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Spiegelis nuvertė vyriausybę
Keista istorija, kurią suprasti galima tik susipažinus su Vakarų Vokie

tijos dvasiniu ir kultūriniu klimatu. - Smarkūs sukrėtimai, palietę tą kraš
tą per paskutinius penkiasdešimt metų, išaugino specialę pataikūnų ir pri
sitaikėlių klasę, kurių persistengimas pakenkė vyriausybei.
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"Patekęs į tardomųjų kalėjimą, 

aš buvau klaidingai užrašytas 
kaip ’dissident’ (nesusijęs su ko
kia religine bendruomene), užtat 
pas mane atsilankė evangelikų 
dvasiškis. Turėjau jam paaiškin
ti, kad jeigu iš viso koks nors 
dvasiškis būtų kompetentingas, 
tai tik katalikų. Kiek sumišęs 
dvasiškis atsargiai paklausė: gal 
norėčiau šventraščio. Aš: mielai. 
Jis į tai: teesanti tik Lutherio 
biblija. PaprašiauLutheriobibli
jos" --

aprašo savo įspūdžius iš ka
lėjimo celės Rudolf Augstein 39 
m. įtakingiausio vokiečių savait
raščio Der Spiegei kūrėjas ir lei
dėjas. Iš Senojo Testamento Aug- 
steinas prirankiojo visokių pi
kantiškų istorijėlių ir išvedė pa
ralelę tarp žiauraus Jehovos ir... 
senojo kanclerio Adenauerio, o 
Mozės pirmoje knygoje jis užti
ko tokią vietą: "Kadangi žmonės 
pradėjo daugintis žemėje, ir 
jiems gimė dukterų, tai Dievo 
vaikai įsižiūrėjo į žmonių dukte
ris, kokios jos buvo gražios ir 
paėmė jas sau už žmonas." Iš 
to sąryšio gimę tironai, "galin
gi pasaulyje ir garsūs vyrai". 
Šitoji šventraščio vieta Augstei- 
nui priminusi kaž kodėl jo pagrin
dinį priešą buv. krašto apsaugos 
ministerį J. Straussą. Bet kai jis 
panorėjo tą vietą išsiaiškinti su 
vėliau atėjusiu katalikų kalėjimo 
kapelionu, tas tik pažadėjo jam 
pristatyti katalikišką šventaraš- 
čio versiją su autoritetingu ko
mentaru....

Aš kiek ilgiau sustojau prie 
paskutiniojo, lapkričio21 d., Aug- 
steino laiško: "Lieber Spiegel-

Sovietu imperializmo paroda 
Naujojoje Zelandijoje

Pavergtųjų Europos Tautų fo
tografinė Sovietų Imperializmo 
paroda Christchurch mieste su
traukė rekordinį lankytojų skai
čių ir sukėlė daug ginčų The 
Press dienraščio skiltyse.

Christchurche (trečiame di
dumu Naujosios Zelandijos mies
te) parodai rengti buvo sudary
tas specialus komitetas iš pa- 
baltiečių, vengrų, lenkų, jugo
slavų ir kitų. Jam vadovavo ju
goslavas V. Hunter. Šią parodą 
Naujoje Zelandijoje globoja N. 
Z. Pabaltiečių Klubas ir anks
čiau ji buvo rodyta Aucklande ir 
Wellingtone.

Paroda tęsėsi keturias dienas 
nuo spalio 31 iki lapkričio 3, Dur- 
ham gatvės meno galerijos patal
pose, dėl kurių išnuomavimo iš 
Canterbury Meno Draugijos atsi
statydino jos vicepirmininkas pa
reikšdamas, kad paroda neturi 
nieko bendro su menu.

Parodą atidarė Christchurch 
miesto burmistras G. Manning 
sakydamas -- iš šių nuotraukų 
jūs matote kas atsitinka, kai po
litinės ir socialinės žmonių lais
vės būna užgniaužtos. Sekančio
mis dienomis kalbėjo Canterbury 
Universiteto profesorius Gar- 
rett, parlamentaras Walker ir 
Newman. Po paskaitų buvo rodo
mos apžvalginės filmos.

Nuo atidarymo dienos abu 
miesto dienraščiai įdėjo po di
desnę parodos nuotrauką trumpai 
aprašydami parodos turinį, tarp 
kitų įvykių pažymėdami sovietų 
įvykdytas žudynes 1941 metais 
Lietuvoje. Sekančiomis dienomis 
laikraščiai patalpino daugiau ži
nių apie parodos eigą.

Leser" dėl to, kad jis gana gerai 
nušviečia Spiegelio dvasią ir tą 
skandalą, kokį jis sukėlė Vokie
tijoje. Spiegelis, kaip matome, 
yra labai kritiškai nusiteikęs, 
nepripažįsta jokio autoriteto, yra 
linkęs iš visako pasišaipyti. 
Amerikoje panašus laikraštis var
giai turėtų didelio pasisekimo, 
taip pat ir kitame kultūringame, 
‘susitupėjusiame’ krašte. Bet 
Vokietijoje, kuri per paskutinius 
50 metų yra labai daug pergyve
nusi, toks laikraštis yra labai rei
kalingas ir jo įnašas, nepaisant 
visos "neigiamos" kritikos, vis- 
dėlto yra teigiamas.

Kad tai išsiaiškinus, sustoki
me prie kito tipingo 20-jo am
žiaus vokiečio. Tai Friedrich Au- 
gust von der Heydte, 55 m. Hit
leriui perėmus valdžią 1933 m. 
jis buvo jaunesnysis teisių profe
soriaus asistentas. Tas profeso
rius buvo žydas ir socialde
mokratas, kas buvo naudinga Vei
maro respublikos laikais. Savai
me aišku, kad von der Heydte 
"persiorientavo" --virtonacio
nalsocialistu, o už poros metų 
pašauktas į kariuomenę pasirodė 
esąs nepaprastai drausmingas 
fuehrerio pasekėjas. Kaip toks 
buvo perkeltas į parašiutininkus 
ir pasižymėjo kautynėse Kretos 
saloje. Už tai jis buvo apdova
notas ’Ritterkreuz* prie kurio vė
liau gavo dar ir ’Eichenlaub’. Pa
sižymėjo jis ir kituose frontuose: 
Afrikoje ir prie Leningrado. Pa
galiau 1944 m. pulkininkas leite
nantas von der Heydte buvo pa
skirtas specialaus batalijono va
du, kurio uždavinys buvo nusi
leisti amerikiečių linijų užpaka

Antrąjį vakarą, kalbant prof. 
Garrett apie sovietų žiaurumus 
ir komunistų partijos diktatūrą 
vienas žmogus pradėjo įsikišinė- 
ti. Kalbėtojas nurodė,kad bus ga
lima klausti ir komentuoti vė
liau, bet žmogus nesiliovė. Jis 
buvo dar kelis kartus perspė
tas, bet tas nepadėjo. Galiausiai 
aplink sėdėję žmonės, pradėjus 
jam vėl triukšmauti, išnešė lauk. 
Iš abiejų pusių buvo pavartota 
jėga, tuo ir prasidėjo laikrašti
nė laiškų kova. Išmestasis tei
gė, kad jis atėjo vien tik pasau
linės taikos sumetimais ir skun
dėsi, kad jis buvo išmestas ir 
dargi sumuštas. Tuoj atsirado 
žmonių, kurie šoko išmestąjį gin
ti, reikšdami pasipiktinimą, kad 
demokratiniame krašte piliečiui 
buvo paneigta žodžio laisvė. To
liau jie rašinėjo, kad ši paroda 
tik sukelia žmonių neapykantą ir 
nepasitarnauja "pasaulinei tai
kai". Kiti priešingai, reiškė pa
dėką parodos rengėjams, paro- 
džiusiems jiems sovietų apgau
lę ir žiaurumą. Jie pritarė 
triukšmadario išmetimui (jis bu
vo zelandietis ir jį išmetė patys 
zelandiečiai) nes jis to nusipel
nė. Ta proga ir bendrai apie pa
rodą buvo išspausdinta virš dvi
dešimt laiškų ir arti dešimt 
straipsnių.

Zelandijoje parodą aplankė ar
ti devyni tūkstančiai lankytojų, 
jos tikslas buvo parodyti ir iš
ryškinti Sovietų Rusijos impe
rializmą, tarptautinius nusikal
timus, žmogaus teisių paglemži
mą, perspėti laisvuosius kraš
tus ir atkreipti dėmesį į sovietų 
pavergtas Rytų ir Centrinės Eu
ropos tautas.

lyje per paskutinę vokiečių ofen
zyvą vakarų fronte.

Prieš tą žygį jis išleido labai 
griežtą įsakymą savo kariams už 
miršti save ir pasiaukoti, tačiau 
pats ... nekovojo iki paskutinio 
kraujo lašo, bet tuojau pat pasida
vė į nelaisvę, o už kelių savaičių 
virto uoliu į nelaisvę paimtiems 
vokiečiams Anglijoje leidžiamo 
laikraščio "Die Wochenpost" ben
dradarbiu. Kiek vėliau jis aiški
nosi į kariuomenę stojęs tiktam, 
kad kovotų ... su Hitlerio režimu. 
Po karo von der Heydt prisišlie
jo prie politikuojančių katalikų, 
kuriems, atrodo, buvo labai sma
gu savo eilese turėti karo did
vyrį. Tai jam padėjo galų gale 
pasiekti universiteto profeso
riaus vietą Bavarijos Wuerzbur- 
ge.

Kaip Spiegelis pradėjo savo, 
'privatų karą’ su krašto apsau
gos ministeriu J. Straussu, von 
der Heydte parašė į Wuerzburgo 
krikščionių socialų laikraštėlį 
’Deutsche Tagespost’ griežtą 
straipsnį, kuriame Spiegelįišva
dino išdavikų laikraščiu. Kai tą

(Nukelta į 2 psl.)

ŽINIOS IŠ VISO PASAULIO
• Indijos vyriausybė pa

reiškė, kad paliaubos prie 
Himalajų yra tik laikinos ir 
kad neužilgo prasidėsian
čios kovos. JAV transporto 
lėktuvai skraidina papildo
mus Indijos kariuomenės 
dalinius Į fronto zoną.

• JAV reiškia įsitikinimą, 
kad Indijai suteikti karinę 
paramą pirmoje eilėje tu
rėtų Britų karūnai priklau
sančios valstybės, kaip Ca- 
nada, Australija, N. Zelan
dija ir Pakistanas.

• Tarp Kennedy ir Chruš
čiovo atsiektas susitarimas 
dėl tarptautinės (JTO) kon
trolės Kuboje vis dar laukia 
įgyvendinimo.

• Adenauerio kabineto 
krizė dar labiau susikom
plikavo, J. Strauss didele 
persvara laimėjus rinkimus 
Bavarijoje. Kaip žinia, dėl 
krašto apsaugos ministerio
J. Strauss ir atsistatydino 
Adenauerio vyriausybė, kai 
tuo tarpu "kaltininkas” rin
kimais parodė sustiprėjusi 
savo užnugari.

• Chruščiovas pareiškė, 
kad kolchozai turėję gerą 
gyvenimą ir dabar, kad at
siekus didesnę žemės ūkio 
produktų gamybą, kolcho- 
zininkai turėsią dar labiau 
suveržti diržus.

• Lenkų komunistų bosas 
Gomulka nusiskundė, kad 
Lenkija jau per toli nuėjusi 
priklausydama vis augančio 
importo iš Vakarų.

• Keturi sovietų genero
lai sudaro Kubos karinių 
pajėgų "štabą". Jų koman
dos kompetencijon Įeina ir 
Castro milicija.

• Komunistinių kraštų 
diplomatai Washi n g t o n e 
prasitarė, kad Chruščiovas 
supranta pralaimėjęs Kubos 
bylą. Jie sako, kad JAV ini
ciatyva Berlyno klausimu 
išsispręstų panašiu būdu. 
Tuo tarpu Štate Departa
mento pareigūnai yra kitos 
nuomonės ir tokios JAV 
iniciatyvos iš kur besulauk
si . . o

Antrojo Kultūros kongreso dailės parodoje dalyvavo 54 menininkai, kurių išstatytieji darbai patrau
kė chicagiečių dėmesį ir iki šiam laikui parodą aplankė apie pora tūkstančių asmenų. Jury komisija 
paskirstė premijas dalyvavusiems parodoje dailininkams sekančiai: aukščiausia premija 225 dol. pa
skirta Adomui Galdikui už didelius nuopelnus lietuvių menui. Už tapybą -- Vidai Krištolaitytei 100 dol. ir 
Mindaugui Nasvyčiui 50 dol. Už grafiką Henrikui Blyskiui ir Jurgiui Rackui po 40 dol. už skulptūrą Do
natui Buračui ir Vytautui Raulinaičiui po 50 dol. Nuotraukoje premijoms skirti jury komisija, iš kairės: 
Bronius Murinas, Vytautas Jonynas, Viktoras Petravičius, Povilas Kaupas ir Juozas Pautienius.

V. A. Račkausko nuotrauka

Mūsų kultūriniai uždaviniai 
ir jų vykdymas

Prof. Jono Puzino pranešimas II Kultūros Kongrese Chicagoje
Be daugelio mūsų rūpesčių iš

eivijos gyvenime, vienas iš pa
čių didžiausių yra tautinės gyvy
bės ir savosios kultūros išlaiky
mas bei jos ugdymas. Kas bent 
kiek labiau stebi mūsų bendruo
meninį gyvenimą, gali lengvai pa
stebėti tolydžio didėjantį "nuovar
gį" lietuviškam darbui ir mažė
jantį domėjimąsi kultūrinėmis 
vertybėmis. Kad nepaskęstume 
pilkoje kasdienybėje, nemažai 
rūpinasi įvairios mūsų organi
zacijos, spauda ir laisvajame pa
saulyje išplitusi Lietuvių Bend
ruomenė. Daug kam tuo pačiu rei
kalu besirūpinant, pasitaiko tam 
tikro pasikartojimo darbe, kar
tais tam pačiam tikslui bent ke
liose vietose išleidžiami neleng
vai surenkami pinigai. Panašių 
nesuderinto darbo reiškinių pa
sitaiko ir mūsų kultūriniame gy
venime. Ir išeivijoje turime daug 
stiprių jėgų mūsų kultūros darbui 
dirbti, bet reikia visas tas pajė
gas sutelkti draugėn ir suderinti 
jų darbą. Kad lietuvių tautinės 
kultūros ugdymas, stiprinimas ir 
išlaikymas būtų sėkmingas,būti
na tą kultūros darbą planuoti ne 
tiktai šiai dienai, bet ir tolimes
nei ateičiai. Tam reikalui PLB 
Valdyba š.m. kovo mėn. sudarė 
PLB Kultūros Tarybą, kuri ryš
kintų lietuvių kultūros bei kultū
rinio veikimo perspektyvas, pla
nuotų stambesnius kultūros ir 
švietimo darbus, rūpintųsi moks

Prof. J. Puzinas, PLB Kultūros Tarybos pirmininkas.

lo ir meno kėlimu išeivijoje.
Kultūros Taryba labai vertina 

atskirų institucijų ir pavienių 
asmenų kultūrinio darbo iniciaty
vą, daug kur jau davusią gražiy 
rezultatų, todėl ji nesiruošia tos 
iniciatyvos slopinti ar kam nors 
įsakinėti, bet, būdama PLB Val
dybos organu, pasilieka sau tei
sę ir pareigą pareikšti nuomonę 
vykdytų, vykdomų ar vykdytinų 
kultūrinių žygių atžvilgiu.

Kultūros Taryba savo posė
džiuose jau yra apsvarsčiusi visą 
eilę aktualiausių mūsų kultūrinio 
klausimų ir š.m. gegužės 21 d. 
pranešimu yra supažindinusi pa
grindinius PLB vienetus ir visuo
menę per spaudą. Spaudoje susi
laukta ir atgarsio. Šiandien II 
Kultūros Kongreso atidarymo me. 
tu norėčiau iškelti pagrindinius 
mūsų kultūrinio darbo uždavinius 
ir pateikti konkrečių siūlymų, 
kaip tie patys svarbiausi reika
lai galėtų būti įgyvendinami. Ti
kiuos, kad Kultūros Kongresas 
atkreips savo dėmesį į čia iš
keltus klausimus, juos nuodug
niai apsvarstys pilnaties ir ypa
čiai sekcijų posėdžiuose. Nepa
darykime tokios pat klaidos, ko
kią buvome padarę praėjusiame 
Kultūros Kongrese, 1956 metais.

Dar daugelis prisimename, kad 
I Kultūros Kongrese turėjome ei
lę vertingų teorinio pobūdžio pa
skaitų, kur nagrinėta įvairios 
mūsų kultūros dabarties ir atei

ties problemos. Skaityta viena ir 
visai konkreti paskaita švietimo 
reikalu. Sekcijose taip pat daug 
dirbta, o rezoliucijose smaigsty
ta gairės tolimesniam darbui. Vi
sa gražiai paskelbta specialiai 
Kultūros Kongresui skirtame Ai
dų numeryje. Žodžiu, daug gra
žiai pakalbėta, pasisielota viso
kiausiais mūsų kultūrinio gyve
nimo rūpesčiais, paruošta ir pa
skaityta rezoliucijų ir išsiskir
styta. Kas iš mūsų nebuvo įjung
tas į konkrečių nutarimų vykdy
mo darbą, tas ir paliko eiliniu 
stebėtoju. Tik tie kongreso nu
tarimai, kuriems nagrinėti buvo 
sudaryti atitinkami organai, bu
vo išjudinti ir to išdavoje dabar 
jau turime JAV Kultūros Fondą, 
Švietimo Tarybą ir kt. Kilo ir 
Lietuvių Fondo mintis, kuri pa
staraisiais metais gavo jau ir 
apčiuopiamą formą. Būtų buvę la
bai gerai, jei ano kongreso metu 
būtų buvęs aptartas ir Kultūros 
Tarybos reikalas. Be abejo, per 
tuos šešerius metus būtų buvę 
daug kas suplanuota, apsvarstyta 
ir net įgyvendinta.

