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LIETUVOS NAUJIENŲ ATRANKA

Išžudytų savininkų gaminiai 
į JAV parodą

Iš Pietų Amerikos grįžusieji į Lietuvą. — Naikina patriotu var
dais vadintas gatves. — Pasigenda reikiamu gaidų pučiamųjų 

instrumentams. — Ir vėl bėda su traktoriais.

I 1959 metais New Yorke ren
giamą pramonės parodą savo ga
minius žada atvežti trys Kauno 
tekstilės fabrikai: Drobė, Litek- į 
sas ir Spartuolis.

VICEMINISTERIS MOKO 
KAIP TAISYTI TRAKTORIUS

Kolchozai, perėmę iš MTS di
džiumą traktorių, daugeliu at- 

Į veju įklimpo: daugelio traktorių 
Drobė yra Amerikos lietuvių | vikšrai jau nudėvėti, trūksta jų 

įsteigtas fabrikas. 1940 metais
fabrikas buvo nusavintas, savi
ninkai išžudyti.

grandys ir traktoriai nebegali 
pajudėti. MTS teigia uždėjusios 
traktoriams naujus vikšrus, bet 
kolchozų traktorininkai nemokė
ję jų gerai prižiūrėti, todėl taip 
greit susidėvėję.

Padėtis pasidarė tiek kritiška, 
kad net žemės ūkio viceministe- 
ris J. Koniščivinskis spalio 17 
dieną turėjo per radiją ir per 
laikraščius mokyti, kaip reikia 
patiems tuos vikšrus pasitaisyti. 
Jis smulkmeniškai dėstė, kaip 
Vilkaviškio rajone du kalviai ir 
vienas suvirintojas tą darbą at
lieka: kiek įkaitina, kur perker
ta, kur sujungia, kur privirina 
ir t.t. Ragino visus kalvius tuo
jau imtis to darbo, kad trakto
riai galėtu toliau veikti.

GRfžO LIETUVON Iš 
AMERIKOS

TIESA paskelbė šias iš įvairių 
Amerikos kraštų grįžusių pavar
des: Juozas Morkūnas, grįžęs iŠ 
Argentinos, emigravęs 1929 me
tais, iš Vabalninko; Adolfas Mon-

ŪKINĖS KRIZĖS PASĖKOS
VIENI GAMINTOJAI TURĖJO DIDESNIŲ AR MAŽESNIŲ 
NUOSTOLIŲ, KITI GI DŽIAUGIASI PELNU. — KRIZĖS ŽAIZ

DŲ GYDYMAS NIJSITŲ Į ATEINANČIUS METUS

JONAS KAZLAUSKAS

kevičius, Motiejus Zabarauska 
Pranciškus 
tįys iš U

is Kviesulaitis — 
trys iš Urugvajaus, seni 
grantai; Aleksas Karpavičius ir 
tonas Pūras — abu iš Kanados, 

senŲ emigrantai; Romualdas Mac
konis, iš Kolumbijos, "patekęs 
hen iš Vakarų Vokietijos, kur bu
vo išvežtas 1942 metais”; Emili
ja Berenienė — "iš JAV, kur pa
teko po karo”.

TIESA daug kartu yra tvirti
nusi, kad iš Jungtinių Valstybių 
išvykti neišleidžia.

KUR DINGO MAIRONIO 
GATVft Iš RASEINIŲ?

Raseinių rajono bibliotekos ve
dėja V. Račienė, istorijos-filolo
gijos studentas S. Stankus ir ra
joninio Raseinių laikraščio ”Sta- 
liniečio” bendradarbis M. Marti- 

Nnaitis pasigenda Raseiniuose gat
vių, pavadintų pasižymėjusių ra- 
seiniečių (raseiniuose gyvenu
sių) vardais. Nurodo, kad Rasei
niuose gyvenę Maironis, Stane
vičius, Fromas-Gužutis, Tallat-
Kelpša.

Priešbolševikiniais laikais Ra
seiniuose bent Maironio gatvė 
Pbuvo. Joje, be kitu, buvo apskri

ties viršininko ištaiga, agronomo
įstaiga, apylinkės teismas.

NELEIDŽIA GAIDŲ IR
NEPARDUODA MUZIKOS 

INSTRUMENTŲ
1956 metais Vilniuje numato

ma dainų šventė (Ji vadinama 
"jubiliejine", nes bus minima 20 

. metų Lietuvos "išlaisvinimo” 
sukaktis). Šalia dainininkų nu
mato dalyvauti ir pučiamųjų in
strumentų orkestrai. Bet tiems 
orkestrams gaidų per visus po
kario metus išleista vos keletas, 
O&tfėntei tinkamu dalykų neren- 
į^iamd. Be to, Lietuvoje nėra nei
vienos parduotuvės, kur galima! 
pirkti pučiamųjų muzikos instru-|

visi
emi-

Korporac i j os, su ved us ios 
metų 9 mėnesiu prekybos 
lansą, jau turi ūkinės krizės duo
menis, kurie vienas jų palietė 
didesniais, kitas — mažesniais 
nuostoliais, o trečiosios dabar 
džiaugiasi pelnu.

Automobilių bendrovės yra 
s k a u d ž i ausiai nukentėjusios. 
Chryslerio korporacija, prade
dant sausio ir baigiant rugsėjo 
mėnesiu, turėjo 45 milijonus do
lerių nuostolio. Praeitais metais 
per tą patį laikotarpį ji turėjo 
104 milijonus dolerių pelno! An
troji nuostolio didumu yra Stu- 
debaker-Packard bendrovė su 
$23 milijonais, nuostolio t. y. $10 
milijonų daugiau, negu 1957 me
tais. Trečioji vieta tenka Fordo 
bendrovei, patyrusiai $16 mili
jonu nuostolio. Milžiniškas žings
nis atgal palyginus su praeitų 
metų $230 milijonų pelno per 
pirmuosius 9 mėnesius.

General Motors korporacija 
išsisuko iš nuostolio, didžiąją da
limi dėka Chevroleto, kuris pa
jėgė patraukti pirkėjus. Tuo tar
pu-Fordo F.dsel i ii sudėtu vilčių 
nerealizavo, priešingai, tik padi
dino nuostolius. General Motors 
parduotu nrekiii kiekis, skaičiuo
jant doleriais, vra $6.7 bilijono 
prieš 88.2 bilijono per praeitu 
metu ta pati laikotarpį, arba 
18'- mažesnis.

American Motors, gamindama 
mažesnius ir ekonomiškesnius 
automobilius, sulaukė geresnės 
rinkos ir sustinrino. savo finansi
ne būkle parduodama daugiau 
automobiliu, ppo-u 19^7 m. Die
nos rurm. ir rinrsėto mėnesiai bu
vo L1o(riou«?i outobilin nrampooi, 

bnvA Vokiami modeliai ir da-
1’s dar^minku strpiknvo. Fordo 
bondroi’ė por fq metu k°tvirt’ tu- 
vAio rpili io.nii« pnoąfol’O. ku
rie nmlinvo fpvofn n^lng.

Celo^vnkolini _  Vprie iau R-
rvoktl laiko konAia finansines R-

šių ko Central direktorius R. Young) 
ba- nesubalansavo išlaidų, jos viršijo 

pajamas. Sumažėjęs keleiviii ir 
ypač prekių pervežimas atnešė 
$8 milijonus nuostolio New York 
Central bendrovei.

Plieno bendrovės laikėsi ge
riau: apyvarta smarkiai krito, 
pajamos sumažėjo, bet išlaidos 
jų neprašoko. Didžiausias plieno 
gamintojas United States Steel 
korporacija per 9 mėnesius tu
rėjo $211 milijonų pelno prieš 
329 milijonus praeitais metais, 
per tą patį laikotarpį. Vyriau
sias direktorius R. M. Blough 
pranašauja gamybos pakilimą

siekę tašką, kuris reikalauja pa
pildymo.

Antrosios gamybos didumu 
Bethlehem Steel b-vės pelnas 
krito $64 milijonais (nuo $144 
milijonų iki 80 milijonų, lyginant 
praeitų ir šių tuos pačius 9 mė
nesių periodus). Republic Steel, 
Youngstown Sheet and Tube ir 
Inland Steel bendrovės turėjo 
mažesnį pelną. Tuo tarpu nedi
delė Granite City Steel bendrovė 
Illinois valstybėje krizės nejau
tė. Kai didžiosios bendrovės te- 
išnaudojo tik 54% gamybos pa
jėgumo ir dalis darbininkų buvo 
atleista, Granite City Steel ga
mybos lygis siekė 86'/ , ir ji sam
dė naujus darbininkus, ši, 17-oji 
didumu plieno bendrovė parodė, 
kad krizės metu nebūtinai ken
čia mažieji.

Gamybos mašinų ir įrankių 
pramonė, skaudžiai krizės pa
liesta, daug lėčiau atsigauna, ne
gu automobiliai ar plienas. Jos 
atsigavimas priklausys nuo in
vestavimo dydžio į gamybos prie
mones, kurių apie 75% buvo 
pirkta ir įjungta į darbą prieš 
1950 metus, ir kurių produkcijos 
galia yra 40% žemesnė, negu 
naujų — modernių mašinų ir 
įrankių.

Bendrovės, kaip B. F. Good
rich, Standard Oil (New Jersey) 
ir Union Bag (popieriaus gamy
ba), turėjo mažiau pajamų pir
moje metų pusėje, tačiau, prade
dant liepos mėn., pardavimas 
pradėjo kilti, ir trečias ketvirtis 
jau buvo geresnis, negu antrasis.

R. J. Reynolds (tabakas), Pep- 
si-Cola, Lehigh Portland Cement, 
U. S. Gypsum (abi statybinių 
medžiagų), Shell, Eastman Ko
dak (foto reikmenys) ir General

paskutiniam šių metų ir pirmam iFoods korporacijos turėjo dides- 
1959 metu ketvirčiui nes b,,n. I nius uždarbius Šių metų trečiame 
dras ūkinis klimatas’gerėja iri ketvirtyje, negu tame pačiame
plieno turimi inventoriai yra pa-i^'r’^ m' kūkotarpyje.

Chicagos United Air Lines, 
National Tea, nenktoii didumu 
maisto pramonėie, ir Zenith Ra
dio bendrovės didžiuoiasi rekor
dais, j u paiamos aukščiausios vi- 
aoie gvvavimo istorijoie.

Likusi 1958 metu dalis žada 
ekonomiškai geresnius rezulta
tus, tačiau krizės padarytos žaiz
dos dar nespės taip greitai sugv- 
ti, ir tas gvdvmas nusitęs į atei
nančius metus.

mentų. Nėra ir dirbtuvės suge-Į^^s ir Lpndnmi r>or<dnr<raui- 
dusiems instrumentams pataisy- Lin re^nRn+p nimUndė mi-

piionierius. vyriausias New Yor-

Tokijo televizijos bendrovė bai
gia statytis antenų bokštą, kuris 
primena garsųjį Eifelio bokštą 
Paryžiuje, tik šis bus truputį 

aukštesnis.

X

Garsioji Mažino linija, ir jos autorius Andre Maginot, kuriai buvo skiriama labai daug reikšmės, 
Antram pasauliniam kare Vokietijos kariuomenės buvo bematant paimta ir nustojo reikšmės. Da
bar ji dar šiek tiek padeda radaro nutiestam tinklui ir įvairiems sandėliams. Mažino linija daug 

kur po žemėmis siekia iki 200 pėdų gylio. Jos pastatymas kaštavo virš 300 milijonų dolerių.

CHRUŠČIOVAS STEIGIA 
NAUJAS VERGŲ STOVYKLAS 

PABALTIEČIAMS
"US News and World Report” 

paskutiniame numeryje skelbia 
iŠ Washingtono šaltinių gautą 
žinią, pagal kurią Užuralėje esan
čios steigiamos naujos priverčia
mųjų darbų stovyklos šiuo metu 
iš savo tėvynių deportuojamiems 
pabaltiečiams. Deportacijų prie
žastis — tuose kraštuose smar
kiai paddėjusios antikomunisti
nės nuotaikos. Naujai steigiamos 
vergų stovyklos yra: Spaske mo
terims ir Dalinkoje bei Karaba- 
še — vyrams.

NAUJAS DIRVOS 
ADRESAS

6907 Superior Avė., 
Cleveland 3, Ohio

šios savaitės pabaigoje Dirva 
persikelia į savo namus, pirktus 
pačiam lietuvių kolonijos centre 
— 6907 Superior Avė., Cleveland 
3, Ohio. Todėl prašome visų mū
sų skaitytojų, bendradarbių ir 
talkininkų Dirvai rašyti jau nau
juoju adresu.

Naujoje vietoje Dirva darbą 
jau pradės šios savaitės pabai
goje. Dėl persikėlimo ir susitvar
kymo Dirva ateinančią savaitę 
išeis tik vieną kartą — ketvirta
dienį.

Chicagos, Cicero ir Detroito Tautinės Sąjungos skyrių narių susitikimas Tabor Farmoje.

PIETINĖ AZIJA BRENDA IŠ CHAOSO
Perversmais gelbstimasi nuo komunizmo

Pietinės Azijos kraštuose pra
dėjo kartotis tai, kas dėjosi prieš 
II Pasaulinį karą turinčiose ben
dras sienas su Sovietija Europos 
valstybėse: neseniai pradėjusių 
nepriklausomą gyvenimą kraštų 
kariuomenės, ryškiai antikomu
nistinės ir nusivylusios savais 
politikais, ramių, nekruvinų per
versmų kelių perima valdymą, 
kad tuos kraštus išgelbėjus iš 
chaoso. Pastarojo mėnesio bė
gyje toki perversmai įvyko Bur- 
moje, Pakistane ir Tailande, o 
praeitą savaitę — dar papildo
mas "draugiškas” abiejų Pakis
tano perversmo vykdytojų "at
siskyrimas”. Washingtono politi
nių ekspertų nuomone, toks ke
lias "gal ir nebuvo demokrati
nis”, tačiau jis sustiprino lais
vojo pasaulio gynybos sistema.

Burmos "susitarimas" 
Jaunuosius karininkus nervino 

komunistų "šliaužianti subversi- 
ja”. Raudonieji, sumušti džiung
lėse, pakeitė taktiką. Maskvos ir 
Peipingo įsakyti, komunistiniai 
"sukilėliai” kapituliavo, tačiau 
tuo pat metu per silpnai saugo
mą sieną su Kinija pradėjo verž
tis tūkstančiai kiniečių, kurie, 
kurdamiesi Burmos miestuose, 
pradėjo reikalauti Burmos pilie
tybės. Premjero U Nu partija 
suskilo. Norėdamas išlikti val
džioje, U Nu turėjo priklausyti 
nuo politinių grupių, kurioms tu
rėjo įtakos arba vadovavo iš Ki
nijos infiltruoti komunistai. Vy 
riausybės autoritetas pašlijo, ko
munistų galia augo.

Gen. Ayub Khan pabrėžė, kad 
jis laikysis visų tarptautinių įsi
pareigojimų, ypač Bagdado Pak
to ir Pietryčių Azijos Kolektyvi
nės Gynybos Sutarties (SEA- 
TO). Jis yra glaudžių ryšių su 
JAV šalininkas.

"Naujas vadas" Tailande
1957 m. maršalas Sarit nuver

tė ankstesnį "stiprų vyrą" ir, 
pastatęs savo premjerą, išvyko 
užsienin sveikatos taisyti. Bang- 
kokan jis grįžo š. m. spalio 19 d. 
Po dviejų dienų jo vadovaujama 
armija nuvertė civilinę valdžią, 
kurią jis pats buvo pastatęs. Per
versmas vyko taip sklandžiai, 
kad tuo metu ten viešėjęs Vak. 
Vokietijos ministeris Erhardas 
apie tai tesužinojo tik po 24 va 
landų.

Maršalas viešai paskelbė, kad 
tokį žingsnį daryti jį vertęs "vi
dinių ir išorinių jėgų, ypač ko
munistų, spaudimas". To spau 
dimo užkulisiai, užsienio stebė
tojų pasakojimu, buvo toki: so
vietų agentai duodavo kyšius 
parlamento nariams, kad tie bal
suotų prieš Sarifo pastatytąją 
vyriausybę, o vyriausybės nariai 
reikalaudavo pinigų iš Sarifo ka
rinės klikos už krašto valdymą.

Perėmęs valdžią į savo rankas, 
Sarifas išvaikė iš krašto sovietų 
agentus, vietinius komunistus, 
daugiausia įsipilietinusius kinie
čius, areštavo, parlamentą palei
do ir pažadėjo įgyvendinti tvar
ka.

traukti santykius su vietiniais 
raudonaisiais ir pradėti remti 
antikomunistinę armiją.

Keisčiausia būklė yra komu
nistų valdomoje Indijos provin
cijoje Keraloje. Chaosas ten pa
siekė tokį laipsnį, kad komunis
tinės vyriausybės policija nese
niai šaudė į komunistų vadovau
jamus arbatos plantacijų strei
kuotojus.

VISAM PASAULY

Jaunieji karininkai kreipėsi į 
savo vadą generolą Ne Win, Bur
mos nepriklausomybės karų he
rojų ir džiunglių sukilėlių-komu- 
nistų nugalėtoją. Jis pradžioje 
atsisakinėjo veltis į politiką, ta
čiau vėliau sutiko ir "susitarė” 
su U Nu, kad spalio 28 d. perims 
premjero postą. Lapkričio mėne
sį numatytieji visuotiniai rinki
mai buvo atidėti "kitiems me
tams", armija ramiai perėmė 
krašto valdžią.

