, kad padėtis pas jį nenor
mali, nes aukštųjų ministerijos 
pareigūnų šoferiams leidžiama
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Leonas Katinas — irgi Kauno 
Meno mokyklos auklėtinis, su
rengęs pirmą parodą jau 1932 
metais, bandąs vaizduoti "socia
listinę realybę" (vagonėlius, sta
tybos aikštelę, elektrinę), dau- 

| giau beeksperimentuojąs peiza
žo srity.

naudotis automobiliais, kaip 
nori, ir esama galimybės tuo: 
važinėjimus
tarnybinius.

Viktoras Palys — skulptorius, 
J. Zikaro ir estų skulptoriaus 
Starkopfo mokinys, parodoje tu
rėjo tik mokyklinių laikų "socia
lines" skulptūras (1934 metais 
nulipdytą "Bedarbį" ir dar porą 
anų laiku skulptūrų). Dabar 

- biustu ga-apiforminti" kaip perėjęs į portretų 
) mybą ir keramiką

ŪUEM3Y SALOS REIKŠME
kodėl ČIANKAIŠEKAS UŽSISPYRĘS JĄ GINTI

Quemoy yra 148 kv. kilomet
rai nurudusios žemės, j uodui uo
lų ir betono bunkeriu. Anksčiau

užmaskuotais bunkeriais, šaudy
mo angomis, artilerijos ir prieš
lėktuvinės policijomis ir t.t. Po-

šioje nederlingoje saloje gyveno j žeminiai tuneliai veda į koman- 
apie pora tūkstančių žvejų ir dar- davimo centrus, ir kilometrus 
žininkų. Kai 1949 m. ciankaiše- nusitęsiančios spygliuotų vielų 
kas turėjo palikti kontinentą, į | užtvaros blokuoja kelius. 
Quemoy persikėlė tūkstančiai |
pabėgėlių, šiandien, šalia kariuo
menės įgulų, čia yra apie 47,000 
civilių.

Prieš komunistams pradedant 
salos bombardavimą, toje fronto 
zonoje įsikūrusiems gyvento
jams gana gerai sekėsi. Ameri
kinė pagalba, pastovios 70,000 
kiniečių, gyvenančių Singapūre,
Hongkonge arba Saigone, tačiau 
simboliškai užsiregistr a v u s i ų 
Qu( ;moy piliečiais, pašalpos už
tikrino išlaikymą trijų modernii; 
ligoninii; ir 49 mokyklų — Azi
jos mastu tai nuostabiai aukštas 
skaičius, atsiminus, pvz., Indone
ziją, kur viena ligoninės lova 
tenka 10,000 gyventojų arba mo
kykla 3,000 gyventojų.

Nacionalistų kariuomenės čia, 
sakoma, esant 45,000, t. y. 3 ka
ro meto pėstininkų divizijos su 
pagelbinėmis dalimis. Didieji 
maisto ir šaudmenų sandėliai, 
kuriuose esančios sudėtos atsar
gos keliems mėnesiams, yra po 
stipria betono danga žemėje.

Sala jau nebe pirmą kartą yra 
linksniuojama pirmuosiuose pa
saulio spaudos puslapiuose. 1949 
m. komunistai, bandydami ją už
imti, neteko 18,000 karių. 1950 
metais .ji buvo du kartu bandyta 
užimti, tačiau, patyrę didelių 
nuostolių, ir tada komunistai tu
rėjo bandymus nutraukti. Dabar, 
kaip atrodo, grasinama nauja 
invazija.

Ir šį kartą, kaip ir anksčiau, 
galimo konflikto išsiplėtimo at
veju, pasauly kyla klausimas: 
ar ji verta ginti ir kodėl čiang- 
kaišekas taip atkakliai užsispy
ręs ją ginti.

Maža strateginė vertė
Karinė salos vertė yra gana 

ribota. Jei komunistai, kurie kon
tinente yra sutelkę nepalygina
mai didesnes jėgas, užsispirtų ją 
paimti, nacionalistams, nepai
sant visų tvirtovinių įrengimų, 
nepasisektų jos išlaikyti.

Quemoy yra iš trijų pusių su
pamas žemyno. Priekinės komu
nistų pozicijos yra tik už 2,500 
metrų nuo pirmųjų nacionalistų 
apkasų. Tiekimas iš už 150 km. 
esančios Formozos gali būti vyk
domas jūros, arba, jį atkirtus, 
oro keliu. Jau dabar jis pasidarė 
nelengva problema.

Tačiau čiangkaišekas, net ir 
tuo atveju, jei JAV, vengdama 
konflikto išsiplėtimo, aktyviai 
žygyje nedalyvautų, yra pasiry
žęs salą bet kokia kaina išlaiky
ti. Didžiausias nacionalistų ar
gumentas yra, kad Quemoy arti
lerija užtverianti komunistams 
įėjimą į Maocetungo valdomą 
Amoy uostą. Tačiau komunistai 
turi daugiau ir geresnių uostų.

Nacionalistų žvalgybai, tiesa, 
Quemoy yra labai naudingas 
punktas, ir šioje saloje įrengti 
radaro taškai gali Formozą įspė
ti ketvirčiu valandos anksčiau, 
negu pirmasis komunistų lėktu
vas ją pasieks. Bet ir šis argu
mentas susilpnėtų tuo atveju, jei 
raudonosios Kinijos kariuomenė 
būtų apginkluota rusų raketo
mis.

Galima dar paminėt;, kad Que- 
moy įgulos pririša didelius ko
munistui junginius, tačiau būklė 
nepasikeistų, jei nacionalistai at
sitrauktų į Formozą.

Trumpai, Vakarų gynybos sis
temai Tolimuosiuose Rytuose šių 
salų praradimas nebūtų perdaug 
skausmingas.

Bet šie kariniai svarstymai 
Čiangkaišekui tėra antraeiliai.

Jis į Quemoy žiūri iš politinio ir 
psichologinio taško. Tautinė Ki
nija tebegyvena viltimi kada 
nors atgauti kontinentą. Kiek
vienas valdininkas, pradedant 
Čiangkaišeku ir baigiant bet ku
riuo eiliniu pareigūnų, pabrėžia, 
kad klausimas yra ne ar, bet ka
da jis bus atgautas.

Paskutiniai čiangkaišeko 
prietilčiai

Ir kol nacionalistinės Kinijos 
vėliava Quemoy saloje plevėsuos, 
tol šios viltys bus labai gyvos. 
Nes Quemoy ir kitos salos fak
tiškai yra kontinentinės Kinijos 
dalis Jos yra paskutiniai na
cionalistų prietilčiai. Jų tebebu- 
vimas 600 mil. kiniečių vadina
moje liaudies respublikoje aki
vaizdžiai rodo, kad prieš komu
nistinį režimą dar yra ir kita al
ternatyva.

Komunistams šie čiangkaiše
ko prietilčiai kelia nuolatinį su
sirūpinimą. Nacionalistams nėra 
taip jau sunku išsikelti kur nors 
netoli Amoy ir, prasiskverbus į 
vakarus, nukirsti Peipingo gele
žinkelio liniją, tuo nutraukiant 
ryšį tarp šiaurės 4r pietų Kinijos. 
O pasiekus tokį laimėjimą, prie
tiltį dar labiau sustiprintų iš vi
sos Kinijos atbėgę antikomunis- 
tai. šią teoriją paremdami, nacio
nalistai pamini faktą, kad iš 
20,000 belaisvių Korėjoje du 
trečdaliai, t. y. 14,000, pasiprašė 
perkeliami į Formozą, idant ga
lėtų čiangkaišeko pusėje kariau
ti prieš komunistus.

Didelis pasipriešinimas 
Pietinėje Kinijoje

Nacionalistai taip pat atkrei
pia dėmesį į komunistų slaptosios 
policijos ministerio Lujuihsian- 
go pareiškimą, pagal kurį komu
nistinėje Kinijoje esama mažiau
siai 210 pogrindžio organizacijų, 
didžiąja dalimi pietinėje Kinijo
je. To paties ministerio teigimu,

Spalio mėn. 4 d. Clevelande, Dirvos vakare, vaidinama Pažadėtoji žemė. Nuotraukoje pirmasis veiks
mas. Plačiau skaityk 5 psl.

UŽRAŠAI IŠ BENDRUOMENĖS SEIMO
mInvokacija" 

Besirūpindami lietuviškų tra
dicijų išlaikymu, rodos, didžiau
siu uolumu ir sėkmingumu jau 
būsime įsivedę į visas viešas lie
tuviškas manifestacijas Lietu
voje nežinotą amerikinę tradici
ją — invokacijas. /

Taigi ir čia, bankete, viskas 
prasideda invokacija, kuri, pagal 
originalią amerikinę tradiciją, 
paprastai esti arba visu 100'/ 
malda, arba malda šiek tiek at
miešta įvykiui pritaikytos pra

kalbos elementais. Bet prakalbi- 
niai elementai paprastai nenu
stelbia maldos.

Šiai ceremonijai atlikti kvie
čiamas prel. M. Krupavičius. Ir 
štai -

neš vadovybės, Lietuvos valsty
bės atstovų ir individualinių kul- 
tūrininkų bendradarbiavimu.

S. Paulyje išrinktoji Lietuvių 
Bendruomenės Taryba yra tik S. 
Paulo lietuvių kolonijos atstovy
bė. Tikimasi, kad Rio de Janeiro 
ir kt. miestų bei vietovių lietu
viai savo keliu išsirinks savo at
stovybes. "Mūsų Lietuvos" 
(Liet. parapijos savaitraštis) at 
žymėjimas, kad išrinktoji tary
ba yra visos Brazilijos lietuvių 
bendruomenės taryba, neatitin
ka tikrenybės.

KUN. JĖZUITAS T. JONAS 
BRUŽIKAS <

iš S. Paulo — Brazilijos, Cleve
lando lietuvii; kolonijai siunčia 
broliškus sveikinimus. Glėbį lin-

vien 1955-56 metais "liaudies 'kėjimu perduoda adv. Juliui Sme-
teismuose" buvę spręsta 1,6 mil. 
rezistentų bylų, taigi po maž
daug 70,000 per mėnesį. Komu
nistu kaltinimai kontrarevoliu- 
cionieriams visada tie patys: 
Čiangkaišeko portretų arba na
cionalistų vėliavų iškėlimas, 
prieš rusus nukreiptų šūkių iš
rašymas arba Sormozos radijo 
klausymas.

gerbti Vliką pakvietimu jo pir
mininko prie garbės stalo. Kiti 
manė, kad bendruomenės orga
nizacijai būsią sveikiau, jei vi
sai neliesianti su politika susiju
sių dalykų. Garbės stalas, žino
ma, čia yra būtina salės dekora
cija, tai, sako, pasodinkim, prie 
jo bendruomenės veikloj ir šiame 
seime svarbiuosius elementus re
prezentuojančius asmenis: diri
gentus, kompozitorius, dailinin
kus, žinoma, specialiai kviestus 
svečius ... O jeigu jau eiti į poli
tinių veiksnių sritį, tai tada te
gu bendruomenė pasirodys neša
liška, vadinasi: jeigu kviečiam 
Vliko pirmininką, tai kvieskim ir 
LNT ir Lietuvių Fronto pirmi
ninkus !

( Perkelta i 6-tą pusi.)

- oratorius nužudė prela
tą ... Tai buvo visuomeninė, po
litinė, net agitacinė kalba, tik 
šiek tiek apvilkta ankštais mal
dos rūbais. Vieni sako, kad ji 
truko "mažiausia 25 minutes", 
kiti prisiekia^ kad tai buvę 40 
minučių ...

Beprecedentinis "invokacijos" 
ilgumas gal labiausia stebino kal
bos nesuprantantį senatorių (vi
si turėjo tos kalbos klausyti at
sistoję). Visus kitus stebino jos 
turinys. Kalbėdamas visų vardu 
pirmajam asmeny (mes) ir 
kreipdamasis tiesiai į Kristų, 
prelatas visus salėj esančius ir, 
rodos, taip pat ir nesančius, ap
kaltino, kaip egoistus, tėvynės ir 
tautos reikalų išdavikus, kraštu
tinius šykštuolius, piniginę jei 
ir atidarančius, tai tik namams, 
automobiliams pirkti, lėbavi
mams, girtuokliavimams, bet tik 
ne kovai dėl Lietuvos laisvės, tik 
ne tautiniams reikalams.

Šias mintis jis labai įvairiai ir 
iškalbingai kartojo, vis kreipda
masis į Kristų ir įtikinėdamas 
jį, kad gerai įsidėmėtų, koki čia 
latrai ir niekšai susirinko. Daug 
kartų nusipeikęs (reikia pripa
žinti, kad prelatas, sakydamas 
mes, heroiškai ir save priskyrė 
į tų niekšų kategoriją) už perdi- 
delį pataikavimą saviems pil
vams, pagaliau vis dėlto kreipėsi 
į Kristų, prašydamas palaiminti 
ant stalų esamas gėrybes, kad 
jos mus pasotintų ir sustiprintų 
patriotiškiems tikslams, ir pra
šė taip pat palaiminti gėrimus, 
kad jie sušildytų mūsų širdis ir 
paskatintų atverti mūsų pinigi
nes laisvės kovai vadovaujančių 
organų labui, amen . ..

Aš nežinau, vienas prelatas 
kalbėjo, kitas (Balkūnas) buvo 
patenkintas, tai gal kaip ir rei
kia, taip ir galima, bet sunku 
buvo nusikratyti klausimo — ar 
čia ne piktžodžiavimas?

Be to, jeigu tai nebūtų įvilkta 
į maldos ar su Kristum pasikal
bėjimo formą, tai prel. Krupavi
čius būtų rizikavęs po kokios sa
vaitės susilaukti keleto šimtų 
kvietimu į teismą su kaltinimu 
už įžeidimą. Nes vistiek, teisybė, 
ar neteisybė, kad mes visi esam 
toki niekšai, bet viešai kam nors 
prikergti tokį niekšiškumą — 
įžeidimas. Klausimas, ar po to 
kio numerio bent kiek savigarbos 
turinčiam tautiečiui (arba net ir 
niekšui) bus noro lankytis į to
kius dalykus sau leidžiančių ren
gėjų banketus?

VISAM PASAULY
• Varšuvos pasitarimai dėl To

limųjų Rytų krizės, kaip iš ge
rai informuotų sluoksnių pati
riama, vietoj pozityvių rezulta
tų, krizę tik pagilino. Jie dar nė
ra nutraukti, tačiau nieko naujo 
iš jų ir nesitikima.

JAV "už savaitės ar kitos", 
kaip iš valstybės departamento 
pranešama, ruošiasi Formozos 
sąsiaurio klausimą įnešti į Jung
tines Tautas.

Prez. Eisenhovveris atmetė 
Chruščiovo notą, kurioje sovie
tai buvo įspėję, kad, jei JAV pa
ti nepasitrauks iš Formozos, ją 
iš ten išmes Kinijos komunistai. 
Nota grąžinta Chruščiovui be jo
kių komentarų. Tassas po to pa
skelbė, kad JAV net nenorinčios 
išgirsti "išmintingo balso".

Būklė frontuose taip pat kei
čiasi. JAV pagelbstint, naciona
listai pralaužė blokadą ir pradė
jo tiekimą Quemoy salai. Formo- 
zoje amerikiečių technikai baigia 
įrengti raketinių ginklų bazes. 
Septintoji flotilė padidinta iki 
šešių lėktuvnešių, trijų sunkių 
kreiserių ir, 40 naikintojų.

Komunistų artilerijos ugnis 
paskutinėmis dienomis susilpnė
jo.

• Komunistinės Kinijos pri
ėmimo į Jungtines Tautas klau
simas bus svarstomas artimiau
siomis dienomis.

• Nasseris pradėjo reorgani
zuoti Jungt. Arabų Respublikos 
vadovybę, siekdamas labiau cen
tralizuoti Egipto ir Sirijos kon
trolę.

• Alžiro sukilėlių suformuotos 
Alžiro respublikos provizorinės 
vyriausybės būstinė su Nasserio 
pritarimu steigiama Kaire.

tonai buv. Kauno Jėzuitų gimna
zijos auklėtiniui ir kitiems? pa
žįstamiems.

T. J. Bružikas šiuo metu misi- 
jonieriauna S. Paulo ir Rio de 
Janeiro lietuvių kolonijose. Lau
kiama, kad šv. Sostas patvirtins 
oficialiu misijonieriumi pagal 
"Exsul Familia" konstituciją, 
vieton mirusio benediktino kun. 
Ant. Ausenkos.

Vietos lietuviai mielai bendra
darbiauja su tėvais Jėzuitais, 
kurie vieninteliai pajėgia atgai
vinti dvasinį išeivio lietuvio gy
venimą Pietų Amerikos — Bra
zilijos padangėje. Su religiniu 
atgimimu, atgimsta ir lietuviš 
kas tradicinis gyvenimas.

Ryšium su tuo Čiangkaišekas 
iškelia dar vieną silpnąjį komu
nistinio koloso punktą. Tarp Pie
tų Kinijos ir šiaurės visą laiką 
nebuvo taikos. Pietų ir šiaurės 
Kinija kalba skirtingais dialek
tais. Komunistinė valdžia laiko
ma šiauriečių režimu. Nepasiti
kėdama pietiečiais, ji pirmoje ei
lėje industrializuoja šiaurę, kas 
vėl sukelia pietiečių nepasiten
kinimą ir tuo pačiu daugiau pa
lankumo Formozos propagandai, 
čiangkaišekas tiki, kad invazijos 
atveju pietiečiai aktyviai jį rem
tų.

K A D A VISI RUSAI 
TURĖS BATUS?

Clevelando kong r e s m a n a s 
Charles A. Vanikas pradėjo savo 
kelionę už geležinės uždangos iš 
Šveicarijos ir pirmiausia vyko 
per Čekoslovakiją.

Pragos miesto taksi šoferis 
pradėjęs verkti, kai jis kalbėjęs 
Vanikui, jog socialistai greit at- 
leisią jį iš darbo.