Šiame pranešime iškelsiu pa
čius aktualiausius atliktinus dar
bus, kuriuos Kultūros Taryba jau 
yra suspėjusi apsvarstyti. Reikia 
manyti,kad pilnaties posėdžiuose 
ir sekcijose iškils dar daugiau 
svarbių mūsų kultūros išlaikymo 
bei ugdymo klausimų. Prisibijau, 
kad nepaskęstume toje vykdytinų 
darbų jūroje. Tat šiame kongrese 
reikiamai apsvarstykime pačius 
svarbiausius reikalus, o mažiau 
aktualius parsivežkime namo ir 
ten juos brandinkime, kad vėliau 
ir tuos darbus galėtume įgyven
dinti. Neišsiskirstykime vėl tik 
daug pakalbėję, taupykime laiką, 
nesiginčykime dėl smulkmenų, be 
reikalo nesikartokime, bet tuo
jau pat šiame Kongrese numaty- 
kime būdus ir priemones, kaip 
būtų galima tinkamiau ir greičiau 
įgyvendinti mūsų aktualiuosius 
kultūrinius rūpesčius. Nesiribo- 
kime vien tik rezoliucijomis, bet, 
kur tik įmanoma, jau šiame kon
grese sudarykime komisijas,ko
mitetus ar jų branduolius atski
riems iškeltiems klausimams stu
dijuoti ir svarbiausiems mūsų 
kultūriniams uždaviniams vykdy
ti. Kur galima, paveskime atski
rus dalykus jau veikiančioms mū
sų institucijoms. Tam čia ir su
važiavome, ne pramogai, bet ne
lengvam ir atsakingam darbui. O 
apsiėmę kurias pareigas -- te
sėkime.

1. ŠVIETIMAS. Kadangi išeivi
joje jaunuomenės auklėjimas ir 
švietimas lietuvybės išlaikymui 
turi pagrindinės reikšmės, todėl 
ypatingas dėmesys turi būti tel
kiamas į lietuviškas mokyklas. 
Pirmoje eilėje iškeltina didžiulė 
priešmokyklinio auklėjimo reikš
mė. Lietuviškų vaikų darželių 
tinklas turi būti išplėstas. Vaikai

(Nukelta į 2 psl.)
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Vertė J. P. PALUKAITIS

MŪSŲ KULTŪRINIAI UŽDAVINIAI

(93)
Visi tuoj suprato, apie ką jis galvojo, ir tylėdami 

papurtė galvas.
— Ne? Tai gal bus geriau, jei mes tuoj pat dar 

kartą paskambinsime mūsų draugui Hidui. Telefono lai
das prikabintas pačioje pastogėje. Atrodo, kad jis dar 
turėtų būti nenutrauktas.

Jis buvo nenutrauktas. Jansciui ugnies pertraukoje 
pasukus aparato rankenėlę, iš namo Į šaltą, tyrą orą aiš
kiai girdimai prasiveržė skambutis, ir lygiai aiškiai jie 
išgirdo trumpą įsakymą ir pamatė vyrą, kuris išbėgo pro 
namo kertę, šarvuotajam vilkikui mojuodamas ženklą: 
sekančią akimirką patrankos vamzdis nukrypo į šalį. Po 
antro įsakymo pašoko iš priedangos namą apsupusieji 
vyrai, kurių vieni pribėgo prie namo fronto, kiti prie už
pakalinės pusės. Stebėtojai matė, kaip prie namo fronto 
pribėgusieji vyrai susilenkę slinko išilgai sušaudytos sie
nos, paskui staiga atsitiesė ir savo automatus įkišo pro 
išbyrėjusius langus, o du iš jų paspyrė dar silpnai besi
laikančias duris ir įsiveržė vidun. Net iš šio atstumo buvo 
galima nedviprasmiškai atpažinti, kas įžengė pirmasis: 
tai buvo Kokas, kurio milžinišką gorilos figūrą buvo ga
lima atpažinti iš bet kokio atstumo.

— Gal dabar jums palaipsniui išaiškės, kodėl mūsų 
garbingajam draugui, pulkininkui Hidui, pasisekė taip 
ilgai išlikti gyvam, — sumurmėjo Grafas. — Jam beveik 
negalima priekaištauti, kad jis vengia bet kokios berei
kalingos rizikos.

Kokas ir jo palydovas dabar vėl pasirodė duryse, ir 
po milžino žodžio prie langų stovėjusieji AVO vyrai nu
leido savo ginklus, o vienas jų vėl dingo už namo kertės. 
Beveik sekančią akimirką jis vėl pasirodė, lydimas kito, 
kuris nedelsdamas įžengė vidun, ir kad tai būta pulkinin
ko Hido, patvirtinimas atėjo tuoj pat, pasigirdus jo balsui 
lauko telefono, aparate: Janscis buvo prie ausies prisi
dėjęs tik vieną ausinę, ir balsas sklido iš antrosios ausi
nės pakankamai garsiai, kad visi galėtų suprasti.

— Prileidžiu, kad kalbu su generolu majoru Iljurinu?
— Taip. Sakykite, pulkininke Hidai, ar AVO mėgsta 

laikytis susitarimų?
— Vaikiški tos rūšies priekaištai mudviejų tarpe vi

siškai nereikalingi, — atkirto Hidas. — Iš kur kalbate, 
jei galiu paklausti?

— Tai visai nesvarbu. Ar atgabenote mano žmoną 
ir dukterį?

Užėjo ilgai pertrauka, ir laidas atrodė lyg nutrauk
tas, kol pagaliau vėl pasigirdo Hido balsas.

— Savaime suprantama, juk buvau pasakęs.
— Ar galiu paprašyti leisti man jas pamatyti?
-— Tai tamsta manimi netiki?
— Bereikalingas klausimas, pulkininke Hidai. Duo

kite man progą pamatyti savo žmoną ir dukterį.
— Aš turiu akimirką pagalvoti.
Vėl ilga, be jokio garso tyla. Grafas skubiai pasakė:
— Jis visiškai negalvoja. Tai lapei niekada nereikia 

apsigalvoti. Jis bando laimėti laiko. Jis žino, kad mes tu
rime būti kur nors netoli, galėdami jį matyti, taigi jis 
žino, kad gali matyti ir mus. Tam ši pertrauka — jis 
savo žmonėms įsakinėja, kad tamstą ...

Garsus šūktelėjimas iš namo patvirtino Grafo spė
liojimą, dar nebaigus jo pasakyti, ir sekančią akimirką 
pro duris iššoko vyras, kuris skubiai bėgo link vilkiko.

— Taigi, jis mus pamatė, — tyliai pasakė Grafas. — 
Arba mus pačius, arba sunkvežimį mūsų užpakalyje. Ir 
kas gali atsitikti dabar?

— Nereikia nė spėlioti, — pasakė Janscis, padėda
mas lauko telefono ragelį. — Visi priedangon, nes dabar 
pradės veikti patranka! Tik klausimas — ar ji mus ka
pos iš vietos, ar bandys slinkti artyn.

— Tikrai artės į čia, — prabilo Reinoldas. — Nėra 
prasmės šaudyti visą mišką.

Reinoldas buvo teisus. Jis dar nebuvo baigęs kalbėti, 
kai sunkus vilkiko motoras pradėjo urgzti, ir dabar ne
judrusis autovežimis pajudėjo, sukdamasis aikštelėje prie 
namo.

— Jis tikrai atvažiuoja, — kalbėjo Janscis. — Jei 
jie būtų norėję šaudyti iš ten, jiems nebūtų reikėję apsi
sukti — tą bokštelį galima pasukti 360 laipsnių.

Jis atsitraukė nuo medžio, už kurio buvo pasislėpęs, 
šoko per sniego pilką griovį ant plento, trumpai akimir
kai virš savo galvos suglausdamas abi rankas: sutartas 
ženklas Sandorui tiksliai stebėti vilkiko judesius.

(Atkelta iš 1 psl.) 
juos labai noriai lanko, paskui pri
pranta ir prie šeštadieninės pra
džios mokyklos. Tačiau būtina 
sąlyga -- vaikų darželiai turi bū
ti grynai lietuviški ir traktuoja
mi kaip parengiamasis žingsnis į 
pradžios mokyklą. Neleistini dvi
kalbiai vaikų darželiai, nes jie 
yra žalingi vaikams.

Dar labiau plėstinos lituanis
tinės mokyklos. Nors šioje sri
tyje visuose kraštuose nemaža pa
daryta ir tebedaroma, tačiau li
tuanistinės mokyklos turėtų bū
ti žymiai gausesnės. Todėl tėvai 
ir Lietuvių Bendruomenės apylin
kės turėtų daugiau rūpintis tų 
mokyklų steigimu bei išlaikymu 
ypač tose vietose, kur jų dar nė
ra. Ten, kur tėvai dėl labai svar
bių priežasčių negali nugabenti 
savo vaikų į lituanistinę mokyk
lą turi patys mokyti savo vaikus 
namuose. Lituanistinės mokyklos 
mielai suteiks tėvams reikalin
gų patarimų, programų, vadovė
lių ir kitais reikalais. Tenka 
ypatingai pabrėžti, kad tėvai yra 
atsakingi už savo vaikų tautinį 
auklėjimą, kad jų didžioji parei
ga yra leisti savo vaikus į litu
anistines mokyklas, kuriose jų 
vaikai gaus ne tiktai reikalingų 
žinių apie savo tėvų žemę, iš
moks lietuvių kalbos, bet ir tau
tiškai subręs. Vaikai, kol tebė
ra tėvų globoje, patys negali nu
spręsti lankyti ar nelankyti mo
kyklą. Deja, jau atsiranda ne
maža tėvų,kurie nesidrovi pa
reikšti, kad lietuvių kalba nebū
sianti reikalinga tolimesniame jo 
vaiko gyvenime. Ir taip dėl tėvų 
nerūpestingumo palieka jų vaikai 
gimtosios kalbos beraščiais. 
Reikėtų prieš mokslo metų pra
džią kokį mėnesį per spaudą ir 
radijo valandėles priminti tė
vams jų pareigas. Galimas daly
kas, kad dalį geros valios tėvų 
dar būtų galima palenkti lietu
vybės vagon, nors, deja, kitų tas 
balsas jau nebepasieks, nes jų 
nebepasiekia nei laikraštis, nei 
gyvas žodis per radiją.

Turime Vasario 16-tosios gim
naziją Vokietijoje, salaziečių gim
naziją Italijoje ir pranciškonų vi
durinę mokyklą JAV. Visos tos 
mokyklos, kaip dirbančios lietu
viškajam švietimui, remtinos ir 
palaikytinos. Paskutiniuoju metu 
keliamas reikalas steigti viduri
nes mokyklas Chicagoje ir To
ronte. Žinoma, susidarytų nema
ža sunkumų tam sumanymui įgy
vendinti (patalpos, išlaikymas, 
mokinių sutlekimas), bet reiktų 
tą klausimą pastudijuoti vietose.

Savo laiku džiaugėmės šv. Ka
zimiero seserų gražia lietuviška 
veikla parapinėse mokyklose ir 
didžiavomės jų Chicagoje pasta
tydintais puikiais vidurinės mo
kyklos rūmais, tačiau dabar tenka 
labai apgailestauti, kad jų širdy
se jau blėsta lietuvybės ugnelė. 
Ar tik ne pergreitai pamirštas 
jų steigėjų Motinos Marijos Kau
paitės, Motinos Immaculatos Dva- 
ranauskaitės, sesers Konceptos 
Unguraitytės, globėjokun. A. Sta- 
niukyno ir kitų nurodytas apaš
talavimo tikslas -- mokyti ir 
auklėti lietuvių vaikus religinėje 
ir tautinėje dvasioje. Negi dabar
tiniai jų dvasios vadovai nebegali 
palenkti jų lietuvybėn?

Jei mes būtume geriau susi
organizavę, daugelyje vietų ga
lėtume įsivesti lietuvių kalbos ir 
lituanistinių dalykų pamokas val
stybinėse vidurinėse mokyklose. 
Pvz., kai kur Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse veikia nuostatas, 
pagal kurį mokykloje, 30 mokinių 
paprašius dėstyti kurią nors sve
timąją kalbą, švietimo skyrius tą 
kalbą įveda ir parūpina bei ap
moka mokytoją. Tą išnaudoja žy

dai, įsivesdami hebrajų kalbą, 
kai kur ir lenkai, o Kanadoje -- 
ukrainiečiai. Pastarieji, 1953 
metais susitarę su švietimo va
dovybe, įsivedė ukrainiečių kal
bą vidurinėse mokyklose net 13 
Saskačevano provincijos mokyklų 
apygardų. Todėl didžiuosiuose 
Amerikos miestuose, kur gausiau 
mūsų gyvenama, bendruomenės 
iniciatyva, atrodo, kai kur būtų 
įmanoma reikiamą mokinių skai
čių nukreipti į vieną kurią vals
tybinę mokyklą ir tuo būdu laimė
ti lietuvių kalbos dėstymą net be 
jokių išlaidų tėvams.

Svarbu, kad mūsų jaunimas stu
dijuotų ne tiktai praktinius moks
lus , bet ir humanitarinius, ypač 
lituanistiką. Veikia Slavų ir Bal
tų studijų skyrius Pensilvanijos 
Universitete, bet tuo tarpu juo 
tepasinaudojo trys lietuviai: kun. 
dr. V. Jaskevičius, dr. A. Kli
mas ir dr. K. Ostrauskas. Šiuo 
metu dar studijuoja V. Žilius ir 
B. Vaškelis.

Lituanistinių mokyklų darbo 
našumui pakelti būtų naudinga vi
suose kraštuose suvienodinti 
dėstomųjų dalykų programas ir 
pasirūpinti dar trūkstamų vado
vėliu paruošimu ir išleidimu. 
JAV Švietimo Taryba jau yra pa
tvirtinusi JAV lituanistinių mo
kyklų programas, bet Kanadoje, 
Australijoje ir kitur jos yra kiek 
skirtingos. Tam reikalui būtina

atgaivinti JAV ir Kanados Lietu
vių Bendruomenės švietimo deri
namąją komisiją, kuri anksčiau 
buvo sudaryta iš JAV Švietimo 
Tarybos pirmininko, JAV Kultū
ros Fondo pirmininko, Kanados 
Kultūros Fondo pirmininko ir 
sekretoriaus. Lauktina, kad visi 
čia iškelti klausimai būtų nuodug 
niai apsvarstyti Lituanistinio 
švietimo sekcijoje ir paskui dar 
pilnaties posėdyje.

Pagaliau didelės reikšmės tau
tiniam auklėjimui turi įvairių or
ganizacijų jaunimo stovyklos, 
studijų dienos, jaunimo spauda 
ir k. Jaunimas, tiek dar tebe- 
studijuojąs kolegijose ar univer
sitetuose, tiek ir baigęs mokslus 
turėtų įsijungti į visokeriopą lie
tuviškąjį darbą. Mes galime di
džiuotis nemažu skaičiumi jau
nimo, nuoširdžiai įsitraukusių į 
lietuvių organizacinį darbą, įei
nančius ir į LB vadovaujamus 
organus, puikiai bendradarbiau
jančius Lietuvių Enciklopedijoje, 
leidžiantį rimtą ir reikšmingą 
žurnalą Lituanus, redaguojantį 
taip pat kitus žurnalus ir šiaip 
prisidedantį prie mūsų kultūrinio 
darbo ūgio. Turime daryti visa, 
kad kitame kultūros kongrese bū
tų plačiau keliami mums visiems 
rūpimi klausimai ir kad pats jau
nimas gautų progos aktyviai įsi
jungti į pačius kongreso darbus.

(Bus daugiau)
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duoda New York Times karinis 
kritikas S.W. Baldwin ir jo ko
legos, tačiau niekas nesirengia 
jų traukti į teismą. Chicago Tri
būne 1942 m. paskelbė, kad ame-

Spiegelis nuvertė vyriausybę
(Atkelta iš 1 psl.) 

straipsnį persispausdino dides
nis Koelno ’Reinische Kreis’, 
Spiegelis dėl to iškėlė jam by
lą Hamburgo teisme, kuris už
draudė straipsnį platinti. Tada 
von der Heydte kreipėsi į fede- 
ralinę prokuratūrą, nurodyda
mas, kad viename Spiegelio 
straipsnyje apie vokiečių kariuo
menę buvo išduotos tam tikros 
paslaptys. Prokuroras kreipėsi 
į Strausso ministeriją, teirau
damasis, ar iš tikro kai kurie ta
me straipsnyje paminėti faktai 
yra laikomi valstybės paslapti
mi ir gavo teigiamą atsakymą. 
Tris savaites ministeris Straus- 
sas ruošėsi antpuoliui, o prof., 
atsargos pulkininkas Heydt už sa
vo briliantinę idėją buvo spalio 
22 d. pakeltas į atsargos gene
rolus.

Naktį į spalio 23 d. iš Bonnos 
atvykę specialūs policijos dali
niai užėmė Spiegelio redakciją 
Hamburge ir konfiskavo penkių 
su puse milijonų puslapių raši
nių bei pusės milijono fotografi
jų archyvą.

Už karinį sektorių atsakingas 
Spiegelio redaktorius Conrad 
Ahlers tuo metu atostogavo Is
panijoje. Krašto apsaugos minis
teris, priešingai reikalingai to
kiais atvejais procedūrai, pats 
naktį paskambino vokiečių karo 
atache Madride pulk. Achim Os- 
ter, kad tas paprašytų ispanus 
Ahlersą suimti. Tam nebuvo sun
ku išpildyti savo boso įsakymą, 
nes Ahlers, jo draugas, pas jį 
viešėjo. Ispanai Ahlersąpo 24va
landų paleido, kuris tuoj pat grį
žo į Vokietiją, o seime prispaus
tas ministeris Straussas prisipa
žino visą tai padaręs...

Susidarė tikrai groteskiška pa
dėtis. Augsteinas ir jo bendra
darbiai (viso labo 5) laikomi ka
lėjime teismo tardytojo žinioje, 
kaip įtariami valstybės išdavimu, 
tačiau formalus kaltinimas jiems 
ligi šiol nepateiktas, todėl jiems 
negalima uždrausti rašyti į jų pa
čių laikraštį. Todėl net ir tie, 
kuriems Spiegelis labai nepatin

ka, turi sutikti, kad visdėlto vy
riausybė pasielgė labai kvailai 
ir Spiegeliui tik padėjo. Visoje 
Vokietijoj prasidėjo diskusijos 
apie valstybės paslaptis ir spau
dos laisvę. Ar vokiečių divizijos 
sudėtis yra valstybės paslaptis 
ir kodėl? Juk ji panaši į kitų 
NATO kraštų divizijų sudėtį, apie 
kurią dešimt metų buvo viešai 
diskutuojama kariniuose laikraš
čiuose!