Pakistano apsivalymas
Du britų mokyklos generolai 

— Iskander Mirza, tuometinis 
Pakistano prezidentas, ir Ayun 
Khan, kariuomenės vadas, nuta
rė, kad kraštas einąs "šuniui ant 
uodegos" ir spalio 7 d. įsakė ka
riuomenei jį perimti. Parlamen
tas buvo paleistas, konstitucija 
anuliuota.

Krašte tuo metu jau beveik 
viešpatavo chaosas. Silpnos vy
riausybės keitė viena kitą, parla
mente vyko muštynės (jo vice 
pirmininkas mirė nuo žaizdų po 
tokių muštynių), krašte siautė 
infliacija, sauvalė ir korupcija 
(net gynybos ministeris speku
liavo automobiliais).

Perversmas įvyko labai ra
miai, lygiai kaip ir po 3 savaičių 
prezidento Mirzos rezignavimas. 
Kraštą galutinai perėmė gene
rolas Ayub Khan, kaip sakėsi, 
"jausdamas pareigą apsivalyti 
nuo politinės praeities, su kuria 
prezidentas Mirza buvo suriš
tas." Mirza greičiausiai išvyks 
užsienin ir apsigyvens Anglijoje.

Kituose Azijos kraštuose
pastaruoju metu taip pat paste
bima daugiau griežtumo komu
nistų atžvilgiu.

Laose po trijų mėnesių ban
dymo dirbti su dviem komunis
tiškai nusiteikusiais kabineto na
riais, priekin atsistojo nauja vy
riausybė, remiama naujos anti
komunistinės partijos.

Malajuose policija areštavo 
150 kiniečių ir malajiečių komu
nistų, sugautų beruošiant są
mokslą prieš vyriausybę.

Kambodijos princas Sihanouk 
po vizito JAV-se grįžo smarkiai 
paveiktas Vakarų susirūpinimo, 
pad jo kraštas slystąs į komu
nistų rankas. Netrukus reikia 
laukti kai kurių permainų.

Net Indonezijoje, kur komu
nistai itin stiprūs, prez. Sukar- 
no draugai atvirai verčia jį nu

Naujasis Ohio gubernatorius 
Michael V. DiSalle.

• Rinkiniai Jungtinzse Ame
rikos Valstybėse baigėsi, kaip 
praeitame Dirvos numeryje buvo 
spėliota, išskyrus vieną netikė
tumą: Ohio senatorius Bricker 
pralaimėjo prieš demokratų kan
didatą Young.

Galutiniai balsavimų duome
nys šiuo metu dar nėra suvesti, 
tačiau demokratų persvara abie
juose rūmuose jau labai aiški. 
Respublikonai pralaimėjo ir Ka
lifornijoje, tačiau laimėjo labai 
svarbų gubenatoriaus postą New 
Yorke. Tai turės daug įtakos 
prezidento rinkimams 1960 me
tais.

Right to Work pasiūlymas bu
vo atmestas keturiose iš šešių 
tuo klausimu pasisakiusių vals
tybių, jų tarpe Ohio ir Kalifor
nijoje.
, • Ženevos pasitarimuose dėl 
atominių ginklų bandymų nu
traukimo jau pirmąją dieną iški
lo esminiai nesutarimai. JAV ir 
Britanijos atstovai pasiūlė dar
botvarkę, kurioje numatyta, kad 
pasitarimai apimtų atominių 
ginklų kontrolę visame pasauly
je, o sovietai pareikalavo, kad 
pasitarimai saistytų tik tris di
džiąsias valstybes. Tai reiškia, 
kad sovietai sutiktų nutraukti 
atominių ginklų bandymus savo 
krašte, tačiau juos vykdytų ki
tur komunistinės Kinijos vardu.

• NATO sausumos kariuome
nė, kaip pareiškė vyriausias tų 
karinių pajėgų vadas gen. Nor- 
stad, paskubomis ginkluojama 
raketiniais ginklais.

• Komunistinės Kinijos artile
rija po 38 valandų pertraukos 
pradėjo vėl apšaudyti Quemoy 
salas. Apšaudymas iš pradžios 
buvęs gana lengvas, vėliau virto 
pačiu sunkiausiu nuo Formozos 
konflikto pradžios. Komunistai 
apkaltino nacionalistus, kad tie, 
atsakydami į apšaudymą, nau
doję sviedinius su nuodingomis 
dujomis. Nadionalistai tai panei
gė ir JAV valstybės departamen
tas paskelbė, kad komunistų kal
tinimai esą "įžūlus melas".

• Lenkijos Rapackis paskelbė 
naują beatominės zonos Vidurio 
Europoje planą, iš kurio išjun
giama Čekoslovakija ir plano 
vykdymas būtų atliekamas 
dviem etapais, drauge mažinant 
ir konvencinių ginklų kiekį.

• Jungtinės Amerikos Valsty
bės yra numačiusios derybose su 
Sovietų Sąjunga dėl apsisaugo
jimo nuo netikėto užpuolimo iš
keli i orujės erdvės ginklų pro
blemą.

• Irako pulkininkas Arifas, va
sarą vykdyto kruvino perversmo 
bendravadovas, areštuotas ir bus 
teisiamas už sąmokslą prieš da
bartinę vyriausybę.
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Balys Gaidžiūnas

šią savaitę Dirvą persikelia į 
naują vietą. Persikelia į savus, 
Vilties Draugijos vardu pirktus 
namus — 6907 Superior Avė. 
Persikelia j patį lietuvių gyvena
mąjį centrą, nors lietuviai dabar 
ir labai plačiai išsisklaido po visą 
didįjį miestą. Vienok į tą centrą 
juos dar traukia lietuviškoji pa- 
įapija, lietuviu salė, lietuviškas 
bankas, lietuvių vedamos preky
binės įstaigos. Naujos Dirvos pa
talpos kaip tik ir bus visų tų 
paminėtų įstaigų centre.

į naująją vietą Dirvą norėjo
me perkelti kiek anksčiau, nes 
namai buvo užpirkti jau prieš 
tris mėnesius. Tai padaryti ne
galėjoje dėl užtrukusių pirkimo 
dokumentų galutinio sutvarky
mo, nemažų ir labai įvairių re
monto darbų atlikimo. Svarbiau
sia, mums persikeliant į naują
ją vietą, ją reikėjo paruošti ir 
naujai spaudos technikai, kurią 
žadame pradėti naudoti nuo 1959 
metų pradžios. Mūsų užsakytos 
mašinos ne taip jau punktualiai 
ateina, kaip pardavėjai prižada. 
O tai jau trukdo yisų įręįgimų 
pritaikymą. Bet piigaliatbtfjf&'as 
baigia tvarkytis, ir mes kelia
mės.

Visi, kurie tik yra kelius kar
tus pakeitę butus ir su savo vi
sais daiktais kraustėsi į kitą vie
tą, labai gerai žino, kiek tai var
go susidaro. O ką kalbėti apie 
spaustuvę, apie mašinų ir įren
gimų pervežimą. Ne tik kad la
bai daug darbo, bet ir daug iš
laidų. Vienok mes to negalėjom 
išvengti, kada suplanavom Dir
vos leidimą padvigubinti ir per
eiti į naują spausdinimo techni
ką. Dabartiniam Vilties Draugi
jos name mums pasidarė taip 
ankšta, kad turėjom daryti įvai
rius praplėtimus, o tai mums ne
apsimokėjo. Viena, tie praplėti
mai brangūs, o antra, jie mums 
vistiek nebūtų sudarę patogių 
darbų sąlygų, kokias dabar ga
lėjom sudaryti naujai pirktajam 
name. Ir sudaryti su mažesnėmis 
išlaidomis,

Ligšioliniame Vilties Draugi
jos name, 1272 East 71 St., mes 
išgyvenom 5* metus ir 8 mėne
sius. Kada ji pirkom, manėm, kad 
Dirva jame įsikuria labai ilgam 
laikui. Atrodė, kad jame pilnai 
išsiteksim. O nepraėjo nė šešeri 
metai,. ir vėl kraustomės. Ir š*' 
kartą kraustydamiesi taip pat 
manom, kad iš ten greit neteks 
niekur judėti. Ypač, kad tas na
mas pakankamai didelis ir turi 
dar nemaža išnuomojamos vietos 
kitoms krautuvėms. Jei jau išei
tų taip, kad Dirva dar labiau 
(’ažnėtu, kokių planų turi patys 
redakcinio kolektyvo ir Vilties 
Draugijos nariai, tai ir tuo at
veju patalpų užteks. Bet, jau šį 
kartą nenorime bent griežtai už
tikrinti, kad jau čia pastoviai 
gyvensim. Ką gi žinai, gyvenime 
būna visokių nenumatytų prie- 
ža«Čin, ypač turint planus ne 
laikraščio mirčiai, bet jo augi
mui. da^nėjimui. Manau, kad ly
gini redakcinis kolektyvas, lygiai 
visi Vilties Draugijos nariai, ly
giai ir visi skaitytojai, džiaugsis, 
jei ir ateitv mums teks vis i di
desnes patalpas kraustytis. O tas 
vargas ir visos išlaidos, jei tik

Du kart savaitinis, leidžiamas VIL
TIES, Amerikos Lietuvių Spaudos k 
Radijo D-jos (Inkorp. ne pelnui), 
1272 East 71 St., Cleveland 8, Ohio.

Telefonas: HEnderson 1-6344.
Išeina Clevelande pirmadieniais ir 

ketvirtadieniais.
Redaktorius; Balys Gaidžiūnas.
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suteikta Clevelande, Ohio.
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dirbama darniai ir pakilia nuo
taika, visada pakeliamos.v

šį kartą, kraustantis iš savų 
mažesnių patalpų į tris kartus 
didesnes, nejučiomis prisimena 
ir tas laikas, kada jokių savų 
patalpų neturėjom ir labai var
gom. Vargom ne tik didelę nuo
mą mokėdami, bet ir reikiamos 
darbui aplinkumos neturėdami. 
Visa tai užmiršta. Galim tik pri
siminti, kad nieko neturėjom, o 
dabar, palyginti, jau esam tur
tingi, laisvai planuojam, geroj 
darbui aplinkoj dirbam. Ir visa 
tai susiveda į tuos Vilties Drau
gijos narius ir Dirvos rėmėjus, 
kurie į mūsų kvietimus laiku ir 
dosniai atsiliepdavo. Tai mūsų 
pačių sudėtos gražaus solidaru
mo plytos, ir jomis dabar galime 
pilnai didžiuotis.

Ir pabaigai dar viena maža pa
stabėlė, geriau sakant atsaky
mas į kai kurių mūsų bičiulių 
paklausimus, kaip gi bus su įkur
tuvėmis? Jos bus. Tikrai bus, 
bet pirma norim įsikraustyti, su
sitvarkyti ir pilnai į darbą įsi
traukti. Gi visa tai atlikę, visus 
rėmėjus pakviesim ir įkurtu
vėms.

CHICAGOS
GYDYTOJAI

Tel. ofiso PRospect 8-1717 

Rezidencijos REpuhlic 7-7868

v Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 VVest 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 VVest Chicago Avė. 
Chicago 22, III.

VAL.: 1-3:30, 6-8:30 p. p. pirmad, 
antrad., ketvird., penktad.
Tik susitarus trečiadieniais.

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

J. Ra m uni s, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2557 W. 69th Street 
(Įėjimas iš Rock\vell St.)

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

CHICAGOJE
Dirva gaunama atskirais 

numeriais:
Margučio įstaigoje, 6755 So. 

Western Avė.
Marginių krautuvėje, 2511 W. 

69 Street.
J. Karvelio knygyne, 3322 So. 

Halsted St.
Terros knygyne, 3333 So. 

Halsted St.
St. Ramanausko kraut., 4559 

So. Hermitage Avė.
St. Penčylos kraut., 4501 So. 

Talman Avė.
B. Siliūne kraut., 4600 So. 

Fairfield Avė.
P. Ramanauskų krautuvėje, 

1439 So. 49 Avė.

Kas ir kur?
• Pasiuntinybės patarėjui Dr. A. 
Geručiui vienoje Berno ligoninė
je buvo padaryta operacija. Li
gonis dar tebėra ligoninėje, bet 
palengva sveiksta.
• Halina Montvilienė-Ladavičiii- 
tė, Korp! Neo-Lithuania filiste- 
rė, spalio mėn. 31 d. apgynė di
sertaciją Nevv Yorko Universite
te ir gavo matematikos mokslų 
daktaro laipsnį.
• Inž. Rimvydas Minkūnas, ak
tyvus jaunosios kartos veikėjas, 
ilgesnį laiką praleido Grenlandi
joje. Grįžęs atgal į Clevelandą 
parašė įdomų rašinį "Iš vidur
nakčio saulės šalies”. Tą rašinį 
greit pradėsime spausdinti Dir
voje ir plačiau supažindinti su 
tenykščiu gyvenimu.
• Inž. Jonas Ulėnas, Nevv Yorko 
skautų veikėjas, su Nijole Sta- 
dalninkaite iš Stamford, Conn., 
spalio 25 d. sukūrė lietuvišką 
šeimą.
• Lapkričio 28-30 d.d. Detroite 
Stat lerio viešbutyje įvyks meti
nis Liet. Stud. Sąj. suvažiavimas. 
Organizaciniai darbai eina pilnu 
tempu ir greitu laiku bus išspau
sdintas specialus aplinkraštis, 
kuris bus išsiuntinėtas visiems 
sąjungos nariams.

Suvažiavimo rengimo komisi
jai vadovauja kol. J. šoliūnas.

Visus studentus kviečia kuo 
gausiausiai šiame suvažiavime 
dalyvauti.
• Juozas Cinkus, Jr., visuomenės 
veikėjo Juozo ir Onos Cinkų sū

EAGLE ŽENKLAI REIŠKIA DIDESNES SUTAUPĄS PAS MAY’S

Didžiulis pasirinkimas gražiai 
pasiūtų paltų mergaitėms, 
įskaitant zibelenus, languotas, 
lygias ir banguc'as medžiagas, 
vilnones broadeloth ir ki lis 

puikius gam’nius. Pasirink iš 
didelio įvairių gražių spalvų 
kiekio. Dydžiai 7 iki 14. Kai 
kurie su kailinėmis apikaklė- 
mis, gražiais pamušalais ir pri- 
t a i k y t ais ran k i n u k ais.

nus, yra įsigijęs notaro teises ir 
atlieka dokumentų sudarymo, 
patvirtinimo ir kitus notarinius 
darbus.

Notaras Juozas Cinkus, Jr., 
nors yra gimęs Amerikoje, bet 
gerai kalba lietuviškai, todėl ne
mokantiems angliškai jo patar
navimu labai patogu pasinaudoti.

Anglų kalba Juozas Cinkus, 
Jr. yra nekartą kalbėjęs lietu
viškais klausimais per Nevv Yor
ko radijo stotis.

Notarą Juozą Ginkų galima pa
siekti šiuo adresu: 495 Grand 
Street, Brooklyn 11, N. Y. Tel. 
EV 4-9293,
« Knygų išpardavimas. Gabijos 
leidykla paskelbė savo ir kitų 
leidyklų knygų išpardavimą. 
Knygos nupigintos iki 90'/. Di
delis pasirinkimas. Sąrašas siun
čiamas nemokamai, parašius šiuo 
adresu: Gabija, Straight Path, 
Wyandanch, N. Y.

N JYORK

NEO LITHUANIA METINĖ 
ŠVENTĖ

Nuo pat įsikūrimo Korp. Neo- 
Lithuanią, švenčia savo metinę 
šventę, kuri yra tarsi j'os gimta
dienio atžymoj imas. Ji paprastai 
švenčiama lapkričio mėnesį, nes 
lapkričio 11 d. skaitoma korp. 
Įsisteigimo data.

šventės metu įvyksta iškilmin
gas posėdis, kuriame dalyvauja

The May Co.’s Basement 
Girl’s Wear Department,

Downtown and On the Heights LOOSE BACK STYLES!

garbės nariai, filisteriai, korpo
rantai, korp. bičiuliai ir akademi
nių organizacijų atstovai, šių 
švenčių metu juniorai pakeliami 
į seniorus, t. y. tampa tikraisiais 
nariais. J

Ir dabar, nors neolithuanai iš
sklaidyti po visą pasaulį, nepa
miršta šios savo iškilmingos 
šventės. Spalio 25 d. šventė buvo 
labai iškilmingai atšvęsta Cleve
lande. Lapkričio 8 d. bus iškilmės 
Chicagoje, o Nevv Yorko neoli
thuanai ruošiasi švęsti lapkričio 
15 d.

Iškilmės Nevv Yorke įvyks 
naujoje Maspetho lietuvių salė
je, kuri neseniai baigta įrengti. 
Neo-Lithuania ir bus pirmoji, 
kuri šią, taip skoningai įrengtą 
salę, atidarys lietuviškam jauni
mui, o ypač’studentams ir moks
leiviams.

Studentai ir moksleiviai kvie
čiami gausiai dalyvauti šiose iš
kilmėse, po kurių bus vaišės ir 
šokiai grojant Butrimo orkestrui. 
Taip pat kviečiami visi Korp! 
Neo-Lithuania bičiuliai ir drau
gai.