Vanikui užsiminus apie sėk
mingą Rusijos sputniką, senas 
čekas sarkastiškai pasakė:

— 1960 m. rusai patieks mė
nulį. Apie 1970 m. jie įsiverž į 
Marsą ir apie 1980 m. jie visi 
turės batus.

Kelionėje per Čekoslovakiją 
Vanikas patyrė, kad čekai neap
kenčia Rusijos ir komunizmo, 
žavingi gamtovaizdžiai neatsi
spindi nuotaikoje ūkininko, ku
ris yra priverstas naujoje ūkio 
santvarkoje. Visoje kelionėje 
Vanikas patyręs neužmirštamą 
čekų pagarbą ir meilę amerikie
čiams. E. K.

,S'.

BRAZILIJOS
LIETUVIAI

SAO PAULO
BENDRUOMENĖS TARYBA
Rugpiūčio 24 d. S. Paulo lietu

vių kolonija išsirinko S. Paulo 
Lietuvių Bendruomenės Tarybos 
narius, viso 21 asm. Balsavo 
1654 asmenų. S. Paulyje priskai- 
toma apie 15 tūkstančių lietu
vių, o Rio de Janeire apie 400 
tautiečių. Kita dalis — 30 tūks
tančių yra išsiblaškę po kitas 
Brazilijos vietas.

Į tarybą yra išrinkti veikliau
si visuomenininkai. Tikimasi, 
kad kultūrinė Lietuvos reprezen
tacija bus atstovaujama glau
džiu visų organizacijų, bažnyti-

• Libane įvesta nepaprastojo 
meto būklė, nes paskutinėmis 
prez. Chamoun prezidentavimo 
dienomis laukiama naujų nera
mumų. Ligšiolinis Libano prem
jeras Sami es-Soli amerikiniu 
lėktuvu slaptai išskrido į Turki
ją; jo gyvybei grėsė pavojus.

• Eisenhovverio administracija 
baigia ruošti ilgalaikių, daugmi- 
lijoninių paskolų planus ūkiškai 
atsilikusiems kraštams, šia pro
grama tikimasi atremti ekono
minę spvietų ofenzyvą tuose 
kraštuose.

Subanalinta garbė

Kita (Lietuvoj irgi neprak
tikuota) banketų tradicija — 
garbės stalas. Garbę skirstyti vi
sada yra keblu. Retai kas pyksta 
už suteiktą garbę, bet kiek bėdos 
su tais, kuriems ji nesuteikta!

Jau gerokai prieš seimą New 
Yorke galėjai girdėti, kad rengė
jų tarpe vyksta atkakli kova dėl 
garbės padalinimo. Kelmas, ku
ris vertė vežimą iš pusiausvyros, 
šį kartą buvo ... Vlikas. Kaž
kam buvo garbės reikalas pa-

v > ašįIBFi
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Požeminė tvirtovė
Quemoy turi stipriausiu:

tovinio pobūdžio įrengimus visa-1 
me pasaulyje. Milijonai dolerių Į Colombey-les-deux-Eglises, De Gaulle namuose, tarėsi De Gaulle 
čia investuota betono, plieno ir ir Vokietijos kancleris Adenaueris. Informuoti sluoksniai sako, 
ginklų pavidalu. Visa sala pa- jog šis pasitarimas reiškiąs naują erą Prancūzijos-Vokietijos san- 
versta požeminiu fortu su gerai tykių istorijoje.
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ATNAUJINTI NAMAI ATVĖRĖ DURIS
Tautos švente Bostone

ST. S.

(2)
Vytauto D. statulą ir kan. J. 

Tumo-Vaižganto portretą atiden
gė konsulas A. Shallna, Dr. J. 
Basanavičiaus — J, Kasmaus- 
kas, adv. Antano Olio — inž. 
Eug. Bartkus. Tuo iškilmės apa
tinėje salėje ir baigėsi.

Antrame aukšte šiltą ir 
spalvingą žodį tarė inž. Vyt. 
Izbickas. Jis apibūdino Res
publikos prezidentą Ant. Smeto
ną, kaip valstybės vyrą, filosofą, 
tautinės ideologijos kūrėją, didį 
lietuviu kalbos mylėtoją ir žino
vą, kaip puikų stilistą ir autorių 
gausių raštų. Ign. Vilėniškis ati
dengė velionio Ant. Smetonos 
biustą. St. Santvaras iškilmes 
baigė, primindamas Sauerveino 
giesmę Lietuviais mes esame gi
mę, lietuviais turime ir būt,4ą 
garbę gavome užgimę, neturim 
leisti jai pražūt. ..

Aišku, kad Vytauto D. statu
los, Ant. Smetonos biusto ir mi
nėtų portretų įkurdinimas yra 
surištas su nemenkom išlaidom. 
ALT S-gos Bostono skyrius pats 
vienas to padaryti negalėjo, bet 
jis surado eilę mecenatų. .Vytau- 
to D. statulos mecenatu yra pats 
Sąjungos skyrius, prez. Ant. 
Smetonos biusto — Ign. Vilėniš
kis (o kaip vėliau jis pareiškė — 
ir VI. Mickūnas), Dr. J. Basana
vičiaus — J. Kasmauskas, Kan. 
J. Tumo-Vaižganto — J. Ado
monis ir Akademinis Sambūris, 
adv. Ant. Olio — inž. Eug. Bart
kus. Jau yra žinomas ir Dr. Vin
co Kudirkos portreto mecenatas 
— Liet. Enciklopedijos leidėjas 
J. Kapočius. V. Kudirkos portre
tas jau yra pagamintas ir, kaip 
sakyta, po savaitės kitos ALT 
S-gos Bostono sk. namuose bus 
atidengtas.

Po Tautos šventės iškilmių bu
vo šauniai surengtas pobūvis. 
Pobūvio meninę programą atli
ko solistė J. Adomavičienė, pia
ninu palydint VI. Adomavičiui, 
postas Ant. Gustaitis ir pats 
^vakaro vadovas St. Santvaras. 
J. Adomavičienė jautriai ir mu
zikaliai padainavo Aleks. Kača- 
nausko Mano gimtinę ir Br. Dva
riono žvaigždutę. St. Santvaras 
paskaitė Dainą, o Ant. Gustaitis 
porą savo naujausių humoristi
nių eilėraščių, kupinų sąmojaus 
ir, kaip visada, puikių savo for
ma.

Pirmasis pobūvio kalbėtojas 
buvo J. Kasmauskas. Jis pasi
džiaugė jau atliktais skyriaus 
darbais ir tarė, kad tie darbai 
dar nebaigti. Girdi, šios dienos 
šventė akivaizdžiai parodė, kad 
savo namuose nebetelpam. Jav 
prieš savaitę nemaresniam kie 
kini tautiečių, kiek čia yra susi
rinkusių, su dideliu nemalonumu 
teko pasakyti, kad vietų nebėra. 
Todėl, 'anot J. Kasmausko, na
mus reikia plėsti, reikia griauti 
šiaurinę sieną ir abi sales žymia; 
padidinti. Jis jau ši vakarą pra
dedąs namu praplėtimo vaju ir 
tam reikalui skirias 2”0 dolerių. 
Žinoma, J. Kasmausko kalba bu
vo palydėta entuziastingu valia
vimu ir garsiais plojimais.

Adv. S. Shallnienė prisiminė 
tas dienas, kai į JAV Lietuvos 
nepriklausnnr’bės vėliava atvo
žė Respublikos prezidentas Ant. 
Smetona. Jis čia buvo didžiai 
gerbiamas ir vertinamas Fede
ralinės vyriausybės, bet tūlos

Amerikos lietuvių grupės jį su
tikusios labai nepalankiai. Ji pre
zidentą Smetoną asmeniškai pa
žinojusi ir yra apie jį susidariu
si nepamirštamą įspūdį, todėl ir 
šiandien negalinti suprasti, ko
dėl tūli tautiečiai mėto į jį akme
nimis. Gal todėl, kad jis buvo 
tikrai didelė ir turininga asme
nybė, bet tikrai tokio lietuvių el
gės i o ne u'ž s i ta r na vu s i.

Be minėtų, dar kalbėjo ALT 
S-gos pirm. Eug. Bartkus, kun. 
J. Klimas, Ign. Vilėniškis, Ant. 
Matjoška, m j r. Bajerčius ir ne
seniai iš Australijos atvykęs J. 
Kalvaitis. Pobūvio kalbas atas
kaitiniu pranešimu ir padėkomis 
baigė skyriaus pirm. Just. Vai
čaitis. Po to dar buvo geriama 
kava, o kas mėgsta — galėjo 
apatinėj salėj šokti. Pobūvis bai
gėsi malonioj ir jaukioj nuotai
koj po vidurnakčio.

Andai, rašydamas apie ALT 
S-gos Bostono skyriaus atnauji
namus namus ir minėdamas sa
vanorių darbininkų cechą, mea 
maxima culpa, permažai pasiin- 
formavau ir kai kuriuos, daug 
dirbusius vyrus nepaminėjau. 
Todėl šį kartą talkininkų pavar
džių visai neminiu, palikdamas 
tai padaryti pačiai skyriaus val
dybai.

Man šį kartą rūpėjo tik duoti 
vaizdą, kaip atsivėrė atnaujintų 
namų durys. Be abejonės, į juos 
netruks ateiti parengimas po pa
rengimo. štai, praėjusį šeštadie
nį, rugsėjo 20 d., tuose namuo
se buvo pagerbta Dr. V. Sruogie
nė, neseniai išleistos Lietuvos is
torijos autorė. Pagerbimą ren
gė Tėvynės Mylėtojų D-jos Bos
tono skyrius, p. Januškevičienės 
nirmininkau iamas.

(Pabaiga)

Tik Dirvą skaitydamas sužinosi, 

kaip gyvena viso pasaulio lietu
viai.

CHICAGOS'
GYDYTOJAI

Tel. ofiso PRospect 8-1717 
Rezidencijos REpublic 7-7668

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas, 
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet. 
Rezid. 3241 W. 66th PLACE.

Tel. ofiso EVerglade 4-7376 
Tel. buto GRaceland 2-9203

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 
2336 West Chicago Avė. 

Chicago 22, III.
VAL.: 1-3:20, 6-8:30 p. p. pirmad., 

antrad., ketvird., penktad.
Tik susitarus trečiadieniais.

Telefonas: Ofiso REpublic 7-5020 
Namų WAlbrook 5-3765

J. Ramunis, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2557 W. 69th Street 
(Ičjimas iš Rockvyell St.)

VAL.: kasdien 2-4 p. p. ir 6-8 p. p. 
Šeštadieniais: 2-4 p. p. iv 5-7 p. p.

• Fraternitas Lituanica — me
dikų korporacija rugsėjo mėn. 
27-28 dienomis Chicagoje mini 
50 metų veiklos sukaktį. Į Chi
cagą iš JAV įvairių vietovių su
važiuos daug tos korporacijos

v

narių. /
• Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Los Angeles skyrius leidžia įdo
mų informacinį biuletenį "Kali
fornijos Aidai". Redakcinės ko
misijos adresas: 972 Hyperion 
Avė., Los Angeles 29, Cal. Biule
tenį, kaip iš pasisakymų maty
ti, jie siuntinėja daugumai Los 
Angeles lietuvių.
• Dalia Užemytė, dabar Roches- 
terio Universiteto studentė, pa
sižadėjo talkinti Dirvai savo ra
šiniais. Jos graži novelė buvo at
spausta jaunimo žurnale "Catho- 
lic Youth", už kurią gavo dova
ną pinigais ir pažymėjimu.
• Dr. inž. Jurgis Gimbutas išvy
ko Europon ir Paryžiuje susitiks 
su žmona Dr. Marija ir dukteri
mi Danute.

Kaip žinome, Dr. M. Gimbutie
nė šiuo metu studijų reikalais 
važinėja po Europą. Rugsėjo pra
džioje ji dalyvavo Hamburge pa
saulio archeologų kongrese. Lan
kėsi taip pat Švedijoj.
• 60 egz. "Ancient Symbolish in 
Lithuanian Folk Art" į Braziliją.

NEO LITUANIA 
DĖKOJA

Korporacija Neo-Lituania Cen
tro Valdyba reiškia didžią padė
ką visiems Neo-Lituania drau
gams, bičiuliams, korporacijos 
nariams ir jaunųjų korporantų- 
čių tėvams, vienokiu ar kitokiu 
savo įnašu prisidėjusiems prie 
jaunųjų jos narių vasaros sto
vyklos — studijų dienų, įvykusių 
viloje "Audronė" Cape Cod, 
Mass., vasarvietėje, gražaus pa 
sisekimo.

Valdyba ypatingai dėkoja už 
paskaitas, sudariusias rimtą sto 
vykios intelektualinę programą, 
prelegentams: Aldonai Augusti- 
navičienei, inž. Vytautui Izbic- 
kui, inž. Jonui Jurkūnui, dr. 
Brunonui Kalvaičiui, Stepui Mac 
kevičiui, prof. dr. Jonui Puzinui 
poetui Stasiui Santvarui, prof 
dr. Jonui Vengriui; už referatus 
parašytus jaunųjų korporantų 
gyvai sudominusius stovyklau 
jaučius, jų autoriams — kole
goms Kęstučiui Gaidžiūnui, Ri 
m:.i Kašubaitei, AlgiuiMJlodesta- 
vičiui, Rimui Nemickui ir Eglei 
žemgulytei.

Nuoširdi padėka dr. Broniui 
Nemickui, stovyklos vadovui: 
taip pat Janinai Maurukienei. 
Veronikai Ališauskienei, Stelai 
Al raitjenei, Danutei Senikienei. 
Juozui Cinkui, Vytautui Abrai- 
čiui, Antanui Senikui. Kaziui Si- 
liūnui, Cezariui Modestavičiui, 
Petrui Vėbrai ir Juozui Mauru
kui už visokeriopą pagalbą ir su
darymą jaukesnių sąlygų sto
vyklaujantiems. Valdyba

Brazilijos lietuviai kultūrinin
kai, rėmę Pirmąją Lietuvos Ar
chitektūros parodą, panoro giliau 
susipažinti su Lietuvos menu.

Min. Dr. Erikas Meieris re
prezentacijos reikalams užsakė 
40 egz., o sanpauliečiai per inž. 
M. Ivanauską, užsiprenumeravo 
20. šiomis dienomis knygos jau 
išsiųstos.

• Oslo mieste mirė buv. Lietu
vos generalinis garbės konsulas 
Norvegijoje, Gustavas A. Ring, 
69 metų amžiaus.

Velionis visais laikais buvo iš
tikimas Lietuvos draugas. Būda
mas Lietuvos generaliniu konsu
lu, daug prisidėjo prie gerų san
tykių tarp tų dviejų kraštų iš
vystymo. Už nuopelnus Lietuvai 
buvo apdovanotas t. k. Gedimino 
ordenu su žvaigžde. Buvo vienas 
iš Norvegų-Baltų draugijos stei
gėjų. Lietuva geroje atmintyje 
palaikys savo ištikimą draugą.

Lietuvos interesus Norvegijo
je toliaus atstovaus Lietuvos 
garbės konsulas Oslo, H. M. Han- 
sen, kuris taip pat liko ištikimas 
laisvosios Lietuvos draugas ir 
stengiasi dabartinėse sąlygose, 
lietuviams padėti. (E)

SANTARIEČIŲ
GYVENIME

UŽRAŠAI 18 KURSŲ
Neužsileidžla antrieji (1958-ų 

metų) santariečių aktyvo kursai 
pirmiesiems (1957-jų) !

Kursus (rugsėjo lį-4 dd. Tabor 
Karmoje) atidarydamas, Vincas 
Trumpa perspėjo apie ideologi
jos pavojūs, šiandien žmogui ne
be tiek gresianti gamta, kiek jo 
paties susikurtų ideologijų prie
varta. Nepasiduot ideologijoms, 
bet nebūt ir anarchiška mase be 
jokio principo! Ideologijoje tu
rinti palikti vieta ir laisvei bei 
kūrybai. — šių pastabų paveik
ti, kursantai nutarė toliau kal
bėti ne apie Santaros "ideologi
ją", bet, paprasčiau ir kukliau, 
apie jos idėjinius principus.

Apie pirmąjį iš jų — humaniz
mą — skaitytas Sauliaus šimo>- 
iūno referatas. Humanizmas — 

. ūpestis ^žmogumi — galįs būti 
itsitiktims arba principinis, vi
suotinis, išplaukiąs iš principinio 
įusistatymo. Humanizmas kles- 
i, kai supratimas ir nuoširdu

mas parodomas visiems žmo- 
aėms. Ne aklas klusnumas, bet 
individualus ieškojimas ir kūry
ba esąs aukščiausias humanisti
nės moralės dėsnis, žmogaus va
dovas — jo sąžinė. Humanistai 
nepretenduoja į išsamias filoso
fines sistemas, bet į humanisti
nio galvojimo jose svarbą. Todėl 
humanizmas suderintinas su bet 
kuria sistema — pavyzdžiui, ir 
krikščionišku, ir ateistiniu egzis
tencializmu, — kuri nenuneigia 
žmogaus neprilygstamumo.

Diskusijose išskirti filosofinis 
ir praktinis humanizmas. Pirma-

i1

RAUDONIEJI
VIDURAMŽIAT

TAI YRA
DVIDEŠIMTOJO AMŽIAUS VIDURIO 

RAGANŲ MEDŽIONĖS

KRONIKA
P AR A še

JONAS GIRDŽIUS - KLAUSUTIS

Knyga jau gauta Dirvoje. Ji yra 300 psl. ir kaštuoja 
po $3.00, gi kietais viršeliais $3.50.

Dirva yra vienintelis jos platintojas JAV. Prašom 
knygą tuoj užsisakyti, kad galėtume artimiausiu 

laiku išsiųsti.
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sis šiandien reiškiąsis daugiau
sia egzistencialistinėje filosofijo
je, antrasis sutampa su žmogiš
ku nuoširdumu ir karitatyvine 
veikla. Pastebėta, kad kartais 
pirmojo studijos nutraukia dė
mesį nuo praktinio humanizmo 
veikloje, ir pasisakyta už žmo
gišką nuoširdumą, kaip Santaros 
humanizmo branduolį.