Pagaliau tiek paslapčių, kiek 
Spiegelis išdavė, kas savaitę iš-

rikiečiai iššifravo japonų slaptą 
kodą. Tai buvo tikrai labai svar
bios valstybinės paslapties išda
vimas karo metu ir prezidentui 
F.D. Rooseveltui niežtėjo nagai 
sunaikinti jam nepalankų laikraš
tį, tačiau toks sumanymas nuėjo 
niekais, nes čia paprastai tokiais 
atsitikimais kaltinami tie atsa
kingi pareigūnai, kurie paslaptis 
išplepa, o ne tie, kurie jas pa
skelbia.

Dėl viso to Spiegelio skandalas 
pasiekė tokio masto, kad pagaliau 
visi Adenauerio ministeriaiatsi
statydino. Tuo pasinaudodamas 
Adenaueris galės sudaryti naują 
vyriausybę, bet šį kartą jau be 
Strausso.

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PAS MUS!

MOKAME UŽ BONU 
TAUPMENAS

Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės 
valdžios agentūrą.

KAS DU MĖNESIUS DUODAMOS VIS NAUJOS 
IOVANOS TAUPYTOJAMS

ST. ANTHONY SAVINGS
t, LOAN ASSN.

1447 So. 49th Court, Cicero 50, III. Tel.
JUOZAS F. GR1BAUSKAS,

sekretorius
CHICAGO PHONE ................242-4395
SUBURBAN PHONE ............. 656-6330

Niekas nebuvo laukęs to, kas atsitiko dabar — net 
Grafas, kuris nesitikėjo, kad Hidas būtu patekęs tokio 
niūraus ir beviltiško ryžtingumo būklėn. Jie išgirdo dus
lią komandą, kuria Hidas Įsakė savo žmonėms pradėti 
ugnį, ir Grafas net neturėjo laiko sušukti Jansciui Įspė
jimą, kai iš namo pradėjo šaudyti keliolika automatų. Jie 
turėjo vienu šuoliu dingti už medžių — taip staiga prasi
dėjo kulipkii kruša, švilpianti aplink jų ausis, kapojanti 
medžių kamienus ir piktu zyzimu rekošetuojanti. Janscis, 
neturėjęs laiko pasislėpti, susvyravo, neteko pusiausvyros 
ir sunkiai krito ant plento. Reinoldas pašoko iš savo prie
dangos ir jau buvo bepuoląs ton vieton, kur gulėjo Jans
cis, kai j Į iš užpakalio pagriebė ranka, vienu smūgiu nu
traukdama atgal už medžio, kur jis anksčiau buvo gulėjęs.

— Ar nori ir tamsta nusižudyti ? — paklausė Įniršęs 
Grafas, tačiau jo balso Įniršis nebuvo nukreiptas prieš 
Reinoldą. Be to, aš netikiu, kad jis būtų negyvas — jo 
kojos dar tebejuda.

(Bus daugiau)

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE APLANKYKITE
MIDWEST MAISTO IR LIKERIŲ 

KRAUTUVĘ
2515 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-1731
Savininkai: J.Janušaitis ir J. Mažeika

PARAMĄ

ČIA GĖRIMUS P1RKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
German Brandy................
Kron-Brannvin Aąuavit. ..
Dujardin German Brandy
Old American Wiskey Full

Chianti Import. Wine 
Bordeaux French Wine 
Zeller Schwarze Katz 
Ambasador Vermouth

Qu. $0.98
5th $0.98
5th $1.29
5th $0.98
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KULTŪROS KONGRESO 
DEDESIMS PRASLINKUS

DAUG JUDĖJIMU, MAŽA LAIMĖJIMU m
Įspūdžiai iš bolševikinio seimo Vilniuje 

Lietuvos Naujienų Atrankus apžvalgaII-sis Kultūros kongresas — jau praeityje. Tokį kul
tūrininkų suvažiavimą ruošiant, sunku išvengti klaidų, 
sunku nutylėti jas pastebėjus. Vienas iš pagrindinių kon
greso kalbėtojų prof. J. Puzinas pastebėjo, kad „turime 
daryti visa, kad kitame kultūros kongrese būtų plačiau 
keliami mums visiems rūpimi klausimai ir kad jaunimas 
gautų progos aktyviai įsijungti į kongreso darbus”.

Jaunimo sąvokoje čia įtelpa mūsų gyvoji ir aktyvioji, 
jau išeivijoje subrendusi ir aktyviai besireiškianti, gene
racija. Ji nebesitenkina šabloniškais senstančios kartos 
šūkiais ir frazėmis. Tas jaunimas, tai savystoviai gal
voją visuomenininkai, jau pasižymėję literatai, į moko
mąjį personalą iškilę sociologai, žodžiu aukštąjį mokslą 
baigęs mūsų visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo atža
lynas, kurio vieta tokiuose kultūros kongrese neabejo
tina ir nediskutuotina.

Nėra abejonės, kad jiems dalyvaujant ir pati Kultū
ros kongreso eiga, jo apimtis, minčių įvairumas, būtų 
buvęs kur kas gyvesnis, judresnis ir gausesnis naujomis 
idėjomis, naujais užsimojimais.

Esamoji rutina, jau iš anksto atspėiama tvarka ir 
neišvengiama tendencija parodė nusidėvėjimo ženklų. Iš
skyrus gausias darbais, kūrybiniu polėkiu ir rutinos ne
varžomas spaudos, meno ir architektūros parodas, pats 
kongresas kentėjo nuo aukšto kraujo spaudimo.

Tačiau reikia pripažinti, kad šis kongresas neliks 
vien tik jame pasakytų kalbų rinkiniu. Yra eilė institu
cijų, kurios galės pasinaudoti iškeltais sumanymais ir 
juos vykdyti. Gi prof. J. Puzinas, lygiai kaip ir kiti kal
bėtojai atskirų sekcijų posėdžiuose, pasiūlė sudaryti at
skiriems dalykams specialias komisijas, kurios vykdytų 
ar paruoštų vykdymui eilę sumanymų ir nutarimų. Svar
bu, kad sumanymai neliktų sumanymais, bet kad jais 
būtų siekiama ir konkrečių rezultatų.

Anot prof. J. Puzino — nėra sumanymo, kurio nega
lėtume įgyvendinti. O tam reikia tik kelių dalykų: tauti
nio susipratimo, gerų norų ir vieningo darbo.

Gerai žinome, kad be šių sąlygų bet koks didesnis 
užsimojimas bus pasmerktas uždusimui. Ypatingai kul
tūriniuose ir švietimo baruose reikia ne tik aukščiau mi
nėtos trijulės, bet reikia dar tolerancijos ir ne mažai dip
lomatijos. Iki šiol teko pastebėti per daug mokytojiško 
užsispyrimo, per didelio senų daktaratų vertinimo ir idė
jinių rėmų siaurumą.

Nieko nelaimėsime nuėję vien smerkimo ir klaidų 
ieškojimo keliu. Mūsų kultūrinio gyvenimo kelias reika
lingas ne jam gairių nustatymo, bet įpilietinimo mūsų 
visų sąmonėse ir širdyse. Tai didelis darbas ateičiai.

. Tas darbas seksis įgyvendinti, kiek pavyks pasimo
kyti iš praeities klaidų ir blaiviai žvelgti ateitin.

O ateičiai reiktų įsidėmėti, kad kūrėjo darbas išskir
tinas iš tų uždavinių, kurie siejasi su jų kūrybos išpopu
liarinimu ir natūralių sąlygų sudarymu tai kūrybai bu
joti. Iki šiol apie šiuos uždavinius tik kalbėjom, bet nieko 
nedarėm. Gal gi po šio kongreso atsiras bent viena insti
tucija, kuri susipras egzistuojanti ne vien tik ”kultūri- 
nėms gairėms nustatyti”, bet kultūrinėms vertybėms kur
ti sąlygų ieškojimui ir — suradimui. Kalbų ir patarimų 
dienoms praėjus, eikime prie našesnio, darnesnio ir tiks- 
lingesnio darbo. (i č )

ĮSPŪDŽIAI IŠ KONGRESO

NAUJIENOS (lapkričio 24 d.) 
II-jo Kultūros kongreso Įspūdžius 
suveda Į rengėjų atsiektą tikslą: 

"Visur kongrese vadovau
ja ir ateičiai gaires skelbia 
tik tam tikri, griežtai atrink
ti "savi žmonės", kuriuos vi
sus vainikuoja iš Europos 
importuotas Dr. Jonas Gri
nius tikslu Amerikos lietu
viams nustatyti "Lietuvių 
kultūrinio veikimo gaires." 

Tačiau gausiai prisirinkusią 
publiką prelegentas apvylęs. Jis 
nenustatęs ne tik naujų dogmų, 
bet ir senų neišryškinęs.

Ką gero teko pastebėti kongre
se, tai lietuvių dailininkų paroda, 
kurioje dalyvavo 54 dailininkai. 

"Reikia pripažinti, kad to
kios didelės ir Įvairios paro
dos Čiurlionio Galerija dar 
nebuvo turėjusi."

*♦#

DRAUGAS (lapkričio 24 d.), ne
žiūrint optimistinių antraščių, 
negalėjo išvengti neparodęs dis
kusijose kilusių aštrumų ryšium 
su netaktiškais Dr. J. Griniaus 
užsipuolimais net mūsų gydytojų 
ir inžinierių. Jei prieš tai daug 
kam buvo neaišku ir daug kam at
rodė netaktiški protestai prieš 
Dr. J. Griniaus kvietimą kongre
so pagrindiniu kalbėtoju, šian
dien daugelis jau sutinka, kad 
tos kvietimo klaidos tikrai nerei
kėjo daryti.

Šiaip jau net ir kultūrinio sky
riaus redaktorius (k.b.) turėjo 
sutikti, kad

"Šiemetinis, antrasis Kul

tūros Kongresas išsiskiria 
ne tik aštrokais nuomonių 
pasikeitimais jo paruošoje, 
bet ir mūsų kultūrinės veik
los ateitį labiau užtikrinan
čiais nuosprendžiais,padary
tais tegu ir ne pačiame kon
grese ir ne jo iniciatyva,bet 
reikia tikėtis turėsiančiais 
lemiamos reikšmės kongre
sų paruošimui ateityje. Bend
ruomeniniu sutarimu nuo 
šiol Kultūros kongresus pla
nuojant, akys bus kreipiamos 
Į Kultūros Tarybą. O Kultū
ros Taryba, kaip nuolatinė 
institucija, galės jau metų 
metais rengtis būsimiems 
Kultūros kongresams. Rei
kia tikėtis, kad bus tuo bū
du išvengta improvizacinio 
skubotumo ir bereikalingo 
jėgų ir nervų dilinimo kon
greso paruošos kovose."

MOKAME MUTUAL FEDERAL DENDROVĖS

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

Toliau Šumauskas ir kiti dar 
kartą patvirtino tai, kad bolševi
kai tik kalba apie klasių panaiki
nimą (ar sulyginimą) ir apie su
kūrimą tokių pačių gyvenimo są
lygų kaip mieste, taip ir kaime, 
bet praktikoje to niekaip neįvyk
do, kadangi ir "stengiasi" tik 
žodžiais, o ne darbais. Nors šei
mininkauja Lietuvoj jau 18 metų 
be pertraukos,skirtumo gyvento
jų aprūpinime tarp miesto ir 
kaimo nei panaikino, nei sumaži
no, greičiau padidino, žinoma, 
kaimo nenaudai. Štai vėl kalba 
Šumauskas:

"Ypač nepatenkinamai buitinio 
aptarnavimo Įmonių tinklas ple
čiamas kaime" (kur ypač iš
naikino "privatininkiškus" patar
navimus bei galimybes patiems 
savo tarpe pasitarnauti, pav., 
sunaikintos sąlygos kaime žmo
nėms patiems duonos išsikepti, o 
krautuvių tinklas niekaip neišple- 
čiamas, ir duona apsirūpinimas 
pasidarė problema, panaši Į ne- 
miškingame rajone malkomis ap
sirūpinimo problemą).

"Buitinio aptarnavimo dirbtu
vės arba priėmimo punktai (tie 
pirma minėti du tūkstančiai) ap
tarnauja tik apie pusę apylinkių" 
(Apylinkė -- apie trečdalis ar net 
pusė buvusio valsčiaus).

"Dirbtuvių profilis yra labai 
siauras". ("Siauras profilis" reiš 
kia, kad tose dirbtuvėse atlieka 
tik vienos kitos specialybės dar
bą, o ne visų rūšių patarnavimus.

"Daugumoje darbininkų gyven
viečių ir kaimų nėra net priėmi
mo punktų, kur būtų balima ati
duoti remontuoti baldus, radijo 
imtuvus, dvi račius, motociklus ir 
kitus kultūrinės-buitinies paskir
ties ir namų apyvokos daiktus" 
(Seniau, kai tik atsirasdavo pa
reikalavimas, tai atsirasdavo -- 
atvykdavo, ar vietiniai išmokda
vo -- ir taisytojų. Dabar paski
ram žmogui tapti tokiu apylinkė
je reikalingu amatininku yra nuo
dėmė prieš "komunistinio tikėji
mo tiesas", o bolševikinė valsty
bė, nors ir apsiėmusi, nesugeba 
ar faktiškai nei nesistengia ap
rūpinti savo palaimintomis dirb
tuvėmis).

"Kaimo gyventojai taip pat ne
turi galimybės naudotis butus re
montuojančių Įmonių paslaugo
mis" (O buvusieji staliai bei dai
lidės išvaikyti, išmirė, arba yra 
pasmerktų "privatininkų" padė
ty -- negali drįsti tuo užsiimti, 
jeigu ir sugebėtų).

###

Dabartinių ponų klasė, matyt, 
nemano nei Lenino "herezija" pa
sekti, nemano atleisti žaboklių 
privatinikams. Jie tebemano at - • 
kakliai laikyti viską savo ranko
se ir trūkumus užkaišioti tik biu
rokratinėmis priemonėmis. Štai 
skirtumas tarp miesto ir kaimo 
kuro aprūpinimo srity. Šumaus
kas sako:

"Jeigu respublikinio pavaldu
mo miestuose (o jų yra tik penki, 
neskaitant Palangos ir Druski
ninkų: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai ir Panevėžys, ir juose 
daugiausia yra susispietusi na m 
joji klasė) darbo žmonės ap
rūpinami kuru beveik patenkina
mai (reiškia, kurie arčiau prie 
valdančios klasės, tai net ir ge
rai, o kurie toliau, tai ir nepa
tenkinamai), tai kaime šis 

REKORDAS...
• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metu pergyvenom karus, ekonomines 

depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupy tojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
lerį.

• Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite 
savo banko knygutę.

• Pinigų taupymui nereikia važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Suparvisad by the United Statas Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

klausimas dar sprendžiamas 
blogai”.

"Vyriausybė nutarė įsteigti 
kiekviename rajone (maždaug pu
sė ar trečdalis buvusio apskri
čio) kuro kontorą... Vadovauti 
šioms kontoroms pavesta Vy
riausiai dujofikavimo ir komu
nalinio ūkio valdybai".

O štai ir apie jau seniai įs
teigtų valdybų darbo rezultatus: 

"Neįvykdomos nustatytos nau
jų Įmonių rengimo ir priėmimo 
punktų steigimo užduotys. Iš tri
jų drabužių cheminių valyklų ir 
dažyklų, kurios turėjo būti ati
duotos naudoti 1960-61 metais, 
šių metų tračiajame ketvirtyje 
buvo atiduota tik viena Įmonė 
(ir ta pati!) Vilniuje. Nepra
dėtos statyti lengvųjų automobi
lių profilaktinio aptarnavimo 
(reiškia, sezoninio mechaninio 
patikrinimo ir mažų pataisymų) 
stotis Kaune ir centralizuotos 
techniškai sudėtingų dirbinių 
(reiškia, radijo, televizijos, skal
biamų mašinų, siuvamų mašinų 
--ir tokiais reikalais mat, val
stybė teturi teisę rūpintis!) re
monto dirbtuvės Vilniuje. Iš 17 
buitinio aptarnavimo kombinatų, 
kurie turėjo būti atiduoti naudo
tis praėjusiais metais, atiduoti 
tik 8. Buitinio aptarnavimo įmo
nės nepatenkinamai statomos ir 
šiais metais".

"Labai lėtai įdiegiamos tokios 
ypatingų išlaidų nereikalaujan
čios patarnavimų rūšys, kaip bu
tų valymas, rankinio bagažo, au
tomobilių, motocikų bei dviračių 
saugojimas už mokestį ir dauge
lis kitų". (Ir nenuostabu, kad to
ki dalykai apleisti: jie ir liks ap
leisti, kol jų steigimo klausimas 
bus reiklaingas svarstyti "par
lamente", bet pasiliks uždrausta 
tą daryti savarankiškos iniciaty
vos žmonėms).

"Nepatenkina gyventojų porei
kių taip pat pirtys, skalbyklos, 
viešbučiai. Nepakankamas esa
mų skalbyklų pajėgumas. Komu- 
nalinų skalbyklų nėra net stam
biuose rajonų centruose -- Kė
dainiuose, Rokiškyje, Radviliš
kyje ir daugelyje kitų. Respub
likos miestuose lėtai įrengiamos 
namų skalbyklos savitarnos pa
grindais. Namų skalbyklų patal
pos dažnai naudojamos ne pagal 
paskirtį. Nepatenkinamai plečia
mas baltinių priėmimo ir jų pa
skirstymo į namus punktų tinklas. 
Nors pirčių ir skalbyklų labai 
trūksta, jų statybai skiriamos lė 
šos naudojamos blogai... Respub
likoje yra 81 komunalinis vieš
butis su 2,700 vietų. Tai sudaro 
maždaug pusę(?) reikalingo skai
čiaus. Ypač nepatenkinama būk
lė šiud atžvilgiu susidarė Vilniu
je, Kaune, Šiauliuose, Alytuje ir 
kaikuriuose kituose miestuose. 
Daugelyje vietų, ypač rajonų cen
truose, viešbučiai yra blogose 
patalpose".