Pakvietimai gaunami pas vi
sus korporantus, J. Ginkaus 
krautuvėje arba šaukiant tele
fonu valdybos narius:

A. Sperauskas — MI 7-7992;
D. Maurukaitę — AP 7-9205;
V. Sutkutė — UL 8-3306;
J. Tysliava — AP 7-7257;
A. Smetona — HA 4-6804.
Maspetho Lietuvių Klubo salė 

pasiekiama autobusais. Iš Brook
lyno — autobusu Nr. 59 — 
Grand ar Nr. 53 Corona link 

I Queene Blvd., iki 71 gatvės. Iš 
bna tik keletas žingsnių iki salės.

I). M

DYDŽIAI 7 IKI 14 
FITTED STYLES!

IŠ LAIŠKŲ 
REDAKCIJAI

NETIKSLIAI SUPRASTAS
Prašau neatsisakyti patalpinti 

mano pastabas dėl p. St. S. poe
zijų ir diskusijų vakaro, įvyku
sio Nevv Yorke Pasaulio Lietuvių 
Seimo metu, aprašymo, tilpusio 
Dirvos 75 numeryje.

P. St. S. įdėjo į p. Vizgirdos 
lūpas iškilmingo koncerto pava
dinimą ”Dainų popietė P. Viz
girda taip koncerto nevadino.

P. St. S. taip pat iškreipė ma
no ilgokos kalbos pagrindinę 
mintį, ją suvesdamas į sekantį 
sakinį: "Lietuviai nebūtų ėję 
simfonijos muzikos klausytis, to
dėl Bendruomenės C. Valdyba 
pasikliovusi chorais ir nuo sim
fonijos koncerto atsisakiusi.”

Mano pagrindinė mintis buvo 
sekanti: "Didysis Seimo koncer
tas turi duoti estetinio išgyveni
mo tiek Seimo dalyviams, tiek 
svečiams, būti, taip sakant, Sei
mo nuotaikos apoteozė. Buvo su
abejota, ar moderniškos simfo
ninės muzikos koncertas, išpildo
mas samdyto nelietuvių orkestro, 
šitokią nuotaiką sudarytų lietu
viškose masėse ..

Dar keisčiau skamba tolimesni 
p. St. S. kaltinimai ir argumen
tai. Jis sako, kad tokie p. Nas- 
vyčio pareiškimai yra nusižemi
nimas, mūsų kompozitorių nu
vertinimas, primityvus galvoji
mas ir t.t.

Argi kantatos, parašytos lietu
vių kompozitorių, ištraukos iš 
lietuvių kompozitorių operų, ži
nomos lietuvių kompozitorių dai
nos yra kompzitorių kūrybos nu 
vertinimas ?

Išeitų, kad p. Jakubėno kanta
tos pirmas pastatymas yra kom
pozitoriaus niekinimas ir primi
tyvus samprotavimas, o p. Ja
kubėno simfonijos išpildymas 
būtų "aukštos klasės galvoji 
mas ?"

Tenka labai apgailestauti, kad 
liek nereikalingų ginčų sukelt 
programos reikalas. Yra daug 
muzikos menų rūšių ir daug me
nininkų. Visi jie negali viename 
koncerte sutilpti, šitokia prak
tika ateityje nuvestų į nepabai
giamus ginčus.

Dar daugiau tenka apgailes
tauti, kad tų ginčų pasėkoje di 
džiuoju puolimo tikslu tapo kon
certo rengėjai ir išpildytojai. Re 
tai kada mūsų koncertų istorijo 
je buvo paskleista tiek šmeižto 
ir iškraipytų faktų, kritikos 
skraiste prisidengus, kaip šį kar 
tą.

Algirdas Nasvytis, Cleveland

"REIKIA TIKSLAI GIRDĖTI”
"Dirvos” opalio 20 dienos nu- 

meryje poroje vietų liečiama 
Lietuvių Studentų Santara.

Korespondentė E. Č. iš Brook
lyno aprašydama p. V. Rastenic 
paskaitą tema "Santara laisvoje 
žmogaus keliu" rašo: "Toks san
tariečių šūkis gražiai ir viliojau 
ciai skamba, — kalbėjo prele
gentas, bet iš tikrųjų tas kelias 
.taip ir pati žodžio sąvoką, yri. 
labai platus, vingiuotas ir klai 
Jus, nes apie laisvąjį žmogų kai 
ba demokratinis pasaulis ir ly 
giai taip pat komunistinis. Todėl 
šiandien dar niekas negali pasa
kyti, kuriuo iš tų kelių Santara 
pasuks”.

Rašyti, kad bet kuri mūsų jau
smo organizacijų išeivijoje gali 
asirinkti komunistinį kelią, yra 

Jaugiau negu nesusipratimas. 
Ypač tai sakyti apie Santarą, ku- 
•i tiek savo. įstatuose, tiek spau- 
’oje, tiek ir veikloje yra tvirtai 
arodžiusi savo nusistatymą ko- 
oti už demokratinius principus 

’r prieš bet kokią žmogaus, tau- 
os ar valstybės priespaudą. San- 
aros nusistatymas Lietuvos pa- 
zergėjų atžvilgiu yra irgi lygiai 
gerai žinomas. Tereikia prisimin- 
i, kad du pagrindiniai išeivijos 

jaunimo žygiai nukreipti prieš 
komunizmą: Jaunimo Peticija 
1 AV Prezidentui, įteikta Vicepre
zidentui Nixonui ir Jubiliejinės 
40 metų akcijos Jaunimo. Memo
randumas Jungtinėms Tautoms
išėjo iš Santaros. -

Pažindamas poną Rastenį, vis

gi niekaip negaliu prileisti, kad 
jis tokią mintį būtų galėjęs pa
skelbti. Bet kokiu atveju laukti
nas jo pasisakymas. Laukdamas 
p. Rastenio žodžio, norėčiau ko
respondentei priminti vieną spau
doje buvusį kolegos Ostrausko 
pasakymą: "Norint, kad ir pa
prastą paskaitą tinkamai atpa
sakoti, vien tik joje patupėti nei 
užtenka — reikia tiksliai girdėti; 
kas ir ką kalba”.

Jau nesistebėti, o. tik nusišyp
soti teko, perskaičius tame pa
čiame numeryje S. G. laišką re
dakcijai, skundžiantis nesupra
tus straipsnio "Nuotykiai kriti
kos pasaulyje”, išspausdinto 
"Santariečių gyvenime” (Dirvos 
Nr. 79).

Jis graudžiai sako: "Tą straip
snį perskaičiau du kartus ir ne

įgalėjau susigaudyti, ar tas ra- 
1 šytojas į mandrybę pasikėlęs, ar 
iš vis ir pats nežino, ką rašo. Re
dakcija turėtų rimčiau į tokius 
rašinius pažiūrėti, ypač patys 
santariečiai, to skyriaus tvarky
tojai.”

Na ką gi, — žmogus nusimi
nęs, kad nesuprato. Tiesiog gai
la pasidarė ... Kažkaip iš nety
čių jo laiškas pateko mano sū
nėnui. Jis vyras šiais metais jau 
ilgas kelnes pradėjo nešioti ir 
elementorių kerta iš peties. 
Bet Sodoma, Gomora! Pavar
tė, pavartė jis p. S. G. Clevelan
de gyvenančio, laišką, ir sako: 
"Nesuprantu”. Na ir va po šimts 
pypkių! Visa nelaimė, kad jis 
dar nemoka rašyti, o tai, Ponas 
Redaktoriau, būtum gavęs grau
dų nusiskundimą, kad rašo laiš
ką žmogus taip, kad negali su
prasti, matyti tai jau tik iš man
drybės arba dėl to, kad pats ne
žino, ką rašo...

O kad mūsų mielas p. S. G. 
neliktų nusivylęs nežinioje (kiek
vienas spaudos darbininkas sten
giasi patenkinti skaitytojų no
rus), bandysiu čia elementariai 
išdėstyti ano straipsnio mintis. 
Tikiuos gerbiamas straipsnio au
torius man atleis, kad taip turė
siu suprofanuoti jo mintis ir sti
lių :

1. Yra trys kritikos rūšys:
a. Padedanti geriau organi

zacijai veikti.
b. Nepadedanti, bet ir ne

griaunanti, o tik "plepė
jimu” išreiškianti kriti
kuojančiojo asm e ninę 
tuštybę.

c. Griaunanti kritika, kuri 
yra jau nesveiko egoizmo 
išraiška.

2. Bendruomenė (p. S. G. in
formacijai, ne Lietuvių Ben
druomenės organizacija, bet 
pagal "Lietuvių Kalbos Va
dovą” — gyventojų kolek
tyvas kaip vienetas) turi 
mokėti atskirti šias kriti
kos rūšis ir pajusti, kul 
sveikos ir kur nesveikos in
tencijos.

3. Kadangi griaunančioji kri
tika yra tik sergančio ego
izmo išraiška, todėl tokios 
kritikos negalime pateisinti 
"laisvės kritikuoti" Šukiu. 
"Joks įstatymas neužtikri
na ir negali užtikrinti tei
sės kitus — ir bendrą dar
bą — aukoti savo asmeni
nio egoizmo patenkinimui. 
Civilizacija pripažįsta lais
vę kūrybiniams, bet ne des
truktyviems veiksmams."

Tikiuos, kad p. S. G. šiuos ke
lis sakinius kaip nors suprato. 
Jei ne... lauksime dar vieno 
laiško redakcijai ir tuomet, ma
nau, reikės pasekti kai kurias 
amerikiečių leidyklas, kuriuos 
leidžia tokius paveiksluotus žur
naliukus "komikais" vadinamus,
- kur prie paveiksliukų vra vi J 

no sakinio ilgio brandi mintis — 
labai populiarius tam tikruos * 
Amerikos visuomenės sluoks
niuose. Juos ir mano šešių metų
sūnėnas jau supranta!

Raimundas Mieželis. Chi avo

Naujas DIRVOS 

adresas

6907 Superior Avė. 

Cleveland 3, Ohio
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ISTORIJOS NAŠTA-SUNKI...
ALGIRDAS J. GREIMAS

Wr:

Rugpiūčio 22, 
Atėnai.

Jei Dievo nebūtų, reiktų jį 
išgalvoti, — sakė kadaise, rodos, 
Voltairas.

Jei Lietuva būtų nepriklauso
ma ir joje nebūtų komunistų par
tijos, tai reiktų jų išgalvoti, — 
tokia mano bendra išvada iš 
trumpo vizito Atėnuose ...

Kalbėdamas apie turkus, lygi
nau juos, kiek tai liečia bendrąją 
jų išvaizdą, su graikais. Nuo pa
lyginimo neatsisakau ir dabar 
Tačiau skirtumai ryškėja. Tai, 
tartum, du broliai, kurių vienas 
turtingas, kitas skurdžius.

Graikai atsikūrė ir pralobo, ži 
noma, amerikiečių pagalbos dė 
ka. Ta pati parama plaukė ir tur
kams. Bet Graikijoj buvo komu 
nistų pavojus iš vidaus, o Tur
kijoj — ne. Todėl graikus reikė 

ne tik apginkluoti, bet ir pa
lydinti. O turkai ir nevalgę 

ištikimi.
Politika, tad, ne ką tesiskiria 

nuo šeimyninio gyvenimo. Jei no
ri, kad žmona tave mylėtų, ne
venk kartais vieną kitą žvilgsnį 
mesti ir į svetimą gėrį...

Rimtesnė neištikimybė politi
koj jau vadinama šantažu. Bet 
smulkūs griekeliai tik padeda iš
laikyti šiltus, draugiškus, globo
jančius ryšius.

Tokios mintys lanko mano gal
vą, bevaikščiojant Atėnų gatvė
mis.

Gatvių su puošniais prekylan- 
giais, su gražiai išsirengusiom 
(nepamanykit, kad nusirengu- 
siom) poniom, tiesa, nedaug, gal 
trys ar keturios, bet ir to užten
ka bent paviršutiniškai susidary
ti europietiškam vaizdui.

Patys graikai, teisybę pasa
kius, nevisada priskiria save prie 
europiečių. Prisimenu, pavyz
džiui, tokius pasikalbėjimų frag
mentus su graikais Aleksandri
joje: "Šią vasarą jis praleido mė
nesį Graikijoj, o likusį laiką — 
Europoj” (suprask Prancūzijoj).

Prieš Atėnus, kaip modernų 
miestą, aš iš seno buvau nuteik
tas Egipto graikų, kurie, nors ir 
'būdami baisūs patriotai, nemėgs
ta moderniosios Graikijos, savo 
tėviškės tautiečius laikydami bu
kapročiais, egoistais ir visokiais 
kitokiais niekadėjais. Tai dar 
vienas tipiškas orientinio patri
otizmo variantas: parapinis pa
triotizmas, nei kiek ne menkes
nis už tautinį.

šiaip jau graikų patriotizmo 
tragedija tam tikru požiūriu pa-

Sį lietuviškąją: didingos pra- 
s našta persunki panešti šių

dienų pirklių, žvejų ir piemenų 
tautai.

Atsisakyti nuo ryšio su istori
ja negalima. O kiekvienas paly
ginimas kalba dabarties nenau
dai, smukdydamas arba donkcho- 
tindamas tautinę energiją.

Galimybių ugdyti naują tauti
nę kultūrą yra. Toks neseniai mi
ręs graikų rašytojas Kazantza- 
kis yra vienas iš didelių pasauli
nės literatūros vardų. Bet, štai, 
vienam mūsų bičiuliui graikui 
nedrįsk nei jo vardo paminėti, jei 
nenori susipykti. Mat, Kazantza- 
kis "išdavė" garbingą Graikijos

LIUSTIKAITĖ IR BRAZIS BOSTONE
VLADAS ADOMAVIČIUS

Laisvės Varpo Radijo valan
dos vedėjo P. Viščinio rūpesčiu 
vėl — jau tretįjį kartą — spalio 
26 d. turėjome aukšto meninio 
lygio koncertą, maloniai nudžiu
ginusį ganą gausią So. Bostono 
High School auditoriją. Tai bu
vo J. Liustikaitės debiutas mūsų 
mieste ir jau girdėto ir mėgiamo 
A. Brazio pasirodymas.

Janina Liustikaitė
Norėčiau trumpais bruožais 

nubrėžti jos muzikinį kelią. Gi
musi Tryškiuose, pirmus muzi

Ugandoje, britų valdomoje rytinės Afrikos dalyje, buvo įvykdyti 
pirmieji rinkimai j vietinės savivaldos tarybą. Kaip iš nuotraukos 

matoma, jie vyko po atviru dangum.

senovę: rašė nūdiene liaudies 
kalba!

Iš kitos pusės, graikų popai ir 
visa ortodoksinė bažnyčia, kuri 
atsisakė Kazantzakį net palaido
ti, tiek atsilikusi, kad sudaro dar 
trečią jėgą: jei vieni traukia į 
senovės Graikiją, kiti žiūri į atei
tį, tai popija dar neužmiršo Bi
zantijos.

Tik galint palyginti su Rytų 
Bažnyčių kunigija, galima pama
tyti, koki vis dėlto pažangūs ir 
išprusę mūsų lietuviškieji kuni
gai. Bet ir vėl, — kad tik palygi
ni juos su prancūzų dvasiškija, 
jie atkrinta gerokų atžagareivių 
kategorijon ...

Smagu paplepėti apie šį ir tą, 
bet nereikia pamiršti ir pačių 
Atėnų.

(Bus daugiau)

kinius žingsnius žengė Šiaulių 
Muzikos Mokykloje, pradėjusi 
dainos studijas pas sol. Dievai
ty tę. Po poros metų, turėjusi ap
leisti tėvynę ir nutraukti studi
jas, ji — atkakli — rankų nenu 
leido ir sunkiom sąlygom lavino 
balsą toliau. Taip ji perėjo per 
Muensterio U-to Muz. Fakultetą 
Vokietijoje. Anglijoje, Cardiff 
College of Music ir Londone - 
pas prof. F. Kelsey. Ir pagaliau, 
su stipendija kišenėje, 1955 m. 
pasiekė Romą, kame gilino studi
jas pas žymiąją dainos pedagogę

prof. Maria Cascioli. čia ne tik 
buvo balsas įstatytas į tinkamas 
vėžės, bet ir buvo paruoštos ope
rų partijos: Bohema, Traviata, 
Faustas ir kt. Ją girdėjo Angli
joje, įvertino ir paragino važiuo
ti Italijon garsusis tenoras Ben
jamino Gigli. Ji koncertavo Vo
kietijoje, Anglijoje, Italijoje.

Iš Romos buvo padariusi 14 
koncertų "tournė" po visas dar 
likusias liet. kolonijas Vokieti
joje. Pakviesta su koncertais, 
praėjusių metų pabaigoje atvy
ko Kanadon. Dalyvavo lietuviš
koje Fausto premjeroje Chicago
je ir koncertavo Kanadoje: To
ronte, Hamiltone ir JAV: Chica
goje, Detroite, Clevelande, Phi
ladelphijoje, Rochestery ... Jos 
"bazė" šiam žemyne yra Toron
to (941 Dundas St.).

Bostone jos koncerto progra
mą sudarė: Kačanausko — Vai, 
gražu, Tallat Kelpšos — Rūpino
si motinėlė, Daina apie sesytę ir 
Ne margi sakalėliai, Bertulio — 
Baltija (negirdėtas, įdomus da
lykas), Jakubėno — Gėlės iš šie
no (labai nuotaikingai ir tobulai 
interpretuotas) ir svetimų auto
rių : Catalani — Varpo garsai iš 
op. La Wally, Tosti — Norėčiau 
mirti, Mozart — žibutė ir arijos 
iš operų: Verdi — La forza dėl 
destino, Boito — Mefistofele ir 
Verdi — La Traviata.