Lietuviškąją kultūrinę situa
ciją ir Santaros vietą joje plačiu 
užsimojimu apžvelgė Kostas Os
trauskas. Vakarinėje sesijoje R. 
Šimanskytė-Kavolienė; G. Gedvi
lą ir D. Dulytė išpildė mįslingą 
literatūros valandėlę, o Danutė 
Sakalauskaitė uždegė karštas 
diskusijas apie spaudą.

Trečiadienio rytą humanistinę 
paskaitą apie tautinį susiprati
mą paskaitė Zenonas Rekašius. 
Susipratimo kriterijus esąs da
lyvavimas tautinėje bendruome
nėje — priklausomybės jai įsisą
moninimas ir iš jos išplaukiančių 
pareigų (kurios gali būti skirtin
gos įvairiems žmonėms) priėmi
mas. Tautu įvairumas esąs ver
tybė, skatinanti visos žmonijos 
kūrybingumą.

— Tautinių kultūrų įvairumas, 
kaip bendros žmonijos •'pažangos 
skatintojas, ir yra svarbiausias 
tautiškumo, kaip vertybės, patei
sinimas.

— Tautiškumas, vedantis prie 
tautinės kūrybos darbo, kaip 
oriemonė tauresniam žmogišku
mui, ir kaip įnašas į bendrą žmo
nijos pažangą!

Nuo humanistinio tautiškumo 
buvo atskirtas šovinizmas (rei
kalavimas sau teisių, bet jų ne
pripažinimas kitiems) ir izolia- 
cionizmas (per didelės pastangos 
užsidaryti vien savo tautinėje 
bendruomenėje).

Šitokia humanistinė tautišku
mo samprata išprovokavo Vinco 
Trumpos vadovautą reakciją, 
skelbusią lietuvių tautą praeity
je nukentėjus dėl perdidelio savo 
humanizmo ir ateityje reikalin
gą labiau agresyvaus tautišku
mo. Kursų dalyviai pasisakė lie
tuvių istorinį humaniškumą bu
vus Jertybe, darančia jiems lie
tuvių tautą brangesne, bet iš tie
sų tiktai mažuma tepareiškė nuo
monę, kad lietuviams ateityje 
reikėtų daugiau humanizmo. 
Daugumas pageidavo agresyves
nio lietuviškumo. — Tautos gy
vuoja savo humanistinių verty 
)ių kūrybiškumu (tautinėmis 
kultūromis), o jų organizacija 
(valstybė) — agresyvumu. To
dėl ir pasisakymas už agresyves
nį tautiškumą greičiau suprasti
nąs, kaip noras matyti lietuvių 
tautą veržlesne ir efektyvesnę 
jos politinėje organizacijoje, sa
vo esmine dvasia paliekant hu- 
manistiška žmonių bendruome
ne.

Dailininkas Adolfas Valeška 
kalbėjo apie "Lietuvių meno cha
rakterį" ir jame surado didesnio 
giminiškumo romanams, negu 
germanams ar slavams. Lietuvių 
dailė esanti nuosaiki ir liudijanti 
gilų spalvos, o ne tiek formos 
jausmą. Lietuvių liaudies menas 
nesirūpinąs išraiška,! kaip ir 
egiptiečių, gi vokiečiams kaip tik 
būdingas ekspresįurtžmas. ♦

Trečiadienio vakaras buvo vul- 
kaniškas. Kostas Ostrauskas pra
vedė lituanistinį ”quiz’ą" (lai
mėjusieji apdovanoti Bačiūno 
soduose nuraškytais obuoliais), 
o Daiva Mongirdaitė, Daiva Au
dėnaitė, Vladas Eikinas ir Kęs
tutis Paulikas visuotinių riksm' 
atmosferoje kursantus moL 
liaudies dainų.

Ketvirtadienį Juliaus Šmulkš
čio buvo išaiškintas trečiasis 
santariečių ideologinis motyvas 
— liberalizmas. 3en^ruornen^s 
; stori j a esanti nuolatinė kova 
'arp laisvės ir bendruomeninės 
atsakomybės prado. Liberaliz
mas — laisvės prado išraiška, 
socializmas — bendruomeninės 
atsakomybės. Liberalizmas esąs 
metodų sąranga, kuriais indivi
das įgalinamas laisvai apsispręy 
ti, gyventi ir kurti. Religijoje jfis 
reiškiąsis per krikščionybę, auk
lėjime ji atstovaująs John De- 
wey, politikoje — demokratija, 
ekonomijoje__anksčiau klasiki
nis kapitalizmas, dabar gerovės 
Valstybės samprata, mene — in
dividualistinės mokyklos. Istori-

IŠ LAIŠKŲ 
REDAKCIJAI

KODĖL NE PAGIRĖNAI AR 
TRAVIATA?

Chicagos lietuvių operos ko
lektyvo gražiomis pastangomis, 
pastačius operą Faustas, teko 
pasigrožėti ir clevelandiečiams.

Teko nugirsti, kad sekanti ope
ra būsianti Carmen.

O kodėl ne Pagirėnai ar Tra
viata? — kyla klausimas.
. v Gal ir gerai, kad pradžia pa
daryta su Faustu, pasaulyje po
puliaria opera. Gal bus įdomu ir 
Carmen operą lietuviškai išgirs
ti. Bet kodėl lietuviai svetur ne
gali pasirodyti su lietuviškomis 
operomis? Gal jos ne tiek kos
mopolitiškos, bet gi __ taip pat
muzikos talentų sukurtos, gar
saus Kauno operos kolektyvo vai
dintos.

Antras klausimas, kodėl pra
dėta ne su Traviata, kuria pra
dėjo Kauno valstybinis teatras? 
Kodėl nesilaikyta tradicijos?

Gal Traviata yra sunkesnė 
"mėgėjams" muzikaliniu požiū
riu? Bet gi Traviatos turinys yra 
mums, tremtiniams ir emigran
tams, artimesnis, net visai arti
mas, keliąs kovos dėl tėvynės, 
laisvės dvasią, meilę savam kraš
tui.

Mano galva, labai muzikali 
Verdi opera La Traviata savo 
turiniu if šiandien yra aktuali 
politiškai, kaip savo laiku buvo 
sukurta iš Garibaldi kovų dėl 
Ttalijos išlaisvinimo ir sujungi
mo gadynės. Ar gi neveiktų ’

jos tėkmėje konkretūs liberaliz
mo pavidalai keičiasi, bet jiems 
lieka bendra kova už individo 
laisvę ir aktyvus individo užsi
angažavimas už kovą ir kūrybą. 
Jo nuolatinės dorybės — nedog
matiškumas, idėjinis įvairumas, 
idėjų kaita, tolerancija.

Per diskusijas Leonas Saba
liūnas iškėlė, kad Santara nega
linti užsiangažuoti už visas isto
rines liberalizmo apraiškas, nes 
jai tesanti aktuali pati liberaliz
mo širdis. (Ją vėliau, per suva
žiavimą, kažkas apibūdino, kaip 
ntensyvų santykį su kultūrinė 

mis vertybėmis ir nuoširdų, ne 
dogmatišką santykį su žmogu
mi). Pasirodė, kad kaip tiktai š: 
liberalioji širdis, šalia pozityvios 
lietuviško^ veiklos, daugumą 
kursantų ir buvo Santaron pa
traukusi. Suformuluotieji libera
lizmo principai sulaukė kur kas 
mažiau dėmesio.

Kursus užbaigė Bronys Raila 
pristatydamas lietuviškojo žur- 
rtalizmo problemas — kultūrin
gumo ir populiarumo stoką.

Kursantų pradžioje buvo 24 i) 
iki galo priaugo ligi 40. Kursai 
buvo kieti, ir, kas juos perėjo, 
iš tiesų laikytinas užsigrūdinu
siu santarietiškai veiklai. Akty
viausiam kursų dalyviui dail. Ro
mo Viesulo skirtasis paveikslas 
atiteko Aleksandrui Iljasevičiui, 
gi dail. Kazimiero žoromskio 
skirtoji dovana veikliausiai da
lyvei pateko, už meninę progra
mą, bostonietei solistei Daivai 
Mor.girdaitei. V. K.

kasdienėjaneias širdis vaizdai, 
kaip italų pabėgėliai linksmai 
gyvena Paryžiuje, kada tėvynė
je Italijoje verda laisvės kova, 
kada į linksmai gyvenančią Vio
letą įsimyli Alfredas, kurį jo tė
vas savo puikia arija kviečia at
sipeikėti, mesti tą mergaitę ir 
vykti tėvynės vaduoti. Ar gi 
savo Nemuno vaizdus matytum^ 
klausydamies •dainos "Užmiršai 
tėvų kapus.. Oi, sugrįžk, su
grįžk, sūnau, tavęs laukia jau 
senai laukas, miškas ūžime, kur’ 
beatmen’ vis tave ..

(Traviatą sukūrė Garibaldžio 
asmeniniai draugai: muzikas 
Verdi ir rašytojas Macini).

Ed. Karnėnas, CIeveland

PADĖKA LIETUVIŲ
DAILININKŲ SĄJUNGOS 

VALDYBAI
Jaučiuosi esąs skolingas ir to

dėl reiškiu viešą padėką Ameri
kos Lietuvių Dailininkų Sąjun
gos valdybai, įspėjusiai mane ne
dalyvauti New Yorke Pasaulio 
Liet. Bendr. Seimo proga ruoš
toje dailės parodoje. Tuo būdu 
Amerikos Lietuvių Dailinink^ 
Sąjungos valdyba išgelbėjo ma
ne nuo didelės gėdos. Parodos 
kataloge mano pavardė būtų bu
vusi įterpta tarp tokių žmonių 
pavardžių, kurie aktyviai pasi
reiškė komunistinėje veikloje ir 
kaip tokie yra pažymėti Ameri
kos Kongreso užrašuose. |(Wil- 
liam Zorach, Ben Shahn). Kata
loge jie pristatyti, kaip Lietuvos 
kultūrininkai.

Be to, parodos kataloge ame
rikiečiams rekomen d u o j a m a 
skaityti apie lietuvių meną kny
gas, kurių septynios yra bolševi
kų išleistos ir kuriose bjauriau
siai teršiama Lietuvos nepriklau
somybė. Vienos vien tik pavadi
nimas sukelia pasišlykštėjimą: ' 
"Lietuviškos kolūkiečių sodybos 
architektūra".

Taip pat iš katalogo paaiškėjo, 
kad parodą rengė ne Lietuvių 
Bendruomenė, bet kažkoks Ri- 
verside muziejus buvusiame bol
ševikų lizde.

Vladas Vijeikis, Chicago

RIKSMU KOKYBĖS 
NEPAKELSI

Ta dailės paroda New Yorke 
arp dailininkų sukėlė naujas in

trigas. Na, jei jie nori ginčytis 
— tesiginčija, bet kam intrigo
mis maitinti visuomenę? Mums 
įdomesni jų kūrybinių pastangų 
vaisiai, juos mes ir įvertinsime, 
įeįtaigojami kokio ten riksmo, 
kuriuo vistiek darbų kokybės ne
pagerinsi, nors ir murkdysi į 
purvą kitus, geresnių darbų su
kuriančius, dailininkus.

O vis dėlto įsidėmėtinas to iš 
Lietuvos kilusio žydelio Lipschit- 
zo pavyzdys. Paprašytas AsA 
katalikų bažnyčiai sukurti skulp
tūrą, jis po kai kurių svyravimų 
sutiko. Pabaigęs padėjo parašą 
ir dedikaciją: "Jokūbas Lipschit- 
zas, žydas, ištikimas savo protė
vių religijai, sukūrė šią Mergelę, 
kad geriau žmonės suprastų vie
nas kitą žemėje, kad dvasia ga
lėtų triumfuoti".

Geriausiai tą mintj galėtų su
prasti jo profesijos draugai.

A. B., Chicago

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons

CRANE COMPANY
PLUMBING SUPPLIES

6215 Carnegie Avenue

UT 1-2400

I
/



y I

* D I B V A * Nr, 72 trt* 8

t“

RYTŲ IR VAKARŲ SKILIMAS 
MENO KŪRYBOJE

Muzika ir dailė (J A Valstybėse
VLADAS JAKUBĖNAS

Kiekvienam nors kiek apši
lusiam žmogui yra žinoma, 
pasaulis šiuo metu yra pasi

dalinęs į du didžiulius politinius
lagerius, su centrais Maskvoje ir 
Washingtone, kurių užsimojimai 
yra gan priešingi ir kurie vienas 
kitų sunkiai tesupranta. Ne kiek
vienam tačiau yra žinoma, kad 
tas skilimas eina giliau ir liečia 
net tokias specifines sritis, kaip 
moderninį meną, tapybą, muziką. 
Dažnai sakoma, kad menas yra 
tarptautinis, kad jis kalba vi
siems suprantama kalba, šio me
to reiškiniai parodo, kad bent 
meno įvertinimo srityje įvyko 
tam tikras Babelio sąmyšis, ir 
"tarptautinė meno kalba” pasi
darė sumaišyta ir nevisuomet 
suprantama vienas kitam.

Vakarų pasaulio menas, tiek 
tapyba, tiek muzika gyvena toli 
Įstengusio modernizmo, naujų 
OTių ieškojimo ženkle. Tai ypač 
ryšku yra Jungtinėse Valstybė
se, kur daugelis naujojo meno 
krypčių atėjo kiek vėliau ; jos čia 
yra naujesnės ir įdomesnės, ne
gu senesnėje, daugiau viso ko 
pergyvenusioje Vakarų Europo
je.

Jungtiniu Valstybių meno gy
venimas eina po laisvės šūkiu: 
valstybė čia visai į meno gyveni
mą nesikiša, jo neremia ir ne
stabdo. Atrodo, kad šio krašto 
sąlygomis tapyk paveikslus, ar 
kurk muziką taip, kaip tau pa
tinka, kaip geriausiai išmanai! 
Tikrumoje, tačiau nėra visai 
taip.

Jaunas muzikas amerikonas, 
pretenduojąs būti kompozito
rium, privalo prisitaikyti prie 
dabartinio skonio reikalavimų, 
būti kuom nors įdomus, nekarto
ti, kas jau daug kartų pasakyta. 
Taip pat jaunas dailininkas, pre
tenduodamas į bet kokį vardą, 
privalo būti daugiau ar mažiau 
modernistu.

Kritika šiame krašte yra lai
koma tvirtai moderninio meno 
šalininku rankose, kurie "duoda 
toną", kurių klauso tiek meno 
mecenatai turtuoliai, tiek ir at
likėjai: dirigentai, solistai; ta
pybos srityje — meno galerijų 
ar muziejų vadovai. Tai nereiš
kia, tačiau, kad plačios meno 
mėgėjų publikos masės eina kar
tu.

Muzikos srityje amerikinė 
publika yra priėmusi ir suvirš
kinusi nemaža didžiųjų dabarti
niu kompozitorių kūrinių, kaip 
Stravinskio*, Bela-Bartoko, Hin- 
Anitho ir kitų; tačiau netikslu

būtų manyti, kad plačios publi
kos masės užmiršo tradicinio po
būdžio klasinį bei romantinį me
ną ir persiorientavo į moderninį. 
Atrodo, kad ta kryptim net visai 
neinama.

Dirigentai ir solistai savo pro
gramas tebegrindžia klasiniu bei 
romantiniu repertuaru. Jie pri
valo atiduoti tam tikrą duoklę ir 
dabartiniam menui, bet prieš 
kiekvieną stovi problema išlai
kyti pusiausvyrą ir neatbaidyti 
publikos, kartu gi nebūti "retro
gradais". Viena iš priežasčių, dėl 
kurių iš Chicagos "išfairino" 
jauną ir talentingą dirigentą 
Kubeliką, buvo perdažnas mo
dernistų grojimas. Tačiau jeigu 
naujas veikalas yra atliekamas, 
tai laukiama, kad jis tikrai būtų 
naujas, dvelktų mūsų laikų dva
sia. Veikalas, parašytas šių die
nų kompozitoriaus, bet dvelkiąs 
devyniolikto amžiaus stilium, 
greičiausiai žymių dirigentų vi
sai nebus svarstomas pastatyti, 
nužymint sekančiųjų metų pro
gramą: jis netiks, nei kaip "tra
dicinis", nei kaip "naujas"; pa
statytas, jis bus kritikų sukriti
kuotas.

Tuo būdu matome, kad "kūry
bos laisvė" jaunam muzikui, as- 
piruojančiam į kompozitorius 
yra ribota; jis yra stumiamas ei
ti pažengusių naujovybių keliu, 
kurie jį atitolins nuo platesnės 
muzikos mėgėjų publikos, o kar
tu vįirgu ar priartins prie tikros 
karjeros. Nes konkurencija ir 
šioje srityje yra didelė; pasaulis 
muzika yra prisisotinęs, tikro, 
gyvo susidėmėjimo nauja muzi
ka Vakaruose nėra; tai yra tik 
tam tikrų specializuotų sferų 
sritis.

Panašiai yra ir su tapytojais. 
Čia būklė Jungtinėse Valstybėse

GREITAI • GERIAUSIAI • LENGVAI

PINIGAI Į
LIETUVĄ

10 Rublių už 1.—
Mokestis $5.— iki $50.00

PILNAI GARANTUOTA
KVITAS PARŪPINAMAS 

EXPRESU PER 2 SAVAITES

GRAMERCY
744 Broad Street 

Newark 2, New Jersey, U S A.

Leista Bankų Dept. 
ir apdrausta.

yra dar labiau parodoksiška. Ma
dos viršūnėse yra New Yorko 
moderninio meno muziejus, turįs 
turtuolių paramą ir remiąs tik 
kraštutinį "abstraktinį" meną.