Įsidėmėtina, kad visoj Lietuvoj 
yra likęs tik 81 viešbutis su2,700 
ne kambarių, o tik vietų. Vidu
tiniškai išeina po apie 33 vietas 
viešbutyje. Kadangi praktikuoja
ma viešbučiuose panakvidinti ne 
tik po du, o po tris ar keturis 

nieko bendra savo tarpe neturin
čius keleivius viename kambary
je, tai vidutinis viešbučių dydis 
yra apie 10 - 15 kambarių. Tiek 
tokių viešbučių esama ne Vilniu

je (jau beveik ketvirčio miliono 
gyventojų dydžio miestas), o vi
soje Lietuvoje!

Nors pirmosiose (pasigiria- 
mosiose) kalbos ciklų dalyse vi
sur beriami prekių gamybos ir 
apyvartos padidėjimo procentai, 
antroje prekėms skirto kalbos 
ciklo dalyje Šumauskas vėl pasa
kė taip:

"Pirkėjai dažnai negali gauti 
parduotuvėse norimų prekių. Mū
sų tekstilės pramonė ilgą laiką 
gamina kaikurias audinių rūšis, 
kurios jau yra pasenusios ir ne
turi paklausos" (Ir nenuostabu, 
nes monopolistinėj pra
monėj visada panašiai atsitinka) 
O bolševikinėj santvarkoj pramo
nė gi yra ir turi būti, pagal 
komunistų teoriją, vieno monopo
lininko -- valstybės -- rankose).

"Siuvimo fabrikų produkcija ne 
visada yra geros kokybės, dra
bužių fasonai dažnai nepatinka 
pirkėjams". (Skaitytojai čia iš 
patyrimo pagalvojo, kadŠumaus
kas čia kiek "suklydo", nes vie
toj "ne visada" teisingiau būtų 
buvę pasakius "retai", o vietoj 
"dažnai" -- "dažniausiai").

"Analogiška padėtis yra ir odi
nės avalynės pramonėje. (Kalbos 
skaitytojai Lietuvoj ir čia min
tyse pataisė Šumauską: vietoj 
"analogiška" skaitė "dar blo
gesnė", nes su avalyne tikrai 
yra blogiau, kaip su drabužiais). 
"Ypač siauras yra vaikiškos ava
lynės asortimentas".

"Dar permažai gaminama ska
nių saldainių, sausainių" (Tą daž
nas žino ir Amerikoj, kas gauna 
dovanų ar lauktuvių iš keliaunin
kų).

"Baldų pramonės darbe, be 
žinomų pasiekimų, yra ir rimtų 
trūkumų. Tai ypač liečia naujų 
konstruckijų baldų gamybos įsi
savinimą (įsisavinimas --iš ru
sų kalbos išsiverstas žodis, reiš
kia -- išmokimas gaminti, įsi- 
rengimas reikalingų prietaisų ir 
išmokimas juos vartoti).

"Daugelio ilgo naudojimo daik
tų techninis lygis, išorė ir ap
daila neatitinka vartotojų reika
lavimų (nes nusipirkus pasiro
do, kad tai būta labai labai trum

DŽIUGI NAUJIENA!
Siunčiame mūsų skanius kepsnius maisto ir 

delikatesų krautuvėms visoje Amerikoje 
čikagiečiams jau gerai yra žinomas 

puikus Brighton Bakery Felikso Macke
vičiaus gaminių skonis. Gyvenantieji ne 
Chicagoje gali apsirūpinti skaniais Brigh
ton Bakery gaminiais: Raguoliu (Baum- 
kuchenu), lietuviškais biskvitais, įvairių 
skonių pyragaičiais, aguoninėm babkom, 
medauninkais, mazurkomis, lietuviško'
skonio keksais, Įvairiais tortais, astuonių rūšių duona ir ki
tais gaminiais. Tuos visus gaminius BRIGHTON BAKERY 
pasiųs jums paštu. Reikalaukite gaminių kainoraščio, iš ku
rio pasirinksite kas jums yra reikalinga, čikagiečiai gali 
vietoje (kepykloje) gauti jau pagamintą prancūzišką tešlą. . 
iš kurios patys namie pasigamins sau pageidaujamus kepsnius.

BRIGHTON BAKERY GAMINIŲ REIKALAUKITE VISOSE 
MAISTO KRAUTUVĖSE, KAIP CHICAGOJE, TAIP IR 

KITUR.

BRIGHTON BAKERY
2457 West 46th Place

Chicago 32, Illinois Telef. Vlrginia 7-1250

palaikio naudojimo daikto: su
genda, sulūžta), tuo tarpu buity- 
je reikalingų naujų, tobulesnių dir
binių gamyba įsisavinama labai 
lėtai".

"Nedera, kad prekybinės orga
nizacijos būtų priverstos 
Įsivežti Į respubliką iš kitų 
ekonominių rajonų paprastas, bet 
gyventojams reikalingas namų 
apyvokos prekes, kurias gamin
ti be jokių sunkumų galima būtų 
vietoje".

"Sparčiai vystant gamybą, ko
kybei skiriama permaža 
dėmesio". (Čia Šumauskas pa
pasakojo, kad 1962 metų pirmąjį 
pusmetį 37% visų plataus varto
jimo gaminių, dar prieš palei
džiant Į apyvartą, tikrintojų tu
rėjo būti arba visiškai atmesti, 
arba jiems negalėjo būti pripažin
ta ta rūšis, kurion gamintojai 
tas prekes bandė priskirti. Ir tai 
ne pirmas atsitikimas, nes ir 
anksčiau taip būdavo. Šumauskas 
čia pat paminėjo, kad 1961 metais 
40% visų siuvinių (drabužių), ku
rios buvo pagaminę Lietuvoje 
esančios tekstilės ir siuvimo Įmo
nės, turėjo būti irgi arba atmes
ta ar jų rūšies Įvertinimas turė
jo būti pažemintas. Blogai paga
mintos prekės dar nukenčia ir 
dėl blogo įpokavimo, nes esą, 
"siuviniai ir trikotažo dirbiniai 
suverčiami, suvyniojami Į 
nepatvarų popierį, perrišami vir
ve ir vežami Į prekybos įmo
nes"...

"Dažnai menkai atrodo ir bui
tinės chemijos prekės" (Čia pras - 
čiausiai pasižymi muilas).

Klausė Šumauskas pats save: 
"Kurgi slypi liaudies vartojamų 
prekių blogos kokybės priežas
tys?" Ir čia pat atsakė, gana 
atvirai:

"Pagrindinė priežastis ta, kad 
Liaudies ūkio taryba, ministeri
jos ir žinybos, miestų ir rajonų 
tarybos, jų vykdomieji komite
tai permaža dėmesio skiria įmo
nėms, kurių ūkiniai vadovai pro 
pirštus žiūri į blogos kokybės 
dirbinių gaminimą".

Taigi, blogos padėties prie
žastis yra biurokratija, visa 
valdžia, kurios viršūnėje yra 
kaip tik tas pats Šumauskas. Ko
munistų partija užsispyrusi laiko 
visą pramonę monopolizuotą savo 
pastatytos biurokratijos rankose, 
ir nors mato, kad ji dirba blogai, 
tos blogumų priežasties nešalina, 
o kovoja su "privatininkišku- 
mu"...
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GIEDRA PRIE AUKURO
J. G r a b a u s k'a s

Žuvusiems dėl Lietuvos lais
vės paminklas puošėsi dailiu vai
niku, nors šeštadienio dangus, lyg 
jaunamartė, daugiau niaukėsi, 
negu šiepėsi. Lėtais zigzagais 
plavinėdami lapai leidosi žemyn 
ir šnarėdami, čežėdami guodė
si gelstančiai žolei, kai Jaunimo 
Centro kolonose jau žaidė žibin
tų sriautai su pavakario šešė
liais. Rudenėjanti Chicaga! Tai 
metas, kai tėvų jėzuitų namuose 
vėl sukunkuliuos Jietuvių veikla.

Šeštadienį, spalio 10 d., Jauni
mo Centran rinkosi gerai nusi
teikęs ČALM mokinių būrys, tė
vų komiteto nariai, mokyklos di
rektorius su ponia ir keletas mo
kytojų bei svečių. Koks kontras
tas! Kai gamta rengėsi sustin
gusio pogulio, per 30 mokinių bū
reliu lingavo didžiausiojon kla- 
sėn, niekieno neverčiami, bet vi
sų mielai kviečiami ir dar šil
čiau sutinkami. Šis Pobūvis -- 
tai tyli ketvirtojo mokyklos met
raščio pradžia. Į klegantį moki
nių būrį pažvelgus, piršosi džiu
gi mintis, kad tuo tarpu veltui 
pranašystė apie ''steikų" kepi
mą Žuvusiems už Laisvę pamink, 
lo aukure. Ačiū Dievui!

Gražiai sutvarkyta klasė --tai 
tėvų komiteto ponių nuopelnas. 
Jauki nuotaika supa vieno tikslo 
siekiančius pobūvio dalyvius. O 
tikslas labai paprastas --panau
doti amerikinės aplinkos galimu
mus lietuvių tautos reikalams. 
Tikslui siekti priemonės -- irgi 
aiškios, nors ir lėtos -- pratin
ti ir praktiškai mokyti lietuvių 
mokyklinį jaunimą rasti darnu
mą, o ne priešingybes, tarp sve
tingo JAV ir mūsų prosenių kraš
to. Tokia mintimi prieš 3 ru- 
denius šviesą išvydęs metraš
tis kasmet augo, tobulėjo ir pa
traukė mokinių dėmesį, žadino 
jų pasitikėjimą ir džiugino suau
gusiųjų spaudą. Mintis, kad lie
tuvių jaunimas, praktiškai ir anks 
ti įsijungęs spaudos darban, jo 
neužmes, pasirodė geresnė, nei 

Metraščiui leisti tėvų komiteto narys P. Stankevičius (kairėje) 
kalbasi su pernykščiu metraščio leidėju J. Šlajumi.

patosiniai šūkiai. Anksti užkurta 
ugnelė telktis prasmingoje kovo
je už prosenių kraštą ir kalbą 
neblėso, nes ji buvo jaunatviškai 
tyra ir nedirbtina. Tokiu būdu iš, 
vyresniųjų metraštininkų tarpo 
atsirado spaudos bendradarbių 
(Šošytė, Matulionis, Šukelytė, 
Valiukėnas ir kiti), uolių Pedago
ginio Lituanistikos Instituto stu
dentų ir t.t. Ši ČALM vidinės 
nuotaikos pakaita vyko pamažu ir 
dar tebevyksta, stiprėdama ir 
plisdama, visiems randant vietos 
mokyklos garbę keliančio ir tau
tai darbininkų ruošiančio metraš 
čio pavėsyje. Prasmingos veiklos 
skatintojai buvo tėvai (J. Šlajus, 
V. Šimkus, Bendoraičiai, Pakal
niškiai ir t.t.) bei mokytojai (D. 
Velička, dir. J. Masilionis, A. 
Šimaitienė, A. Dundulis, O. 
Krikščiūnienė ir kiti). Šiuo gi 
metu jų eilės dar labiau pagau
sėjo.

Ruošiamasis, iš eilės ketvir-

Dalis metraščio redakcijos: K. 
mosios dvi) ir Š. Valiukėnas.

tasis metraštis, jo buvusiam glo
bėjui pasiūlius, žengia už mo
kyklos ribų. Dir. J. Masilionio, 
tėvų k-teto pirm. P. Matulionio 
ir L.B. Chicagos Apygardos at

Chicagos Aukšt. Lituanistikos Mokyklos metraščio pobūvio daly
vių grupė: tėvų komiteto pirm. P. Matulionis, mokyklos direktorius 
J. Masilionis su ponia ir praeitų metų metraščio leidėjas J. Šlajus.

stovo V. Šimkaus neseniai iš
leistas atsišaukimas kviečia viso 
laisvo pasaulio lietuvių mokyklas 
dalyvauti šiemetiniame metraš
tyje. Šiai minčiai realizuoti pa-

Grabauskaitė, M. Norušytė (pir- 

galbon atėjo L.B. Chicagos apy
garda, paskirdama 500dol., nes ji 
įžiūrėjo užsimojimo vertę. Nėra 
abejonės, kad toks žestas įam
žins Chicagos apygardos vardą 
labiau, nei kas kitas.

Pobūvio metu išrinktas met
raščio redakcinis sambūris: mo
kiniai Š. Valiukėnas, V. Nakas, 
R. Vasiukevičius,K.Grabauskai
tė, M. Pakalniškytė, M. Norušy
tė ir A. Vaičeliūnaitė. Sambūrį 
globos dir. J. Masilionis, po 3 
metų sėkmingo darbo naštą buv. 
globėjui D. Veličkai perleidus.

Be L.B. Chicagos Apygardos 
paramos metraštininkams bus 
įteiktos premijos, skirtos dir. 
J. Masilionio, J. Žebrausko, Ben- 
doraičių ir buv. komitetų vardu-- 
J. Šlajaus. Ruošiamajam metraš
čiui visokeriopą pagalbą užtikri
no tėvų k-teto pirm. P. Matu
lionis ir metraščio reikalams 
narys P. Stankevičius.

Viena už kitą džiugesnės min
tys ir lūkesčiai pynėsi, šį po
būvį apleidžiant. Jei likimo ir

būtų leista "steikams" spirgė
ti aukure, jie ten čirškės dėl 
konkretiems darbams realios pa
ramos trūkumo. Jei taip atsitiks, 
tautos teismui atsakinės ne 
ČALM, tėvų komitetai, tėvai jė
zuitai bei lietuvių reikalams tei
kiama globa, o tik žodžiais -- 
ne darbais -- grindžiama veikla. 
Aukštyn smilkstą dūmai liudys 
ir veiklą buvus kilnią; priešingu 
atveju -- jie smarkiai drieksis 
pažeme.

PALM SPRINGS MINERALINIŲ 
VANDENŲ GYDYKLA

Netoli nuo Los Angeles,išgar
sėjusiam žiemos kurorte, įreng
tos moderniškiausios pasaulyje 
"SPA" --karštų mineralinių van
denų gydyklos, kur netik iš visos 
Amerikos, bet ir iš kitų kraštų 
čia suvažiuoja pasigydyti artritą, 
reumatizmą ir kit. negalavimus. 
Šie karšti mineral. vandenys bu
vo atrasti labai senai čia gyve
nusių indėnų.

Palm Springs kurortas dar ir 
tuo žymus, kad čia ištisą žiemą 
šilta -- 20 šilčiau kaip Los An
geles, labai mažai lyja -- 340 
saulėtos dienos metuose.

Šis palmėse ir žalumynuose' 
paskendęs miestelis yra išaugęs 
dykumoje ir yra iš visų pusių 
apsuptas aukštų kalnų. Šiltas, 
tyras ir sausas dykumų bei kal
nų oras, sutraukia čia kasmet 
tūkstančius turistų.

Netrūksta Palm Springs’e ir 
pramogų. Yra daugybė gerų re
storanų, naktinių klubų su įvai
riausiomis programomis, kurio
se neretai dalyvauja ir filmų ar
tistai. Čia turi savo vilas žy
miausi filmų artistai: BingCros- 
by, Bob Hope, Frank Sinatra, 
Lilly Pons, Lucille Bali ir kiti. 
Jų tarpe ir mūsų Rūta Lee-Kil- 
monytė. Palm Springs yra buvo
ję daug U.S.A. prezidentų o buv. 
prez. Eisenhoweris turi čia savo 
vilą ir praleidžia žiemas lošda
mas golfą.

Lietuvių čia tik kelios šeimos.

AUSTRALIJOS LIETUVIAI

* IŠ LIETUVOS PAS SŪNŲ 
Į AUSTRALIJĄ nesenai atvyku
si Zelenkevičienė pasakojo, kad 
nusivylimas Vakarų pasauliu Lie 
tuvoje kad ir didelis, bet viltis, 
kad bus susilaukta šviesesnių 
dienų ugdoma ir palaikoma.

* LIUCIJA ŠEŠTAKAUSKAI- 
TĖ iš Melbourno, baigusi to 
miesto universitetą, jau kuris 
laikas tarnauja JTO New Yorke. 
Mokėdama daugelį svetimų kal
bų, ji nesunkiai užsitarnavo JTO 
vadovybės dėmesį ir dabar dar 
6 mėn. pratęsė savo buvimo JAV 
laiką.

* TEISININKĖ GRAŽINA BI- 
VEINYTĖ, kurį laiką praktika
vusi advokatūrą Sidnėjuje, ruo
šiasi vykti į Europą teisių stu
dijoms papildyti.

* MADŲ PARODOS, pasirodo 
įėjo į madą ir Australijos lie
tuvių tarpe. Lapkr. 24 d. madų 
parodą ruošė Adelaidės moterų 
sekcija vietos lietuvių namuose.

* ADELAIDE PER SPALIO 
MĖN. pasižymėjo lietuviškų pa
rengimų gausa. Adelaidės Lie
tuvių teatro trupė pasirodė net 
dviejuose spektakliuose su ko
medija "Slidus pusmilijonis".

* STUDENTŲ SĄJUNGA bu
vo suruošusi jaunųjų dailininkų 
parodą, kurioje pasirodė R. Dau 
galis, B. Mikužytė, R. Puodžius 
ir Žiba Marš.
_ * DIDELIU PASISEKIMU PRA

ĖJO ir Lithuania Choro koncer
tas, papildytas tautiniais šo
kiais. Chorui vadovauja muz. V. 
Šimkus. Šokių grupei vadovauja 
B. Lapšienė.

Norintiems šią vietovę aplanky
ti patogu apsistoti Pr. Jakubaus
ko viloje "Gintaras". Už labai 
prieinamą kainą kambariai su 
visais patogumais ir virtuve. 537 
Calle Palo Fierro, Palm Springs, 
Calif., Telef. 324-1892.
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AUKOTOJAI LIETUVIŠ
KOS ŠIRDIES FONDUI
Detroit, Mich. — š. ša- 

deika; Chicago, III. — Vla
das Mieželis, Korp. Neo-Li
thuania Vyriausioji Valdy
ba; East Chicago, Ind. — 
Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sąjunga; Riverside, III. — 
Dr. P. Jonikas. Vienas as
muo prašė neskelbti. Dabar 
prisiųsta $43.00. Pirmiau 
prisiųsta — $2,223.50. Au
kotojams širdingai dėkui.

Išplaukiu į Naująją Ze
landiją ir Australiją.

Juozas J. Bachunas, 
Sodus, Mich.