Jos balsas yra lyrinis sopra
nas, kaip ir atitinkamai yra pa
rinkti beveik visi jos programos 
dalykai, tačiau artimas vadina
mam "lirico-spinto", t. y. riboje 
į dramatinį, kas įgalina ją imtis 
ir dramatinio pobūdžio veikalų. 
Skamba laisvai visuose registruo
se, ypatingai grynas ir ryškus 
viršuje. Valdo balsą ji meistriš
kai, dikcijai (tarimui) nieko pri
kišti negalima. Jos pianissimo — 
žavus, fortissimo — stiprus ir 
efektingas, ir pereinamose vieto
se bei mezzo-forte ji nepraranda 
savo ryškumo. Balso išlavinime 
ir išpildyme gyvai jaučiasi itališ
ka mokykla. Jos stiprumas yra 
operų arijos, atliktos italų kal
boje. Boito ir Verdi buvo išpil
dyti nepalyginamai, šioje srity
je ji pasireiškė, kaip viena stip
riausių mūsų solisčių. Traviatos 
atlikimas buvo toks tikslus, 
skambus ir tobulas kaip aukšto 
lygio profesionalės. Visi pasažai, 
koloratūros, greitos gamos, stac
cato ir t.t. buvo parodyti pilnam 
šios arijos blizgesy. Skverbėsi 
mintis, ar negalėtų mūsų operų 
statytojai pastatyti šią lietu
viams tradicine operą su Viole
ta — Liustikaitė. Ypatingai pa
brėžtini jos interpretacijos sa
vumai: jos fraziruotė yra vaizdi, 
laisva ir natūrali, jos baigiama
sis diminuendo yra toks subtilus, 
kad atrodo garsas lyg ištirpsta 
ore . .. Jos atlikime frazės suda
ro reljefišką įspūdi. Savo balsinių 
davinių ribose ji įvairių stilių

ir autorių veikalus perteikia tik
rai meistriškai ir išbaigtai.

Buvo Bostono klausytojų šiltai 
priimta, apdovanota gausiom 
raudonom rožėm ir, paprašyta, 
padainavo dar "bisui": Verdi — 
ariją iš op. Kaukių balius ir ’T 
vespi sicilioni". Be to su Braziu 
duetus: Šimkaus — Plaukia sau 
laivelis (kad ir nudainuotas, bet 
patiko — ne tik seniems, bet ir 
naujiems lietuviams...), Šim
kaus — čigonai ir Mozarto — iš 
op. Don Giovanni.

Algirdas Brazis
Tai buvo jau nebe pirmas, bet 

, laukiamas jo pasirodymas Bos
tone. šiame koncerte jis buvo tik
rai geroje formoje. Teko girdėti 
jį jau tretįjį kartą (ir parašyti 
recenziją 1952 m....), ir šis kar
tas buvo visų geriausias! Jis pa
dainavo: Strolios — Ilgesys, ši
mučio — Palikta šalis, M. Pet
rausko — Tykiai, tykiai, Kača
nausko — Ilgesys, Sarpaliaus — 
Apviltas, Šimkaus — Kas ant 
žirgelio, Gruodžio — Oi, kas so
dai, Karnavičiaus — arija iš op. 
Gražina (turėjo didelį pasiseki
mą publikoje) ir svetimų auto
rių : Gounod — Barkarole, Pon- 
chielli — arija iš op. I Lituani, 
Curtis — Sugrįžk į Sorento (ši
to, manding, nereikėjo dainuoti: 
saldusis "ar atsimeni tu jūrą..." 
nesiderino su koncerto rimti
mi...) ir Bizet — ariją iš op. 
Carmen (Toreodoro, programoje 
klaidingai nurodyta: Gounod...) 
Publikos išprašytas, priedo da
vė: J. Strauss — arija iš čigonų 
Barono ir Kačanausko — Gal tu 
nori... Visi kūriniai buvo atlik
ti lietuvių kalboj.

Gal man ir nereiktų čia daug 
apie jo pasirodymą kalbėti: mie
las solistas yra visiems plačiai 
žinomas ir garsus ... Bet dėl re
cenzijos pilnumo tepažymėsiu, 
kad jo pasirodymas čia buvo tik
rai imponuojantis ir įspūdingas. 
Jo plačios apimties baritonas, ža
vaus tembro, puikiai visur išly
gintas, skaidrus viršuje ir sul
tingas apačioje, jo gabi inter
pretacija, laisva laikysena sce
noje, gražus tarimas ir maloni 
lietuviška šypsena, kėlė plojimų 
audras klausytojų tarpe.

Komp. Julius Gaidelis solis
tams tiksliai, muzikaliai ir jaut
riai akompanavo, čia įdomu pa
žymėti, kad tas pats Gaidelis mo
kinei Liustikaitei akomponavo ir 
per jos pirmąjį mokiniškąjį pa
sirodymą Šiauliuose . .. 1943 me
tais ...

Red. pastaba. Nesenai Dirvoje 
buvo atspausta recenzija apie E. 
Kuprevičiūtės koncertą Bostone. 
Jos autorius buvo mūsų bendra
darbis Vladas Adomavičius. Ta 
proga autorių, už pavardės pra
leidimą, labai atsiprašome.

tS.PAUPĄ*
CLEVELANDO VLIKO 

LEIDINYS
Clevelando Vlikas (Oficialiai 

besivadinąs "Clevelando Lietu
vių Demokratinių Grupių Prezi
diumu’’) išleido 80 puslapių kny
gelę — Vliko Grupių Komisijos 
pranešimą apie 1957 metais New 
Yorke vykusias (bet nepavyku
sias) "derybas dėl vienybės".

Pranešimas esąs išleidžiamas, 
kad visuomenė galėtų susiorien
tuoti, kodėl pasitarimai nepavy
ko ir kas dėl to kaltas.

Iš dokumentinės medžiagos gal 
kaikas ir susiorientuos, nors ji ir 
nepilna: joje yra tik pasitari
muose dalyvavusių delegacijų 
pirmininkų vienų kitiems rašyti 
laiškai, bet nėra žodinių pasita
rimų protokolų, šiuos trūkumus 
bando užkišti Komisija (atrodo, 
kad tik jos pirmininkas) savo 
pasakojimais, kurie drauge yra 
ir subjektyvi visos pasitarimų 
eigos bei susirašinėjimo inter
pretacija, ir gana pikta polemika 
su pasitarimų partneriais. O tai 
jau yra orientavimas, bet ne me
džiaga kam nors pačiam susio
rientuoti. Iš kitų dalyvių pusės 
nėra nei interpretacijos, nei at
siliepimų į poleminius vienos ša
lies pareiškimus.

Daug kas gali toje painiavoje 
ir nesusiorientuoti. Prastokai su
siorientavo net patys jos leidė
jai, kurie savo žodyje pasirodė 
nesugebėję iš visos tos dokumen
tacijos net pasitarimuose atsto
vautų organizacijų vardų kaip 
reikiant atrinkti, ir kuriems lai
kotarpis nuo 1957 m. kovo 30 
dienos ligi tų pačių metų gruo
džio 30 dienos atrodo trukęs "il
giau kaip metus".

Paskaičius-pavarčius tą leidi
nėlį, siūlosi išvada, kad: keliolika 
gana kvalifikuotų žmonių sugai
šo daug laiko, sugadino daug po
pierio, išleido nemaža pinigo, o 
Lietuvos reikalui naudos nei už 
skatiką. Verčiau jie būtų tą laiką 
ir lėšas sunaudoję poilsiui ar 
sveikatai pataisyti, jei neturėjo 
progos ko naudingesnio atlikti.

Kiekvieno, o ypač aktyvaus vi
suomenininko laiko, jėgų ir lėšų 
(net ir asmeninių) eikvojimas 
jokios naudos neduodantiems 
"plauko skaldymams" yra nuo
stolis viešajai veiklai.

Kalbamasis leidinys yra doku
mentas, kad į tokį eikvojimą bu-

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.

* D I R V A * Nr. 85 4il t
vo įsileidę visi tų pasitarimų da
lyviai (kaip kvietusieji tartis, 
taip ir pakvietimą priėmusieji), 
o paskui prie to prisidėjo dar ir 
visos tos "kūrybos" leidėjai. Da
bar dar gal prie tų eikvotojų pri
sidės ir tie, kurie turės kantry
bės visa tai perskaityti...

KIEK GALIMA SIŲSTI 
LIETUVON?

Globė Parcel Servine, Ine., 
1991 Broadway, Neyv York 23, 
N. Y., vedėjas Mr. Norman Ly- 
ons, prašo mus pranešti, kad 
Globė Parcel Service, New Yor
ke, kasdien ęauna siuntinius, ku
rie yra perdideli persiųsti į Lie
tuvą. Tokiais atsitikimais pasi
taiko nemalonus atidėliojimas ir 
galimas daiktų grąžinimas kli
ento sąskaiton.

Klientai sako, kad laikraščiai 
skelbė, jog galima siųsti siunti
nius iki 44 svarų svorio. Globė 
Parcel Service niekad neskelbė, 
kad galima siųsti siuntinius iki 
44 svarų, šių metų pradžioje, 
Globė Parcel Service savo prane
šimuose klientus informavo, kad 
Tarptautinės Pašto Taisyklės 
siuntinių dydį riboja iki 72 colių 
(ilgis ir juosmuo neturi viršyti 
72 colius). Pavyzdžiui, standar
tinio dydžio dėžė maisto produk
tų galima siųsti iki 44 svarų kie
kio. Tačiau drabužiai, medžiagos 
ir kt., sveriantieji 44 svarus, 
praktiškai negali sutilpti 18x14x 
12 colių dėžėje.

Todėl Globė Parcel Service 
New Yorke, prašo savo klientų 
patikrinti siuntinių dydį, kad bū
tų išvengtas nereikalingas atidė
liojimas.

Bottling Co.

ĮSTABŪS DRAUGAI
AXEL MUNTHE

Kiti liko stovėti prie durų, o vyras iš 
Santa Maria dėl Carmine drauge su manimi 
priėjo prie ligonio lovos. Aš paėmiau žibintą 
iš jo rankos, kad pilnoje jo šviesoje pamaty
čiau veidą išblyškusio vaiko, kuris, kaip vaš- 

ulėjo pagalviuose. Stiprusis vyras prie 
mano šono sudrebėjo, ir aš supratau, kad tai 
buvo jo kūdikis. Vaikas buvo pradėjęs jau 
šalti ir gulėjo be sąmonės. Aš daviau jam 
eterio injekciją, ir, kaip paprastai, jo jėgos 
kiek sustiprėjo, nors ir laikinai; tačiau to 
^^ako mane apsupusiems nedraugiškiems 
žvilgsniams šiek tiek sušvelninti. Mergaitė 
atmerkė akis ir pradėjo tyliai dejuoti, o kiti 
su didžiausiu įtempimu apsupo lovą ir pakai
tomis dairėsi tai į mane, tai į kūdikį. Motina, 
kuri savo beviltiškame nusivylime buvo be
veik nepastebėjusi, kada mes įėjome, pašoko, 
kūdikiui pradėjus dejuoti, ir pusiau nesąmo
ningai padėjo man vilnonės skaros trynimu
bandyti atšildyti mažosios kūnelį.

Trynimai pasirodė esą nenaudingi, ir kū
dikis regimai geso. Aš nusprendžiau duoti in
traveninę druskos injekciją (tam tikras 
transfuzijos būdas), kurias tuo metu gana

dažnai naudodavau. Tą dieną buvau jau ke
letą tokių injekcijų davęs, todėl instrumentus 
turėjau su savimi. Beruošdamas, kas reika
linga — čia, kaip ir fronto chirurgui, reikėjo 
be jokios pagalbos suktis ir pačiomis papras
čiausiomis priemonėmis išsiversti — kamba
ryje kilo gyvas pasikeitimas žodžiais, ir pa
žiūros buvo labai skirtingos. Daugumas buvo 
linkę di lasciare fare la madonna (viską pa
likti Madonai), kol pagaliau motina pasakė:

— Teįvyksta Dievo ir San Gennaro valia.

Kai praploviau odą ir atidengiau veną, 
visi suriko; mano išgąsčiui, tą pačią akimir
ką mergaitę suėmė konvulsijos, ir motina be
viltišku balsu sušuko: Mi muore! Mi muore!"

(Ji man miršta). Viena moterų parodė Ma
donos paveikslą, ir visi, netekę žado, žiūrėjo 
į lempelę, kuri stipriau blykstelėjo ir užgeso. 
Kambaryje pasidarė tylu, visi puolė ant kelių 
ir be pertraukos žegnojosi. Tik senoji nonna 
kiūtojo nejudėdama savo tamsioje kertėje, 
kraipydama galvą ir retkarčiais sumurmėda
ma. "Ira di Dio! Ira d i Dio!" (Dievo baus
mė). Motina nusvyravo iki Madonos paveiks
lo ir šaukė, paveikslą abiem rankom griebda
ma, beveik grasinančiu balsu;

— Kodėl leidai lempelei užgesti, šventoji 
Madona? Ar tai reiškia, kad tu nori ir mano 
kūdikio gyvybę užgesinti? Ir tai darai tu, 
maloningoji, ir tai darai tu, Dievo Motina? 
Ne, ne, tada tu neturėtum širdies, neturė
tum motinos kūno!

Paskui ji lempelėn įpylė naujos alyvos, 
prieš paveikslą uždegė dvi žvakes ir kalbėjo:

— Štai, dabar aš tau pastačiau dvi pa
švęstas žvakes, dabar bus gerai, ar dabar tu 
patenkinta, šventoji Dievo Motina?

Aš sėdėjau su bejausmiu kūdikiu ant 
rankų ir jaučiau laukinius, priešiškus žvilgs
nius, kurie sekė kiekvieną mano judesį. Lem
pelės užgesimą visi laikė mirties sprendimu, 
ir niekas nebandė man padėti.

Tą naktį aš nelengvai užmiršiu. Besikai- 
taliojant maldoms į Madoną ir keiksmams 
mano adresu, slinko valandos. Aš sėdėjau ir 
spoksojau į kūdikį, pakaitomis šluostydamas 
šaltą prakaitą tai nuo savo, tai nuo mergaitės 
kaktos. Buvau padaręs visa, kas mano ga
lioje, ir buvau palaidojęs visas viltis. Lau
kiau, kad kūdikis mirs kiekvieną momentą, 
ir pradėjau save rimtai klausinėti, ar aš čia 
nebudžiu dėl savo paties gyvybės. Kai paga
liau kambarin pradėjo veržtis blyški ryto 
šviesa, aš jau beveik tikėjau, kad ji apšvie
čia jau mirusios veidą, nors mano ausis dar 
tebepagavo silpną širdies plakimą.

Prieš rytą, kaip atrodė, prasidėjo reak
cija, širdies tonai sustiprėjo, pulsą jau buvo

galima jausti, kūnelis šiek tiek atšilo. Kūdi
kis pradėjo tyliai dejuoti. Reikėjo jums pa
matyti motiną, kai mažoji pajėgė ištarti žo
džius "Mamma! Mamma!"

Aš dar kartą — ačiū Dievui — buvau 
suklydęs. Vaikas grįžo gyveniman.

Prieš rytą, tėvo lydimas išėjau, ir po 
ilgesnio klaidžiojimo skersgatvių labirintu at
siradome Mercato aikštėje. Dar sykį pakarto
jau nurodymus sekančiai dienai, ir tėvas pa
žvelgė į mane tokiu žvilgsniu, kuris daugiau 
negu atlygino už bemiegę naktį.

Kaip sutarta, vakare vėl susitikome toje 
pačioje vietoje, ir, mano džiaugsmui, jo pir
mieji žodžiai buvo:

— Sta meglio, šia benedetto San Gen
naro! — jau geriau, tebūna palaimintas San 
Gennaro!

Taip, buvo geriau, ir, atsilankęs sekantį 
vakarą, drįsau jau tikėtis, kad mažoji gy
vens. Aš ją aplankiau dar tris kartus, visada 
tėvo palydimas ten ir atgal, visada su juo 
susitikdamas Mercato aikštėje. Aš nesiver- 
žiau lankyti vienas ir dienos metu, nes jau 
tada supratau, kodėl jie norėjo, kad ateičiau 
naktimis. Paskutinį vakarą jau visi buvome 
geri draugai, išskyrus senąją la nonna, kuri 
be pertraukos mano adresu murmėjo: "Am- 
mazzacane!" (šunų žudikas). Kai nakčiai 
baigiantis išėjau, duryse stovėjo, mane paly
dėdamas, motina, ir paskutiniai jos žodžiai

ilgai skambėjo mano ausyse:
. — Teranda tavo siela ramybę, kurios 

ieško!
Atsisveikindamas su tėvu, paklausiau jo 

vardo, ir jis pasakė vadinusis Salvatore Tra- 
panese. Man, kaip gydytojui, nebuvo tai svar
bu, tačiau tai nebuvo šeimos inicialai, išgravi
ruoti sidabrinėje taurėje, kurioje mažajai 
maišiau vaistus. Don Salvatore pridūrė, kad 
jis pats, jo gyvybė ir jo durklas esą mano 
dispozicijoje, jei man jų kada prireiksią. Pas
kui jis mostelėjo link Via Lavinaio kampo, 
kuriame sėdėjo senas, apdriskęs batsiuvys, 
lopąs batą. Man tereikią tik į jį kreiptis, jei 
ištiktų reikalas. Aš padėkojau Salvatorei už 
jo draugiškumą, o jis man — už kūdikio gy
vybę; taip mes atsisveikinome.