Iš šio muziejaus eksponatų bu
vo sukomplektuotas Jungtines 
Valstybes atstovaująs kambarys 
Briuselio Tarptautinėje parodo
je. Kilo pasipiktinimo ir Nuste
bimo banga iš Europos meno 
kritikų ir šiaip lankytojų, buvo 
skandalo ir Washingtone; Briu
selio parodą teko skubiai atmieš
ti kitų, konservatiškesnių ta
pytojų paveikslais, šiam krašte, 
nesant nei švietimo, nei Kultūros 
ministerijos ir neturint aiškios 
kultūrinės politikos sąvokos, ne
buvo aišku, ką dėl to kaltinti.

"Moderninio meno” muziejaus 
grupė tikrai New Yorke užima 
"top class" poziciją; joks, kad ir 
geriausias dailininkas, nepriklau
sąs prie kraštutinių abstraktinių 
krypčių, ten negali pakliūti. Ta
pyboje mažai nusimaną Wa- 
shingtono valdininkai kreipėsi į 
jiems žinomą "top class" vietą ir 
tikrai negalėjo numatyti rezul
tatų.

Dailininkas turi, žinoma, ga
limumą gaminti paveikslus la
biau konvencijonaliame stiliu
mi, skirtus pardavimui; tačiau 
tuo keliu einant, užkertamas ke
lias pakliūti į elito tarpą. Kom
pozitoriai gali bandyti savo jė
gas populiarinės muzikos ar ope
rečių srityje; pasisekimas čia 
lengviau pasiekiamas, nors kon
kurencija taip pat žiauri; bet 
tuo būdu irgi išeinama iš vad. 
"rimtų" korpozitorių (ar kandi
datų į juos) skaičiaus.

Menas, tiek muzikos, tiek ta
pybos, yra pasidaręs kažkuo be
galo specifiniu, atitrūkusiu ne 
tik nuo plačių masių, bet ir nuo 
platesnės koncertus ar paveiks
lų parodas lankančios publikos. 
Paliktas pats sau, menas įklim
po į tam tikrą kompleksinę būk-
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KARALIŠKOS LAIDOTUVĖS 
PAGONIŠKOJ LIETUVOJ

J. JAKŠTAS

Europos tautų šeimoj lietuvių 
tauta išsiskiria savo pirmų šimt
mečių istorija. Europos tautos, 
apskritai kalbant, krikščionybės 
poveiky pradėjo istorinį gyveni
mo tarpsnį; tuo tarpu lietuviai 
bent per pusantro šimto metų 
savo didingos istorijos pagoni
mis tebuvo. Lietuva, pagoniška 
būdama, sukūrė plačią imperiją 
ir niekais pavertė Vakarų Euro
pos remiamo kryžiuočių ordino 
pastangas ją pavergti. Tad įsi
terpusi tarp dviejų krikščioniškų 
pasaulių, bet nė su viena jų ne
sutapdama, pagoniškoji Lietuva 
atrodė krikščionims lyg koks ku
riozas ir jų rašiusių autorių sa
vaip minima.

Istorinio proceso lėmimu, mū
sų tautos pagoniškas periodas 
sutapo su kryžiaus karų laikme
čiu ir todėl ordino bei vakariečių 
kovos su lietuviais laikytos ir 
kryžiaus žygiais. Neveltui lietu
viai pravardžiuoti saracėnų var
du. Lietuviai, tapę europiečiams 
kryžiaus karų tikslu, pakliuvo 
pirmiausiai į tuos jų šaltinius, 
kurių turinys sukosi apie kry
žiaus žygius. Tiesa, šiuose šalti
niuose lietuviai, būdami Europos 
pakrašty ir tik protarpiais jų 
kryžininkų paliečiami, probėgš- 
miais minimi. Viena mūsų pa
goniškos Lietuvos užuomina už
tinkama prancūzo Filipo de Me-

lę, iš z kurios nematyti išeities. 
Nepaisant to, palinkimas į meno 
kūrybą yra didelis; netrūksta 
aspirantų nei į kompozitorius, 
nei į dailininkus, kurie fanatišku 
užsispyrimu siekia meno viršū
nių.
(Kitam numery: Muzika ir dailė 

už geležinės uždangos).

zieres veikale; Songe du vieil 
pelerin, kuris ligšiol nėra iš
spausdintas ir todėl maža kam 
žinomas.

Iš šiaurinės Prancūzijos (Pi- 
kardijos) kilęs Filipas de Mezie- 
res (1327-1405) buvo tikras kla- 
joklinio riterio pavyzdys. Jis tar
navo prašmatniu kariu bent ke
liems kunigaikščiams paeiliui. 
Pirmaeilis valstybininkas, politi
kas ir ypač kryžiaus karo propa
gandininkas, varęs propagandą 
raštais ir žygiais. Su prancūzų 
kryžininkais dalyvavo 1346 m. 
Smirnos (Maž. Azijoj) apgulime, 
kur už pasižymėjimus buvo pa
keltas į riterius.

Netrukus (1347) jis atliko 
maldininko kelionę į Jeruzalę, šv. 
Karsto bažnyčioj jam apsireiškęs 
Kristus ir davęs įstatymo lente
lę su "Kristaus kančios riterių 
ordino įstatų metmenimis". Nuo 
šio laiko jį pagavo naujo ordino 
idėja ir jis parašė didelį, bet ne
baigtą, veikalą jo reikalu. Nau
jas ordinas turėjęs vadovauti 
krikščionims, Jeruzalei iš neti
kėlių vaduojant. Nors ordinas 
buvo pradėtas kurti ir keli jo na
riai dalyvavo kai kuriuose karo 
žygiuose, tačiau jis nepaplito ir 
neprigijo. Bet Mezieres nesisky
rė su jo įkūrimo mintimi per vi
są gyvenimą.

Kryžiaus karo minties apsės
tas, Mezieres suartėjo su Kipro 
ir nominaliu Jeruzalės karalium 
Petru I Lusignan ir pritapęs iš
buvo jo kancleriu 10 metų (1359- 
69). Kai Petras I išsirengė 1362 
į Europą su tikslu gauti paramos 
didžiajam kryžiaus žygiui Jeru
zalei vaduoti, jo vienas žymiau
sių palydovų buvo Mezieres.

Keliauninkai tarp kitų kraštų

aplankė Lenkiją, ir iš Čia Mezie
res greičiausiai bus buvęs nuvy
kęs ir į kryžiuočių ordino kraštą 
ir iš didžiojo magistro gavęs 
Kipro karaliui paramos. Iš minė
to veikalo, Songe du vieil pele
rin, sužinome jį kartą keliavus 
ir į Prūsiją per Baltijos jūrą. Tad 
ordino žemėj jis bus lankęsis 
bent du kartu ir turėjęs progos 
betarpiškai pažinti riterių gyve
nimą ir prisiklausyti jų pasako
jimų apie pagonis lietuvius. Da
lyvavęs 1365 m. garsiame kryži
ninkų Aleksandrijos užpuolime 
ir jos sunaikinime ir vėl keliavęs 
po Europą savo suvereno reika
lu, Mežieres, patyręs apie kara
liaus nužudymą (1369), pasi
traukė į Paryžių.

Senas valstybininkas ir di
džios išminties riteris, be to pa
garsėjęs rašytojas Mezieres tuo
jau pritapo prie karaliaus Karo
lio V dvaro. Jis pasidarė pirmau
jančiu karaliaus patarėju ir jo 
sūnaus, būsimo. Karoliaus VI, 
auklėtoju. Po Karolio V mirties 
(1380) Mezieres pasitraukė į Ce- 
lestinų vienuolyną Paryžiuj ir 
čia, netapdamas vienuoliu, pra
leido paskutines gyvenimo die
nas.

Mezieres, galėjęs jau anksčiau 
tarp valstybinių pareigų suras
ti laiko rašto darbams, dabar, 
apsigyvenęs vienuolyne, jiems 
visiškai atsidėjo, čia jis parašė 
geriausius veikalus, kurių tarpe 
ypač žymus Songe du vieil pile- 
rin.

Šio veikalo originalas yra din
gęs. Jis išlikęs keliuose, rodos, 
kiek įvairuojančiuose nuorašuo
se, kurių vienas užklydęs ir į 
Clevelando biblioteką. Tai yra 
vienas didžiausių viduramžinių 
traktatų — Clevelando nuorašas 
turi 310 folio lakštų — kur au
torius ėmėsi alegoriška forma 
vaizduoti tada žinomus kraštus, 
skirdamas vietos daugiausiai 
Prancūzijai, ir raginti juos į ben
drą kryžiaus žygį.

Pats autorius, pasivadinęs Se
nuoju piligrimu arba "Degančiu 
geismu" (Ardent desir), su vy
riausia teisybės karaliene ir dar 
trimis karalienėmis ir jų kamba
rinėmis, pasikviestomis iš "že
miškojo rojaus", keliauja po ži
nomus pasaulio kraštus. Tarp

MARGUTIS
vra pats seniausias Amerikos 
lietuvių žurnalas. Jis išeina kiek
vieną mėnesį — yra gausiai ilius
truotas, turiningas, įvairus ir 
skaitomas su malonumu.

Margučio adresas: 6755 So 
Wėst cm Avė., Chicago, III.

MARGUČIO metinė prenum* 
rata $3.00.

kita ko garbingi keliauninkai ap
lanko ir Pabaltijo kraštus, kur 
didžiausias dėmesys skiriamas, 
žinoma, ordinui.

Iš gan smulkmeniškų ordino ir 
kitų Pabaltijo vietovių pavaiz
davimo matyti autorių jas be
tarpiškai pažinojus, ir todėl jo 
aprašymai turi nemažos istori
nės vertės. Jie verti būtų atski
ros studijos. Vienas skyrius (16 
Clevelando rankrašty) liečia Lie
tuvą, kur keliauninkai iš Rusijos 
ir Totorijos vykdami* sustojo.

(Bus daugiau)

LITUANUS ž U<R N A L O 
RĖMĖJAMS

LITUANUS vajus visoje Ame
rikoje vyksta rugsėjo mėnesį, 
vedamas ir tvarkomas įvairių 
vietovių komitetų. Tų komitetų 
pirmininkai ir adresai yra: Chi
cagoje — J. Petraitis 4200 So. 
Rockwell St., Chicago 32, III.; 
Baltimorėje — Genutė Burašai- 
tė, 822 Hollins Street, Baltimore 
1, Md.; Detroite — Justinas Kir- 
velaitis, 9628 Broad Street, De
troit 4, Mich.; Los Angeles __
Povilas Abelkis, 816 N. Lafa- 
yette Park Place, Los Angeles 
26, Calif.; New Yorke — Dalia 
Maurukaitė, 1150 Glenmore Ave- 
nue, Brooklyn 8, N. Y.; Bostone 
— Vytas Bruzgelevičius, 56 Tho- 
mas Park, So. Boston 27, Mass.; 
Hartforde — Diana Papievytė, 
43 Chadwick Avė., Hartford, 
Conn.; Philadelphijoj — Algis 
Gečiauskas, 913 W. Ruscomb 
Street, Philadelphia 41, Pa.; 
Pittsburghe — Jonas Dėdinas, 
1108 Center Street, Pittsburgh 
21, Pa.; Springfielde — Egidijus 
Užgiris, 1603 East Jefferson St., 
Springfield, III.; Rochesteryje — 
Albinas Kurkulis, 154 Herald 
St., Rochester 21, N. Y.; Worces- 
teryje — Vida Matusaitytė, 4 
Vernon Terrace, Worcestėr 10, 
Mass.

Visi remkim LITUANUS žur
nalą per vietinius komitetus ar
ba aukas siųskime: LITUANUS, 
916 Wil)dugh.by Avė., Brooklyn 
21, N. Y.

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

Kada jūsų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės
P. J. KERŠIS, <^ėl apkainavimo, 
ko visada reikalauja apdraudos 
kompanijos pirm, negu išmoka 
už nuostolius.

P. J. KERŠIS.
609 Society for Savings Bldg.

Telef.: MAin 1-1773 
Rezidencija: PENINSULA 252

ĮSTABŪS DRAUGAI
AXEL MUNTHE

(16)
Mažajai jūros katei jau nusibodo amži

nai laipioti geležiniais virbais aukštyn ir že
myn, ir sūpuoklės, tebemakaluojančios virš 
galvos, jos jau nebedžiugina. Paniurusi ji sė
di ant šiaudais dengtų savo kalėjimo* grindų, 
vienoj rankoj laikydama apvytusią morką, 
kurią ji dar kartą apžiūri iš visų pusių, tary
tum pasitikrindama, ar ji iš visų pusių vie
nodai nekelianti apetito, o antrąja melancho
liškai kasydama triušio nugarą. Kartais ji 
lyg pabunda, paleidžia iš rankų morką ir 
atidžiai, abiem rankom apčiupinėdama, tiria 
p jA irias dėmes suveltame savo kančių drau
go kailyje. Ji išpeša pluoštelį plaukų ir gerai 
apžiūri. Tačiau greit jai nusibosta ir triušis, 
ir ji nebežino, ką toliau pradėti; ji perverčia 
šiaudus, tačiau ten teranda tik tas pačias 
morkas, pasidairo į plikas, nešvarias sienas, 
bet ir ten nėra nieko, kas sudomintų. Paga
liau jai nelieka nieko kita, kaip šimtąjį kartą 
per valandą užšokti ant sūpuoklių, kad se
kančią akimirką vėl nušokus žemyn ir prisi
glaudus prie senojo triušio. Publika tai laiko 
džiaugsmo šuoliais, tačiau mažoji jūros katė 
gerai žino, kaip maža džiaugsmo ten tėra.

Triušis yra rezignavęs, ištisas kartas be
sitęsianti belaisvė jį sukvailino, laisvės troš

kimas yra jau seniai miręs jo degeneruotose 
smegenyse, jis nieko nesitiki, tačiau nieko ir 
nepraranda. Jis neturi, jokių socialumo ta
lentų, savo neramiam draugui nieko negali 
pagelbėti ir iš viso nesupranta savo būklės. 
Tačiau jis atsilygina jūros katei, kiek pajėg
damas, mažu draugiškumu, kai užgęsta duji
nės lempos ir šaltas nakties oras įsiskverbia 
į žvėryno palapinę: tada šiaurietis paskolina 
drebančiai mažai pietietei savo šiltus kaili
nius, ir, abu susiglaudę, jie laukia naujos 
dienos.

Mažojo narvo ten, kertėje, gyventojas 
nėra net paminėtas plakatuose. Jo šiuo metu 
ir nematyti, galbūt jis miega savo. mažame 
kambarėlyje, tačiau kiekvienas, pamatęs vie
linį ratą, žino, kad ten gyvena voveraitė. Ko 
ji šiame žvėryne ieško, niekam neaišku, nes 
publika juk turi jau tiek supratimo apie 
zoologiją, kad visi žinotų, kaip voverė atro
do. Mano tėvynėje prietaringi žmonės sako, 
kad reiškią nelaimę, kai voveraitė perbėga 
skersai kelią; galbūt jie tai yra nugirdę iš 
pačių voverių, nes ir voverės galvoja tą patį, 
kai sutinka žmogų, ir deja, šiam tikėjimui 
jos turi pagrindo. Aš pats, atvirkščiai, visada 
laikiau geru ženklu ir džiaugdavaus, susiti
kęs voverę. Kiek kartų, klajodamas po mišką

ir kas antrą žingsnį sustodamas iš džiaugsmo 
ties nauju gamtos pasakų stebuklu, esu ją 
stebėjęs — tą judrią, šmaikščią voveraitę, 
ten aukštai ant šakos besisupančią arba at
sargiai iš savo žabinės gūžtos išlendančią ir 
žvitriomis akimis besidairančią, ar ten, po 
medžiu, nėra vaikėzų. "Išlįsk, mažoji", saky
davau jai voverių kalba. "Deja ir man gyve
nime daug kas nepavyko, kaip buvau mokyk
los suole svajojęs, tačiau bėnt dabar susi
pratau tave ir į tave panašius pamilti!" De
ja, to nesimokėme savu laiku mokykloje, mes 
keisdavome paukščių kiaušinius į pašto ženk
lus, mes šaudydavome paukščius iš šautuvų, 
kurie buvo tokio paties ilgumo, kaip ir mes 
patys — teateina čia kuris nors ir paneigia 
savo įgimtąją nuodėmę, jei gali!

Mes buvome žiaurūs gyvuliams, kaip visi 
barbarai! Dabar aš visomis jėgomis bandau 
atitaisyti, kuo tada nusikaltau, tačiau blogas 
darbas nemiršta, ir tai žinau iš kraujo dėmių 
ant vaikų pirštų, kurios kaip gėdos rūdys 
įsigraužė į žmogaus vaikystės atsiminimus. 
Susigėdęs prisipažįstu, kad nevieną paukštelį 
esu nušovęs ir nevieną belaisvėn uždaręs. 
Deja, esu net ir voveraitę nušovęs. Klastingai 
išplėšiau jos lizdą ir uždariau jos vaikučius 
,į tokį pat narvą, prieš kokį dabar stovim.

žiūrėk, voveraitė išeina laukan ir pra
deda uoliai sukti geležinį ratą; tą bandymą 
ji jau darė tūkstantį kartų, ir vis iš naujo 
kartoja — taip, tai atrodo gražiai.

Kai aš matydavau savo voveraitę taip 
bėgančią, vis greičiau ir greičiau, ligi ratas 
pradėdavo taip greitai suktis, jog aš nebe- 
skirdavau jo virbų, — ir man tada atrody
davo labai linksma ir galvodavau, jog vove
raitė taip gyvai šokinėja dėlto, kad ir jai 
linksma, šiandien jau žinau, kodėl ji bėga. 
Ji bėga, skausmingai pasiilgusi laisvės, bėga, 
kol pajėgia, nes ir jai atrodo, kad besisukan
čiame rate pradingsta geležiniai virbai. Ji 
bėga gal visą mylią, ir vis iš naujo tie patys 
virbai pastoja jai kelią. Tas paprastas išra
dimas yra beveik velniškai gudrus. Tai Iriono 
ratas kančių Tartare, į kurį žmonės įmeta 
gyvulius.