Vytauto Augustino
LIETUVOS VAIZDŲ 

ALBUMAS
LIETUVA 

yra geriausia dovana viso
kiomis progomis. Albumo 
vaizdai kalba apie Lietuvą 
visiems suprantama kalba, 
todėl jis tinka visiems, kas 
kokia kalba bekalbėtų. 
Albumas LIETUVA yra 

gražiausia Kalėdinė 
dovana.

Kiekvienam verta jį pačiam 
įsigyti ir kitam dovanoti, 
ypač mūsų draugams ameri
kiečiams.

Užsakymus siųsti: 
Ateitininkų Federacija, 
916 Willoughby Avė., 
Brooklyn 21, N. Y.

Gaunamas ir pas platintojus. 
Kaina — $5.00.

Užsisakyk tuojau!

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI

PRENUMERATĄ

e

Every Other Week
DFPOSIT . . . HAVF 

$22°251*B. . . $50 
*42° mm.. $100 

*102°mm.. *250

Dirvos konkurse premijuotasis romanas

(18)
— Labas, ponia Pušiniene! Kaip gyvuojat?
— Sveikas, sveikas. O kaip tau, Gediminai?
— Viskas gerai. Bosas atostogose, tai aš bosauju.
— Ir bomauji, sakai, a?
— Taigi. Kaip ir statybą tikrinu. Sakau, užva

žiuosiu pas ponią Pušinienę. Gal dėžutę kiaušinių, ar 
ką ...

— Ak tu, velniau! Kiek tų kiaušinių ir besuryji! 
Išsivežei gi neseniai...

— Kiaušinienės prisiplaku, su alum geriu. Jaunas 
pilvas, daug telpa. Vokietijoj išbadėję ....

— Badavot jūs tenai! Tik lojat, skundžiatės. O 
atvažiavot kiti labiau nusiganę už mus. Ir jau tiek 
metų! Nusipenėjai, kaip paršas, žmoną, va, įsigytum, 
nors būtų kam tave apmušti...

— O Danguolė muša Antaną, a? žmonos turi 
vyrų klausyt!

— žiūrint, kokių vyrų. Tau reiktų duot, kad net 
oda sproginėtų!

— Už ką gi? Už ką, ponia Pušiniene? Ar aš ne
geras ?

Bdčiuoja man ranką. Du kartu. Juodos kudlos su
sirangę, nors papešk.

— Geras, jau geras, — susijuokiu. — Kai miega, 
visi geri.

— Morta Kirlytė, a? Gražiausia buvo Mickūnų 
merga! Pušinis ūsus nusikramtė, visiems bernams pa
vydėdamas, a?

— Eik tu! — šeriu atgalia ranka per petį. Jau 
pradeda, kad jį perkūnėlis, jau girs, los, kol visko išsi
prašys.

— O dabar — geriausia šeimininkė! Ar vaišins, 
ar pardavimui, ar giminėms — kaimynams atidavi
mui ... Sūriai — kaip lėkštės, sviestas — kaip ginta
ras. Kiaušiniai nuplauti, įvyniojimo skarelės baltos, 
popieriniai maišiukai nesuglamžyti. .

Noriu pykt, mušt, keiktis. Bet gi teisybę velnias 
kalba! Kiti nepastebi, o jis viską užmato. Kitiems ne
svarbu, o jis pamato ir pasako.

— Ilgai neužsibūsiu. O kaip gi Marė?
— Marė — kaip Marė. Pyktauja, šėlsta, nei kaip 

žmogui pasakyt.
— Vežkit pas daktarą, Pušiniene. Negailėkit pi

nigų, vežkit.
— Gera tau pasakyt! Nei ji pas daktarą nori, nei 

kaip prisiruošt. Visi užsiėmę, darbai darbus veja. Tony 
irgi liepia vežt pas specialistą. Sako, Danguolė šitų 
ligų nepermano. O kas gi nuveš? Pranas — tai darbe, 
tai lauke. Tėvas nevairuoja. Nuvežtum, va.

Danyla apsidairo. Gailisi, velnias, prasitaręs. Iš
siima nosinę, ilgai šluostosi kaktą ...

— Nebijok, nereikės, — sakau, — nei namie Ma
rės nėra. Buvo atleista, vėl gavo darbo. Bet, aš manau, 
pasiblaškys ir nurims. Vis tie, matai, pasikeitimai... 
Ištižėlės tos! Šių la/ikų moterys — tai nė supuvusio 
kiaušinio nevertos!

— Kodėl jūs, ponia Pušiniene, stipri? Kodėl jūs 
vis nuotaikoj, vis darbšti ir energinga?

— Nustok! — šeriu vėl per petį, bet negaliu išsi
laikyti nesijuokus, žaltys, velnias, raganius. Moka

jis! Liežuvį medum pasitepa atvažiuodamas. Gražių 
žodžių iš knygų prisiskaitęs .. .

— Tai kaip, ponia Pušiniene? Na, neduosit, tai 
neduosit. Parvažiuodamas nusipirksiu krautuvėj.

— Duosiu, jau duosiu. Ką tau darysi!
— Tai dėkui! Ačiū labai, ponia Pušiniene!
Bučiuoja ranką, net prilipdamas lūpomis, kelis kar

tus. Moka velnias. Pataikauja, meilinasi. O Čikagoj, 
parengime, tik pasisveikina ir nubėga. Nei pašnekėti 
laiko neturi. Bet ką tu padarysi. Jie mokyti, daug pa
žįstamų, užimti. Gerai, kad užvažiuoja, neužmiršta. 
Pajuokaujam, susibaram ir susitaikom — nors nenuo
bodu.

— Matai, Gediminai, aš tau pasakysiu. Dirbk, 
kad turėtum. Dirbk ir kitam duok. Negailėk. Į karstą 
neįsidėsi, tenai nenusineši.

— Teisybė, ponia Pušiniene, teisybė!
Giria, raitos, kaip žalčiukas. O pats — šykštus, 

kietas, kaip karna. Nuvažiuojam į gegužinę, tai sukas, 
kad tik nereiktų bilietų nupirkt.

— Visi mirsim, Gediminai. Negi su saule žmogus 
gyvena. Dirba, stengiasi, daiktą prie daikto neša, o 
pasisuka liga, tai keberiokšt, ir — tave penkius metrus 
daun ... Užkasa, užtaiso, nei nesucypsi. Gėlių palieka, 
o patys nuėję užmiršta. Tai nors gyvendamas širdį pa
rodyk! Jeigu tavęs nebeatsimins, tai daiktas, kurį do
vanojai, ar geras žodis, kurį pasakei, tavo nuolankią 
širdį primins.

— Kas nežino Mortos Kirlytės? Kas nemyli Puši- 
nienės? Oi, tos rankelės, darbščios ir dosnios!

— Šunadunti tu! — pastūmiu jį ir, vistiek, šie- 
piuosi. Tokia būtų ilga diena vienai. O dabar, va, užva
žiavo, paalasijom ...

(Bus daugiau)
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MAIRONIS 1862.XI.2 - 1962.XI.2

Jeigu laiką galėtumėm ištiesti, 
lyg baltą drobę, tai vieno ar kito 
amžiaus istoriniai įvykiai,moks
lo ir meno laimėjimai ir ryškių
jų asmenybių veidai tame didelia
me lauke sudarytų nepaprastą pa
veikslą. Tačiau atskirų tautų is
torijos surašomos į storesnes ar 
plonesnes knygas, kuriomis vieni 
iš mūsų domisi ir jomis grindžia 
savo siekimų bei idealų kelią, o 
kiti iš to gaivaus šaltinio visai 
nenori atsigerti...

1962 m. XI. 2 d. buvo lygiai 
šimtas . metų, kai gimė lietuvių 
tautos Atgimimo dainius Jonas 
Maironis - Mačiulis. Tariama, 
kad atskiros tautos gyvenime vie
nas amžius nėra ilgas laiko tar
pas, o tačiau kiek per tą šimt
metį senelių, tėvų ir mūsų pa
čių išgyventa, patirta ir išken
tėta! Vieną to amžiaus laikotar
pį, drauge su Maironiu, vadina
me naktim be aušros, kitą galė
tumėm aptarti vaižgantinių pra
giedrulių sušvytėjimu, o dar kitą 
ir vėl pakilusia, niekad neregėta 
ir siaubinga sutema... Marios nu
rimsta ir spindi^ lyg veidrodžiai, 
o, žiūrėk, ir vėl jos siautėja 
grėsmingom bangom. Berods, ma
rių neramumą atspindi ir mūsų 
gyvenami laikai.

1862 m., kai Maironis gimė, 
buvo išvakarės bręstančių nera
mumų Lietuvoj. Dar jis nebuvo 
iškopęs iš kūdikio vystyklų, kai 
senoj lietuvių žemėj įsiliepsno
jo sukilimas. Žiaurūs maskoliai, 
dar žiauresnių generolų vadovau
jami, 1863 m. sukilimą užgniau
žė. Lietuviai, kovodami su dal
gėm ir primityviais ginklais, ko
vos dėl laisvės nepajėgė laimėti, 
bet jie akivaizdžiai parodė savo 
herojižmą, ryžtą ir apsisprendi
mą už laisvą ir nuo okupanto ne
priklausomą gyvenimą.

Mes esame tų sukilėlių vai
kaičiai. Mano senelis, 1863 m. 
maišto pasėkoj netekęs žemių 
ir turto, iš naujo gyvenimą pra
dėjo nedidelio palivarko Pikčiūn- 
dvario (Seredžiaus vi.) nuomi
ninku. Daugumas būdami tokie, ge
rai žinom, kokį kalvarijų kelią 
ėjo lietuvių tauta beveik ištisus 
penkiasdešimt, metų. Kelionė į 
Sibiro katorgą ir mirtį lietuviui 
patriotui jau nuo senų dienų pa
žįstama.

Maironis ano meto reakcinį 
carinės Rusijos valdymą apibū
dino nemirtingu poezijos vaizdu 
-- naktim be aušros, nors labai 
galimas dalykas, kad jis tą nak
tį matė iš gilios senovės ateinan
čią. Deja, -- galingu balsu turė
tumėm šaukti, -- deja, lietuvių 
tautos trėmimas į Sibirą po šim
to metų nesumažėjo, bet kelia- 
riopai padidėjo! Rūsti mūsų tau
tos dalia -- būti slenksčiu tarp 
dviejų pasaulių -- ir vėl, lyg 
nuodinga strėlė, laisvo ir su- 
klestėjusio gyvenimo sparnus pa
kirto. Nors ir kitų vardu save 
vadindami, nors ir nauja misi- 
jonizmo liga sirgdami, tie patys 
imperialistai lietuvių tautą be ato
dairos tremia ir žudo. Galim ne
sunkiai suprasti ir pajausti, kaip 
dabar nejauku ir šalta Maironiui 
Kauno katedros pasieny, nors ir 
amžinu miegu, miegoti...

Gyvendami savo dienas, susi
duriam su negirdėta hipokrizija, 
su žmoniškumo principų bankro
tu, su žmogaus sergančios dva
sios apraiškom. Kai mokslo at- 

- radimai, technikos pažanga, ro
dos, visiem žemės gyventojam 
galėtų laiduoti laisvą, sotų ir 
laimingą gyvenimą, tai grūmo
jantis chamas, milijonus savų ir 
svetimų žmonių pavergęs, dešimt
mečiams sudaro tokias sąlygas, 
kuriose žmoniškumas, laisvė, 
demokratija, kaip sąvokos, pra
randa savo prasmę.

Mūsų nerimas galėtų būti ma
žesnis, jeigu moralės principų 
atkakliu gynimuatosvarąsudary
tų Vakarai. Deja, hipokritų gal
vos ir čia yra didelė talka tam, 
kuris burnoja ir grūmoja, kaip 
Zaporožės kazokai Turkijos sul
tonui.

Matydamas visa tai savo aki
mis, ką dabar galėtų pasakyti 
Maironis? Didžiai sunkiom ca
rinės Rusijos valdymo dienom 
jis, gal ne visada pats tvirtai ti
kėdamas, skelbė tautos prisikė
limą, kėlė ir žadino optimizmą, 
galingu balsu surikdamas:

O tačiau Lietuva
Juk atbus gi kada:
Ne veltui ji tiek iškentėjo!..

Kai šiandien į Maironio balsą 
įsiklausai, sunku jam netikėti,

STASYS SANTVARAS
dar sunkiau savo tikėjimo silp
numu jį apvilti...

Jonas Maironis-Mačiulis gimė 
1863 m. sukilimo išvakarėse, tai
gi jis yra kovų dėl laisvės vaikas. 
Nėra abejonės, kai jis paaugo, 

MAIRONIS Dail. Adomo Varno portretas

kai pradėjo mokslus eiti, tėvai 
ir giminės apie tą sukilimą jam 
nemažai kalbėjo. Ilgainiui Mai
ronio širdy tas subrandino savo 
tautos meilę ir apsisprendimą 
kurti poeziją lietuvių kalba, kas 
nakty be aušros nežadėjo nei gar
bės, nei didelio garso, o neabe
jotinai sudarė daug pavojų būti 
paniekintam, apšmeižtam ir net 
į Sibiro taigas ištremtam.

Maironio tėvai, Pasandravio 
dvaro savininkai, buvo laisvi vals
tiečiai, bendravo su savo krašto 
aplenkėjusia bajorija, bet nuo lie
tuviško kamieno neatitrūko. Prof. 
J. Brazaitis, kadaise parašęs 
monografiją apie Maironį (mono
grafijos rankraštis paliktas Lie
tuvoj), taip sako: "Maironis iš
vengė savyje socialinio konflikto 
tarp valstiečių ir bajorų, tarp ne
turtingų ir turtingų ir netapo tik 
vienos katros pusės atstovu ko
votoju; tautiniu atžvilgiu -- Mai
ronis gavo tvirtą lietuvišką kaimo 
pagrindą, kuris buvo atviras įta
kai bet kurios kultūros, ateisian
čios su gyvenimo eiga, jei toji 
kultūra neprieštaraus nuo ma
žens Maironio prigimtyje įaugu
siai savožemės, jos žmonių, pra
eities ir tradicijų meilei" (Žiūr. 
Liet. Enciklopedijos XVII t., 111 
Psl.).

1873-1883 Maironis mokėsi Kau
no rusų gimnazijoj. Būdamas 
šeštoj klasėj, pradėjo eiles ra
šyti lenkų kalba. Baigęs gimna
ziją, 1883-84 m. Kijevo universi
tete studijavo literatūrą. 1884 m. 
jis grįžo į Kauną ir įstojo į ku
nigų seminariją, kurioj studijavo 
iki 1888 m. Tuo laiku seminari
joj lietuvių kalbos ir literatūros 
prof. buvo Kauno pavyskupis ir 
Anykščių šilelio autorius Ant. 
Baranauskas. Profesoriaus poe
tinis garsas dar labiau sustipri
no Maironio apsisprendimą už 
lietuvybę ir kūrybą lietuvių kalba.

1888-92 m. Maironis studijavo 
Petrapilio dvasinėje akademi
joje. Ten už darbą De iustitia 
et jure gavo magistro laipsnį. Po 
to du metus profesoriavo Kauno 
kunigų seminarijoj, o nuo 1894 
iki 1909 m., taigi ištisus 15 metų 
buvo Petrapilio dvasinės akade
mijos inspektorius ir moralinės 
teologijos profesorius. 1903 m. 
čia jis gavo teologijos daktaro 
laipsnį. Maironio buvimas aka
demijoje turėjo netiesioginės 
reikšmės liet, tautiniam kilimui 
Petrapilyje: pats lietuvio poeto 
buvimas inspektoriaus pareigo
se kėlė lietuvių studentų pasi
didžiavimą; padėjo įeiti į profe
sūrą kitiems lietuviams; Mairo
nio autoritetingos paramos susi
laukė ir kt. Petrapilio lietuvių 
darbai.

1909 m. Maironis buvo pakvies 
tas Kauno kunigų seminarijos rek
torium. Pirma vieša kalba į klie
rikus prabilęs lietuviškai, Mairo 
nis sulaužė tradiciją viešomis 
progomis vartoti lenkų ar loty
nų kalbą. Su tuo momentu, -- sa 
ko prof. J. Brazaitis, -- atėjo 
persilaužimas seminarijoje lie
tuvybės naudai. Maironis buvo

Mogiliavo garbės kanauninkas, o 
vėliau žemaičių kapitulos prela
tas. Jo kandidatūra buvo, statoma 
ir į Žemaičių vyskupus, taigi į 
Merkelio Giedraičio ir Motiejaus 
Valančiaus sostą, bet lenkų intri
gos Romoj padarė, kad Maironis 
vyskupu nebuvo paskirtas. Būda
mas tos pačios seminarijos rek
torium, lietuvių tautos Atgimimo 
dainius Maironis mirė Kaune, 
1932 m., birželio 28 d. Jis yra 
palaidotas Kauno arkikatedros ba
zilikos pietiniame pasieny, o ant
kapy iškalti jo paties iš Raseinių 
Magdės parinkti žodžiai: "Kaip 
man gaila to balto senelio..."

Galvoju, kad kiekviena proga, 
kai kalbam apie savo žymiuosius 
žmones, nebūtina kartoti visa, 
kas jau kitų apie juos pasakyta. 
Gal neišvengiama tai daryti tuo 
atveju, kai su aptariamu asmeni- 
mi pats nesi turėjęs jokių asme
ninių ryšių. Tačiau, jeigu yra prie
šingai, tai kiekvienas asmeniš
kas ryšys, ar jis būtų gilesnis, 
ar tik paviršutinis, pvz., su Mai
roniu, jau yra nauja medžiaga jo 
darbams apibūdinti, jo asmenybei 
atkurti ir paryškinti.

Maironis mano gyvenime pa
sirodė vaikystės ir ankstybos 
jaunatvės dienom. Pasirodė, kaip 
milžinas, kurio kito tokio tada 
nepajėgiau jokioj pasakoj atras
ti. Kai tik pradėjau suvokti, ką 
Maironis nori savo poezija pa
sakyti, jis pradėjo mane paverg
ti ir jaudinti iki širdies gelmių. 
Ta buvo 1915-18 m., kai aš lan
kiau Ryto d-jos gimnaziją Vil
niuje. Pavasario balsai, o kiek 
vėliau Jaunoji Lietuva, buvo tos 
knygos, kurios mane užbūrė, ku
rios man padėjo suvokti, kas aš 
esu ir ko noriu siekti. Tų veika
lų įtakoj, būdamas tik antroj ir 
trečioj klasėj, pats pradėjau ei
les rašyti. Tos mano eilės turėjo 
būti labai maironiškos savo tu
riniu ir forma. Man itin gaila, 
jų visas storokas sąsiuvinys din
go Kaune dar Nepriklausomoj Lie 
tuvoj. Atseit, ir aš priklausiau 
maironinei poezijos mokyklai.