Tokia ta visai kasdieniška istorija, ta
čiau aš ne apie tai norėjau pasakoti. Tiesa, 
aš dažnai nueidavau į tą miesto dalį, bet nie
kada nesutikau Salvatores, ir netrukus bū
čiau tą visą istoriją užmiršęs. Nesaugumas 
vargšų kvartale tomis dienomis buvo gana 
didelis. Beveik kasdien laikraščiuose būdavo 
pilna daugiau ar mažiau šiurpių aprašymų 
apie naktinius užpuolimus, kuriuos vykdė 
Camorra, prisimindama geruosius laikus, ka
da pusė Neapolio buvo valdoma tos keistos 
organizacijos. Man niekada nieko neatsitik
davo, ir aš save net klausiau, ar tik dalis tų 
aprašymų nesanti išlaužta iš piršto.

(Bus daugiau)

I
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S VARSTYMAI
Iš JAUNESNĖS IR VYRESNĖS KARTOS 
VISUOMENININKŲ SUSIRAŠINĖJIMO 

Rašo S. RUDIS
DIRVOS REDAKCIJAI, L. JAUNIUI ir V. ŽILIUI

Gerb. Redakcijai. Taip, pir
miausia kreipiuosi j Redakciją, 
norėdamas pareikšti padėką už 
leidimą man įsiterpti su savo 
mintimis į Jauniaus ir Žiliaus 
neva privatų susirašinėjimą.

Man visada atrodė ir tebeat
rodo, kad visokie laikraštyje 
įvedami skyriai priklauso tik Re
dakcijos iniciatyvai. Gal su 
"Svarstymais" yra ir kitaip, ne
žinau, bet aš į šį skyrių "įsibrau
ti” noriu tik per DIRVOS redak
ciją. Tam yra ir aiški priežastis: 
juk oficialiai nežinomi nei Jau
niaus nei žiliaus adresai. Teko 
nugirsti, kad ir kiti suinteresuo
ti asmens ruošiasi į šį skyrių ra
šyti tiesioginiu DIRVOS adresu.

Taip pat noriu pastebėti, kad 
šis skyrius pasidarė pats aktua
liausias man žinomų DIRVOS 
skaitytojų tarpe. Jau daug kar
tų teko girdėti įvairiuose šeimy
niniuose ar organizaciniuose su
sibūrimuose, kaip, atlikę oficia
liuosius šeimos vizito ar organi- 
zacijinio susirinkimo formalu
mus ir susimetę būrelyje prie 
alaus stiklo, pradeda "kibti” prie 
Jauniaus bei žiliaus minėtų. To
kiame pokalbyje ir Rudis randa 
ne paskutinę vietą. Kai kas net 
linkęs manyti, jog po pasirody
mo DIRVOJE Rudžio laiško ži-

vėjimas "kairės" pasireiškimais 
labai ir labai klaidingas.

Tik lieka neaišku, iš kur p. 
žilius susidarė nuomonę, kad aš, 
S. Rudis, norįs pakreipti tautinę 
srovę "dešinėn"? Atrodo, jog ma
no atžvilgiu jis bus suklydęs, šia 
proga tau, Jauniau, aš noriu at
virai pasakyti, jog nematau jo
kio reikalo tautinės srovės kreip
ti nei kairėn nei dešinėn. Tautinė 
srovė, sakytum, kaip Nemunas 
teka pastovia ir teisinga tautiniu 
požiūriu vaga. Jei neskaitysime 
atsimetėlių bei atskalūnų, tauti
nės srovės vaga ištakų neturi nei 
į kairę nei į dešinę, o tik turi in
takus kaip iš kairės taip ir iš 
ctešinės.

Ir tai visiškai natūralu, kaip 
ir toj upėj. Kaip upė turi dešiny- 
jį ir kairįjį krantą, su savo inta
kais, taip ir tautinė srovė gali 
turėti dešinįjį ir kairįjį sparną. 
Faktinai taip ir yra. Jei pažvelg
sime į kitas visuomenines, politi
nes bei ideologines sroves, tai ga
lėsime konstatuoti, kad pati de- 
šiniausioji srovė turi savo kai
rįjį sparną lygiai taip pat, kaip 
ir labiausiai kairioji turi savo 
dešinįjį sparną.

Tautinės srovės dešinįjį spar
ną atstovauja visi tie tautinės 
minties lietuviai, kurie religiją

I begaišto savęs religiniu prakti
kavimu, bet vis dėlto laikosi 
krikščioniškosios dorovės pagrin
dų ir prieš religiją nekovoja, 
šiuos pastaruosius galima pava
dinti ne tiek netikinčiais, kiek la
biau indiferentais. Sa
vo indiferentiškumą jie apvaržo 
tuo atveju, kai, sakysim, yra 
švenčiama kuri nors tautos šven
tė ar net minima tautinės orga
nizacijos sukaktis ir kaip neat
jungiama programos dalis numa
tomos bendros pamaldos bažny- 
nyčioje. Tuo atveju jie solidari
zuodami dalyvauja ir oficialiose 
pamaldose.

(Bus daugiau)

liūs pradėjęs drąsiau ir atviriau I praktikuoja, priklauso konfesi-
Jauniui atsakinėti. Girdi, žilius 
pajuto turįs užnugarį ir pradėjo 
reikštis kaip tikras Jauniaus mo
kytojas. Ar pasiseksią jam jau
nių atvesti į tikrąjį tautinio vi 
dūrio kelią, tai, girdi, kitas klau
simas, nes tas Jaunius kartais 
pastjaučiąs lyg jaunųjų misio 
nierius, turis tikslą tautininkus 
neva suliberalinti, — atseit, anot 
jo, tautininkai turėtų duoti griež
tą "šuolį į kairę".

Čia pavaizdavau daugelio su
sidomėjimą "Svarsty mai*’ tik 
todėl, jog noriu Redakcijai pa
tarti, kad šis skyrius DIRVOJE 
būtų nuolatinis. Ir nebūtinai tik 
Jauniaus ir žiliaus laiškams 
skelbti ar Rudžio įsiterpimams 
duoti jame vietos, bet, mano ma
nymu, Redakcija turėtų paorga- 
nizuoti ir kitus plunksną valdan
čius asmenis, kurie įsijungtų į 
tautinės ideologijos gvildenimą.

Atvirai kalbant, juk tautinės 
minties laikraštis beveik nusto
tų egzistavimo prasmės, jei jame 
terastume tik smulkias informa
cijas apie ir taip jau ne labai 
aktyvią tautinių organizacijų 
veiklą arba tik šiaip bendrinius 
straipsnius. Tiesioginis ar netit 
sioginis tautinės ideologijos gvil
denimas "Svarstymuose", man 
atrodo, atliks vieną svarbiųjų 
misijų: jauniesiems DIRVOS 
skaitytojams parodys tautinį vi
durio kelią, tą aiškiai lietuvišką 
kelią, kuriuo pradėję eiti nesli 
dinės nei dešinėn nei kairėn . . . 
O tokiems ideologiniams svars
tymams impulso galima įgyti 
skaitant įvairius periodinius lei
dinius, ypač tuos, kuriuose reiš
kiasi mūsų jaunimas. Štai, pav., 
paskutinis studentu santarieČių 
leidinukas ŽVILGSNIAI man yra 
sukėlęs minčių, kuriomis norė
čiau pasidalyti su Jaunium 
"Svarstymuose". Jei

nčiu parapijom, jas palaiko savo 
aukomis, nes yra įsitikinę, jog 
religija, skiepydamą žmogaus 
tobulėjimą, padeda to tobulumo 
siekti ir tautinėj plotmėj.

Tos pačios srovės kairįjį spar
ną atstovauja visi tie, kurie ne-

LIETUVIŲ
ENCIKLOPEDIJOS 

TALKA
Lietuvių Enciklopedijos Admi

nistracija skelbia paskutinę Lie
tuvių Enciklopedijos talką nuo 
š. m. spalio 15 iki 1959 m. balan
džio 15 d. Talkos metu naujai L. 
E. užsiprenumeravusiems bus 
duodamos premijos.

Užsiprenmeravusieji nuo š. 
m. spalio 15 d. iki gruodžio 15 d. 
iš leidyklos nemokamai gauna: 
1) Vinco Krėvės Raštus — pilną 
komplektą (komplektą sudaro 6 
tomai, kurių trys tomai jau iš
leisti, o ketvirtasis spausdina
mas; 2) Lietuvos žemėlapį ir 3) 
Jono Balio "Lietuvių Dainos 
Amerikoje."

Prenumeratoriai, kurie užsisa
kys nuo š. m. gruodžio, 15 d. iki 
1959 m. vasario 15 d., gaus pilną 
Vinco Krėvės Raštų komplektą.

O tie, kurie užsiprenumeruos 
nuo 1959 m. vasario 15 d. iki tų 
pat metų balandžio 15 d. gaus 
Lietuvos žemėlapį ir Jono Balio 
"Lietuvių Dainos Amerikoje".

Jau išėjusius L. E. tomus nau
jieji. prenumeratoriai gaus išsi
mokėtinai pageidaujamomis są
lygomis. Už vėliau išleisimus to
mus mokama normalia tvarka.

Lietuvių Enciklopedijos leidi
mas nėra kieno nors asmeninis 
reikalas, o vaisius visų lietuvių 
sutelktinių pastangų, vaisius, 
deja, tik laisvame pasaulyje gy
venančių lietuvių. Tad ir nuopel
nai atitinkamai priklauso vi
siems tiems, kurie bet kuriuo bū
du prie šio didelio darbo priside- 
da. Darbas kilnus, nes lietuvių 
tautos ir valstybės kančios ir ver
gijos metais, jis skiriamas jos 
garbei ir pasididžiavimui. Dar
bas prasmingas, nes skirtas ne 
tik mokytis ir praturtinti kiek
vieno mūsų žinyną, bet yra bū
das ir priemonė išlaikyti lietuvių 
kalbai ir lietuvybei.

Argi nėra didelis pasididžiavi
mas prieš laisvas tautas, kad pa
vergtos tautos vaikai, plačiai pa
siskleidę priverstinėje emigraci
joje, sutelktinėmis jėgomis su
geba tokį milžinišką darbą pa
daryti ?

Ir Tu, Mielas pavergtos tautos 
Sūnau ir Dukra, prenumeruoda
mas L. E., esi tų sutelktinių jėgų 
dalininkas ir Tau, kaip ir visiems 
bendradarbiams ir talkininkams, 
priklausys, būsimųjų mūsų tau
tos kartų padėka ir ^tinkamas 
įvertinimas.

Laukiame atsiliepiant.
Lietuvių Enciklopedija

265 C St.,
So. Boston 27, Mass.

U. S. A.
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DIRVĄ —

TAS NESIGAILĖJO!

sutiks skirti vietos,
Redakcija
netolimoj

ateity tatai ir įvykdysiu.
Gerb. Jauniau, šį kartą į tave, 

Jauniau, noriu kreiptis dėl to ta
vo užsimojimo duoti "šuolį į kai
rę". Ogi p. žilius rugsėjo 3 d. 
laiške tau primena ir reikalą pa
žvelgti ir "dešinėn”, girdi, "ry
šium su S. Rudžio tiesiai per 
DIRVĄ įsiterpimu į mūsų susi
rašinėjimą". Iš šio pasakymo iš
eina, kad p. žilius mano, jog aš 
esu iš tų, kurie norėtų tautinės 
srovės tėkmę pakreipti į dešine. 
Vadinas, tu tautinę srovę nori 
"tempti" į kairę, o aš, pagal ži
lių, — į dešinę.

Kas dėl tavęs, ir man atrodo, 
Žilius teisingai supranta tavo no
rus. Tu apie tai atvirai pasisa
kai savo laiškuose. Ir žiliaus rug
sėjo 3 d. tau rašytas laiškas aki
vaizdžiai įrodo, jog tavo suaiža

PAMATYK ŽALIOJO TAŠKO SREC. MATCHLESS 

DUJINES PLYTAS SU BURNERWITH ABRAIN
Dabar yra laikas pirkti Matchless dują plytą su Burner-with- 
a-Brain. Ji UŽBAIGS puodų prižiūrėjimą! Jūs verdate pagal 
rodyklę. Jums tereikia tik nustatyti tikslią temperatūrą, ir 
Burner-with-a-Brain atliks visa kita. Maistas nesudegs, ne
prisvils, nepervirs ir neišdžius. Ir atsiminkite, virdama dujo
mis .. . Jūs galite turėti tikslią kontrolę... pastovią kait
rą... visa, kas reikalinga virimui be rūpesčio.

PAMATYK NAUJAS MATCHLESS GASO PLYTAS
SU ŽALIOJO TAŠKO SPECIALIAIS PATOGUMAIS
'I’he Burner-with-a-Brain paverčia kiekvieną jūsų virtuvės 
puodą ar keptuvę automatiniais. Nereikia pirkti brangių 
daug vietos užimančių stalo reikmenų.
Rotisserie plytoje. Barbecus, viščiukai arba kepsniai paruo
šiami iki tobuliausio skanumo — pačioje Jūsų virtuvėje, 
įstatytas mėsos termometras. Nustatyk kontrolę švelniam, 
vidutiniškam arba sipriam kepimui — ir iškeps tiksliai taip, 
kaip pageidaujate — automatiškai. •
JOKIO {MOKĖJIMO! 36 MĖN. IŠSIMOKĖTI — PRIE DUJŲ SĄSKAITOS

GET THIS OUTSTANDING
VALUE N0W!
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$1.95 Value Only
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N0W... at your Gas Appliance Dealer's! J

Choose from these famous brands of J 
GREEN DOT Special Matchless Gas Rangės I
Caloric • I)ixic-Armaid • Hardwick I 
Kontnoro • RCA Whirlpool • Roper I 
Sunray-Grand • Tappan • Univeraal Į

1958 M. LAPKRIČIO-NOVEMBER 16 D. (SEKMADIENĮ) 3 VAL. PO PIETŲ

BOSTON SYMPHONY HALL
BOSTON, MASS.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 40 M. SUKAKČIAI PAMINĖTI
Įvyksta BALI’o rengiamas didelis SIMFONINĖS MUZIKOS

KONCERTAS
GROS ŽYMUS BOSTONO UNIVERSITETO 

SIMFONINIS ORKESTRAS
Programoj L. v. Beethoveno, N. Rimskio-Korsakovo, Giordano ir lietuvių kmpozitorių K. V. 
Banaičio, Juliaus Gaidelio, Vlado Jakubėno ir Jeronimo Kačinsko veikalai.

Koncerto dirigentai — MARV1N RAB1N ir JERONIMAS KAČINSKAS.
Koncerto solistas — dramatinis tenoras STASYS BARANAUSKAS - BARAS, dainavęs 72 
tūkstančiam klausytojų Chieagos Soldiers Field Stadione, kur laimėjo pirmą konkurso vie
tą, dalyvaujant keliems šimtams rinktinių Amerikos ir Kanados dainininkų.

LIETUVĖS IR LIETUVIAI, VISI ESAT KVIEČIAMI TAME KONCERTE DALYVAUTI!

Kai pirmą kartą su savo muzika einam į Bostono Simfonijos salę, turim ją pripildyti. Tai 
mūsų pareigos ir garbės reikalas.
Bilietai iš anksto gaunami šiose vietose: Lithuanian Furniture krautuvėje, 366 West Broad 
way, So. Bostone; Antanas Daukantas Market, 187 Webster Avenue, Cambridge; Antanas 
Mickūnas, Balch Pharmacy, 1140 Washington Street, Norwood; Vytautas Skrinska, Ideal 
Pharmacy, 29 Kelly Sq., Worcester; Ant. Miškinis, Good-Will Pharmacy, 116 Ames Street, 
Brockton. Bilietai: $3.00, $2.50, $2.00 ir $1.50.
IKI PASIMATYMO LAPKRIČIO 16 D. 3 VAL. PO PIETŲ BOSTONO SIMFONIJOS RŪ
MUOSE! j ,

BALFo BOSTONO LIETUVIŲ KOMITETAS

Konsulas tampa išdaviku (2)

♦ 9 MAŽOJO BELGO" SVAJONĖS
Camille Chamoun, tuometinė 

Libano prezidentas, kartą pasa
kė: "Louis de San yra krimina
linis pamišėlis. Už savo darbus 
jis nusipelnęs ne vieną, o šimtą 
mirties bausmių. Aš neabejoju 
jo kaltumu. J rodymai? Jo port
felyje radome sabotažo veiksmų 
Beirute planą. Sukilėliai jau ant
ra savaitė panašų planą sistema
tiškai vykdo. Jis gabeno kapsu
les sprogdinti bomboms, nuo ku
rių žuvo šimtai libaniečių. Dėl 
draugystės su Belgija mes turė
jome viską švelninti, tačiau iš 
tikrųjų reikėjo jam tuoj pat 
įvykdyti mirties bausmę."

"Tuoj po jo arešto", tęsė pre
zidentas. "Libanan turėjo atvyk
ti Jungt. Tautų stebėtojų komi
sija. Sukilėliai, prieš pat komisi
jai atvykstant, bandė de San ir 
už ginklų gabenimą sulaikytuo
sius Sirijos karininkus išlaisvin
ti, nes jie buvo perdaug aiškūs 
užsienio kišimosi liudijimai. Są
mokslas jiems tik per plauką ne
pavyko".