Čia matai tu vilką, Canis Lupus, iš Si
biro. Ir vilkas žinomas, kaip plėšrus žvėris. 
Kai šalčiai sustiprėja, ir daug prisninga, ar
tėja vilkai prie žmonių sodybų ir alkanais 
būriais seka roges — tada atsitinka, kad jie 
užpuola arklį. Mes visi esame skaitę šiurpu
lingą istoriją apie rusų ūkininką, kuris, per 
sniegu apdengtas stepes važiuodamas, girdi 
čia pat lekuojančius vilkus ir mato tamsoje 
žiburiuojančias jų akis; tada turi jis, savo 
gyvybę gelbėdamas, vilkams išmesti vieną 
savo vaikų.

Negras pasakoja, kad tas plėšrusis žvė
ris šitame narve buvęs jaunas sugautas; vil
kė greičiausiai leidosi užmušama, begelbė- 
dama savo vaiką.

Kalėjimo grindys blizga, kaip parketas,

nuo nepabaigiamo bėgiojimo, belaisvis ten 
niekada nesiilsi, dieną ir naktį jis bėga uos
damas, lyg kelio laisvėn ieškodamas. Jis jo 
neranda, jis ir mirs savo kalėjime — lygiai, 
kaip sukaustyti kaliniai miršta jo sibiriškoje 
tėvynėje.

Gaila, kad rusų valdžia neskelbia statis-*
tikos, kiek žmonių Sibire miršta nenatūralia 
mirtimi — iš to paaiškėtų, kad žvėrių plėš
rumas vaidina, palyginti, labai mažą vaid
menį. Kas Sibiro plėšriaisiais žvėrimis labiau 
domisi, gali daug patirti iš Dostojevskio raš
tų. Jis yra autoritetas, ir jo knygos parašy
tos kraują stingdančiu įspūdingumu.

Šviesus taškas šiame niūriame paveiksle 
yra papūga, kurį tupi ten, ant kartelės. Pa
pūgos man nereikia net aprašinėti, tu gepi 
pažįsti tą veislę, ši greičiausiai yra kilusi iš 
Naujojo Pasaulio, nors papūga yra dažnas 
paukštis iš Senajame Pasauly. Ji yra labai 
mėgstamas paukštis, ir tu ją gali rasti daž
name name. Ji nėra nelaiminga, ji nepastebi 
grandinės ant savo kojos, ji net nežino, kad 
su sparnais pasaulin atėjusi. Nereikalingos 
mintys jos nekamuoja, ji lesa, miega, valosi 
savo plunksnas ir plepa nuo ryto iki vakaro. 
Pati viena palikta, ji yra nebylė, nes ji kar
toja tik tai, ką kiti sako. Jos sugebėjimai 
šioje srityje toki dideli, jog aš, išgirdęs ką 
nors plepant, neretai save paklausiu, ar prieš 
mane žmogus ar papūga.

(Bus daugiau)
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SVARSTYMAI
IŠ JAUNESNĖS IR VYRESNĖS KARTOS 
VISUOMENININKŲ SUSIRAŠINĖJIMO 

Rašo
L. JAUNIUS ir V. Ž1ŲIUS

NEBIJOKIT, NEMIIlšTAM NEI LIETUVOJ, NEI ČIA. — GAL 
SENIMAS, BET GREIČIAU JAUNIMAS Iš ESMĖS PAŽVELGS 
į ATEITį. _ NE DOGMATIŠKAS, O KRITIŠKAS ŽVILGSNIS 
DABARTIN PADĖS SUKURTI ATEITIES VIZIJĄ. — GAVĘ 

AR NEGAVĘ PALIKIMĄ, VITIEK PATYS GALVOSIT.

ŽILIUS JAUNIUI
Rugsėjo 1 d.

... Neseniai teko kalbėtis (at
skirai) su pora de facto maniš
kės (žilos) kartos atstovų.

Vienas klausė: — Kažin, jei 
per porų metų Lietuva dar ne
bus išlaisvinta, ar tenai beliks 
susipratusių lietuvių?

Kitas: — Kas bus su mūsų 
čionykščiu visuomeniniu veiki
mu, kai dabartiniai visuomeni
ninkai pasens ir pavargs?

Ne tik po poros, o ir po 20, 30 
ar daugiau metų Lietuvoj tauti
nio susipratimo bus tiek pat, ar 
net daugiau, negu kada nors bu
vo.

Yra nenorinčių tikėti. Girdi, 
senoji karta išmirs, o jaunieji 
juk laisvos Lietuvos nematė, ko
munistų auklėjami, nieko neži
no...

štai kur nelemtas nesusipra
timas! Nepasitikėjimas Lietuvos 
jaunimu. O iš tiesų, tai vyresnio
ji karta komunistų režimui kaip 
tik mažiausia rūpesčių besuda
ro. Dėl įvairiausių priežasčių ji 
stengiasi būti rami, paklusni, 
saugosi užsitraukti įtarimų. Di
džiausi galvos skausmai režimui 
kyla kaip tik dėl to jo paties auk
lėjimo ir "nieko nežinančio” jau
nimo. Tam yra dešimtys tiesio- 
giu ir šimtai netiesiogių įrody
mų.

Dėl čionykštės visuomeninės 
veiklos, tai tik pasidairykim.
Stovyklos, kursai, suvažiavimai, 
studijų dienos, ir visur mažiau
sia kelios dešimtys (ne tų. pa
čių!) aukštuosius mokslus ei- turj bijoti, kad aptems akių 
nančiu jaunuoliu. Kiekvienoj

vyklinių laikų veiksniai visus 
buvo išmokę. Tai geri ženklai.

Kų turiu galvoj, kalbėdamas 
apie "dogmatiškus žvilgsnius”, 
gili geriau paaiškins mano pra
džioj minėto bendrakalbio pavyz
dys. Jis nesistengia stebėti to, 
kas Lietuvoj dabar daros. Jis 
vengia "susitepti", todėl nei į 
rankas neima tenai (bolševikų!) 
išleistos knygos, jis nesidomi, ką 
kalba bei rašo tenykščiai veikė
jai (bolševikai!), jis iš anksto 
atmeta viskų iš tenai, kaip melą 
ir propagandą. Jam nereikia tais 
dalykais domėtis, nes jis viską 
jau "žino", kaip ten yra, būtent: 
bolševikinis režimas, kų daro, tai 
daro blogai; daro ne tik pikta 
intencija, bet ir kvailai, bukapro
tiškai, todėl visi jo darbai žalin
gi, arba griūva; o lietuviai Lie
tuvoj tik kenčia ir žūsta, žūsta 
fiziškai ar dvasiškai; jie nieko 
daugiau negali, kaip tik dar ku
rį laikų kęsti absoliučių vergiją; 
kų nors padaryti galim tik MES, 
laisvieji; būkim vieningi, kalbė
kim apie tai, kaip Lietuva ken
čia, kaip ji užplūsta rusų ir mon
golų (kuo dėti tie "mongolai", 
kurie tik daug seniau už lietf 
vius yra tokioj pačioj padėty? 
Ar ne verčiau ieškoti su tais 
"mongolais” kokios santarvės, 
vietoj jų vardų vartojus keiks
mažodžio vietoj?), kalbėkim, 
kaip tie rusai ir mongolai baigi 
naikinti mūsų Luitų, pasakokim, 
kaip jie absurdiškai tvarkosi, 
kaip viskas tenai nyksta ir griū
va — ir stebuklas įvyks!

Realiai kritiškas žvilgsnis ne-

vietoj vis rasi kokį pustuzinį jau 
dabar kvalifikuotų būti visuome
nės veiklos varikliais ir vadais. 
Kiek tokių visuomenininkų buvo 
Basanavičiaus, Kudirkos laikais 
Lietuvoj, ar šliūpo-Burbos lai
kais Amerikoj? O žiūrėk kas iš 
to išaugo! Dabar išaugs daugiau 

Tai ne tyčia išpūstas optimiz
mas, o tiesiog logiška būtinybė: 
kitaip negali būti!

Ta dar labiau patvirtinai sam
protavimais apie realybę, kur1’ 
yra išlikusi net ir savo žemę ne
žinia kiek ilgam praradus.

Svarbi, visų svarbiausia tiesa 
yra, kaip sakai, kad likom gi dar 
mes patys — "pilni energijos, 
iniciatyvos, vaizduotės, vilčių”. 
Tai iš tiesų svarbi realybė, žino
ma, ne visuose mumyse ji glūdi. 
Jos šiek tiek dar yra vyresnio
sios kartos daly, bet stipresnė 
labiau koncentruota ji, manau, 
glūdi ypač daly jaunosios kartos. 
Kad tik daly, tai ne bėda: užteks!

Ana karta kalbėdamas apie 
menkokas galimybes dabar tuč
tuojau formuluoti ateities sieki
mus, kalbėjau ne tiek apie būti
nų fiziškos realybės reikalingu
mų dabar, kiek apie reikalų susi
kurti būsimos "realybės” pa
veikslų ir apie reikalų tuja vizi
ja tikėti. Ir sakiau, kad tikėjimo 
(ar pasiryžimo tikėti) yra, tik, 
galbūt, stinga talento tai ateities 
vizijai vaizdžiai nupiešti. Nes 
mūsų žvilgsniai dar labai prisiri
šę prie praeities.

Gal, sakau, yra tokių ir vyres
nėj kartoj, kieno žvilgsnis atsi
palaiduos nuo tos traukos į pra
eiti ir drąsiau bei įžvalgiau nu
kryps į ateitį. Tik toki dar nepa
sirodo ... Nežinau, ar tokį pasi
rodymų galima išreikalauti. O 
jaunimui natūralu tos traukos 
išvengti. Todėl ir drąsiau yra ti
kėtis, kad kaip tik iš jaunimo 
tarpo greičiau galėtų iškilti 
vizijos skelbėjų.

Yra ženklų, kad ir vyresne.) 
kartoj atsiranda žvilgsnių, jei ne 
į ateitį, tai bent į Lietuvos da
bartį drįstančių pažvelgti jau ne
be taip dogmatiškai, kaip sto- .■

skaistybė, jei pažiūrėsi į faktus, 
koki jie yra, jei pasidairysi ir po 
bolševikų propagandos šaltinius

ir vertinsi, kas ten Lietuvos lais
vės idėjai tikrai pavojinga, ar 
kas gali būti net ir išnaudota jai 
stiprinti; ką svetimasis režimas 
tenai savo naudai daro sėkmin
gai, ir kas jam nesiseka; kokių 
jis noroms ar nenoroms daro 
koncesijų, besiekdamas sau nau
dos; ar ir kaip tos koncesijos 
veikia Lietuvos naudai; kokia 
susidaro faktinė padėtis, koks 
mentalitetas formuojasi tautoj, 
koki siekimai darosi aktualūs ...

žvilgsnis į dabartį, kuris ne
mirkčiodamas drįsta susidurti 
net ir su netikėta ar aiškiai ne
malonia tiesa, yra žvilgsnis, ku
ris, galbūt, sugebės bent kiek 
prasismeigti pro nežinios miglas 
ir ateitin. O tai ir yra būtina są
lyga pasireikšti "mintytojams- 
valstybininkams", sistemi n g a i 
suformuluoti ateities siekimus ir 
perspektyvinę tautinės veiklos 
ar laikysenos programų.

Regis, sakei, kad pasitenkin
tum, jei kas iš vyresniosios kar
tos suformuluotų bent pažiūras 
į visuotines vertybes. Tai būtų 
šiaip jau filosofinis užsimojimas. 
To galime pasiskaityti nesvarbu 
kieno parašytose knygose ir iš 
ten kų priimti ar atmesti. Mums 
būtų svarbu ir universaliuosius 
klausimus nagrinėti ryšium su 
ietuvių tautos problemomis. 

Vertinga būtų, jei tie nagrinėji
mai nesiribotų vien tik, kaip sa
kai, "buvusio demokratinio ir 
autoritetinio gyvenimo nuopel
nų ir nuodėmių" įvertinimu, o 
savo svorio centru nukryptų į 
ateities perspektyvų.

Lauki, galima sakyti, jog net 
reikalauji, kad iš tautininkų tar
po atsirastų tokių minty tojų, 
kurie veikalų forma paliktų jau
najai kartai (ir istorijai) į ateitį 

įsagstytas ideologines-politines 
giuręs, ir būtent nekonservaty- 
vias jraires, ne praeities apologe
tikų, o liberaliai progresyvias, 
barančias aiškų "šuolį į kairę"...

Nežinau, ar sulauksi. O jei ir 
sulauktum, gal sulauktum nebū
tinai tą, ko norėtum ... Ir gal 
ateis laikas, kad, jei mąstysi, jei 
tais klausimais "sirgsi", tai pats 
kada nors, gal ir nelabai ilgai 
trukus, imsi skelbti tokias gai
res, nepaisant, būsi ar nebūsi 
sulaukęs "palikimo".. .

Bostone baigta montuoti aukš
čiausia pasauly platforma <54 
pėdų aukščio), kuri bus naudo
jama Kalifornijos Technologijos 
Instituto radijoteleskopo priežiū

ros darbams.

CHICAGO IK CICJKKO
• Bačiūnas laukia Chicago ir 

Cicero ALT S-gos narių bei jų 
kviestųjų svečių. Rugsėjo 26, 27 
ir 28 d. J. Bačiūno į vasarvietę 
Tabor Farm rengiama susipaži
nimo išvyka. Gražioje vasarvie
tės aplinkumoje kiekvienam bus 
galima gražiai praleisti laikų, be 
to vyks pašnekesiai ir praneši
mai mums aktualiomis temomis. 
Kviečiame Tamstą su šeima šio
je išvykoje dalyvauti. Dėl smul
kesnių informacijų skambinti 
v-bos sekretoriui J. šulaičiui — 
OL 2-4992.

• Kreivėnas Juozas, buvęs 
ALB Kultūros Fondo pirminin
kas, pasakojo savo įspūdžius iš 
Pasaulio Lietuvių Seimo. Tai įvy
ko Cicero lietuvių parapijos sa
lėje, minint Tautos šventės die
ną. Kreivėnas pasakė, kad jo 
įspūdžiai nėra nei pilni, nei siste
mingi. Ne viską jis girdėjęs, ne 
viską matęs. Mat jis derėjosi su

dimo. Kreivėnui liko toks įspū
dis. Visi norėjo daug kalbėti, ir 
maža kas norėjo kitų klausyti. 
Daugumas kalbėjo visai ne į te
mų. Net ir profesoriai. Lietuvių 
Bendruomenės finansavimo klau
simas liko net nediskutuotas. Ne 
kultūrininkai, bet politikai davė 
ten tonų. Pirmininkavo politikas 
— Sidzikauskas. Kalbėjo prela
tas Krupavičius (buvęs VLIKo 
pirmininkas), Dr. Trimakas (da
bartinis VLIKo pirmininkas)* ir 
kiti politikai. Kreivėnas kvietė 
jiems pritarti ir palaukti, ką jie 
nuveiks. Kitos išeities nėra, — 
sako jis.

• Dr. Ašoklis Zenonas, buvęs 
LB Cicero apylinkės pirminin
kas, buvo kviečiamas į Kultūros 
Fondo valdybos narius, bet dėl 
kitų įsipareigojimų lietuviškoje 
veikloje kvietimo priimti nega
lėjo.

• Butėnas Vladas (Vladas Ra-

dentui, kad vabalninkiečiai susi
laukę pirmojo vabalninkiečio ku 
nigo Chicagoje — kun. Fabijono 
Kireilio, kuris eilinio kario uni 
formoje perėjo frontų ir’prietil- 
čių ugnį. Buvę jo karo dienų 
draugai ir vabalninkiečiai ruošia 
jam iškilmingesnį sutikimų rug
sėjo 28 d., 3 vai. po piet, Pakšto 
svetainėje, 3800 So. California. 
Dėl informacijų galima kreiptis: 
PRospect 8-7066.

• F,ulk. švedas Jonas, naujasis 
Kultūros Fondo pirmininkas, pa
sidžiaugė Dirvos korespondentui, 
kad Gimtoji Kalba labai palan
kiai skaitytojvi sutinkama. Da
bar Gimtoji Kalba siunčiama su
sipažinti. Beveik visi, kurie ją 
gavo, užsiprenumeruoja. B. Ja- 
meikienė atsiuntė 20 dolerių ir 
užsakė visiems savo grupės šo
kėjams. Kaina vienas doleris me
tams. Adresas: GK Administra
cija, 1602 So. 48th Court, Cicero 
50, Illinois. Eina 4 kartus per 
metus. Redaktorius Dr. P. Joni
kas. Redakcinė komisija: Dr. Jo
nikas, Dr. A. Salys, Dr. Pr. Skar
džius. Straipsnius siųsti šiuo ad
resu: Gimtoji Kąlba, 281 Olms- 
tead Rd., Riverside, Illinois.

Julius šakelė

INFORMACIJOS Iš KAIRO (2)

Ruošiamasi "Kondoro operacijai"
Po keisto ir netikėto pasikal

bėjimo su garsiąja Vid. Rytų 
šnipe Paula Koch, Eppleris ilgų 
laikų nieko negirdėjo apie savo 
naujuosius darbdavius. Tik prieš 
pat prasidedant karui, jis gavo 
trumpų nurodymų iš vokiečių 
pasiuntinybės Kaire. Jis tuoj pat 
nuvyko į Haifų, o paskui į šiau
rę. Dvi dienas gyveno Turkijoje, 
du kartu kalbėjosi telefonu su 
savo motina Kaire, perduodamas 
jai šifruotas žinias, kurios turė
jo pasiekti jo tarpininkų vokiečių 
pasiuntinybėje.

Paskui nuvyko į Berlyną ir 
užsiregistravo žvalgybos biure. 
Kaip anglų ir arabų kalbų žino
vas, buvo paskirtas į specialų 
skyrių, kur turėįo laukti savo 
uždavinio.