Maironio Pavasario balsų rin
kinį beveik visą mokėjau minti
nai. Jo poeziją, kai tik pamokos 
būdavo paruoštos, deklamuo- 
c a vau pats sau balsu, deklamuo
davau ją ir mokinių vakarėliuo
se. Tada pirmą kartą gyvenime 
pajutau ir žiūrovų salės plojimų 
šilimą. Ypač sekdavosi man sa
kyti vienas Maironio eilėraštis, 
kurio pradžią ir dabar gerai 
prisimenu:

Ojczyzna jums kvepia, ne 
žemė tėvynė,

Maitinanti jūsų pilvus;

AKIMIRKOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Bronys Raila

Inteligentų dauba
Koks buvo įdomiausias ir raiškiausias nepri

klausomos Lietuvos gyvenimo sektorius? įdo
miausias visuomeniškai, politiškai, ūkiškai ir 
literatūriškai? Ir kai čia keliu tokį klausimą, tai 
ypač norėdamas išsiaiškinti "literatūriškai".

Jei Vilnius nuo pat valstybės atsisteigimo 
pradžios per du dešimtmečiu būtų buvęs Lie
tuvos sostinė, be dvejojimų atsakytume: aišku, 
Vilnius. Šis tikras ir labai gražus didmiestis 
neabejotinai būtų užgožęs visos mūsų tautos 
politinį, kultūrinį ir emocinį gyvenimą.

Bet kai pilsudskiniai lenkų imperialistai at
skyrė jį nuo Lietuvos geležine uždanga, o mes 
išvedėme demarkacijos liniją ant kartelių pa
mautomis šiaudų gryžtėmis, tai apie likusios 
Lietuvos įdomiausią sektorių jau buvo sunko
ka vienodai susitarti. Daug kas sakėme ir šian 
dien tebesakytume: na, aišku, kas gi kitas, jei 
ne Kaunas.

Taip, Kaunas buvo prakeiktai įdomus mies
tas, iš rusiško provincijos garnizono miestuko 
skubiai augęs į didmiestį ir tapęs visų visokių 
mūsų anuometinių tragikomedijų centru. Bet 
jis vis buvo kažkoks dar netikras didmiestis. 
Gyveno čia ir veikė valdžios ir pinigo viršū
nės; ūžavo restoranai, viešbučiai, kavinės ir 
klubai; buvo aukštosios mokyklos, būriai nau
jų inteligentų, frakai ir net cilindrai, turtas 
ir skurdas. Bet ir kaimiečio sermėgos pasi
rodydavo. O svarbiausia, po fraku ir cilindru 
dažnai dar tūnodavo tas pats mūsų gerasis so
dietis, kaip lygiai dar dažnesnis nevalyvas 
chamas.

Todėl dauguma sakydavo: niekas kitas, tik 
sodžius, tik mūsų tiadicinis kaimas aplink 
valsčiaus miestelį buvo ir liko pats svarbiau
sias, raiškiausias ir įdomiausias lietuvių tau
tos gyvenimo sektorius. Ir ypač literatūra bei 
menai mylėjo, gerbė, aukštino, tyrinėjo šį kai
mą -- mūsų tautos pamatą ir visokios stipry
bės šaltinį. Bet kadangi nuo Donelaičio ligi 
Žemaitės ir nuo Žemaitės ligi Alės Rūtos tas 
kaimas mūsų literatūroje buvo taip plačiai ir 
be atnaujintų išraiškos priemonių išlukštentas 
(išskyrus tik gal vėlesniais laikais M. Kati
liškį), tai mums daugeliui tas kaimas ir baž
nytkaimis literatūroje beveik nusibodo.

Nejaugi nieko nebebuvo įdomesnio ir būdin- 
gesnio mūsų augančios valstybės gyvenime?

Man rodos, buvo dar vienas sektorius, ge
rokai visų ir net rašytojų pražiūrėtas.

O gi apskrities miestas! Mano galva, ap
skrities miestas -- toks, kaip Šiauliai, Pane
vėžys ar Marijampolė -- buvo kažin tik ar ne 
pats įdomiausias mūsų besikeičiančios ir mo
derniškai bręstančio tautos gyvenimo paveiks
las. Jame kilo ir reiškėsi visos miestų ir mies
čionių gyvenimo žymės, o čia pat apylinkėse ir 
po panose tiesėsi kaimai su savo sodiečiais -- 
abu dažai, sielos ir būdai gyvai ir organiškai 
maišėsi. Ir jeigu sodiečiai kopijavo ar mėg
džiojo miestų gyvenimo "stilių", tai ne Kauno, 
kuris jiems būdavo per toli, bet savo apskri
ties miestus, su kuriais jie turėjo nuolatinių 
santykių.

Galėjome laukti, kad mūsų rašytojai susi
domės nauju lietuvišku gyvenimu apskrities 
miestuose. Bet jiems vis tik arba Kaunas, 
arba sodžius, -- kraštutinybės. Gi apskrities 
miestas-jungiklis lyg ir nieko nebūtų reiškęs.

Tačiau anuomet dar visai jauna rašytoja Pet
ronėlė Orintaitė susidomėjo ir apskrities mies
tu. Jeigu ir ne visu, tai bent jo "inteligentais", 
ir apie tai dar 1937 metais išleido romaną, 
vardu "Daubiškės inteligentai", kurį šiomis die
nomis Londono Nidos leidykla dviem tomeliais 
pakartojo mūsų "tremties" skaitytojams.

Petronėlė, tauri ir švelni mano kauniškių 
literatūrinių studijų meto vyresnė draugė, šiuo 
tarpu pastoviai vasaroja Los Angeles palmių ato
kaitoje. Tad knygai išėjus ir man ją beskaitant, 
kartą išsišnekėjome apie Daubiškę. To apskri
ties miesto inteligentai, sakė Petronėlė, aišku, 
yra literatūrinė fikcija, bet jie nėra visiškai iš

sigalvoti, o kiekvienas turi savo prototipus, 
matytus ir pažintus Vilkaviškyje, o ypač Šiau
liuose. Tie inteligentai buvo mūsų gyvenimo 
tikrovė ir teisybė.

"O kodėl antrą kartą leidžiant, neperdirbai 
romano?" paklausiau autorę. "Man atrodo, kad 
apsčiai buvo taisytinų ir tobulintinų vietų".

Petronėlė tan klausiman atsiliepė melancho
liškai: "Ach, būtų per didelis darbas ir kažin ar 
būtinas. Tada geriau visai ką naujo reikėjo ra
šyti. Palikau paveikslą, koks buvo, nors žinau 
ir jau girdžiu priekaištų, kad per tamsiai nupie
šiau mūsų didžiai gerbiamuosius ano meto pro
vincijos šviesuolius”...

Paaiškinimas mane patenkino, ir nusprendžiau 
autorės daug nebebarti, nors anksčiau buvau ke
tinęs įkyriai kibti... __

Taip, "Daubiškės inteligentai" dar nebuvo li
teratūrinis šedevras. Tai buvo dar jaunos rašy
tojos darbas ir jos antrasis romanas. Becentri- 
nės intrigos, su daugybe "herojų", kurių istori
jos deramai neišnarpliojamos, su dirbtine ir ne
būtina "pedagogine idėja" pabaigoje, vieną latre
lį paverčiant labai pozityviu žmogeliu (kai sun
kiai susirgęs ir mirties išsigandęs, jis nutarė 
"atsiversti į gerą kelią"...).

Bet Daubiškės miesto vienos "šviesuomenės" 
dalies vaizdas visdėlto išėjo ryškus, platus ir, 
kaip daugelis prisimintume, turbūt nemelagin- 
gas. Autorė, priešingai didiesiems grožinės 
prozos klasikams, nepaslepia savęs, kaip ko
mentatorės, ir todėl žmones ir įvykius piešia 
subjektyviai. Tai būtų stambi gero romano yda, 
nors daugelis tokių aprašomųjų vietų man pati
ko savo įžvalgumu ir gyva kalba.

Pavyzdžiui, ano meto provincijos gražuolių 
vedybiniai planai ir skoniai. "Na, tūkstantinė
mis braškanti gražuolė žino savo vertę (nesvar 
bu, kad rauplėta ar užlaužtanosė) --ir neskuba 
įkišti savo kraitį į tokį gana rizikingą biznelį: 
tekėti už pliko valdininkėlio ar plono leitenan
to. Vyrukų jaunas amžius ar šviesus plaukas 
moterims brilijantų neatstoja... Dabar net sal
džiosios gimnazistės, vos į aukštakulnius ba
čiukus įsistiebusios -- gaudo šypsena pašauti 
kokį lobingą inžinierių ar aptukusį advokatą. O 
jei gydytojas ar diplomatas pasitaiko sučiupti 
ant meškerės --ir plinkantis pakaušis išeina 
už gera"...

Niūroki ir tamsoki vaizdai teiškyla iš pa
skendusio Daubiškės inteligentų, vyrų ir mote
rų, ponaičių ir panelių pasaulio. Net galėtum 
nustebti, kaip tokios šviesuomenės vadovauja
ma Lietuva dar galėjo du dešimtmečiu nepri
klausomai išgyventi. Autorė anuomet fiksavo 
savo laikotarpį ir aplinką, savo betarpiškus ir 
dar garuojančius įspūdžius. O paprastai tik iš 
ilgesnio laiko atstumo ir atokesnės perspekty
vos tegalima plačiau ir visapusiškai pažiūrėti. 
Net ir prie New Yorko Empire Statė Buildingo 
jeigu per arti prieisi, tai gal tik kokias tris 
pėdas cemento tepamatysi.

Šiandien kiekvienas sutiksime turbūt, kas 
anuos laikus ir vietas išgyvenome, kad ne vis
kas buvo tik daubos mūsų apskrities mies
tuose ir jų šviesuomenėj. Kiekvienas iš tų 
miestų augo, tobulėjo, modernėjo. Tad buvo ir 
šviesesni protai, kurie galvojo; ir širdys, kurios 
savo miestus mylėjo ir dirbo bendrai visos ša
lies pažangai. Todėl lietuviškas apskrities mies - 
tas dar tebelaukia savo žodinio tapytojo, kuris 
matys ir išgyvens visas jo spalvas. Ir šiandien 
tat gal būtų lengviau, negu anuomet.

Pagaliau, inteligentų likimas dažnai būna 
tragiškesnis už sodiečio. Iš jų laukiama, kad 
jie koptų į kalną. Gi jų didelė dalis vis paslys
ta ir nurieda į daubą.

Ar mažai tokių pat lietuviškų inteligentų dau
bose tūnoja, pvz., dabar Amerikoje? Orintaitės 
romane mes surasime savo senus tėvus ir ma
mytes, brolius ir sesutes. Ir tada moralistams 
gal bus mažiau pikta.

Ne protėvių žemė, kurios 
išsigynę,

Begarbinat lenkų dievus...

Poetinės kūrybos požiūriu šis 
Maironio eilėraštis nėra iš tų, 
kuriuos vadiname jo šedevrais. 
Tačiau savo drąsa, aiškia min
tim ir patriotizmu jis mus kėlė 
nuo suolų, gaivino ir stiprino. 
Gal dėl to, kad mes, vaikai, tada 
gyvenom Vilniuje ir visa būtim 
jautėm lenkomanijos ir liet, tau
tos lenkinimo padarinius. Ilgiau, 
kaip pusę metų, mūsų gimna
zijai įsikūrus Vilniuje ir jo gat
vėse mums prabilus lietuviškai, 
senų ir jaunų, kvailų, o kartais 
gal ir protingų, būdavom palydi
mi pašaipingu "sakė-pasakė, sa-, 
kė-pasakė"... Žinoma, greitai 
mes nuo to išgamų įžūlumo ap- 
sigynėm, bet Maironio Ojczyzna 
ir toliau nesiliovė mūsų širdžių 
kaitinusi.

1918 m., velykinių atostogų me
tu, dėl įkyrėjusio badmiriavimo, 
kurį kentėm mokinių bendrabuty, 
iš Vilniaus į tėviškę, Seredžiun, 
pasileidau pėsčiom. Tuo metu 
Kaune siautė šiltinės epidemija, 
tai leidimą keliauti gavau lanku 

-- pro Širvintus,Ukmergę, Jona
vą, Babtus ir Vilkiją. 16-tus me
tus einančiam vyrui, tai buvo ne
menkas žygis. Tačiau gal būdin
ga ypač tai, kad leisdamasis į tą 
tolimą ir gana pavojingą kelionę, 
greta vadovėlių savo kuprinėnįsi
dėjau Maironio Pavasario balsus, 
Jaunąją Lietuvą ir Fausto Kir- 
šos pirmąjį poezijos rinkinį Ver
petus. To paties Kiršos, kuris 
dabar drauge su mumis gyvena 
Bostone. Prie tėviškės vartų, 
ant pavasarį plačiai išsiliejusios 
Dubysos, mane pagavo vokiečiai, 
gerokai savo "vachėse" patardė 
ir, nieko neatėmę, palydėjo j na
mus, matyt, norėdami įsitikinti, 
ar tikrai aš esu to krašto vaikas. 
Netrukus, dar tą patį pavasarį, 
vokiečių valdžia mane privertė 
mokytojauti pradžios mokykloj. 
Tam darbui aš dar nebuvau pa
siruošęs, buvau tik pusbernis, 
bet, kai mokytojų buvo didelis 
trūkumas, valdžia, matyt, džiau
gėsi mane pagavusi. Atsimenu, 
kad tame neįprastame darbe par
sinešti Maironis ir Kirša buvo 
mano nepakeičiami' talkininkai. 
Kai pavargdavau ar nepajėgda
vau savo mokiniams kitų mokslų 

įkvėpti, tai griebdavausi tų kny
gų ir tuštuma tuoj pasidarydavo 
turininga...

Tą epizodą papasakojau tik dėl 
to, kad ne tik linkiu, bet ir visa 
širdim trokštu, jog čia, Ameri
koj, atsirastų nors būrelis lie
tuviško jaunimo, kuris su tokiu 
pietizmu, su tokia meile ir pa
garba žiūrėtų į lietuvių dailiojo 
žodžio kūrybą ir to žodžio kū
rėjus.

Gyvą Maironį pirmą kartą pa
mačiau 1919 ar 1920 m. Kaune. 
Popiečių valandom, dažniausia 
su prel. A. Jakštu-Dambraus- 
ku, juodu išeidavo pavaikščioti 
Kauno gatvėm. Vaikštynių pla
nas, matyt, būdavo iš anksto su
darytas ir beveik niekad nesi
keisdavo. Kelionę pradėję sena
miesty, Maironis iš savo namų, 
o Jakštas iš šv. Kazimiero d-jos 
rūmų, palikę Vilniaus ir Prezi
dento gatves, juodu Ukmergės 
plentu (vėliau Savanorių) pasi- 
keldavo J kalną, paeidavo geroką 
gabalą kelio, o tada apsigrįžda- 
vo ir vėl tom pačiam gatvėm ei
davo į senamiestį.

X

(Nukelta į 6 psl.)
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Kuri. A. Milukų prisiminus
Kun. A. Miluką pažinau, 

kai jis atsikraustė į Mas- 
peth’ą klebonauti. Tai bu
vo apie 1922-23 metus. Apie 
jį nuo pat mano atvykimo 
į Ameriką, per laikrašius ir 
šiaip per žmonės daug gir
dėjau, daugiausiai iš neigia
mosios pusės, būtent, kad 
jis niekur su parapijonais 
nesugyvendavo. Kaip iš tik
rąją buvo, negaliu pasaky
ti. Rodos, kaip ir daugelis 
kleboną taip ir kun. Milukas 
nenorėjo, kad parapijos ko
mitetas jį kontroliuotu. Pi
nigai kun. M. buvo reika
lingi knygą ir laikraščią lei
dimui, gal visa tai ir buvo 
priežastimi tą visą nesuti-

Maironis...
(Atkelta iš 5 psl.)

Maironis su Jakštu buvo į akis 
krintanti pora. Pirmasis gana 
aukštas ir stambus, o antrasis 
mažas, lieknas ir dar kuprelėn 
linktelėjęs. Keliaudami juodu be 
paliovos šnekučiuodavo, nesku
bėdavo (priešingybė Vaižgantui, 
kuris visada per tą patį sena
miestį skriste skrisdavo), kar
tais sustodavo ir kol ginčo ne
baigdavo, iš vietos nepajudėdavo. 
Vieną kitą kartą, gal kad geriau 
tuos garsius vyrus įsižiūrėčiau, 
tuo pačiu lėtu žingsniu lydėjau 
juos į Savanorių plento kalną, 
bet vėliau kažkaip nejauku dėl to 
pasidarė, todėl, jei susitikdavom, 
tik žvilgsniu juodu pasekdavau. 
Pasakysiu, £al tokia išorinė pa
žintis yra tik sentimentas, bet 
anuomet ji svaigino, kaip grįž
tančio pavasario saulė...

(Bus daugiau) 
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kimą. Jam būnant Maspe- 
the, kartą turėjom didelį 
susirinkimą. Dalyviai dau
giausiai tautinės srovės 
žmonės, buvo užkandžiai ir 
alutis, buvo daug kalbą, nes 
Lietuvoje vyko žūtbūtine 
kova su lenkais. Visi buvo 
gerai nusiteikę, būreliais 
pasidalinę svarstėme Lietu
vai gelbėti metodus. Būry
je, kuriame buvo kun. Mi
lukas vyko gyvos diskusi
jos, žiūrime, kad jau 12 va
landa nakties. Kun. Milu
kas, pažiūrėjęs į laikrodį, 
sako: man čia jūsų būry 
nepaprastai įdomu ir svar
bu būti, bet žinote, jau 12 
vai., kadangi reikalas dar 
neužbaigtas tai galima dar 
valandą pratęsti. Ėmė ir 
pasuko savo laikrodį valan
dą atgal. Toks tai buvo Mi
lukas, kai buvo svarstomi 
Lietuvos reikalai. Kun. A. 
M. savo karštu patrijotiz- 
mu daugumai mūsą kunigą 
nepatikdavo ir neturėjo ją 
tarpe daug draugą, bet jis 
buvo artimas tautinės sro
vės žmonėms, laisvamaniu 
nekęsdavo, laikėsi kataliky
bės, bet nebuvo siauras kle
rikalas.