Oriento kraštuose pinigo ga
lia yra tokia didelė, kad tuoj pat 
ten bandoma ja aiškinti kiekvie
ną gerą ar blogą veiksmą. Louis 
de San gyveno plačiai. Jis turėjo 
puošnius rūmus, privatų lėktuvą, 
du automobilius. Todėl ten ne
buvo abejojama, kad jis "savo 
sielą užrašęs Nasseriui" už skam
bančias monetas.

Nuotykių troškulys
Tačiau nereikia užmiršti, kad 

Louis de San buvo iš labai tur
tingų namų ir, nepaisant ne taip 
jau aukštos diplomato algos, tik
rai galėjo gyventi pagal savo 
temperamento užgaidas. Kaip 
buvęs sklandytojas ir vėliau 
RAF pilotas, jis visada turėjo 
privatų lėktuvą, pasižymėdamas 
nepaprastai drąsiu skraidymu. 
Nelaimei, šis mažo ūgio, judrus 
vyrukas buvo kilęs iš Belgijos, 
kurios visa politinė veikla ribo
josi prekybinėmis ir bankinėmis 
operacijomis. Jis nesijautė lais
vai ir Belgų Konge, nors jo šeima 
ten valdė tokius didelius turtus, 
kad galėjo ten sukurti mažąją 
tropiškąją Belgiją.

Pasakojama, kad Louis de San 
savo ankstyvoje jaunystėje sun
kiai pergyvenęs reginį, kai kaž
kas iš jo aplinkos žiauriai sumu
šęs negrą. Tada jame kilęs noras 
tapti visų vargšų ir nuskriaus
tųjų gynėju.

Tektų daryti išvadą, kad jis 
galėjęs pasidaryti komunistu. 
Tačiau taip neatsitiko. Tiesa, de 
San mėgo maišyti idėjas ir žaisti 
paradoksais. Tačiau jame visą 
laiką liko pasididžiavimas privi
legijomis, kurias teikė jo kilmė 
ir turtai. i

i

tos savo karjerą, ir tai kortai 
pralaimėjus, tik per plauką iš
vengė mirties, netekdamas gar
bės.

Už pulkininko Lawrence nuga
ros anuo metu stovėjo visa britų 
imperija. Jo svajonės buvo pa
remtos valstybės galia. O belgas 
to neturėjo.

Belgijos užs. reik. ministerija 
dar prieš Libano sukilimą galvo
jo jį iš Beiruto atšaukti, bet įvy
kių banga buvo greitesnė už pla
nus. Dar anksčiau, Sirijai jun
giantis su Egiptu, jis, netekda
mas pasiuntinio vietos Damaske, 
buvo prašęs palikti jį ten gene
raliniu konsulu. Diplomatinėje 
istorijoje kartais atsitinka, kad 
kuris nors pareigūnas tokį "nu- 
lipimą karjeros laiptais" pada
ro, tačiau šį kartą užsienių rei-

Jis slapčiomis svajojo apie di
delius nuotykius, kurie jį iš
trauktų iš nuobodaus diplomato 
gyvenimo ir įtrauktų į didelį są
jūdį, apimantį bent vieną konti
nentą.

Jo biblija buvo ne Markso "Ka
pitalas", jam buvo nepaprastai 
nuobodus, o pulkininko Law-
rence "Septyni išminties stul-

• •• pai -.

Susižavėjimas Nasseriu
"Mažasis belgas" (taip vadin

davo jis save, slapta nekęsdamas 
ne tik savo žemo ūgio, bet ir to 
fakto, kad kilęs iš mažos tautos)
susižavėjo Nasserio svajonėmis' kfi| ministerijojc kilo nustebi. 
apie galingą arabų valstybę ir^ jr jtarimaSj ,r jifJ ,aikina;

buvo pasiųstas Beirutan.tikėjosi savo likimą surišti su ja, 
kaip savo laiku Lawrence susi
rišo su hašemitais.

Ir de San nepasitenkino vien 
tik svajojimu apie garsiuosius 
Alacho riterių žygius savo puoš
niuose rūmuose, monotoniškai 
čiurlenant marmoriniam fonta
nui jo kambaryje. Jis susirišo su 
Sirijos karininkais ir įsijungė į 
Libano sukilimą, nukreiptą prieš 
vienintelę krikščionybės salą ara
bų pasaulyje. Jis metė ant kor-

Abu diplomato sūnūs turėjo 
bėgti iš jėzuitų mokyklos Beiru
te, nes bendraklasiai juos laikė 
žudiko sūnumis.

Pats Louis de San šiuo metu 
yra amnestuotas ir vėl laisvas, 
tačiau praradęs karjerą ir garbę. 
Jo gyvenimas yra suterštas. Va
karų akyse jis liko žmogum, ku
ris tapo išdaviku.

(Pabaiga)

IŠ NIAGAROS PUSIAUSALIO
Suėjo lygiai 10 metų, kai po 

II-jo pasaulinio karo Niagaros 
pusiasalyje nusėdo pirmieji lie
tuviai. Tam įvykiui atžymėti, 
talkininkaujant St. Catharines 
lietuviams, spalio mėn. 25 d. 
Wellande Holy Ghost salėje bu
vo surengtas iškilmingas minė
jimas.

S. šetkui tarus įvedamąjį žodį, 
minėjimas pradėtas Kanados ir 
Lietuvos Himnais. Hamiltono lie
tuvių choras, vadovaujamas kun. 
B. Jurkšo, padainavo keletą gra
žių lietuviškų dainelių. Reikia pa
sakyti, kad choras nors dar labai 
jaunas, bet šiuo pasirodymu gra
žiai užsirekomendavo ir yra daug 
žadantis vienetas.

Po to buvo pakviestas tarti žo
dį Lietuvos Konsulas Kanadai 
Vyt. Gylys. Gerb. Konsulas savo 
kalboje pabrėžė, kad pasėkoje 
II-jo pasaulinio karo ir anglo-sak- 
sų nuolaidumo dėka, buvo užleis
ta pusė Europos ir Azija Tarybų 
Rusijai. Stalinas buvo traktuoja
mas kaip vakarų demokratijų iš
tikimas draugas. O ir šiais lai
kais politikai ir žurnalistai įkal
binėja demokratijas susitaikyti 
su rusais, užleidžiant komunisti
nei Kinijai Ramiajame vandeny
ne nacionalistų valdomas salas. 
Mūsų pareiga aiškinti svetimtau
čiams, kad komunistų valdžia nė
ra renkama legaliu keliu, neat
stovauja tautos valios, kad ko

munistinis režimas žmogaus pa
grindinių laisvių ir gyvybės vi
sai nevertina, ir kad Tarybų Ru
sijoj opozicija yra išnaikinama. 
Prisiminęs padėtį satelitų kraš
tuose, paminėjo sukilimus: Uk
rainoj, Vengrijoj, Lenkijoj; par
tizanų bruzdėjimą Lietuvoj ir ki
tuose kraštuose. Tad būtų didelė 
skriauda, jei ir toliau butų už
leidžiamą naujos teritorijos.

Konsulo V. Gylio paliesti klau
simai buvo įdomūs ir aktualūs, 
tačiau šį kartą tiems smalsuo
liams, kurie atėjo išgirsti jo žo
džio, pasirodė kiek keista, kad 
taip plačiai reklamuota kalba iš
ėjo lyg ir pertrumpa. Pradėta tei
rautis. Paaiškėjo, kad konsului 
atvykus kalbėti buvo paprašytas 
savo kalbą sutrumpinti iki 5 mjj 
nučių, nes kiek ilgiau norįs kar^ 
bėti p. Matulionis.

Trumpas sveikinimo kalbas 
pasakė V. Meilus ir kleb. kun. 
Mikalauskas. Pačiu paskutiniuo
ju kalbėjo J. Matulionis apie 
PLB Valdybos atsiradimą Kana
doje.

Gražiai pasirodė Hamiltono 
tautinių šokių grupė, vad. G. 
Breichmanienės ir dramos gru
pė vad. E. Kudabienės. Jų pa
stangomis buvo suvaidinta J. 
Krumino "Pabaigtuvės".

Šventė baigėsi pasilinksmini
mu. J. S.
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PATALPAS —
6907 Superior Avė., persikelia 
šios savaitės pabaigoje — ket
virtadienį, penktadienį ir šešta
dienį.

Šią savaitę Dirvos abu nume
riai išeina normalia tvarka, gi ki
tą savaitę, dėl persikėlimo ir su
sitvarkymo, išeis tik vienas nu
meris — ketvirtadienį.

Įėjimas į Dirvos redakciją ii 
spaustuvę iš kiemo pusės.

P. J. žiūrio 65-ių metu sukakties 
minėjimas

įvyksta jau šį sekmadienį, lap 
kričio mėn. 9 d. 4 vai. p. pietų 
Čiurlionio Ansamblio namuose.

Pakvietimai į minėjimą gau
nami pas Julių Smetoną — ER 
1-4675, J. Nasvytį (Čiurlionio 
Ansamblio namuose), V. Orintą 
— GL 1-9728 ir Dirvos redakci
joje.

Tautinės Sąjungos skyriaus

narių metinis susirinkimas įvyks 
lapkričio mėn. 16 d. 11:30 vai. 
Dirvoje — 6907 Superior Avė. 
(Įėjimas iš kiemo). Rus metinis 
skyriaus valdybos pranešimas, 
naujos valdybos rinkimai ir kt.

Svečiuose pas amerikietes 
skautes

Amerikiečių skaučių 1102 
draugovės skautės, vadovaujant 
Mrs. VVhitmone, lapkričio 1 d. 
Bratenahl, Mather rez. parke, 
padarė iškylą ir pakvietė mūsų 
skautus. Šioje iškyloje dalyvavo 
vyresnio amžiaus Vytauto Di
džiojo dr-vės skautai ir S. Dau
kanto skautų vyčių būrelis, va
dovaujami ps. R. Vizgirdos ir inž. 
Stepo Mato. Skautės labai gra
žiai priėmė pilėniečius ir pavai
šino savo gamybos vakariene, 
kava ir pvragais. Prie liepsno
jančio laužo pilėniečiai gražiai 
sudainavo lietuviškų skautiš
kų ir liaudies dainų ir - parodė 
kelius skautiškus vaizdelius. 
Amerikietės skautės pasirodė su 
savo pasirodymais. 9 vai. vinšna-

Akadcniinis Skautų Sąjūdis Clevelande
nuoširdžiai kviečia Jus atsilankyti į š. m. lapkričio mėn. 8 d. 
(šeštadienį), Lietuvių Salėje statomą pirmą kartą Cleve
lande ir Amerikoje vaidinimą — 3-jų veiksmų pjesę

Inspektorius Atvyksta
Autorius: John P r i e s 11 e y .
Vaidina: Hamiltono Lietuvių Dramos Mėgėjų Būrelis 

„Aukuras”.
Režisuoja: E. Dauguvietytė-Kudabienė.

Turtingas bufetas.
Po vaidinimo šokiai grojant geram „RITZ” orkestrui.
Be to visa eilė kitų studentiškų išdaigų: šokių konkursas, 
loterija ir kt. o
Vakaro pradžia — 7 vai.
Bilietai po $2.00, $1.50 ir $1.00 galima gauti skambinant 
telefonu HE 1-7564, Spaudos Kioske arba pas akademikus 
skautus-es.

Nepraleiskite progos pamatyti šį nepaprastai įdomų vaidi
nimą, kuris turėjo didelį pasisekimą Europoje (Anglijoje 
net filmą buvo pastatyta).

Svečiai iš Hamiltono
Su jais ir — „Inspektorius at

vyksta”. Gerai daro, kad atvyks
ta ir čia kas inspektuotina. Pasi
kvietė jį į Clevelandą Akademi
nis Skautų Sąjūdis. Tenka tik 
pasidžiaugti mūsų jaunimo jud
rumu, pasiryžimu, o kartais ir 
geroka drąsa — juk ne paslaptis, 
kad didžioji dalis geriausių pa
rengimų įvyko tik jaunimo dėka. 
Mūsų pareiga jų pastangas tin
kamai paremti. Būsų skaudu su
laukti priekaišto žodžių: "Iš mūs 
reikalaujat veiklos, o pajudėjus 
neparemiat”.

Veikalą „Inspektorius atvyks
ta” stato Hamiltono Lietuvių 
Dramos Mėgėjų Būrelis ”Auku- 
ras”. Yra tai rimtas teatrinis 
vienetas su 8-ių metų patirtimi, 
su 12 veikalų, kuriuos atiekė žiū
rovui virš 20 kartų. Įvertinkime 
jų puikias pastangas gausiu at
silankymu. „Aukurui” vadovau
ja gerai žinoma rež. akt. E. Dau
guvietytė-Kudabienė; ji kartu ir 
vaidina šiame veikale. Su ja — 
Al. Stasevičius, Alf. Juozapavi
čius, V. Kvedaras, G. Bakaitytė, 
E. Petrušaitis ir kt.

Veikalo autorius — žymus an
glų rašytojas dramaturgas J. B. 
Priestley. Patsai veikalas yra 
įdomus, aktualus, pasižymįs ge
ru sceniškumu, gilia mintimi ir 
problemų gausumu. Jo autorius 
yra tikrai puikaus, drąsaus žo
džio ir intrigos meisteris. Ne be 
reikalo gi šis veikalas Anglijoje 
išėjo filmo formoje, Amerikoje 
buvo televizuotas ir išverstas į 
daugelį kitų kalbų.

Inspektoriaus žodžiai: (ištrau
ka iš veikalo) . . . „Valandėlę ra-
mybės, išklausykite manęs . . . Jf 1-6344.

mirė baisia mirtimi... ir kiek
viename iš jūsų yra dalelė kaltės 
dėl jos mirties ... To nedera už
miršti . . . Jūs atstūmėt ją tada, 
kuomet ji buvo labiausiai reika
linga jūsų paramos. Jūs atsakėt 
jai net ir tą mažą dalelytę, jūsų 
galioje turėtos, taip vadinamos, 
organizuotos šalpos ... Atsimin
kite ... Jos jau nebėra ... bet 
dar liko milijonai, milijonai to
kių kaip ji... Jos gyvena kartu 
su mumis bendru gyvenimu, ben
drom viltim, skausmais, laimės 
troškimu . .. Mes ne vieni... 
Mes esame vieno kūno nariai .. . 
ir vienas už kitą atsakingi... 
Labąnakt.”

Taigi, anot Inspektoriaus, yra 
privalu vieni kitiems padėti šiuo 
atveju, padėkime jaunimui. Tuo 
labiau, kad Akademinis Skautų 
Sąjūdis to vakaro pelną skiria 
Dr. Vydūno šalpos Fondui, pa 
remti Vokietijoje bei Amerikoje 
studijuojantį jaunimą. Tad — 
iki gausaus pasimatymo lapkri
čio mėn. 8 d. 7 vai. vakaro lietu
vių salėje. Bičiulis

PARDUODAMAS 
DABARTINIS DIRVOS 

NAMAS,
tinkąs atidaryti kokiai nors dirb
tuvei ar krautuvei. Ypač tinka 
vyresniai amžiaus šeimai, kuri 
nori tame pačiame name gyventi 
ir turėti savo įmonę ar prekybą

Viršuj yra 6 didelių kambarių 
butas. Taip pat, šalia krautuvės, 
pirmame aukšte, lengvai galima 
irengti nedideli, dviejų kamba
rių butą. Lygiai ir antram aukš
te lengva perskirti į du pelnin
gus butus.

Šaukit Dirvą telefonu JIE

I PARENGIMŲ KALENDORIUS

Parduodamas Leitz mikroskopas
Modelis naujas SM 0.4.4 P25a 

, 81 Kreuztisch. Judėjimas 3x2 .
)bjektyvai

Spyruokliniai: 
Okulaiai 6x,l 
1-6921.

.5/0.10; 10/0.25;
45 0.65; 1 0 1.3 . 
x. Skambint: O L

Penkių butu mūrinis 
apartamentas

E. Clevelande, prie Euclid g. 
(rė ir laukas baigtas amerikietis- >4 butai po 6 k. ir 1 butas 3 k. 
ka daina ir mūsų tradicine Atei-į Centralinis gaso šildymas. Labai 
na naktis. Iškvloje dalyvavo vie- gera vietovė. Galima nupirkti už

P. ėvu ir mokytoju) $32,900.
atstovė, Jordano skautininkas 
T ibjh Ueshrh°b su žmona ir n. V. 
Apanius. ši iškyla padėjo Bra
tenahl miest. jaunosioms ameri
kietėms pažinti lietuvius ir liet. 
skautiją. Ir tai prisidės prie lie
tuvių pagarsinimo vietos gyven
tojų tarpe.

OMAHA, NEBR.

Labai prieinamos sąlygos, su 
mažu įmokėjimu.

Capas Realty Co.
MU 1-4515

Išnuomojami du šviesūs 
kambariai

dviems vyrams, be valgio. Neto
li E. 20) St. Kreiptis asmeniškai 
ar telefonu Mrs. A. I)., 19811 
Pavvnee Avė., KE 1-4257.

Has car, būt needs money. Best
DR. V. KUDIRKOS MINĖJIMAS! offer rush.