Tuo metu jis padėjo planuoti 
vokiečių špionažų Vid. Rytuose, 
ruošė radijo transliacijas, anali
zavo britų propagandų. Prižiūrė
jo agentus, atvykstančius iš Si
rijos, Irako ir Palestinos, davi
nėjo jiems instrukcijas ir susi
tiko su garsiuoju Anglijos prie
šu, Didžiuoju Jeruzalės mufčiu.

Buvo išmokytas šifravimo, sa
botažo ir artimųjų kautynių. Na
cionalsocialistinei filosofijai pa
sirodė* gana abejingas, tačiau 
greit tapo pavojingu specialistu 
peilių, virvių ir nuodų bonkučių 
srity.

1942 m. pradžioje buvo išsiųs
tas pirmajam uždaviniui užsie
nyje. Jis net nenujautė tada, 
koks tas uždavinys bus. Tačiau 
džiaugėsi, kad tai bus permaina 
po nuobodžių Berlyno laikų. Jis 
turėjo skristi į Belgradą ir iš 
ten garsiuoju Oriento ekspresu 
važiuoti į Istanbulų. Ten, Parko 
viešbutyje, vienai italų laikraš
tininko žmonai pranešti apie sa-

stangos nuėjo niekais. Abiem 
paskutiniam mūsų žmonėm, ku
riuos pasiuntėme, Muehlenbru- 
chui ir Kleinui, nepasisekė. Da
bar turime tavimi pasitikėti. Tu 
vyksi į Kairų. O kų mes gteto- 
me? Nespėjai atvykti, o jaiKėdi 
bare ir plepi su mergše, kuri 
kiekvienų žodį tuoj perduos ang
lams. Kų jai pasakei?

— Nieko, — nusijuokė Epple
ris, — išskyrus tai, jog esu gy
venęs Egipte.

— Gerai, aptarsime uždavinį. 
Netrukus būsi Kaire, čia ryši
ninkų sųrašas, su kuriais Egipte 
dirbsi, čia Egipto karininkų sų
rašas, kurie yra mūsų pusėje. 
Čia adresai, kur gausi informa
cijas. O čia instrukcijos.

Dvi valandas Paula švietė Ep- 
plerį.

— Ir niekam apie tai nepra
sižiok! — buvo paskutiniai jos
V 1 v • •žodžiai.

Sekančių dienų Eppleris buvo 
Berlyne ir laukė kelionės i^ky- 
mo. O Istanbule dėjosi kiWda- 
lykai.

Kartono gabaliukas
Britų laikraštininkas L. Mos

ley pasakoja tokį epizodų:
Atvykęs Istanbulan, sustojau 

viename nebrangiame, tačiau ne
blogame viešbutyje. Vakare nu
ėjau pasižiūrėti filmo ir, grįžęs 
apie 1 vai. nakties, girdėjau gre
timame kambaryje puodelių 
tarškėjimų ir kitus garsus, iš 
kurių nusprendžiau, jog ten yra 
besilinksminanti kokia nors po
relė.

Rytų, 6 vai., buvau triukšmin
gai prikeltas ir atsibudęs prieš 
save pamačiau du nesimpatingus 
vyrus. Jie buvo iš turkų slapto
sios policijos, ir vienas jų ran
koje turėjo mano pasų. Jis gru
biai mane paklausė, ar aš naktį 
nieko negirdėjęs, Aš papasako
jau.

Jie nusijuokė ir pasakė:
— Meilė, cha ... Taip tau at-

'įriji
c?)f’ t ;A "*iL'* /f '

vienu žydeliu dėl gaidų atspau- mojus) rašo Dirvos korespon-

s

JAUNIMO
LITERATŪROS
KONKURSAS

Tikslu paskatinti lietuviu 
literatūros išsivystymų 

skelbiamas
AKADEMINIO SKAUTŲ 

SĄJŪDŽIO JAUNIMO 
LITERATŪROS KONKURSAS

Konkurso laimėtojams bus 
įteiktos šios premijos:

1) ASS jaunimo literatūros

PERSIUNČIAME SIUNTINIUS l SSSR, LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS. 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PATIKIMOS, ATIDŽIOS IR SKUBIOS PIRMOS

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO. INC.
135 W. 14th St., New York 11, N. Y. Tel. CHelsea 3-2583

(Licensed by USSR)
MŪSŲ SKYRIAI

premija už geriausių prozos kū
rinį — $150.00.

2) ASS jaunimo literatūros 
premija už geriausių poezijos kū
rinį — $150.00.

Prozos kūrinys gali būti apy
saka, feljetonas, trumpa novelė, 
ar kitas prozos darbas, savo es
me priklausąs* grožinei literatū
rai, ir netrumpesnis, kaip 2000 
žodžių, bei neilgesnis, kaip 8000 
žodžių.

Poezijos kūrinys gali būti ei
lėraščių grupė arba poema, epi
nio, lyrinio ar humoristinio žan
ro, netrumpesnis kaip 200 žodžių 
ir neilgesnis, kaip 1500 žodžių.

Premijuoti kūriniai bus visų 
pirma išspausdinti "Mūsų Vy
čio" žurnale.

Konkurse gali dalyvauti visi 
lietuviai, bet kokių (išskyrus ko
munistines) pažiūrų, ir priklausą 
bet kokiems lietuviško jaunimo 
susigrupavimams, o taip pat ir 
tie, kurie visiškai nedalyvauja 
lietuviškose organizacijose, bet 
jaučia lojalumų Lietuvai ir jos 
kultūrai. Amžiaus riba — iki 30 
metų.

Konkurso temų pasirinkimas 
yra laisvas. Nenustatoma jokių 
ideologinių rėmų, išskyrus tai, 
kad konkursui pasiųsti rašiniai 
privalo sudaryti įnašų į lietuvių 
literatūrų. Pagrindiniai reikala
vimai yra aukštas meninis lygis, 
ir ištikimybė autoriaus išpažįs
tamiems meniniams ir morali
niams principams.

Rašiniai turi būti pasirašyti 
slapyvardžiu, o atskirame voke 
turi būti suteikta autoriaus pa
vardė, vardas, adresas ir gimimo 
data.

Rašinius prašoma siųsti šiuo 
adresu: R. Šilbajoris, 108 East 
College Street, Apartment 3,
Oberlin, Ohio.

Rašiniai gauti vėliau, negu 
1959 m. balandžio 30 d., nebus 
jury komisijos vertinami. Tie, 
kurie nori gauti savo rašinius
atgal, turi atsiųsti pakankamai vo atvykimą. Jam buvo pasaky- 
pašto ženklų persiuntimo išlai-1 ta, kad kelionė esanti "grynai 
doms padengti. Į informacinio pobūdžio”.

Jury komisijų sudaro: M. Ka-. . . x .
tiliSkia, A. Landsbergis, II. Ra- Rimties piastrų šnipai 
dauškas ir R. Šilbajoris. | Tomis dienomis Turkija buvo

špionažo ir intrigų lizdas. Kaip įrodė. Ateik ir pasižiūrėk, 
vienintelis neutralus kraštas Jie mane ištempė iš lovos ir 

| [ tarp nacių užvaldytos Europos ir nusivarė į gretimų kambarį. Ten, 
britų kontroliuojamų Vid. Rytų, lovoje, gulėjo konvulsijų su- 
buvo abiem pusėm svarbus infor- trauktas moters pavidalas, šalia 
macijų apie priešų postas, šalia lovos — parverstas kavos puode- 
didžiųjų šnionažo organizacijų, | lis. Jie šaltai atvertė lavonų, ii 
čia knibždėte knibždėjo "dešim-Įaš pamačiau konvulsijų iškrai- 
ties piastrų šnipų" — agentėlių, pytų buvusios jaunos moters vei- 
kurie slankiojo po šokių lokalus, dą.
naktinius barus ir viešbučius, _ Ne, nepažįstu, — pasakiau, 
rankiodami informacijų trupi- Tačiau jie greičiausiai jų pažino, 
nius ir vėliau pardavinėdami ta; Jie atgniaužė sustingusių 
pusei, kuri brangiau mokėjo. Ta- kumštį,- ir iš jos iškrito mažas 
Čiau, kai jie pabandydavo pakai- suglamžytas kartono gabalėlis, 
tomis aptarnauti abi puses, jų Aš paėmiau jį nuo žemės ir sku 
gyvenimas dažniausiai ilgai nesi- biai perskaičiau: "Gaafer. Egip- 
tęsdavoi Į tas. Vokiečių agentas. Sad^d”.

Baro merginos lavonas Bos-Į Jie išplėšė kartonų iš Omo
Skaitydami KARĮ būsite ge I ('ore tada buvo gana dažnas ra- rankų ir mane išstūmė iš kam

pai informuoti apie pasaulinius ln^s’. °. ur s ap °J‘ P“ u i.l<! I bario. Tik po pusės dienos is vi- 
karinius įvykius, rasite straips- ne .taiPJau energingai griebda- sada gerai informuoto turkų pre- 
nių iš karinės ir Lietuvos istori- ieškoti pėdsakų, jei tai ne- kybininko, mano draugo Istanbu- 
ios retais paveikslais iliustruotuI,lh<;Č11; arba ne’lle- Patyriau, kad mirusioji mo- 
ir Lietuvos karių atsiminimus if pa“ld? kras,to neutralumo. teris, nusinuodijusi strichmnu,

laivu Eppleris lauke susitikimo su buvo baro tarnautoja Elena An-
Metinė prenumerata $5.00; ra Hvarb,al-S agf.nta'S’1 karle LturėT3.0 dreau- Anglams Sadaato vardas 

šykite-KARYS 916 Willoughby -,am nusviesti būklę Egipte. Jis jau buvo žinomas. Jis reiškė jau- 
Avė Brooklyn’21, N. Y. ' [ turėŽ°- “žt,ektinai laiko’ todėl egiptietį karininkų, vadovau- 

pradėjo kelionę per barus. Vie- jantį prieš britus nusiteikusiai 
name sutiko jaunų patarnauto- grupei. Tačiau niekas tuo metu

AMERIKOS I jų, rumunę Eleną Andreau, su Į nežinojo, kų reiškia "Gaafer".
LIETUVIAI kuria tuoj susidraugavo ir su-

ir angliškųjų skolinių tarė vakare susitikti. Iš bare I John Eppler, alias Hussein
n n V M A Q išėjęs, tespėjo nutolti porų šim- Gaafer, tuo metu gavo paskuti-

/ U D Y N A □ tų žingsnių, kai jį užkalbino du nes instrukcijas iš garsaus agen-
Khyga, kurios visi laukė, bet vyrai, ir pusvalandžiu vėliau jis to, kuris ir šiandien dar tėra ži-

labiausiai tai Valjfaraiso Univer- sėdėjo prieš Paulų Kocb. nomas tik "Angelo" slapyvar-
si/ieto ir kitų universitetų bei ko- Paulos Koch istorija taip pat džiu. 1942 m. gegužės 2 d. jis 
regijų. buvusieji lietuviai studen- verta dėmesio: pačiomis lemtin- išskrido i Rommelio vyr. štabų
SMfflsasasss
mokyklos, lankytos senosios įsakau lijo is ( hurchillio auto I rėjo apie pusę milijono ^^erių 
Amerikos lietuvių inteligentijos; grafų; ji pažinojo garsų Cicero, britų pinigais. Taip vadinamoji 
aprašomi ir veikusieji tose mo- kuris iš britų pasiuntinio kišenės "Kondoro operacija" buvo pra- 

v • i • • i i • i •. ’ išvogė strateginius planus; ji dėta.
900 Literary Rd.

Cleveland 13, Ohio 
Tek T0wer 1-1461

116 East 7th St. 
New York City 
Tek Y U 2-0380

632 W. Girard Avė. 
Philadelphia 23, P». 
Tel. WAlnut 5-8878

332 Fillmore Avė.
Buffalo 6, N. Y.

Tek MOhawk 2674
metinės lietuvių spaudos kalbų, Berlynan išsiųsti Irako suknelių

• ? j • . • „ • __ „v: j ai:

11339 Jos. Campau 
Detroit 12, Mich.

Tek TOwnsend 9-3980
132 Franklin Avė. 308 West 4th St.

Hartford, Conn. Boston 27, Mass.
Tek CHapel 6-4724 Tek ANdrew 8-5040

Visais klausimais, susijusiais su siuntinių persiuntimu Jūsų giminėms ir draugams, kreipkitės j mū
sų patyrusius, atidžius ir mandagius skyrių vedėjus, kurie maloniai suteiks jums visus nurodymus.

Mūsų didžiulė firma, turėdama tūkstančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja siuntinių pri
statymą. Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas per 48 valandas ir adresatą pasiekia per 6-7 savaites (oro 
paštu per 7-12 dienas).

Jūs dar spėsite persiųsti maisto produktus vasaros laikui.
Mūsų įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies maisto produktų, kaip tai — sviesto, arbatos, 

kavos, ryžių, kumpių ir t.t., o taip pat pramonės gaminių: vilnonių audeklų, dirbtinio šilko, odų viso
kiausių rūšių, skarelių, avalynės, laikrodžių ir kitų daiktų pačiomis žemiausiomis kainomis-.

Atsiminkite, kad mes esame siuntinių persiuntimo specialistai.

apie privatines ir parapines mo
kyklas, kuriose buvo dėstoma 
lietuvių kalba. Antroje knygos 
dalyje eina Angliškųjų skolinių 
žodynas, kuriame daug duodama 
gyvosios kalbos pavyzdžių, labai 
aiškiai parodančių šnekamųjų 
Amerikos lietuvių kalbų.

Knyga didelio formato, 366 
psl., kietais viršeliais, gerame 
popieriuje, kaina tik $5.00. Ra
šykite: Dr. Alg. Margeris, 3325 
S. Halsted St., Chicago 8, IH.

vadų Raschid Ali. Jos butan su
bėgdavo visos Vid. Rytų infor-1 
macijos, prasiskverbusios į Tur
kiją.

"Kų jai pasakei?”
— Tamstai aišku, — kalbėjo) 

ji Eppleriui, —- kad mūsų per
galės Egipte valanda artėja. 
Mums dar reikia papildomų žinių 
iš Kairo, tačiau visos mūsų pa-

(Bus daugiau)

MŪSŲ SPECIALYBĖ
Vaistų siuntimas į užsie 

nius. Mūsų sandėliai yra pil
ni, ir užsakymai greit iš
pildomi. Kainos visiems pri
einamos.

MODERN DRUG 
12429 St. Clair Avė.

MU 1-2342
(k)

z
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GUBERNATORIUS O’NEILL
KALBĖJO CLEVELANDE
Pereitą trečiadienį Masonic 

Temple gubernatorius O’Neill 
pradėjo savo rinkiminę kampani
ją Cuyahoga apskrityje. Nors 
oras pasitaikė lietingas, didžiulė 
salė buvo sausakimšai prikimšta 
žmonių. Publikoje matėsi ir lie
tuvių, kurie O’Neill atsimena dar 
iš 1956 metų, kai jis buvo atsi
lankęs Dirvos vakare.

Savo energingoje ir faktais 
pagrįstoje kalboje O’Neill nuro
dė, kad jo administracija suge
bėjo ne tik išlaikyti Ohio pirme
nybę kaimyninių valstybių tar
pe, bet ir patikrino sąlygas to
lesniam jos klestėjimui. Dėl pa
lyginamai žemų valstybinių mo
kesčių daugelis įmonių iš India
nos, Michigano, Pennsylvanijos 
ir New Yorko keliasi į Ohio ir 
tuo sudaro gerų perspektyvų ne
darbui sumažėti ir palaipsniui 
jam visai išnykti. Gubernatorius 
pabrėžė, kad nedarbo mokėjimai 
buvo pratęsti be federalinės pa
skolos ir be naujų valstybinių 
mokesčių, kurie būtų bulę reika
lingi, jei federalinė paskola bū
tu buvusi užtraukta.t

Po O’Neill kalbėjo senatorius 
John W. Bricker, kuris ateinan
čiuose rinkimuose vėl kandida
tuoja į Junytinių Valstybių Se* 
natą. Jo kalba buvo daugiau nu
kreipta į tarptautinius santykius 
ir Amerikos vaidmenį bolševiz
mo antplūdžiui sulaikyti ir jam 
sugniuždyti. Tiek gubernatoriaus 
.O’Neill, tiek senatoriaus Bricke- 
rio kalbos buvo pakartotinai per
trauktos entuziastingų ovacijų 
lemiančių gerą jų kampanijos 
sėkmę. Tenka pabrėžti, kad 
O’Neill pasirodymą Clevelande 
teigiamai įvertino ir didžioji 
spauda, ypatingai ”The Cleve
land News”.

Julius Smetonr

Studentų žiniai
Skyriaus Valdyba praneša 

kad šį penktadienį, rugsėjo 26 d., 
7:30 vai. vak. Čiurlionio Ansam
blio Namuose, 10908 Magnolia 
I)r. įvyks studentų susirinkimas. 
Visi skyriaus nariai ir bepraden- 
tieji šiais metais studijuoti aukš
tesnėse mokyklose yra maloniai 
kviečiami dalyvauti.

Spalio 3-5 d.d. Montrealyjc 
įvyks Kanados ir š. Amerikos 
Lietuvių Studentų Studijos die
nos. Visi suinteresuoti ten vykti 
dėl platesnių informacijų kreip
kitės pas R. Vizgirdą, tel. HE 
1-7564.

J. S. AUTO SERVICE 
Sav. J. Švarcas 

1254 Addison Road 
Tel. HE 1-6352

Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.

AUTOMAŠINŲ 
X TAISYMAS
Mašinų viršaus taisymas 

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

24 hours towing.
Dienos telef.: HE 1-6352.
Nakties telef.: LI 1-4611.4

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

išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

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

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

vproduktus. /

Kreipkitės į mus h būsit patenkinti

Dirvos vakare
įvykstančiam ''Pažadėtosios že
mės” vaidinime dalyvauja daug 
prityrusių, Nepriklausomos Lie
tuvos teatro scenoje vaidinusių 
aktorių, todėl tokį vaidinimą ne
galima nepamatyti.