Maspetho bažnyčiai sude
gus, kun. M. buvo perkeltas 
į vienuolyną kapelionu. Tu
rėdamas laiko, dažnai atsi
lankydavo į "Vienybės" re
dakciją pasikalbėti su re
daktorium J. O. Sirvydu. 
Keletą kartą buvome suren
gę jam Piliečiu Klube pa
skaitas. Norėjom, kad jis 
papasakotą ką įdomaus iš 
"Aušros” laiką laikotarpio,

DIRVA
bet matomai jis jau buvo 
pavargęs, porą kartą atsi
nešė seną "Aušros” kalen
dorių ir padavė J. Valaičiui, 
kad tas iš jo ką paskaitytą.

Kada jam Maspethe, 1923 
m. pabaigoje klebonaujant, 
atvyko Neo-Lithuania stu
dentai rinkti auką savo ben
drabučiui statyti Kaune, jie 
apsigyveno pas kun. Milu
ką ir buvo jo globojami, 
man kaip auką rinkimo ko
misijos sekretoriui dažnai 
teko ten nuvykti ir arčiau 
su kun. Miluku susipažinti. 
Ten kartu s varsty davęm 
studentą kelionės maršruto 
reikalus ir kaip sėkmingiau 
gauti ją bendrabučiui auką.

Kartą, rodos Kalėdą — 
Naują metą išvakarėse, bu
vau pakviestas ten nuvyk
ti, nes mūsą studentai buvo 
ką tik grįžę iš savo kelio
nės. Nuvykęs, radau stu
dentus tik ką atsikėlusius, 
o kun. M. besirengiantį eiti 
į bažnyčią. Išeidamas, įsakė 
mums, kad nepavėluotume 
Mišioms. Grįžę po pamaldą, 
radome gerai paruoštą sta
lą ne tik valgiais, bet ne
trūko nė gėralą, kurią tada 
sunku būdavo gauti.

Kun. A. Milukas visa sie
la buvo Lietuvos patriotas 
ir knygą vabalas. Visą savo 
turtą sudėjo į knygą ir laik
raščią leidimą. Philadelphi- 
joj leidžiamas savaitraštis 
"žvaigždė" turėjo mažai 
skaitytoją, tai visas leidimo 
išlaidas jis turėdavo pa
dengti. Pr. Narvydas

PROVIDENCE
SKAUTIŠKA VEIKLA

Skautiškam veikimui paremti 
Providence, R.I., skautų tėvų ko
mitetas lapkričio mėn. 17 d. lie
tuvių klubo salėje suruošė šokių 
vakarą.

Padėka priklauso Bostono "Žal
girio” tunto tuntininkui ps. K. 
Nenortui, "Balti jos"seserų tunto 
tuntininkei sk. Subatkevičienei 
atvykusiems su būriu skaučių ir 
skautų, kurie netik paįvairino 
parengimą, bet gausiai parėmė 
ir finansiniai. Taip pat svečiams 
iš Norwoodo ir Worcesterio.

Esant mūsų kolonijoje mažam 
naujųjų ateivių skaičiui ir netu
rint kitų organizacijų, manoma 
visas lietuviškasis veikimas nu-

Clevelando ramovėnų suruoštas Lietuvos kariuomenės minėjimas buvo pradėtas skyriaus pirm. Bud
rio kalba, po to sekė gen. Tallat-Kelpšos sveikinimas ir adv. J. Smetonos žodis. Antroje programos da
lyje -- "Tautos kančios, tautos viltys" buvo išpildytas VI. Braziulio paruoštas poezijos, muzikos ir šo
kių montažas, kuriame pasirodė šv. Kazimiero mokyklos mokinės, vadovaujamos J. Kavaliūnaitės, J. 
Kazėno vadovaujama akordeonistų grupė ir deklamuotojai. Nuotraukoje meninės programos išpildytojai 
P. Lėlio išdekoruotoj scenoje. V. Pliodžinsko nuotrauka

tinas iš fabrikų prie šeimos auk
lėjimo.

A. Mažiulis iškėlė daug kar
čios teisybės apie mūsų lituanis
tinių mokyklų likimą, todėl po jo 
paskaitos buvo daug pasisakymų 
tais klausimais. Beveik visi kal
tino tėvus dėl mūsų lituanisti
nių mokyklų likimo.

Diskusijas baigus, J. Vaičai
čiui — pirmajam Subatvakarių 
Komisijos pirmininkui , minin
čiam visuomeninės veiklos 40 me
tų sukaktįfSt. Santvaras visų su
batvakarių lankytojų vardu įteikė 
knygą "Lietuva".

"MOKYKLOS DRAUGAI" BOS
TONE

Gruodžio 2 d. 3 vai. p.p. So. 
Bostono gimnazijos (High School) 
salėje, Thomas Park, Hartfordo 
dramos sambūris vaidins L. Ful- 
dos 4 veiksmų komediją "Mokyk
los draugai". Režisuoja V. Žu
kauskas iš New Yorko. Pelnas 
skiriamas Putnamo mergaičių 
vasaros stovyklos statybai rem
ti.

LITUANISTINĖS MOKYKLOS VA
KARIENĖ

Lapkričio 18 d. Amerikos Liet. 
Klubo salėje buvo surengta vaka
rienė, kurios pelnas paskirtas 
lituanistinės mokyklos išlaiky

mui. Meninę programą išpildė 
sol. Povilavičius, akomp. muz. 
J. Gaidelis ir smuikininkas Iz. 
Vasyliūnas, kuriam akomp. sū
nus Vytenis.

(pm)

PABALTIEČIŲ KONCERTAS
Pirmasis šios serijos koncer

tas įvyks gruodžio 6 d. 8 vai. 30 
min. vakare Jordan Hali patalpo
se.

Koncerto programą išpildys lat
vių operos solistė Ludmila Sepe. 
Ludmila Sepe baigė Rygos kon
servatoriją ir debiutavo Liepo- 
jaus operoje. Sovietams okupa
vus Latviją, pasitraukė į Vokie
tiją kur ir dabar gyvena. Lud
mila Sepe turėjo eilę rečitalių 
Vokietijoje, Danijoje, Šveicari
joje, Švedijoje, Anglijoje, Kana
doje ir įvairiuose Amerikos mies
tuose. Visur susilaukė šiltą pub
likos priėmimą ir labai gerą mu

UŽSAKYKITE GĖLES TELEGRAFU 
Gėles visoms progoms — vedyboms, laidotuvėms ir t.t.

FRIENDLY FLOWER SHOPPE
VISAD JŪSŲ PATARNAVIMUI

Atdara: nuo 9 ryto iki 7 vai. vak. Sekmad. nuo 10:30 -1:30 
Telef. namų 431-6558 6901 Superior Avė.
Krautuvės — 431-6339 Cleveland 3, Ohio
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zikos kritikų įvertinimą.

* DR. ROMAS ZOLUBA skai
tė kultūros klubo susirinkime 
paskaitą apie astronomiją. Pas
kaita buvo gana įdomi ir ilius
truota paveikslais.

AUKOS URVAI
V. Didžiulis, Colombia.... 10.00 
A. Ramanauskas, Chicago 1.00 
A. Ališauskas, Brampton.. 2.00 
O. Motiekienė, Los Angeles 2.50
J. Jurkūnas, Chicago.........  5.00
A. Balsys, Kensington........ 2.00
A. Vitkus, Harrison............ 2.00
J. Malskis, Cleveland........ 5.00
J. Žemaitis, Chicago...........5.00
H. Bajalis, Los Angeles.....  2.00
V. Kuzavinis, Los Angeles ..2.00
P. Stanionis, Detroit.............5.00

KAS DIRVOS NESKAI
TO - DAUG NUSTOJA

EAST CLEVELAND — 13315 EUCLID AT SUPERIOR AVE.^

oSIlOPEII EVERY SATUR9AY UimL 2:30

SUPERIOR 
SAVINGS

ACCOUNTS 

INSUREO TO 

•1O OOO

kreipti į skautų veiklos šelpimą, 
tuo turint džiaugsmo matyti mūsų 
‘jaunimą skautų eilėse.

"Laisvės Varpo" draugovės 
draugininkas s.v. vyr. sklt. Sta- 
ričenka redagavo ir išleido'(ži
noma, savo lėšomis) neperiodinį 
vadovų lavinimo organą ”Skilti - 
ninkas", kuriame randasi daug 
naudingų skautams nurodymų bei 
patarimų.

M. Ramunienė parašė vaidi
nimą "Lietuviškos Kalėdos". Jį 
suvaidinti ruošiamasi skautiško
jo kalėdinio parengimo metu.

(js)

so light, so right, arui oh, so tęfreshing!

enjoy

BOSTON

SEVENTH & PARK AVENUES ASBURY PARK, N. J. 
PRospect 4-7788

Įvairiais metą laikotarpiais malonu visad 
atsilankyti gražiąjame Asbury Parke prie At
lanto ir pailsėti apskritus metus veikiančiame 
viešbutyje "Nida” 7-tos ir Park Avė. kampe. Tel. 
PR 4-7788. švarūs kambariai, pigus ir skanus 
maistas.

Prie viešbučio veikia restoranas ir baras. 
Viešbučio salė išnuomojama įvairiems pobūviams. 
Patogus susisiekimas traukiniu ir autobusu.

Savininkai P. C. Mačiuliai.

LIETUVIŠKOS PROBLEMOS SU- 
batvakaryje

Lapkričio mėn. 17 d. Tautinės 
S-gos namuose buvo suruoštas 
trečiasis šio sezono subatvaka- 
ris. Vakarą pradėjo Subatvakarių 
Komisijos pirm. inž. Cibas pa
kviesdamas tolimesnei progra
mai vesti rašyt. St. Santvarą.

St. Santvaras savo kalboje pa
minėjo per šį mėn. išleistas kny
gas ir žurnalus, o taip pat at
kreipė dėmesį į Korp! Neo-Li
thuania 40 m. sukaktį ir kvietė 
susipažinimui su korporacijos 
nuveiktais darbais, ideologija ir 
siekimas pasiskaityti tam jubi
liejui paminėti išleistą specialų 
Dirvos numerį.

Toliau A. Mažiulis skaitė’pa
skaitą tema: "Lituanistinis švie
timas". Prelegentas turi surinkęs 
daug medžiagos apie mūsų lietu
viškąjį švietimą Amerikoj ir Lie
tuvoj, dabartiniu metu yra Lietu
vių Enciklopedijos redakcijos na
rys ir šeštadieninės mokyklos mo 
kytojas. Jis savo kalboje iškėlė 
liūdną mūsų lituanistinių mokyk
lų padėtį. Trūksta lėšų jas tin
kamai išlaikyti, mokinių'skaičius 
kasmet mažėja. Dažnas atsitiki
mas,kad tėvai rūpinasi daugiau 
materialistine gerove, bet ne lie
tuvišku vaikų auklėjimu. Todėl 
A. Mažiulis siūlė grąžinti mo-

The Stroh Brevvery Co., Detroit 26, Michigan

Alaus gaminimas tiesioginiu virimu ant ugnies su
kuria sąlygas lengvesniam, švelnesniam ir geresniam 
alaus skoniui pagaminti... ir Stroh’s yra vienintelis 
Amerikoje ugnimi darytas alus! Ragaukite Stroh’s 
Visuomet geriausia kokybė... populiarios kainos!

AMERICA’S ONLY FIRE-BREWED BEER
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE
• Clevelando Lietuvių Sa

lės Bendrovė švenčia 50 me
tų gyvavimo sukaktį. Minė
jimo pravedimo tvarka: 
lapkričio mėn. 30 d., penk
tadienį, 8 vai. vak., žodis 
Tėvynės Garsų radijo ban
gomis.- Gruodžio mėn. 1 d., 
šeštadienį, 7 vai. vak., Lie
tuvių salės patalpose ban
ketas. su menine dalimi, 
kurioje dalyvauja Ryto Ba- 
bickio vedamas Clevelando

Vienas iš Clevelando Lietuvių Salės Bendrovės steigėjų ir pir
mųjų direktorių Juozas Urbšaitis su dabartiniu bendrovės prezi
dentu Zenonu Dučmanu.

Vyrų Oktetas.
Bankete dalyvaujama tik 

su pakvietimais; juos dar 
galima įsigyti pas salės di
rektorius Lietuvių Klube.

Organizacijos ar pavie
niai asmenys, norintieji L. 
S. bendrovę pasveikinti, 
prašomi sveikinimo raštus 
įteikti Bendrovės preziden
to Z. Dučmano vardu.

Gruodžio mėn. 2 d., sek
madienį, abiejose lietuviškų 
parapijų bažnyčiose, iškil
mingos pamaldos už miru
sius L. S. Bendrovės narius.

Nuoširdžiai kviečiama da
lyvauti.

L. S. B. DIREKCIJA

• Lithuanian Village ak
cijos duoda palūkanas- Tų 
akcijų pirkimas nėra vien 
tik auka, bet ir pelninga in
vesticija. Bet perkant Li
thuanian Village akcijas, 
kartu palaikote lietuvių or
ganizacijos ūkinį plėtojimą
si.

Lietuvių Salės Bendrovei 50 metų
”Nuo 1871 metų, tai yra, 

nuo apsigyvenimo pirmuti
nio lietuvio Clevelande, vi
sados buvo manoma, kaip ir 
kokiu būdu būtų galima pa
kelti savo būvį ir lietuvių 
tautą. Tarpe 1871 ir 1905 
metų, nekuriu draugysčių 
susirinkimuose, visados bu
vo svarstoma apie įsteigimą 
Clevelande nuosavo lietu
viams namo. Pagalios 1905 
metais tas užmanymas bu
vo pradėtas vykdinti, nes 
nekurtos draugystės buvo 
išrinkę komitetus, kuriems 
buvo pavesta tas užmany
mas išvesti į geresnes vė
žes. Besidarbuojant tam ko-

• N-eringos Skaučių Tun
to baigiamoji metinė sueiga 
įvyks š. m. gruodžio mėn. 9 
dieną, 4:30 vai. Čiurlionio 
namuose. Sueigos progra
moje oficialioji dalis, pakė
limai, konkurso paskelbi
mas, Clevelando skaučių 
gyvenimo filmų demonstra
vimas. Sueigą baigsis kuk
liomis vaišėmis, dainomis ir 
žaidimais. Skaučių tėveliai

ir artimieji kviečiami gau
siai atsilankyti.

• Jūrai Gailiušytei iš tun- 
tininkės pavaduotojos pa
reigų pasitraukus, fil. Gai- 
lė Mariūnaitė perėmė pa
reigas.

• Neringo skaučių Tunto 
tuntininkė ps. A. Balašai- 
tienė, P. S. S. Pirmijos nu
tarimu ir Vyr. skautininkės 
įsakymu, pakelta 
ninkės laipsnį.

nauji, gausiu būriu naujai 
suskridę ir daug ko ”jau 
gatavo” radę — ar mokėsi
me jau turimas gėrybes tin
kamai išsaugoti, ugdyti, 
plėsti ?

Tiesa, šiek tiek į bendrą 
darbą jau ir įsiliejome, šį 
bei tą ir davėme — bet ar 
tai jau ir pakankamu skai
tytina? Lietuvių Salės Ben
drovė sveikame kelyje; jos 
dalinėje globoje esanti ir 
nauja Lietuviško Kaimo 
Bendrovė gražiai pirmuo
sius žingsnius žengia — ir 
gausesnio mūsų prisidėjimo 
laukia. Ar dera likti nuoša
lyje? Nukreipkim žvilgs
nius praeitin, į Clevelando 
lietuviško judėjimo pirma- 
takūnus, pilkąsias sermėgė
les, atsakymas bus aiškus.

Dabartinę Clevelando Lie
tuvių Salės Bendrovės vado
vybę sudaro: prezidentas — 
Z. Dučmanas; direktoriai 
— J. Apanavičius, A. Ba
nys, B. Bernotas, J. Gražu
lis, S. Halaburda, S. Mačys, 
E. Šamas, P. Šukys. Revizi
jos komisija — I. Gatau-

tis, E. Karnėnas, Z. Tarutis.
Sėkmės Bendrovei.

Z. Dz.

Toronto krepšininkai 
Clevelande

šį sekmadienį, gruodžio 2 
d., Clevelande, Visuotinio š. 
Amerikos lietuvių sporto 
klubų atstovų ir sporto dar
buotojų metinio suvažiavi
mo proga, įvyks draugiškos 
vyrų ir moterų krepšinio 
rungtynės tarp Toronto 
LSK Vyties ir Clevelando 
LSK žaibo.

Rungtynės vyks visiems 
žinomoje St. Clair Recrea- 
tion Center salėje, 6250 St. 
Clair Avė.

Pradžia: moterų — 12 
vai.; vyrų — apie 1:30 vai. 
Rungtynes numatoma baig
ti apie 3 vai.

Pažymėtina, kad Vyties 
moterų krepšinio komanda 
yra dabartinės š. Amerikos 
lietuvių meisterės.

Tai yra pirmosios šio se
zono krepšinio rungtynės. 
Visus kviečiame gausiai at
silankyti.

GRAŽUS 1 ŠEIMAI 
NAMAS

7 kambariai irj2 vonios
8110 Korman Avė. $11,500. 

Teirautis tel. HE 1-0784. 
Parduoda savininkas.

(137-139)

IEŠKOME ŠEIMININKĖS
Vedusi pora, gyvenanti 

apartamente, Shaker rajo
ne, ieško,-šeimininkės. Pa
geidautina sutinkanti gy
venti kartu. Jei ne, pirme
nybė vairuojančiai..

Susižinojimui skambinki
te WA 1-7880 (136-138)

• Išnuomojamas kamba
rys su pilnu išlaikymu vien
gungiui vyrui.

Teirautis telef. 791-2537.
(136, 137)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 

PRENUMERATĄ

DOWNTOWN STORE HOURS MONDAY THRU FRIDĄ Y — 9:30 A. M. TO 9 P. M.
BRANCH STORES MONDAY THRU SArURDAY — 9:30 A. M. TO 9:30 P. M.