6600 Bliss Avė.Didžiojo lietuvių tautos žadin
tojo dr. V. Kudirkos 100 metų 
gimimo sukaktis gražiai paminė
ta Omahos lietuvių kolonijoje' 
spalio 18 d. Minėjimą suruošė 
Omahos Lietuvių Vaidintojų Ko
lektyvas "Šiaurės Pašvaistė ’, su
vaidindamas K. Inčiūros (A. Gus
taičio atkurtą ir papildytą) 6-šių 
veiksmų pjesę "Daktaras Vincas 
Kudirka’ . Režisūra — Gasparo 
Veličkos.

Minėjimą atidarė vaidintojų 
valdybos pirmininkas Pr. Kveda-! 
ras. Toliau sekė trumpa J. Po
vilaičio paskaita: "Dr. V. Kudir
kos gyvenimas ir darbai" ir ofi
cialiosios dalies užbaigai — dr. į 
V. Kudirkos Tautiška Giesmė — 
Lietuvos Himnas, kurį sugiedo-! 
jo visa salė.

Pagaliau pakilo uždanga ir; 
prasidėjo lauktasis vaidinimas, 
kurį publika žiūrėjo su atyda ir 
įdomumu. Ir, kai po paskutiniojoj 
veiksmo uždanga nusileido, ne j 
vienas stebėjosi, kad Omahoje 
toki didelį veikalą pavyko pasta-! 
tyti ir gražiai, įtikinančiai suvai- j 
dinti. Tai nuopelnas rež. G. Ve
ličkos ir vaidintojų.

Dr. V. Kudirkos pastatymas 
parodė, jog tiek patys aktoriai, 
tiek visuomenė yra pasiilgę kui-1 
tūrinių parengimų. Aktoriai dir
bo ir lakstė išsijuosę, o publikos 
premjeros pasižiūrėti prisirinko 
taip daug. kaip niekada anks
čiau. J. P. I

Leo Tone jc (8D

DĖMESIO! 
GLOBĖ PARCEL 
SERVICE. INC.

Persiunčia Jūsų sudarytus 
naujų uaiKtų siuntinius j Dietų 
vą ii' visas Rusijos sritis, apmu 
Raut muitą s untejui. Davėjas 
nieko neturi pi įmokėti.

Galima siųsti iki 44 svarų, jei 
gu persiunėiarn. iji daiktai telpa 
dėžėje, kurios d. dis nustatytas 
JAV pašto taisyk ių. Maistą kar
tu su rūbai siųsti neleidžiama.

Nepatikėkit sav^ brangių siun 
tinių į neaiškias, , iulančias tar
pininkauti rankas

(ilobe Parcel Sėt iee Ine. siun
čia su Inturisto įgaliojimais. 
Siuntiniai pilnai apdrausti.

Siuntėjų patogumui turimi 
gerų vilnonių medžiagų, odų. 
skarų, skarelių, batukų, šios pre 
Kės parduodamos siuntėjams sa 
vikaina.

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

Tel.: UT 1-0806

NELAIMĖ IR LIGA
Liga ir nelaimė ištinka netikė

tai. Todėl tu turi užsitikrinti 
kad TAVO šeima būtų apsaugo 
ta pagal Accident and Sicknes> 
planą.

NATIONVVIDE INSURANCF 
COMPAN Y siūlo platų ligoninės 
medicinių, operacinių ir nedar

k
•<><

R A U n O NT I E J T 
VII) UR AMŽIAT

TAI YRA
DVIDEŠIMTOJO AMŽIAUS VIDURIO

RAGANŲ MEDŽIONĖS
KRONIKA

P A R A S ft

JONAS GIRDŽIUS - KLAUSUTIS
Knyga jau gauta Dirvoje. Ji yra 300 psl. ir kaštuoja 

po $3.00, gi kietais viršeliais $3.50.
Dirva yra vienintėlis jos platintojas JAV. Prašom 
knygą tuoj užsisakyti, kad galėtume artimiausiu 

laiku išsiųsti.

DIRVA

Vertingi pirkiniai DABAR!
SALVATION ARMY THR1FT 

STORE
5C05 Euclid Avė.

Platus pasirinkimas atnaujin
tų salionio ir valgomojo baldų, 
žaislų ir dviračių.

ČIA JŪS SUTAUPYSITE PI-j bingumo pajamų draudimą že 
NIGUS IR PAGELBĖSfPE Kl-'momis kainomis!

Dėl smulkesnių informaci ji 
skambinti:

\r Tavo pažįstami 
jau skaito 
DIRVĄ?

PAULINA MOZURAITIS
Agentas 

Tel. SK 1-2183

CleveL'udiečiai DABAR gali pamėgti
• Vasaros VĖDINIMĄ • žiemos ŠILDYMĄ 

Įtaisymo 
VISŲ METŲMONCRIEF

SPECIAL BUOCET CNECKING ACCOUNTS
REGULAR CHECKING ACCOUNTS, TOO • ŪSE THE ONE BEST FOR YOU!

Che Cleveland Crust Company
65 CONVENIENT BANKING OFFICES

MEM8ER FEDERAL OEPOSir INSURANCE CORPORATION

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

JUOZO MIKONIO NAMŲ PIRKIMO-PARDAVIMO ĮSTAIGA

EAST SHORE REALTY
780 E. 185 St. Telef. IV 1-6561. Namų telef. MU 1-2154

Jūsų patarnavimui atidaryta kiekviena dieną. Mes tarpi
ninkaujam namus įsigyti ten, kur Jūs pageidaujat.

Namus įsigysi — niekad nesigailėsi!

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

1401 E. 66 StM Tel. EN 1-4551
Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius mėsos 

produktus.
Kreipkitės Į mus h būsit patenkinti

>Qi

LIST PROPERTY HERE
Singles — 2 familys and apar- 

tment. We have buyers for šame.
Call today.

LESLIE REALTY CO.

B. Greenfeld
LI 1-5100 MA 1-6255
J__________________ ~J86)

IŠTIKUS GAISRO 
kici AIME!

Kada jūsų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės 
P. J. KERŠIS, dėl 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

J. S. AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas

1254 Addison Road 
Tel. IIE 1-6352 

Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.

AUTOMAŠINŲ
TAISYMAS

Mašinų viršaus taisymas 
ir dažymas; motorų, stab
džių patikrinimas ir taisy
mas, greičio dėžės ir kt. ma
šinos dalių įdėjimas. 
Parduodami amžini aku
muliatoriai.
24 hours towing.
Dienos telef.: HE 1-6352. 
Nakties telef.: LI 1-4611.

1958 m.
Lapkričio 22 d., lietuvių salė

je, Lietuvos kariuomenės 40 m. 
sukakties minėjimas. Rengia 
LVS Ramovė.

Lapkričio 29 d., lietuvių salėj, 
koncertas ir šokiai. Rengia San
taros filisteriai.

1959 m.
Gegužės 2 d., Slovenian Audi

torium JAV ir Kanados jaunųjų 
dainininkų konkursas. Rengia 
Dirva.

PARDUODAMI NAMAI
Strathmare Avė., East Cleve

land, dviejų šeimų 5x5, du nauji 
gaso pečiai. Prašo $16,900. Ma
žas įmokėjimas — $1,600.

Trafalgar Avė., iš Grovewood 
dviejų šeimų 5x4, du nauji gaso 
pečiai. Prašo $14,900.

Glenridge Rd. į pietus nuo Eu
clid Avė. mūrirfbs vienos šeimos 
iš 5 didelių kambarių.

Beverly Hills, visai nauji na
mai pačio Kovac statyti nuo 
$20,000 iki $30,000.

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

Kovac Realty 
960 E. 185 St.

KE 1-5030
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

J. CIJUNSKAS
laikrodininkas

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

753 E. 118 SI. 
Cleveland 8, Ohio 
Telef.: LI 1-5466
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fr EAST CLEVELAND-EUCLID & SUPERIO^WE^

SAVINGS
EARN

3‘/2%
ACCOUNTS 

insured to 
*10,000

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL NOON

SUPERIOR
SAVINGS

► HOME AND 
REMODELING LOANS

CORNER 68™_SUPERIOR AVENUE

I. J. SAMAS JEWELER

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

pasirinkimas.

7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre
Telef.: EX 1-3969. Bute: \VA 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 j mane, gausite pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.

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

LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ. EX 1-1143

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 klausytis 
muzikos, lietuvių radijo valandėlės. Visų laikų veikia televizijos apa
ratas. Penktadieniais veikia lietuviškų valgių virtuvė.

Atsilankę neapsiriksite, visi patogumai Jums.

JAKUBS A SO\
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui 
Della E. Jakulis & YVilliam J. Jakubs 

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

6621 Edna Avenue 936 East 185 St\
EN 1-1763 KE 1-7770

h

A



I

s DI R Y A * Nr. 85

Badakcijoa ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Sleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEndersoi 
1-6344, Redaktorius Balys GAID2I0NAS (buto telefonas: G L 1-3976).

Busimosios dainų šventes 
reikalai

ANTANAS NAKAS

JAV LB centro valdyba drau
ge su LB Chiųągos apygardos 
valdyba pasiėmė iniciatyvą 1961 
m. suorganizuoti antrąją dainų 
šventę Chicagoje. LB Chieagos 
apygardos valdyba rugsėjo mėn. 
pakvietė mane į dainų šventės 
organizacini komitetą generali
nio sekretoriaus pareigoms.

Nuoširdžiai sveikindamas tokį 
sumanymą ir savo darbu norėda
mas prisidėti prie taip kilnaus 
sumanymo, pasiūlymą priėmiau 
tik po to, kada susipažinau su 
paruoštu busimosios dainų šven
tės statutu ir kai man buvo pa
reikšta, kad šį statutą JAV LB 
centro valdyba patvirtino. Taip 
pat esą centro valdyba patvirti- 
no ir mano kandidatūrą genera
linio sekretoriaus pareigoms. Tu
rėdamas tokių autoritetingų or
ganizacijų aprobatą su noru ruo
šiausi darbui.

Mano manymu, pagrindiniai 
busimosios dainų šventės užda
viniai yra: 1) pažadinus darban 
visus be išimties lietuviškus cho
rus JAV ir Kanadoje, dėti pa
stangas, kad antroji dainų šven
tė kiek galima būtų aukštesnio 
meninio lygio už pirmąją dainų 
šventę, 2) ją suorganizuoti to
kiais pagrindais, kad ji pavirstų 
į grandiozinę lietuviškurho de
monstraciją Antikoje, ir 3) iš
vengti pasitaikius.” pirmojoje 
dainų šventėje klaidų, licc i-v~iu 
jos meninį lygį.

Dainų šventės organizacinio 
komiteto pirmininkui prel. Alba- 
vičiui sušaukus pirmąjį komite
to posėdį, ta linkme darbas ir 
buvo pradėtas.

Aš ir kiti organizacinio komi
teto nariai buvome labai nuste
bę, paskaitę "Draugo” 226 nr., 
kuriame buvo žinia, kad iš Cleve
lando į Chicagą buvo atvykęs 
JAV LB centro valdybos pirmi
ninkas p. Barzdukas ir drauge 
su "Pirmyn" choro vadovu p. 
Steponavičium, Chieagos vyrų 
choro pirm. p. Radžium ir ke
liais kitais chorų atstovais (kiti 
dirigentai tame pasitarime ne
dalyvavo), nutarė iš naujo per
organizuoti dainų šventės komi
tetą, repertuaro komisiją, kurios 
pirmininku buvo kompozitorius 
Jakubėnas, ir kitas komisijas. 
Repertuaro komisija buvo nu
tarta sudaryti išimtinai tik iš 
chorų dirigentų (praktiškai at
seit tik iš Chieagos pajėgesnių 
chorų vadovų, kaip buvo užpro- 
toluota). Spalio mėn. 13 d. gavau 
pakvietimą atvykti į dainų šven
tės komiteto posėdį. Nei man, 
nei daugumui jau patvirtinto ko
miteto narių nieko nebuvo žino
ma, kad už akių įvyko kažkokie 
dainų šventės reikalu pasitari
mai ir padaryti atitinkami nu
tarimai.

Šiame posėdyje buvo perskai
tytas rugsėjo mėn. 21 d. protoko
las, iš kurio paaiškėjo, kad su 
JAV LB centro vaidybos pirmi
ninko p. Barzduko sutikimu jau 
pradėjęs darbą dainų šventės ko
mitetas panaikinamas ir komite
tas perorganizuojamas iš naujo. 
Tokiai chaotiškai padėčiai susi
darius, užklausiau LB Chieagos 
apygardos pirmininką p. Jasaiti, 
ar JAV LB centro valdybos pa
tvirtintas statutas dar galioia ar 
po atvykimo į Chicagą p. Barz
duko panaikintas. Man buvo a'- 
sakyta, kad viskas išdėstyta š. 
m. rugsėjo mėn. 21 d. protokole 
ir tuo protokolu ateity reikia va
dovautis.

Šiame posėdyje iš naujo buvo 
iškelta mano kandidatūra gene
ralinio sekretoriaus pareigoms. 
Nesutikau ir kandidatūrą atsi
ėmiau dėl šių sumetimų: 1) p. 
Barzduko, kaipo JAV LB centro 
valdybos pirmininko, pasielgi
mas LB Chieagos apygardos val
dybos ir visų dainų šventės or
ganizacinio komiteto narių at
žvilgiu yra nedraugiškasi ir ma
žiausiai netaktiškas. Tai yra vi
siškas nesiskaitymas. Organizuo
ti naują dainų šventės komitetą 
ir repertuaro komisiją už akių 
jau pradėjusioms tą darbą dirb
ti, nesuderinama su JAV LB cen
tro valdybos pirmininko orumu. 
2) P. Barzdukas visiškai nesi- 
orientuoja esamoj padėtyje, kas 
liečia antrosios dainų šventės 
reikalus. 3) Rugsėjo mėn. 21 d. 
posėdžio protokolu panaikinus 
statutą, nėra jokios garantijos, 
kad su p. Barzduko pagalba ne

savo žodį tarti chorų atstovai.
Tačiau kaip dabar padaryta, kad 
į komitetą įėjo tik iš Chieagos 
šešių chorų atstovai, manau ne
teisinga, nes ne vien iš ('hicagos 
chorų susidarys pilnutinis dainų 
šventės choras.

Komitete turėtų būti atstovau
jami Čiurlionio ansamblio, Kana
dos "Varpo” choras, p. Budriu no,
Baltrušaičio ir kitų dirigentų va
dovaujami chorai.

Už Chieagos ribų esančių cho
rų atstovavimas labai lengvai ga
li būti sutvarkytas. Reikia tik 
chorams įgalioti Chicagoje gyve
nanti asmenį atstovauti tų chorų ’ prie paties reikalo. Jį iniciatorių

zuoti Lietuvių Bendruomenė, to
liau rašte reiškiama abejonių dėl 
dainų šventės organizavimo pra
džios: esą "dainų šventė be cho
rų dalyvavimo būtų neįmano
ma”. Taip pat ir Chieagos lietu
vių visuomenė (!) reiškianti ne
pasitenkinimą kai kuriais tos 
šventės rengimo atvejais. Todėl 
Chieagos lietuvių chorų liepos 25 
dienos susirinkimas, apsvarstęs 
susidariusią padėtį, nutarė kreip
tis į LB Centro Valdybą pagei
daudamas su ja išsamaus pasita
rimo.

LB Centro Valdyba gautąjį 
raštą svarstė rugp. 18 dienos po
sėdy ir pasitarimui pritarė. Be 
T,B Centro Valdybos deleguoto 
pirmininko, jame iš LB pusės 
turėjo taip pat dalyvauti LB 
Chieagos apygardos pirmininkas, 
Kultūros Fondo pirmininkas ir 
Dainų šventės Komiteto pirmi
ninkas.

Pasitarimas ivyko rugsėjo 21 
Chicagoje Jaunimo Centro patal
pose.

Kaip ir dėl ko buvo tariamasi?
Pasitarimą atidarius ir suda

rius jo prezidiumą, buvo einama

interesus komitete. Per savo pa
sirinktą atstovą chorai pilniau 
galėtų būti painformuoti apie ko
miteto darbus ir sumanymus.

Kas liečia repertuaro komisi
jos veiklą, tai tenka pridurti, kad 
rugsėjo mėn. repertuaro komisi
jos pirmininkas komp. Jakubė
nas buvo sušaukęs posėdį, į kurį 
buvo pakviesti ir chorų vadovas 
p. Steponavičius, moterų choro 
ansamblio vadovė p. Alic.e Ste- 
phens, Cicero choro vadovas p 
Kreivėnas.

"Dainavos" ansamblio dirigen 
tas į posėdi neatvyko. Ateityje

tolimoje ateityje nebus suorga- buvo numatoma pakviesti ir vi
nizuotas dar trečias dainų šven
tės komitetas ir darbas vėl bus 
pradėtas iš naujo. 4) Nei p. Ste
ponavičių, nei p. Radžiu ir kele
tą kitų rugsėjo mėn. 21 d. pasi
tarimo dalyvių nelaikau pakan
kamai kompetentingais nustati
nėti, kurie chorai yra pajėgūs ir 
kur ie turi būti atstovaujami ko
mitete *ir kurie pasiliks nuošaliai. 

Principe skaitau, kad dainų

kitų chorų atstovus. Tad p 
Steponavičiui ir p. Radžiui ne 
buvo jokio reikalo veržtis pre 
plačiai atviras duris.

Esant tokiai padėčiai, tenka 
paabejoti, ar rimtesni muzika: 
panorės savo darbu prisidėti prie 
taip chaotiškai JAV LB centre 
valdybos tvarkomų dainų šven
tės reikalų. Komp. Jakubėnas iš 
repertuaro komisijos pirminin

sų
O

e-entės komitete būtinai turėtų1 ko pareigų pasitraukė.