Užsisakykit bilietus iš anksto. 
Vaidinimas labai įdomus, o be 
to, vakaro rengimo komisija ren
gia ir daug kitų malonių pramo
gų.

Vakaras įvyksta spalio 4 d. 
6:30 vai. Slovenian Auditorium.

Hoffmano Pasakose,
kurias Clevelande stato Cafarelli 
Opera Co., iš lietuvių pasirodys 
sol. Aldona Stempužienė, T. Sta- 
saitė ir A* Kavaliūnas.

Bilietų galima gauti Burrows 
knygyne, pas A. Stempužienę ir 
prie įėjimo.

Opera įvyks rugsėjo mėn. 28 
d. Masonic Auditorium. Pradžia 
8 vai. vakaro.

Lituanus vakare
programos dalį atliks ir progra
mą praves daugeliui lietuvių ge
rai žinomas aktorius Juozas Aks
tinas iš Montrealio, Kanados.

Juozas Akstinas yra Montrea
lio Dramos Teatro aktorius, su 
Baltaragio Malūnu ir kitais sce
nos veikalais aplankęs daugelį 
Kanados ir Amerikos miestų. 
LITUANUS vakare jis patieks 
Vytauto Mačernio Vl-ją viziją 
ir iš Balio Sruogos veikalo Ka
zimiero Sapiegos monologą. Ak
torius Akstinas šiuos dalykus di
deliu pasisekimu išpildė kitose 
lietuvių kolonijose.

Akademinio jaunimo organiza
cijos didelįu rūpestingumu ruo
šiasi LITUANUS vakarui, kad 
clevelandiečiai turėtų malonų 
šeštadienio vakarą. Programa 
bus įvairi ir turininga, suside
danti iš kvarteto dainų, baleto 
šokių ir dailiojo lietuviško žodžio 
meno.

Po programos seks linksmi šo
kiai, grojant puikiam Internatio- 
lal Melody Orchestra (europie
čių ir amerikiečių muzika) ir tur
ingos vaišės, ruošiamos vakaro 

šeimininkės p. Onos Jokubaitie- 
įės.

Bilietai po $1.50, $1.00 ir 
moksleiviams po 75 c. gaunami 
Dirvoje, Lietuvių Prekybos Na
muose (6933 Superior Avė.), 
Spaudos Kioske ir pas platinto
ms.

Inž. Pr. Drąsučiui
Cleveland Clinic Hospital pada
ryta labai sunki galvos operaci
ja. Inž. Pr. Drąsutis jau ilgesnį 
’aiką sirguliavo.

Mykolas Ratkus,
labai sunkiai susirgęs, atsigulė 
i Cleveland Polyclinic. Kambarys 
222.

Clevelando Alumnų skyriaus
narių susirinkimas įvyks rugsė
jo mėn. 28 d., 3:30 vai. p. p., V. 
N. Palubinskų bute, 2870 Mea- 
dowbrook, Cleveland Heights. 
Programoje: kolegos T. Navicko 
pašnekesys ”Valandėlė su šope- 
nu .

Visi skyriaus nariai bei šiais 
metais mokslus baigusieji malo
niai kviečiami dalyvauti.

Parduodamas namas
Dviejų šeimų, 5 k. žemai, 4 

viršuj. Automatinis vandens šil
dymas. Tikrai geras pirkinys, tik 
$12,5C0. E. 72 ir St. Clair rajone, 

šaukti IV 1-6578. (73)

Lituanus vajus
Clevelande vyksta gana sėk

mingai, remiamas studentijos 
bičiulių. Į LITUANUS Garbės 
Rėmėjus (paaukoję nuo 20 dol. 
iki 100 dol.) įsijungė adv. Julius 
Smetona.

Į LITUANUS Rėmėjus (paau
koję nuo 5 dol. iki 20 dol.) įsi
jungė kun. dr. K. širvaitis, P. 
Karalius, K. Gaižutis, J. Idzelis, 
E. Malcanas, E. Karnėnas, G. 
Juškėnas, dr. Giniotis (iš Day- 
tono), dr. J. ir V. Masilioniai, dr. 
J. Sukarevičius, St. Astrauskas, 
P. Jurgaitis, V. Stankauskas, E 
Yariakojis, M. Dunduraitė, P. 
Dabrila, P. Mikoliūnas, S. Laz- 
dinis, P. Kudukis, S. Besparai- 
tis, V. Juodvalkis, M. Mikonienė, 
A. Gargasas.

. Į LITUANUS Aukotojus (pa
aukoję iki 5 dol.) įsijungė S. 
Vyšnionienė, S. Asevičius, A 
Tamulionis, J. Šiaučiūnienė, V 
Petkus, P. Vyšniauskas, G. Ig
natavičius, J. Kaklauskas, D 
Čipkienė, A. Koklys, E. Čepke 
vičius, M. Motiejūnienė, Iešman- 
tienė, J. Bružas, G. Andras, Pa- 
lūnienė, dr. R. Čepulis, V. Gied
raitis, C. Modestavičius, J. Čiu 
berkis, A. Andolytė, K. Stungie- 
nė, O. Grigonytė, A. Krygeris, 
J. Kubiliūnas, S. Alšėnas, A. Ra
manauskas, S. Urbonavičienė, 
Januškienė, V. Rociūnas, A. La- 
niauskaitė, L. Sagys, V. Alkai- 
tis, Riekus, E. Garka, J. J. Dau
gėla.

Aukas renka studentai ir 
moksleiviai, talkinami studenti
jos bičiulių. Vajų tvarko LITU
ANUS žurnalui Remti Komite
tas (508^East 125 Street, telef. 
MU 1-6767) ir Jūra Gailiušytė 
(1249 East 82 Street, telef. RA 
1-8191).

Visi paremkim LITUANUS!

Lietuvių Bendruomenės
Clevelando I Apylinkė tapo pir* 
muoju LITUANUS GARBĖS 
LEIDĖJU šio žurnalo leidimui 
paskyrusi 100 dolerių. Apylinkė 
jau buvo davusi 75 dol. šį pava
sarį, gi dabar vajaus proga pri
dėjo 25 dol. Studentų nuošir
džiausia padėka reiškiama Cle
velando apylinkei, remiančiai 
jaunimo veiklą. Būtų malonu, 
kad ir kitos organizacijos bei pa
vieniai asmenys pasektų šiuo 
gražiu apylinkės pavyzdžiu.

Skaučių padėka

IV Tautinė Stovykla praėjo 
gražiu pasisekimu. Joje stovyk
lavo 42 mūsų tunto skautės. Tiek 
stovyklautojų galėjo išleisti į 
TS tik su skaučių tėvų pagalba 
ir visuomenės parama.

Užtat nuoširdų skautišką dė
kui tariame:

"Neringos” Skaučių Tunto Tė
vų K-tui — p. O. Jokubaitienei, 
p. J. Mockui ir p. Z. Obeleniui už 
parūpinimą lėšų autobusui, nes

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons

JUDGE JOHN J. MAHON

COMMON PLEAS COURT

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

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

Welland, Ont., Canada.

DIRVA
atlieka įvairius spaudos darbus. Jūs 
galit pigia kaina atsispausdinti pro
fesines korteles, įvairias blankas, va
karams biletus, vestuvių pakvieti
mus, plakatus ir kt.

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

Cleveland 3, Ohio 
Tel.: HE 1-6344

SPALIO MĖN. 4 D. 6:30 VAL.

SLOVENIAN AUDITORIUM ĮVYKSTA

DIRVOS VAKARAS
LIETUVIŲ SCENOS DARBUOTOJŲ SĄJUNGOS TEATRALAI IŠ 

CHICAGOS VAIDINA

PAŽADĖTOJI ŽEMĖ

4 VEIKSMŲ PJESĘz

PASTATYMAS REŽISIERIAUS IPOLITO TVIRBUTO

BILIETAI PO $2.50, $2.00 IR $1.50. MOKSLEIVIAMS PO $1.00. BILIETAI JAU 

PARDUODAMI DIRVOJE. NUSIPIRK Iš ANKSTO, KAD TURĖTUM GERES

NĘ VIETĄ.

PO VAIDINIMO ŠOKIAI.

tas davė progos didesniam skau
čių skaičiui stovyklauti;

p. Ed. Karnėnui už $10 auką 
mūsų TS išlaidoms;

p. V. Apaniui ir p. Z. Dautar
tui už davimą sunkvežimių, ku
riais nuvežėme ir parvežėme sto
vyklos inventorių;

p. A. Končiui ir broliams jūrų 
budžiams D. Kižiui, P. Petraičiui 
ir A. Korsakui už nuvežimą ir 
parvežimą stovyklos invento
riaus ;

p. O. Jokubaitienei ir p. Ma
čiui už gražias dovanas mūsų 
tuntui;

dr. J. Stankaičiui už nemoka
mą stovyklautojų sveikatos pa
tikrinimą ;

"Pilėnų” Skautų Tunto Tėvų 
Komitetui už skanias lauktuves, 
atvežtas į TS mūsų skautėms.

"Neringos” Skaučių Tuntas 
Clevelande

z
Mirė E. Adomaitienė

Rugsėjo 15 d. čia po sunkios 
ligos mirė Elizbieta Adomaitie
nė, sulaukus apie 80 m. amžiaus. 
Palaidota Kalvarijos kapinėse 
rugsėjo 18 d. Buvo kilusi iš Pa
švitinio kaimo, Joniškėlio par. ir 
Amerikoje išgyveno suvirš 50 m. 
Gyveno Melrose Park, Illinois, 
Moundsville ir Triadelphia, W. 
Va., Hartford, Conn. ir paskiau
siai Cleveland, kur išgyveno apie 
29 m. Paliko tris dukteris ir vie
ną sūnų; du pusbrolius čia Ame
rikoje ir giminių Lietuvoje, dau
gybę draugų bei pažįstamų Ame
rikoje.

«*k.

NEUROS ŪKYJE
rugsėjo mėn. 28 d. įvyksta šei
myninis piknikas.

Bus skanių užkandžių, gėrimų 
ir gera muzika.

Visi lietuviai kviečiami atvyk
ti. Pradžia nuo 10 vai. ryto. Įėji
mas $1.00. Esant lietingam orui 
piknikas įvyks, nes yra gera pa
stogė.

JUOZO KAMAICIO 
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 i/ 
pristatomos į namus be mokes
čio.

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

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

THREE WAY 
PAINTING CO.

Lietuviška įmonė atlieka įvai
rius naujų ir senų namų dažyme 
ir dekoravimo darbus iš lauko ir 
viduje.

Lietuviams darome nuolaida.
J. ir E. Ignatavičiai 

677 E. 128th St. Tel. MU 1-836S

PRANEŠAMA ... 
NATIONJVIDE’S 

naujas

ŠEIMOS
DRAUDIMAS
Vienas gyvybės draudimas pa

dengia visą jūsų šeimą ... net 
automatiškai kiekvieną naujai 
prisidėjusį (po 14 amžiaus die
nų) NE KIEK NEPADIDĖJANT 
už mokamą vieną draudimą!
PAULINA MOZURAITIS. 

Agentas 
SK 1-2183

J. C I J U N S K A S 
LAIKRODININKAS

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

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

Ar Tavo pažįstami 

jau skaito

DIRVĄ?

-M.

’Wr

DE M ESIO I
GLOBĖ PARCEL
SERVICE. INC.«

Persiunčia Jūsų sudarytus 
naujų daiktų siuntinius į Lietu
vą ir visas Rusijos sritis, apmo
kant muitą siuntėjui. Gavėjas 
nieko neturi primokėti.

Galima siųsti iki 44 svarų, jei
gu persiunčiamieji daiktai telpa 
dėžėje, kurios dydis nustatytas 
JAV pašto taisyklių. Maistą kar^ 
tu su rūbai siųsti neleidžiama.

Nepatikėkit savo brangių siun
tinių į neaiškias, siūlančias tar
pininkauti rankas.

Globė Parcel Service Ine. siun
čia su Inturisto įgaliojimais. 
Siuntiniai pilnai apdrausti.

Siuntėjų patogumui turime 
gerų vilnonių medžiagų, odų, 
skarų, skarelių, batukų, šios pre- 
«ės parduodamos siuntėjams sa
vikaina.

Adresas: 1313 Addison Rd. 
Kampas Superior ir E. 71st St. 

Tel.: UT 1-0896

I. J. SAMAS JEWELER

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

pasirinkimas.

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

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

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip
kitės į mane, gausite pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.

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

LIETUVIŲ KLUBAS
r—ec

6835 SUPERIOR AVĖ.
Lietuvių Klubo Direkcija, Visus lietuvius Ir jų draugus, kviečia 

nepamiršti 1958 m. lietuvių klubo.

Praleiskite laisvalaikį su savais savuose namuose. Klubas turi 
įvedęs garsiakalbius. Sėdėdami bet kurioje vietoje, galite klausytu 
muzikos, lietuvių radijo valandėlės. Visų laiką veikia televizijos apa
ratas. Penktadieniais veikia lietuviškų valgių virtuvė.

Atsilankę neapsiriksite, visi patogumai ^Jums.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui 
Della E. Jakubs & William J. Jakubs 

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 1-1763 RE 1-7770

Padėka
Mylimam vyrui, tėvui, uošviui 

ir seneliui Klemensui Matusevi
čiui mirus, nuoširdžią padėką 
reiškiame: dr. Ed. Juodėnui, rū
pestingai gydžiusiam, kun. dr.
K. širvaičiui, suteikusiam Pa
skutinius Sakramentus, kun. P. 
Dzegoraičiui už Rožančiaus prie 
karsto sukalbėjimą, pamaldas 
bažnyčioje ir palydėjimą į kapi
nes, mūsų mieliesiems draugams, 
aukojusiems už velionį šv. mi
šias, atnešusiems gėlių ir mus 
sunkioje valandoje žodžiu bei 
raštu užjautusiems.

Ona Matusevičienė, sūnus 
Steponas, duktė Ona su

vyru ir vaikais.

PARDUODAMI NAMAI

E. 140 St. vienos šeimos iš 9 
kamb. su 5 mieg., gaso apšildy
mas, garažas. Prašo $10,900.

St. Clair Avė. prie E. 185 St. 
2 šeimų 7x5, trys garažai, gaso 
pečiai. Prašo $15,800.

Kewanee Avė. prie E. 185 St. 
vienos šeimos iš 6* kamb., gaso 
apšildymas, garažas. Prašo 
$15,200.

Bratenahl mūrinis vienos šei
mos iš 8 kamb., centralinis apšil
dymas, 2 garažai. Prašo $23,500.

East Cleveland 2 šeimų 6x6, 
centralinis apšildymas, 2 gara
žai. Prašo $19,500.

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

Kovac Realty 
960 E. 185 St.

KE 1-5030

Parduodamas namas 
E. Clevelande

! Parduoda savininkas. Gražūs 
^/miegamieji ir didelė vonia ant
ram aukšte. 3 mieg. įreng. 3 
aukšte. Didelis salionas ir valgo
masis. Taip pat TV kambarys. 
Patogumai rūsy. Garažas. Gaso 
šildymas. Netoli mokyklos, baž
nyčios ir susisiekimo. Kaina ma
žesnė, negu įkainuota banko.

Šaukti: PO 1-4185 arba EV 
'2-0384. (73)

6 k. vienos šeimos namas
parduodamas savininko. Naujai 
dekoruota. Vario vamzdžiai. 3 
miegamieji, didelis sklypas, 3 ga
ražai. Prie St. Clair ir E. 125 St.

(73)

EX 1-1143

tfMBBBI
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THE FIELD

Pranešame visiems prieteliams ir pažįstamiems, kad 

š. m. rugsėjo 15 d. New Yorke po trumpos ligos staigiai ir 

netikėtai miręs mūsų mylimas vyras, tėvas, uošvis ir senelis

A. A. JONAS DANIŪNAS

Nuliūdę žmona, duktė, žentas ir anūkai,

ftedakcijOR ir administracijos . ąūresas — DIRVA, 1272 East 71 St., (Sleveland 3, Ohio.
1-6344, Redaktorius Balys GAID2I0NAS (buto telefonas: GL 1-3976).

Telefonas: HEndersoi

Z
ŠIANDIENIS RUSIJOS VEIDAS

Time redakcijos narys John ją. Latvių kalba grįžtanti į dau- 
Scott, apie 20 metų išdirbęs Mag- gelį mdkyklų ir kai kurias vals-
ritogorsko plieno liejykloje, prieš 
pat rusų-vokiečių karą 1941 m. 
ištremtas išJSovietų Sąjungos ir 
įsijungęs į hiinėto laikraščio ko 
respondentų eiles, neseniai po 17 
metų pertraukos, vėl lankėsi Ru 
sijoje, čia pateikiame jo įspū
džių, pavadintų „žmonės prade
da kalbėti’’, ištraukas.

«r
Užsieniečiai, ypač diplomatai 

ir laikraštininkai, Maskvoje vis 
dar tebėra sekami. Uniformuota 
policija stoviniuoja ties jų dūri 
mis ir daugumas ambasadų au 
tomobilių vis dar tebeturi uode 
gas. Bet turistai, kurių šiuo me
tu Rusijoje gali būti apie 10,000, 
kaip atrodo, gali laisvai daryti, 
kas patinka, įskaitant ir stovė
jimą Maskvos viešbučio priean
gy, kaip viena amerikietė darė, 
mojuojant 20 dol. banknotu, kol 
kas prieis ir pasiūlys 25 rublius 
už dolerį (oficialus kursas yra 4 
rubliai, turistai banke gauna po 
10 rublių už dolerį).