MAY 4 BASEMENT
DOWNTOWN — HEIGHTS — PARMATOWN — SOUTHGATE
Eagle Stamps Are Your Special Savings at May’s

gyvu ir

lietuviš- 
tautinio

į skauti-

SOLISTE JUZE KRIŠTOLAITYTĖ - DAUGELIENE atliks Mai
ronio kūrinių programą Maironio minėjime - akademijoje, kuri 
poeto gimimo šimtmečiui prisiminti rengiama 1962 gruodžio 2 die
ną 5 vai. vak. Clevelande naujosios parapijos salėje. Visi kviečia
mi.

mitetui pasirodė, jog tuom 
laiku nebuvo galima tas už
manymas įvykdinti, kadan
gi nebuvo manoma geros 
paspirties nuo Clevelando 
1 i e tuviškos visuomenės ... 
Nors tais laikais tas užma
nymas neįvyko, bet mintis 
apie įsteigimą Clevelande 
lietuviškos salės pasiliko”. 
(Ištrauka iš originalo: ”Cle- 
velando Lietuviškų Drau
gysčių Istoriška Peržvalga”
— išleista 1917 metais).

Rankų nenuleista. Sekan
čių metų eilėje, daugelio 
tais laikais veikusių lietu
viškų draugijų posėdžiuo
se, grupių pasitarimuose, 
šis reikalas buvo nuolat ke
liamas, judinamas, 
būtinu laikomas.

Pagaliau, sveiko 
ko užsispyrimo ir
susipratimo dėka, 1912 me
tų, gruodžio mėnesio 20 die
ną, notaro aktu, metų me
tais puoselėtoji svajonė ta
po miela tikrove. Jos vardas
— Clevelando Lietuviškų 
Draugysčių Salės Bendrovė.

Akte matome eilę draugi
jų atstovų parašų: Juozas 
Šalčius, Jurgis Brazaitis, 
Vincas Debesis, Juozas Urb
šaitis, Silvestras Orentas.

Iš tuolaikinių draugijų 
ryškiausiai prisidėjo: šv. 
Kazimiero Draugystė, šv. 
Juozapo Draugystė, šv. Jur
gio Draugystė, LSK šv. Ka
zimiero gvardija ir, vėliau, 
akcijų įsigijimo keliu, visa 
eilė kitų sambūrių ir vėl 
juos sekusių laimingų paki
limų.

Eilė Bendrovę steigusių 
draugijų iš sąrašų išnyko, 
visa eilė jos steigėjų jau 
amžiname poilsyje — bet jų 
darbo, jų pastangų vaisius 
jau 50-tuoju gimtadieniu 
džiaugiasi.

Per visą laiką praeityj, o 
ir dabar, Bendrovės rėmuo
se lietuviškas gyvenimas 
virė, verda. Ką ir bekalbėti
— savi namai, varge ar 
džiaugsme, savais ir lieka; 
juose ir smagiau ir drąsiau. 
Ir kam už visa tai dėkoti, 
prieš ką nulenkti galvas? 
Dėkokime lietuviškojo kai
mo pilkai sermėgėlei. Stei
gėjų tarpe nebuvo nei žy
miais titulais,, nei aukšto 
mokslo laipsniais pasipuo
šusių — jie dirbo, kūrė na
tūralaus lietuviškos gyvy
bės jutimo ir jos išlaikymo 
būtinumo vedini. Garbė 
jiems ir padėka. O mes,

Belfast,

marškiniai

3 už 11.85
May <Co. rūsyje rasite garsiuosius 
B. V. D. Belfast marškinius su nor
maliomis apykaklėmis ir saguoto
mis, o taip pat baltus Oxfordo me
džiagos su saguotomis apykaklė
mis, be to ir Broadcloth su prideda
momis apykaklėmis! Dydžiai nuo 
14 iki 17, rankovės 32 iki 35.

Dovanos
vyrams

Nėra geresnės dovanos kaip

garsieji vyrų B.V.D. 100% 
medvilnė, nereikalingi proso

0.99
KIEKVKIEKV.

Cievelandiečių dėmesiui!
Ateinančių metų sausio mėn. 12 d., 6 vai. va

kare (šeštadienį) DAN KURAITIS atvyks
ta Clevelandan ir šv. Jurgio parapijos salėje kal
bės apie paskutinę kelionę į Lietuvą ir apie 
žmonių dabartinį gyvenimą Lietuvoje.

Rodys naują filmą padarytą kelionės metu 
Lietuvoje. Maloniai kviečiame atsilankyti visus 
Clevelando lietuvius.

Rengia BALFAS

Visais namų, automobilių 
ir kitais apdraudosrieikalais 
kreipkitės į vieną iš seniau
sių apdraudos įstaigų Cleve
lande.

Mūsų ”Stock Casualty 
Co’s” duoda 15-25% nuolai
dos geriems mašinų vairuo
tojams.

Mūsų ”REAL ESTATE” 
įstaiga yra narys ”NORTH- 
WEST MULTIPLE LIST- 
ING SERVICE”.

ATSTOVAS
VYT. SENKUS

WO 1-6820
M. A. SCHNEIDER CO.

2710 Lorain Avė., 
Cleveland, Ohio

Vyrams B.V.D. apatiniai
SKALBK IR DĖVĖK

APATINĖS

Dėžė iš 6 5.30
ar 69 c. viena

Pilno iškirpimo vienodos medžiagos su karš
čio nebijančiu elastiniu liemeniu: Dviejų 
skirtingų stilių. Lygių ir margų spalvų, dy
džiai 30-44.

SKALBK IR DĖVĖK 
ATLETŲ MARŠKINIAI

Dėžė iš 6 už 4.10
ar 89 c. vienas

Minkštos, liuksusinės geriausios medvilnės. 
LABRO-SHRUNK garantuoja pastovumą. 
S-M-L-XL.

Priimami užsakymai paštu ir telefonu... Skambinkite CHerry 1-3070

BASEMENT MEN’S FURNISHINGS DEPARTMENT... THE MAY COMPANY, 
ALL 4 STORES, INCLUDING SOUTHGATE
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KAS IR KUR?
• Dail. Romas Viesulas, 

prieš keletą metų laimėjęs 
Guggenheimo premiją, da
bar už grafiką laimėjo Tif- 
fany Foundation Fellovvship 
1000 dolerių, ši premija 
duodama kasmet tik už dai
lę. Už šią premiją dail. R. 
Viesulas ketina daryti se
riją spalvotų litografijų te
ma — tautos arba genties 
kova su pavergėjais.

• Lietuvos Nepriklauso
mybės Forr’ui atsiuntė au
kų : per LNF Atstovybės 
pirm. J. Povilaitį iš Oma- 
hos, Neb. 167 dol.; per P. 
Didelį iš Philadelphijos, Pa. 
30 dol.; per B. Veitą iš 
Pittsburgh, Pa. 20 dol.; per 

Brangiai motinai, senelei ir uošvienei

PRANCIŠKAI ŽOSTAUTIENEI

mirusį STELAI ir VYTAUTUI ABRAI- 

ČIAMS, JONUI ŽOSTAUTUI su ponia, gi

minėms ir artimiesiems gilią užuojautą reiš

kia

Vilties Draugija ir 
Dirvos Redakcija

Neužmirštamos atminties mus rūpestingai 
globojusiai

PRANEI ŽOSTAUTIENEI
mirus, jos dukrą, sūnų, marčią, žentą ir anūkę, 
mūsų brangius STELLĄ ir VYTAUTĄ ABRAI- 
ČIUS, JULIJĄ ir JONĄ ŽOSTAUTUS su dukra, 
širdingai užjaučiame ir kartu liūdime

Aldona ir Stepas Mackevičiai

Miela jai

PRANCIŠKAI ŽOSTAUTIENEI
mirus, STELĄ ir VYTAUTĄ ABRAIČIUS. JONĄ 
ŽOSTAUTĄ ir šeimą giliai užjaučia ir su jais 
kartu liūdi

Regina ir Jonas čiuberkiai

A. Jančį iš Rochesterio, N. 
Y. 90 dol.; per A. Vagelj iš 
Worcester, Mass. 185 dol.; 
per dr. P. Švarcą iš Mas- 
coutah, III. 100 dol.; XY au
kojo 10 dol.

Viso gauta 602 dol. Visi 
aukojusieji ne mažiau 10 
dol. per savo apylinkės LNF 
atstovus gauna Laisvės Ko
vų Dainų knygą nemoka
mai.

• Rašytojai Paulius Jur
kus ir Jurgis Gliaudą, po 
ištiktų širdies smūgių, ilsi
si ir taiso sveikatą namuo
se.

• Pranas Narvydas, uo
lusis tautinių organizacijų 
veikėjas Brooklyne, sunkiai 
serga ir yra paguldytas į 
ligoninę.

Los Angeles darbščiųjų birutiečių būrelis, kurių pastangomis buvo suruoštas kultūringas balius, da
vęs gražaus pelno Sibiro tremtinių sušelpimui. Nuotraukoje iš kairės: A. Pažiūrienė, J. Landsbergie
nė, V. Irlikienė, skyriaus įsteigėja O. Pulkauninkienė, A. Skirmantienė, Tamulaitienė, Navickienė, Pui- 
kūnienė ir Raibienė. L. Kančausko nuotrauka

LOS ANGELES LIETUVIŲ ŽINIOS• Aucklando Meno Gale
rijoje vykstančioje rinkti
nėje Naujosios Zelandijos 
tapytojų ir skulptorių me
tinėje parodoje dalyvauja 
ir lietuvis dailininkas R. 
Gopas su trim temperos 
darbais. Paroda vėliau bus 
kilnojama po didesnius 
krašto centrus. R. Gopas 
lektoriauja Canterbury uni
versiteto meno mokykloje 
ir yra mėgiamas studentų 
kaip gabus lektorius ir ta
pytojas.

• Prezidento A. Smeto
nos monografiją per Dirvą 
užsisakė: garbės prenume
ratas — Dr. Juozas Bart
kus, Chicago, III.; Korp! 
Neo - Lithuania Chicagos 
skyrius.

Prenumeratas — Skautų 
Tėvų Komitetas Clevelande 
(dovana Pr. Karaliui), Mag. 
Bakšienė — Chicago, III.

Geriausia dovana Kalėdų 
proga yra Lietuvos Istorija, 
knyga didelio formato, 1000 
puslapių, su 430 paveikslų, 
tvirtais gražiais apdarais. 
Tokią dovaną gavusieji tik
rai bus patenkinti. Kaina 
su prisiuntimu $12.00.

Užsakymai išpildomi sku
biai. Siunčiant užsakymus, 
prašome pažymėti, jog su- 
žinojot per Dirvą. Norintie
ji gauti knygą prašomi 
kreiptis šiuo adresu: M. 
Kasparaitis, 1827 Linden 
Avė., Racine, Wis.

PHILADELPHIA
Kariuomenės šventės 

minėjimas
Philadelphijos ramovėnai 

šiemet kariuomenės šventės 
minėjimą rengia gruodžio 
mėn. 1 dieną.

Programoje numatyta:
8 vai. 45 min. šv. Andrie

jaus parapijos bažnyčioje 
(Wallace ir 19-tos gatvių 
kampas) gedulingos pamal
dos už žuvusius dėl Lietu
vos laisvės knygnešius, sa
vanorius, karius, partizanus

Pasisekęs balius
D. L. K. Birutės Draugi

jos balius ruoštas lapkričio 
mėn. 17 d. praėjo dar iki 
šiol nematytu pasisekimu. 
Salė buvo sausakimša gra
žaus lietuviško jaunimo ir 
senimo. Daug buvo matyti 
ir viešnių bei svečių iš to
limesnių kampelių. Ypač 
miela viešnia atvažiavusi iš 
Chicagos O. Pulkaunikienė, 
kuri yra Los Angeles sky
riaus įsteigėja ir buvusi pir
mininkė.

H. Bartush-Swagart savo 
gražiu balsu ir artistiška 
laikysena sužavėjo publiką. 
Solistė padainavo: Klajonės
— čerienės, Vissi D’Arte — 
iš operos Tosca, Vosilkėliai
— Kuprevičiaus, Kampelis 
mielas ir gražus — Rama
nausko.

Baliaus pasisekimui daug 
padėjo B. Gediminas, nuo
širdžiai skelbdamas arte-' 
jantį balių per savo radijo 
pusvalandį, o kun. Kučingis 
per savo laikraštėlį ragin
damas atsilankyti. Daug 
prisidėjo ir pačios birutie- 
tės iš širdies besistengda- 

ir mirusius skyriaus narius.
Tos pačios dienos vakare, 

6 vai. 30 min. šv. Andrie
jaus parapijos salėje, įvyks 
iškilmingas minėjimas. Mi
nėjime kalbės, Philadelphi- 
joje visiems gerai pažįsta
mas, inžinierius Vytautas 
Volertas. Meninę programą 
atliks Philadelphijos Tauti
nis Ansamblis, padainuoda
mas Maironio sukurtas dai
nas. Ansambliui vadovaus 
Leonas Kaulinis. Visas ka
riuomenės šventės minėji
mas bus pravestas Maironio 
minėjimo ženkle. Po minė
jimo šokiai grojant ha va j ie
čių orkestrui.

Skyriaus valdyba malo
niai kviečia visus vietos ir 
apylinkės lietuvius šiame 
minėjime dalyvauti. 

mos kiek galima įvairiau ir 
skaniau pagaminti maistą, 
kiek galima maloniau ir šir
dingiau priimti svečius. 
Ypač daug dirbo visa Skir
mantų šeima.

Birutietės dėkoja visiems 
losangeliečiams . atsilankiu
siems į jų rudens balių, o 
pačioms birutietėms padė
kos laiškai ateis vėliau iš 
už geležinės uždangos, kai 
vargo prispausti žmonės 
gaus šio baliaus vaisių — 
siuntinius. fvi)

SLA 75 kuopos susirinkimas
Susi vienijimo Lietuvių 

Amerikoje 7,5 kuopos meti
nis susirinkimas įvyks gruo
džio 9 d., 3 vai. po pietų, 
3356 Glendale Blvd., Los 
Angeles mieste, Tautinių 
namų salėje.

Bus renkama kuopos val
dyba 1963 metams ir apta
riami kiti kuopos reikalai. 
Kviečiami visi kuopos na
riai, o taip pat ir visi Susi

Brangiai motinai
TEKLEI JANKAUSKIENEI

Lietuvoje mirus, jos sūnui Dr. BENEDIKTUI 
JANKAUSKUI, dukroms SOFIJAI ALIENEI ir 
JADVYGAI VYTUVIENEI bei artimiesiems reiš
kiame nuoširdžią užuojautą

Povilas ir Veronika Ališauskai

A. A.

MARIJAI STANIULIENEI
mirus, jos broliui JONUI ŠVOBAI ir šeimai nuo

širdžiausiai užjaučia

K. Daugvvdas su šeima

vienijimo nariai, kurie yra 
persikėlę gyventi į Kalifor
niją, bet dar nepersirašę į 
75 kuopą, į susirinkimą at
vykti. Kviečiami ir tie, ku
rie nori į Susivienijimą įsi
rašyti. Po susirinkimo bus 
vaišės — susipažinimas su 
naujai į kuopą įsirašiusiais 
nariais.

Sausio mėnesį SLA 75 
kuopa rengia metinį paren
gimą su vaidinimo progra
ma. Rašytojas Antanas Rū
kas leido suvaidinti jo pa
rašytą komediją "Kojinės”. 
Los Angeles Dramos Sam
būris komediją repetuoja. 
Kuopos nariai gruodžio 9 d. 
susirinkime turės aptarti 
vaidinimo rengimo reikalus.

SLA 75 Kp. Valdyba

DETROIT
SLA susirinkimas

SLA 352 kuopos metinis 
narių susirinkimas įvyks 
gruodžio 2 d., sekmadienį, 
12 vai. 15 min. Detroite bu
vusioje lietuvių svetainėje 
W. Vernor 25 St. Valdyba 
kviečia visus narius gau
siai dalyvauti. Bus renka
ma nauja valdyba ir svars
tomi kuopos reikalai.

Detroito žurnalistų 
susirinkimas

Š. m. gruodžio mėn. 2 d., 
4 vai. po pietų (sekmadie
nį) rašytojos Marijos Sims 
namuose, 2207 Oakman 
Blvd., Detroit 28, Mich. 
įvyks Detroito žurnalistų 
visuotinis susirinkimas.

Susirinkimo dienotvarkė
je — rašytojo Vytauto 
Alanto paskaita "Lietuvos 
ateities problema”, žurna
listo Vlado Mingėlos prane
šimas apie II Kultūros kon
gresą ir einamieji reikalai.

Po susirinkimo — vaišės. 
Susirinkime bei vaišėse 

kviečiami dalyvauti visi De
troito žurnalistai bei jų 
žmonos. Dalyviai iš anksto 
registruojasi pas pirm. Vy
tautą Kutkų, tel. TA 6-6332.

Mielai motinai ir uošvienei

PRANCIŠKAI ŽOSTAUTIENEI 
mirus, STELĄ ir VYTAUTĄ ABRAIČIUS, JONĄ 
ŽOSTAUTĄ su šeima, gimines ir artimuosius nuo
širdžiai užjaučia

Andrius ir Genutė
Mackevičiai

Brangiai motinai ir uošvei

PRANCIŠKAI ŽOSTAUTIENEI
mirus, STELAI ir VYTAUTUI ABRAIČIAMS, 
JONUI ŽOSTAUTUI Ir artimiesiems reiškiame 
gilią užuojautą

Povilas ir Veronika Ališauskai

ALT S-gos Pirmininką VYTAUTĄ AB- 

RATTĮ ir ponią STELLĄ, jos brolį JONĄ 

ŽOSTAUTĄ su šeima, mirus jų mamytei ir 

uošvienei

PRANCIŠKAI ŽOSTAUTIENEI, 

liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame ir 

kartu liūdime.

A. ir D. Senikai
B. ir V. Nemickai
P. ir V. Ališauskai 
V. ir E. čekai

Brangiai Mamytei

KAZIMIERAI MARKEVIČIENEI

l

Lietuvoje mirus, Poniai SOFIJAI ŠEPU- 

TIENEI ir jos šeimai, reiškia nuoširdžią 

užuojautą

J. ir J. Švobos,
S. ir S. Šimoliūnai, 
A. ir J. Leščinskai
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