KAI KU 5
J

Kai kurios p. . 
ši nio vietos yra 
pildymų bei paaiškinimų, 
resnei mūsų visuomenės

Ų DALYKŲ PAPILDYMAS 
it PAAIŠKINIMAS

ntano Nako ra- 
r ikalingos pa- 

ir ge- 
in for

macijai tai darau, pasinaudoda
mas didžiai gerb. "Dirvos” Re
dakcijos man sudaryta galimybe.

Kaip atsiradau ('hicagos 
pasitarime?

Liepos 30 į LB Centro Valdy
bos pirmininką bendru raštu 
kreipėsi ALRK Chieagos Vargo
nininkų Provincija, Alice Ste- 
phens Meno Ansamblis, Chiea
gos Lietuvių Choras Pirmyn, 
Chieagos Lietuvių Vyrų Choras

Vytis, Lietuvių Meno Ansamblis 
Dainava, Operos Moterų Choras 
(raštą pasirašė 10 jų įgaliotų 
atstovų — pirmininkai arba se
niūnai, vienas dirigentas, vienas 
sekretorius), šiame rašte kalba
ma apie lietuvių dainos, giesmės 
ir muzikos reikšmę tautinei mū
sų gyvybei palaikyti, pasisako
ma, kad pasirašiusiems rūpi mū
sų dainos ateitis, iškeliama, kad 
šiai dainos ateičiai naudingos 
dainų šventės, todėl chorams vi
sų pirma ir rūpįs dainų švenčių 
organizavimas.

Pastebėjus, kad dainų šventę 
1961 m. Chicagoje imasi organi-

vardu plačiau savo pranešime iš
dėstė pats pasitarimo pirminin
kas choro Pirmyn dirigentas 
muz. K. Steponavičius. Vedamo
ji jo mintis: kai LB sudariusi 
dainų šventės rengimo komitetą, 
į kurį nebuvęs pakviestas nė vie
nas ('hicagos chorų valdybų na 
rys, kilęs neramumas ir pasipik
tinimas choruose ir vargoninin
kų sąjungoje; atrodą, LB norin
ti pašalinti tuos, kurie turėsią 
•dainų šventę įvykdyti, nes be 
•borų negalį būti nė dainos; esą 
lengva spėti, kad LB rūpį pasisa
vinti tuos pinigus, kuriuos pir
mosios dainų šventės komitetas 
įaskyres būsimai dainų šventei; 
oks LB išsišokimas esąs nedoras 

ir priklausąs prie politinių intri
gų.

Panašių insinuacijų ir kaltini 
mų LB atžvilgiu buvo pripasako 
■a ir daugiau. Choru susirinkimo 
orotokolą perskaitė p. M. Mom- 
kienė.

štai kokioj atmosferoj prasi
dėjo ir vyko pasitarimas. Iš vie
nos pusės insinuacijos, kaltini
mai, reikalavimai, iš kitos pusės 
lgose apie keturias valandas tru 
kusiose diskusijose buvo girdimi 
’aip pat blaivūs balsai ir kon
struktyvūs pozityvūs siūlymai.

Kokį vaidmenį šiame pasitari
me vaizdavaus aš, kaip LB Cent
ro Valdybos atstovas, ir anks
čiau minėti pasitarime taip pat 
lalyvaują LB institucijų pirmi
ninkai? •'

Mums rūpėjo visų pirma apsi
valyti atmosferą, todėl teko at
mesti nieku nepagrįstas visas in 
sinuacijas. Teko išjungti reikala
vimus. Tik ėmus žmoniškai kal
bėtis, buvo prieita prie susitari
mo. Jis įprotokoluotas toks;

"Chieagos chorų Dainavos, 
Operos moterų, Pirmyn, Ste- 
phens, Vyrų ir ALRK Vargoni
ninkų Sąjungos Chieagos Pro
vincijos atstovų pasitarimas su

Šv. Petro ir Povilo bažnyčia Vilniuje

LB atstovais Centro Valdybos 
pirmininku J. Jasaičiu, Kultūros 
Fondo pirmininku J. Švedu, Dai
nų šventės Komiteto pirmininku 
prel. I. Albavičium, įvykęs 1958 
m. rugsėjo 21 d. Jaunimo Centre, 
priėjo prie šių išvadų:

1. Pritaria JAV ir Kanados 
Lietuvių Bendru omenių 
rengiamai JAV ir Kanados 
lietuvių antrajai Dainų 
Šventei ir jų sudarytam ko
mitetui.

2. Į Dainų šventės Komitetą 
taip pat įtraukiami aukš
čiau minėtų Chieagos chorų 
ir ALRK Vargonininkų Są 
jungos Chieagos Provinci
jos atstovai po vieną nuo 
kiekvieno vieneto. Ryšinin
ku į Dainų šventės Komi
tetą įeina LB Chieagos Apy
gardos Valdybos narys, esąs 
Dainų šventės Rengimo Ko
miteto ir Apygardos Valdy
bos nariu. Dainų šventės 
Komitetas pareigomis pa
siskirsto iš naujo, išskiriant 
pirmininką prel. T. Albavi- 
čių ir vicepirmininką J. Ku
dirką, kaip ALRK Vargo
nininkų Sąjungos Centro 
Valdybos pirmininką.

4. Galimą Dainų šventės pel
ną lietuvių dainos, muzikos 
ir kitiems kultūriniams rei
kalams skirsto Dainų šven
tės Komitetas su Lietuvių 
Bendruomenių atstovais — 
JAV LB Centro Valdybos, 
Kanados LB Krašto Valdy
bos ir LB Chieagos Apygar
dos Valdybos atstovais po 
vieną nuo kiekvienos valdy
bos.

4. Oficialūs pavadinimai su
tarti tokie: JAV ir Kana
dos Lietuviu Antroii Dainų 
šventė ir JAV ir Kanados 
lietuviu Antrosios Dainų 
šventės Rengimo Komite
tas."

Visi kili Dainų šventės klau
simai ir reikalai palikti tarti ir 
spręsti pačiam komitetui.

Pasitarimas baigtas pakilia 
nuotaika

Kalbu čia atvirai, kad maty
tume, kaip pasitarimas, sunkia 
nuotaika pradėtas, gale, protoko
lą surašiusios p. Bobinienės žo
džiais, buvo baigtas pakilia nuo
taika. Taip įvyko dėl to, kad bu
vo grąžintas pasitikėjimas ir 
siekta sutartinio darbo. Tai yra 
pozityvus laimėjimas. Tokiam 
susitarimui taip pat pritarė ir 
LB Centro Valdyba. Buvo gali
ma nueiti ir kitu keliu — išsi
barti, galutinai susipykti ir išsi
vaikščioti. Kas būtų buvę laimė
ta tada?

Ar buvo sulaužytas ir panai
kintas Dainų šventės statutas? 
Ne, nebuvo, nes jame yra straip
snis, leidžiąs pagal reikalą Dainų 
Šventės Komitetą papildyti. Tai 
buvo padaryta dabar, jei reikės 

papildymai bus galimi ir atei
ty. Iš tikrųjų: ne dainų šventė' 
komitetui, bet komitetas šventei.
Gi kai įeina nauji nariai, turi bū 
ti pasiskirstymas ir pareigomis 
Kas gi kitas galėtų šitai atlikti?

Negali taip pat nieko žavėti p. 
Nako pasitraukimas iš Dainų 
Šventės Komiteto. Pasitraukti 
lengviausia ir tai vis dangstantis 
principiniais bei kilniais moty
vais, save pasiaukštinant, į ki
tus akmenėliu pamėtėjant. Bet 
šiandien mums reikia ne iš gy
venimo bėgančių, tik kantriai, 
nlaningai ir ištvermingai dirban
čiu. Pagal dėsnį: padarykime, ką 
galime. "Visus gerus dalykus 
dievai mums parduoda darbo kai
na" (graikų išmintis).

Pabaigai žodelis dar dėl dainų 
šventės repertuaro komisijos. 
Kaip matome, oficialaus nutari
mo dėl jos sudėties pasitarimo 
orotokole nėra. Pakartoju čia tai, 
ką sakiau tada Chieagos pasita
rime: komisiioje turi gauti bai
sa chorvedžiai, nes jie žino savo 
choru naiėguma, bet joje turi 
bū(i ir dainos bei muzikos teore
tiku. Jei nonavvktu gražinti i šia 
Lomisiią pasitraukusio prof. VI. 
Jakubėno, būtų mums didelis 
nuostolis.

St. Barzdukas, LB CV pirm.

MŪSŲ ŠEIMOS NARIAI GAUTINGO 
SANATORIJOJ

Seniau mūsų spaudoje Gautin- 
go sanatorijos vardas dažniau 
pasirodydavo. Dabar nutilo. Gal 
daugelis jau ir nebeatsimena, ką 
tas vietovardis reiškia . .. Tai 
džiovininkų sanatorija, Vokieti
joj, ties Miunchenu. Lietuvių jo
je yra dar ir dabar .. . Yra taip 
pat ir reikalo jų neužmiršti dar 
ir dabar. Neužmiršti — reiškia 
bent protarpiais "įmesti sviesto 
trupinėlį į jų liesą kasdieninę ko- 
sę"...

Kaip žinoma, sanatorijoj išlai
kymas tiems, kurie neturi nei 
kiek paramos iš šalies, tikrai yra 
liesas, greičiau perliesas.

Principe nėra užmiršęs Gau
tinge besigydančiųjų ir BALFas. 
Yra ten net BALFo įgaliotinis. 
Kaikas anksčiau per BALFą nu
siųsdavo protarpiais po keletą 
dolerių, bet tie per ilgesnį laiką 
pavargo, kitiems gal nei į galvą 
tas reikalas neateina, nežino. Nu- 
siųsdavęs BALFas drabužių, bet 
drabužiai būdavę daugiausia mo
terims, o Gautinge besigydančių 
lietuviu tesanti tik viena' mote
ris, kiti vyrai. Patys pasakę 
BALFui, kad susilaikytu drabu
žius siuntęs. Bando gauti drabu
žių iš Anglijos, gal ten suorgani
zuos tinkamų. Iš viso, BALFas 
dabar nukreipęs savo dėmėsi 
daugiau į anapus, šioj pusėj 
esantiems mažiau begalis skirti. 
Pastaruoju laiku iš BALFo esą 
galima gauti paramos sūrio pa
vidale, bet. ligoninis ne vieloms 
galima juo naudotis. Džiovinin
kams labai reikalingas sviestas, 
bet iš BALFo dovanu sąrašo iis 
iau išnykęs nuo Vengrijos revo
liucijos dienu, jau dveji metai. 
Kai gaunama keletas markių pi
nigais, tai sviesto galima nusi
pirkti. BALFas dar turi ir ne
gaili miltų, pieno miltelių, pupų
— vis geri dalykai, bet sanatori
joj jais negalima pasinaudoti, 
nes patiems maisto gamintis ne
leidžiama. Taigi tikriausias para
mos šaltinis lieka — giminės, pa- 
žistami (kurių ne visi turi) ir 
visuomeninės veiklos buvę ar 
esami bendradarbiai — bendra
minčiai.

DIRVA šiuo atveju apgailes
tauja, kad irgi turi savo bičiulių
— skaitytojų, bendraminčių, ku
riems, deja, teko atsidurti sana
torijoje. Tai mūsų, visų DIRVOS 
skaitytojų šeimos nariai. Nedi
delis jų būrelis: visos mūsų šei
mos gal nei pusės šimtadalio ne
siekia. Todėl neturėtų būti taip 
jau sunku mums juos ir gana 
apčiuopiamai palaikyti, jei bent 
didžiuma prisidėtumėm.

Artėja Kalėdų šventės. Sveiki
nimais pasikeitimo laikas. Pa- 
sveikinkim ir tuos, tegu ir ne
pažįstamus, bet tikrus mūsų šei
mos narius, bičiulius. Ir pasvei- 
kinkim ne žaisliuku-atviruku, o 
vienu kitu doleriu, galinčiu pa
virsti sveikatą stiprinančiomis 
maisto gėrybėmis.

DIRVA atidengia specialią 
sąskaitą: MŪSŲ ŠEIMOS NA
RIAMS GAUTINGO SANATO
RIJOJ. Kviečiame prisidėti, tai 
yra siųsti į tą sąskaitą tiek, kiek 
kieno širdis liepia. Prašom pasi

Skaitydami KARĮ būsite ge 
rai informuoti apie pasauliniu^ 
karinius įvykius, rasite straips 
niu iš karines ir Lietuvos istori 
ios retais paveikslais iliustruoti 
ir Lietuvos kariu atsiminimus b 
•vairių laiku.

Metinė prenumerata $5.00; ra 
šykite: KARYS, 916 Willoughby 
Avė., Brooklyn 21, N. Y.

stengti tai padaryti ypač dabar,, 
šį lapkričio mėnesį, kad galėtu
mėm Jūsų vardu (savo vardus ir 
adresus pažymėkite) tinkamu 
laiku nusiųsti jiems į tą nelinks
mą vietą pradžiuginantį pasvei
kinimą.

Dabar, nelaukdamas švenčių, 
visada jautrus bendraminčių so
lidarumo palaikytojas J. Bačiū
nas jau nusiuntė jiems $30.00, 
nusiuntė toli gražu jau nebe pir
mą, o nebežinia kelintą kartą. 
Jis, žinoma, juos žino, jis juos 
matė, lankė, kalbėjosi. Kiti apie 
tai gal tik čia pirmą kartą suži
note. Bet sužinoję — priimkit 
juos kaip gimines, kaip savus, 
kaip šiltesnio dėmesio reikalin
gus. Prisidėkite prie solidaraus 
pasveikinimo, leiskite jiems pa
justi, kad jie, nors ir nelaimėje, 
bet gali pasidžiaugti, esą geros 
šeimos nariai.

CHICAGO

T. A. Sambūrio 8 melu ir 
Korp! Neo-Lithuania 36 melu 
sukakties paminėjimo šventė 
Chicagoje įvyks lapkričio 8 die
na sekančia programa:

8:30 vai. ryto pamaldos už mi
rusius narius Jaunimo Centre, 
5600 So. Claremont Avė. Po pa
maldų vykstama i šv. Kazimiero 
kapines uždėti gėlių ant mirusių 
kanų.

1. 6:30 vai. no pietų ivvks iš
kilmingas T/. T. A. Sambūrio ir 
Trorn! Neo-Lithuania sukaktu- 
”iu neminėiimo nosėdis, B. Pak.š- 

pfdėie. 2801 W. 38 St. (ne 28 
SL. kain nėr klaidą atspausdinta
kvietimuose).
2 T/ S. T. Korn! Neo-Lithua- 

n?o inniorn kėlimas i senjorus.
Vakarienė.
kokiai grojant B. Pakšto ka

ndai.
T švento laukiamą atvykstant 

dance svočių iš kitu. net. tolimes
niu vietovių, kain New Yorkas, 
Dof reit a c< Clevelandas. Tornn- 

Vip? Irnrnovo nfa i. iii svočiai 
’»• TauruI Kr«n-T,ifĮmania bei Snm- 
bf,vin bičiuliai maloniai kviečia
si ir laukiami.

NAUJA CHICAGOS ALTo 
VADOVYBĖ

Šių metų spalio mėn. 26 d. Lie
tuvių Auditorijoj įvyko Chiea
gos Liet. Tarybos metinis susi
rinkimas. Susirinkimą atidarė 
ir pirmininkavo Chieagos ALT 
pirm. Pov. Gaučys.

Susirinkimas buvo palyginti 
gausus, jame dalyvavo Chieagos 
lietuvių senosios ir naujosios 
kartos organizacijų atstovai. Su
sirinkimo pradžioje atsistojimu 
ir giliu susikaupimu buvo pagerb
tas ilgametis ALT vicepirm. a. a. 
Antanas Olis.

Amerikos Liet. Tarybą atsto
vavo ir kalbą susirinkime pasakė 
L. šimutis.

Sekantiems metams Chieagos 
Lietuvių Tarybon išrinkti šie as
menys: M. Baronienė, Tecd. 
Blinstrubas, Kazys čepukas, Dr. 
Kazys Drangelis, Vincas Duoba, 
Juozas Grišmanauskas, Julius 
Kūzas, V. Maukus, Vac. Mažei
ka, E. Mikužytė, Povilas Mileris, 
K. Petrauskas, Stasys Raucki- 
nas, Antanas Repšys, Marcilnas 
Rimkus, Edv. Stasiukaitis, kun. 
A. Staš.vs, J. Strazdas, Mečys 
Šimkus, Bruno Tūbelis, Vytautas 
Uznys, J. Valaitis, Antanas Va- 
lonis, P. Vėbra, teisėjas Wells ir 
Tunzas žemaitis. '

Lietuviu visuomenė domisi 
ALTo veikla. Be kitu dalykų, su
virinkime buvo pasiūlvta ir pri
imta rezoliuciia, kurioje Ameri
kos Lietuvių Tarvba prašoma ne- 
ątidėlioiant vykdvti visus Ame- 
rikos Lietuviu Kongreso. įvyku
sio birželio 27 ir 28 d. Bostone, 
orb’mtus nutarymus.

Susirinkime surinkta apie 
auku Amerikos Lietuviu 

Tarybai. J. Dauparas

Tik Dirvą skaitydamas sužinosi, 
kaip gyvena viso pasaulio lietu

viai.