Aš pats buvau daugelį kartų 
užkalbintas gatvėje, neretai net 
prie didelių viešbučių, prie ku
rių stoviniuoja policininkai. Kar
tais žmonės norėjo tik pasikal
bėti, kartais pirkti dolerių. Ban
džiau išsiaiškinti, kam jie juos 
perką. Visi sakė: „draugams” — 
greičiausiai sovietų turistams, 
kurių širmai laikas nuo laiko va
žinėja po Europą. Kartais jau
nuoliai norėdavo keisti sovieti-
nius ženklus, karininkų žvaigž
dutes, net medalius i kramtome 
gumą, užsieniečių aprangos i’a’ds 
plunksnakočius ir dolerius.

Pirmasis įspūdis: Sovietų Są 
junga vis dar tebėra atsilikusi 
niūri ir grubi vieta. Krautuvės ii 
viešasis susisiekimas baisiai pei 
^rautas; nauji pastatai ir dra
bužiai blogos kokybės; patarna
vimas lėtas net geriausiame Mas
kvos viešbutyje National, pro 
kurio langus matosi Kremlius, 
žmonės gatvėje nesišypso, susi
rūpinę, rūstūs.

Iš kitos pusės daugelis dalykų 
yra pagerėję. Svarbiausia: žmo
nės nebebijo mirties. Jie gauna 
daugiau pavalgyti. Geriau apsi
rengę. Butų problema vis dar 
tebėra aštri, tačiau jau geriau, 
negu buvo. Daugumas Maskvos 
gyventojų jau turi „elementarų 
privatumą”, t. y. nebe kelios šei
mos viename kambaryje.

Trumpai, atsilikimas, palygi
nus su Vakarais, tebėra didelis, 
bet būklė žymiai pagerėjusi. Ir 
dabar, kai elementariniai me
džiaginiai reikalai jau pusėtinai 
patenkinami, žmonės pradeda 
trokšti pagerinimų kitose srity
se — jie nori daugiau laisvės.

Laisvės padidėjimas taip pat 
jaučiamas. Nuėjau į kelias baž
nyčias sekmadienį, visur buvo 
pilna žmonių. Prie durų jie svei
kinosi, kalbėjosi — net apie to
kius dalykus, kaip Libanas ir 
Vengrija — kai ties kampu sto
vėjo policininkas ir mojavo savo 
lazda. Man buvo pasakojama, bet 
aš pats nemačiau, jog esama 
kursuojančių lapelių, kuriuose 
kritikuojama vyriausybės poli
tika.

Lubianka, didysis slaptosios 
policijos pastatas, kuriame po 
trisdešimtųjų metų šviesos deg
davo ištisomis naktimis, dabar 
atrodo beveik apleistas, ir žmo
nės, kurie tuos reikalus turėtų 
žinoti, man pasakojo, jog po Be- 
rijos aferos policijos biudžetas 
buvęs smarkiai nukirptas.

Mano vizitas Rygoje buvo taip 
pat įdomus. Ten rusai skundžia
si, kad latviai juos diskriminuo-

dar tebesanti diktatūrinė, ir ke
lia klausimą, ar komunistams, 
šiuo keliu einant, ateity pasiseks 
žmones suvaldyti. Klausimas 
esąs sunkus atsakyti, tačiau, vistybines įstaigas. Rezultatas: kai 

kurie rusai grįžta į savo kraštą. I labiau patenkinant žmonių kąs
Dar ryškesnis šis procesas Esti
joje. Estai atsisako kalbėti ru
siškai ir krautuvėse atsuka ru
sams nugaras. (į Lietuvą, aišku,
jis buvo neleistas. — Red.).

*
Savo įspūdžių išvadoje J. Scott 

sako, jog Sovietų Sąjunga vis

dieninius reikalavimus, jų nuo
taikos linkstančios vyriausybės 
pusėn ir tendencijos pasukti iš 
komunizmo kelio nepastebimos. 
Esą, ateinančių kelerių metų bė
gyje žmonės pritars sovietinei 
sistemai ir nenorės būti išvaduo
jami-

VIEŠAS ATSAKYMAS K. L. B. PIRM. 
V. MEILUI

Lietuvos Nepriklausom y b ė s 
Talkos Toronto Komitetas, suda
rytas iš Toronte veikiančių: Lie
tuvos Atgimimo Sąjūdžio, Lietu
vos Laisvės Kovotojų Sąjungos, 
Lietuvos Rezistencinės Santar
vės ir Kanados Lietu viii Tauti
nės Sąjungos organizacijų atsto
vų, dėl Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Seime, New Yorke, 
iškilmingo posėdžio metu pada
ryto viešo pareiškimo, apie ruo
šiamus Vasario 1(5 d. minėjimus 
Toronte, rado reikalinga paaiš- 
<inti sekantį:

1. Mes turime konstatuoti fak
tą, kad Tamsta, vadovaudamas

L. Bendruomenei, peržengėte 
savo kompetencijos ribas, brau
damasis į kitų organizacijų vi
daus reikalus.

2. Nuo to laiko, kada K. L. 
3-nės vadovai savo veiklą pa

grindė partine politika, kada K. 
L. B-nės politika pasidarė liku
siu vilkinių grupių politika, kada 
' t -ario 1G d. minėjimų visos pa

inios skiriamos Tautos Fondui,
re visi Toronto lietuviai galėjo 
su tuo sutikti. T ietuvos Nepri- 

T;ą sudarančios 
’ė daug pastan

gų Vasario 1G d minėjimus ne
suplakti su jokiomis partinėmis 

.politikomis. Buvo siūloma pa
likti laisvę aukotojo nuožiūrai, 
kuriam fondui jis savo auką no
rėtų paskirti. Bendruomenės va
dovams su tuo nesutikus, buvo 
siūloma visas, ta proga gautas 
pajamas skirti lietuvybės išlai
kymui — vietos reikalams. Pa
starasis klausimas buvo svars
tytas K. L. B-nės Toronto Sky
riaus Tarybos posėdyje. Balsams 
pasiskirsčius 12 prieš 12, tik pa- 
oartotinai slaptai perbalsavus 
buvo surinkta 14 balsų, kad Va-

klausomybės
organizacijos <’

sario 1G d. minėjimo visos paja
mos skiriamos Tautos Fondui. 
Visa ta įvykių eiga Tamstai yra 
labai gerai žinma.

3. L. N. T. sudarančios organi
zacijos Toronte, vertindamos su
sidariusią padėtį, paliko tuos vi
sus klausimus ateities sprendi
mui, tačiau kas metai ruošia Va
sario 1G d. minėjimus su pobū
viu vaišėmis, į kurį susirenka 
daugumoje tų organizacijų na
riai, mūsų rėmėjai ir svečiai. 
Mūsų ruošiami minėjimai visada 
buvo daromi ne tą pačią dieną, 
kada vykdavo Bendruomenės 
ruošiami minėjimai, tačiau mū
sų nesaisto joks susitarimas, ka
da ir kokia forma Vasario 1(5 d. 
minėjimus mes darysime ateity
je. Kiek tai liečia 'Tamstos kal
bamų centrų mums duodamus 
nurodymus, galimas daiktas tai 
yra tik Tamstos vaizduotės pa
daras ir dėl jų nereikėtų sielotis. 
Praktiškai, tokio minėjimai ruo
šiami daugelyje vietų įvairiomis 
formomis, nekalbant jau apie 
gausius minėjimus Amerikoje, 
čia Toronte — skautų, evangeli
kų ir kitų, tačiau dėl to niekas 
neprieštarauja ir į jų reikalus 
nes

4. Norime tikėti, kad šis ne
taktiškas Tamstos pareiškimas 
nėra programinis Kanados Lie
tuvių Bendruomenės rodiklis, ir 
ateityje bus išvengta panašių 
reiškinių.

L. N. T. Toronto Komitetas

Ar įstojai į 

V 1 L T I E S 
draugiją?

Dar nebaigtos sovietinio ra Ji joteleskopo antenos astrofizinėje Biu- 
r ak a no observatorijoje. Radijoteleskopas bus naudojamas erdvės 
kūnų radiacijos šaltiniams ir tolimųjų žvaigždžių sistemoms 

stebėti.

D

Vieneriems metams suėjus nuo

A . A . I) O R O S G U I) Ė N I E N Ė S

tragiškos mirties, už jos sielą bus atnašaujamos gedulingos 
Šv. Mišios šeštadienį, rugsėjo 27 d., 8:30 vai. ryto, Šv. 
Jurgio sažnyčioje.

Gimines, draugus ir pažįstamus maloniai kviečia
me dalyvauti.

Liūdintis vyras Jonas ir sūnūs

VINGIAI
IR

PERSPEKTYVOS
j. r. p.

Chruščiovas, kai kurių stebė
tojų žiniomis, ruošiąsis pasiūlyti 
naują viršūnių konferenciją, šį 
kartą Tolimųjų Rytų krizei 
spręsti. Dalyvių tarpe jis tikisi 
matyti: JAV, Rusiją, komunisti
nę Kiniją, Britaniją ir Indiją.

Pasisekimo atveju, jis būtų 
laimėjęs netiesioginį komunisti
nės Kinijos pripažinimą ir pro
pagandinę persvarą prieš JAV, 
kuri anksčiau apie komunistinės 
Kinijos įsileidimą į tokią konfe
renciją nenorėjo kalbėti.

Iš Maskvos ateinančiomis ži
niomis, Chruščiovas pastarųjų 
savaičių bėgy buvo kelis kartus 
slaptai susitikęs su Molotovu
Maskvoje ir Kryme.

*
Komunistinės Kinijos aukštes

niųjų kursų studentai, pradėjus 
Formozos sąsiaurio bombardavi
mą, buvo atšaukti iš satelitinių 
universitetų Europoje. Būsimie- 
ji medikai, technikai, inžinieriai 
ir mašinų specialistai buvo lėk
tuvais išgabenti į Peipingą.

♦
Jungtinėse Tautose kalbama, 

kad lenkai šioje sesijoje ruošią- 
si iš naujo iškelti užmirštąjį Ra- 
packio planą (beatominės zonos 
projektą Vidurio Europoje). 
Kiek pakeistą plano variantą pa
siūlysiąs pats Rapackis.

*
Irako armija norinti įsivesti 

sovietinius ginklus. Kai kurie ar
mijos vadai taip pat norį egip
tiečių instruktorių.

♦
Vengrija modernizuoja savo 

geležinę uždangą. Seni mediniai 
sargybų bokštai keičiami trum
pų distancijų radijotelefonijos 
punktais, dedamos minos (750,- 
000 jau padėta, dar daugiau nu
matyta).

UŽRAŠAI IŠ BENDRUOMENĖS SEIMO
(Atkelta iš 1 psl.)

Šis pastarasis pasiūlvmas pa- 
’irodęs toks baisus, kad buvę nu
balsuota verčiau nei vieno iš tų 
nekviesti. Sako, tas klausimas 
bičiau buvęs kone kiekvienam 
'•engėjų posėdv iš naujo kelia
mas, bet baigdavęsis vis tokio
mis pačiomis išvadomis.

Bet banketų išvakarėse, esą. 

įsikišus jau ir naujai išrinktai 
valdžiai, dar kartą tas reikalas 
persvarstytas viršūnėse, ir nu
tarta kviesti visus . . . „Veiksnių 
vadai’’ buvo „išrauti” iš savų jau 
susiformavusių kompanijų ir, 
toli gražu ne taip jau labai lai
mingi dėl „per gvoltą’’ teikiamos 
garbės, tapo pasodinti aukštybė
se.

Kai ilgai laukusiai publikai pa
galiau tie garbingieji buvo pa
rodyti, tai yra, atvesti prie aukš- 
tastalio, buvo matyti, kad garbės 
padalinimas gana pakrikęs, nes 
daugelis painiojosi, kur sėstis ir 
iš viso ar sėstis. Priešingai vi
soms tradicijoms, net banketo 
rengimo komiteto pirmininkė (B. 
Bieliukienė), paskubomis tarusi 
banketo atidaromąjį žodį, pabė
go į „liaudį”. Ar tai reiškė „pa
sikarkit, jei taip norit, be ma
nęs”?

Spektaklį įvairino P. Vileišis 
(ne pareigūnas, atvykęs iš Wa- 
terburioj, ėmęs sudarinėti gar
bės svečių inventarizaciją, ir ta 
proga pats atsisėdęs maždaug 
šeimininko vaidmeny. Apeigų 
vadovu kviečiamas J. Bačiūnas, 
ir tas truputi pasimetęs pakri
kose instrukcijose. Jo pareiga. 
4arp kitko, supažindinti „liaudį” 
su pagerbtaisiais, čia jis, gal ir 
netyčia, bet galėtum sakyti, kad 
ir „per dantį” patraukdamas to
kią tvarką, ėmė ir suplakė pisa 
•mrbe į kiaušinienę: girdi, Vilei
šis čia surašė beveik nepaskaito
mai, pabandysiu perskaityti, kas 
jie toki — neaiškinsiu, nes ir 
taip žinot, o paplosit visiems iš 
karto. Visas išankstinis politika
vimas dėl tos garbės nuėjo nie
kais ...

„Kodaugiau, kopigiau”

Prelato Krupavičiaus prašy
mai Kristui maisto reikalu, ma
tyt, pavėlavo. Patiekalai atėjo iš 
virtuvės, pačios pigiausios koky
bės. Patarnautojai irgi tokios 
pačios kategorijos. Kurie buvo 
gegužės gale Tautinio kongreso 
bankete, stebėjosi: kodėl toks 
milžiniškas skirtumas {tam pa
čiam viešbuty, tokia pati kaina) ? 
Skirtumas tikrai — ir kokybe ir 
stiliumi.

Tenai buvo ir koncertinė dalis 
(solistė Stempužienė). Buvo ide
alus ramumas (jokio lėkščių 
akompaniamento!). čia, lietuviš
kos kultūros puoselėtojų seimo 
apoteozinėj daly staiga sugau
džia negriška muzika ir užkau
kia (taip!) dainininkė kažką iš 
”blues„ kategorijos. Jaunimas 
ten turėjo atskirą salę susirink
ti. čia jie nurodytą (9-tą) valan
dą atėję turėjo beveik dvi valan
das stovėti tarp stalu, nes ban
ketas, dėl pavėlavimo, dėl negir
dėtai ilgos „invokacijos”, dėl ne
trumpų kitų kalbų, dėl įterptos 
sportininkams dovanų įteikimo 
ceremonijos (irgi naujovė ban
keto programoj!) užtruko kone 
ligi 11 valandos. Kas galėjo išlai
kyti reikiamą ramumą? Ir dar 
vėsinimui beveik ar visai nevei
kiant!

Žmonių buvo daug, banketas 
iidingas kiekybe, bet pigus ko
kybe ir tvarka. Taigi kodėl toks 
skirtumas tarp čia pat gegužės 
mėnesi buvusio pobūvio ir da
bar? Vienas, turbūt, žinovas la
bai paprastai aiškino: Matai, sa- 
ko, ten Abraitis net ir Bartkui 
neleido kištis i banketo tvarką, 
o čia banketo komitetui leido tik 
bilietus pardavinėti, o. visa kita 
4varkė aukštosios politikos Olim- 
nai . . .

KAS

UŽSISAk® 

DIRVĄ —

TAS NESIGAILĖJO!

4..

Akademikų skautų kvartetas, kuris atliks programos dalį 
LITUANUS VAKARE. Viršuje ZITA BILIŪNAITĖ ir 
ARVYDAS KLIORĖ, apačioje RAIMUNDAS K<>K/<>NAS 

ir DANUTĖ B \ b J UŠKAITĖ.

Montrealio Dramos Teatro 
aktorius JUOZAS AKSTI
NAS, atliks dalį programos 
LITUANUS VAKARE ir 

patį vakarą praves.

Baleto šokėja TERESĖLĖ 
STASAITĖ, kuri atliks pro
gramos dalį LITUANUS 

VAKARE.

LITUANUS VAKARAS
ŠEŠTADIENI, RUGSĖJO 27 D. 7 V. VAK.

IIFTPVUT SALĖJE 
<>835 SUPERIOR AVENUE

NEWARI<

Balfo 3G skyriaus narių susi
rinkimas vajaus ir seimo reika
lams apsvarstyti šaukiamas sek
madienį, rugsėjo mėn. 28 d. 12 
vai. parapijos salėje.

Skyriaus valdyba narius kvie
čia gausiai atsilankyti.

Nariais laikomi praeitame va
juje aukoję ne mažiau kaip $1.00.

ROCHESTIR

Akademinis jaunimas pradėjo 
naujuosius mokslo metus. Be 
anksčiau studijavusių keliolikos 
lietuvių jaunuolių, šiais metais 
įsijungė: B. Sedlickaitė .— Na- 
zaretiečių Kolegija, I). Užemytė 
ir R. Vaičiūtė — Rochesterio 
Universitetas, E. Vasiliauskas — 
Technologijos Inst.

*
Lituanus žurnalo leidimui pa

remti skiriamas rugsėjo mėnuo. 
Pereitą šeštadienį tam reikalui 
buvo surengta^ šaunus vakaras. 
Kas sekmadienį renkamos aukos 
ir prenumerata.

r

Tautinėj stovykloj iš Roches
terio, dalyvavo 23 skautai ir 
skautės. Jiems vadovavo ir tė
viškai rūpinosi skautų vietinin
kas St. Ilgūnas.

Mergaitėms skautėms per eilę 
metų vadovauja S. Podėly tė. šio 
mėn. 20 d.' įvyko jos vestuvės su 
J. Siurila.

♦

Bendruomenės Seime dalyva
vo išrinktas seimo atstovas Pr. 
Saladžius ir keliolika svečių.

B. U.
imi

„Lietuvos nepriklausomybės 
kovoje dalyvaujame per 

Lietuvos 
Nepriklausomybės Fondą”, 

jos darbą lėšomis remiame per

Lietuvos 

Nepriklausomybės Talką,
Iš LAS, LLKS, LRS ir LTS 

bendros deklaracijos.

LNF adresas:
LNF, c/o Mr. K. Siliūnas, 
135 — 34 Franklin Avė.,
F 1 u s h i n g, N. Y.
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GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

LOUISVILLE TITLE
INSURANCE COMPANY

Standard Building MAin 1-2075


