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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

APIE PATRIOTIZMĄ...
DAUGELIUI AMERIKIEČIŲ GYVENIMO STE
BĖTOJŲ ATRODO. KAD JIEMS TRŪKSTA PA
TRIOTIZMO. — PAKILIMAI IR NUOSMUKIAI 
TĖVYNĖS MEILĖJE. — SKIRTINGOS TRADI
CIJOS, GEOGRAFINĖ IR ŪKINĖ PADĖTIS DIK

TUOJA IR KITOKIUS JAUSMUS.

------------ VYTAUTAS
Prezidento J. F. Ken- 

nedy našlė Jacąueline 
praeitą savaitę viešėjo 
Cambodijoje, kuri yra 
nutraukusi diplomati
nius santykius su JAV ir 
leidžia savo teritorijoje 
telktis komunistų par
tizanams, kurie iš Čia 
puola pietinį Vietnamą. 
Prezidento našlė savo 
mirusio vyro garbei ati
darė gatvę Sihanoukvil- 
le’je, tai yra tam uoste, 
į kur iš Raudonosios Ki
nijos ir Sovietų Sąjun
gos atplaukia laivai su 
ginklais bei amunicija 
komunistų kariams.

Betkuriam kitam kraš
te toks vizitas įpriešiš- 
kai nusiteikusią šalį būtų 
laikomas didžiai nepat
riotišku, jei ne išdavi
kišku, mostu. Čia, tačiau 
niekas tuo labai nesiste
bi, o kai kas net džiau
giasi, nes šiaip ar taip 
Cambodijos valdovas ku
nigaikštis Sihanouk ne
būtų kvietęs Kennedie-

KUO NUSIKALTO TSHOMBE?
Liudininkų patvirtin

ta, kad buvęs Kongo mi
nisteris pirmininkas 
Tshombe, tris mėne
sius laikomas kalėjime 
Alžire prezidento Bou- 
medienne žinioje, buvo 
ne tik kankintas, bet ir 
nuodytas t.v. "prisipaži
nimo vaistais". Du bel- 
arai, Ch. Sigai ir M. 
Hambursin, lydėję
Tshombe lėktuvu, kuriuo 
Jis buvo nuskraidintas į 
Alžirą, grįžę Briuselin, 
paliudijo, kaip jie ir pats 
Tshombe buvo kankina
mi.

Tshombes lėktuvo nu- 
skraidinimas Alžiran bu
vo labai atidžiai ir gerai 
suplanuotas. Tūlas kri
minalinis nusikaltėlis 
prancūzas Franęois Bo- 
denan išsikovojo audien
ciją pas Tshombe neva 
fundacijos Afrikos reika
lams įsteigimui Belgijo
je. Audienciją jis išside- 
rėjo per Sigai, belgų pre
kybininką, ir toliau per 
Tshombes patarėją Ham
bursin. Sutarta reikalą 
aptarti lėktuve, Tshom- 
bei skrendant iš Portu
galijos. Ir taip besita
riant lėktuvas atsidūrė 
Alžire.

Prasidėjo įvairios de
rybos su Alžiro prezi
dentu Boumedienne 
Tshombes paleidimo rei
kalu. Su visomis siūlyto
mis sąlygomis nesutiko 
nei Kongo premjeras Mo- 
butu (bijodamas Tshom
bes konkurencijos), paga
liau ne visos siūlytos są
lygos buvo priimtinos ir 
Boumedienne, kuris sie
kė didelių politinių am
bicijų arabų pasaulyje.

Ir taip Tshombe tebe
vargsta Alžiro kalėjime,

MEŠKAUSKAS -------------

nės, jei nemanytų, kad 
amerikiečiai visdėlto gra
li karą laimėti. Iki šiol 
jis buvo pažiūros, kad 
anksčiau ar vėliau Kini
ja dominuos visame Azi
jos žemyne ir iš to iš
plaukė jo priešiška po
litika.

Bet jei ir taip, t.y., 
jei Amerikos ginklas pra
dėjo keisti kunigaikščio 
pažiūras, vargu ar buvo 
verta prezidento našlei 
lankytis šalyje, kuri vra 
atsakinga už daugelio 
amerikiečių mirtį. Pa
galiau tai ne taip svarbu 
— mes šituo paskutinių
jų dienų pavyzdžiu norė
jome paliesti platesnę 
temą: amerikiečių pat
riotizmą ar jo stoką. 
Juo labiau, kad paskuti
nis Time Nr. šiuo klau
simu patiekė gana įdo
mią apybraižą.

Kas gi yra patriotiz
mas? Tai jausmų triju
lė: savo tėvynės meilė, 
didžiavimasis ja ir troš*

kankinamas tardytojų. 
Gi laisvojo pasaulio in
telektualai, nuolat turį 
paruoštą memorandu
mą, kai suimamas koks 
komunistų veikėjas, tyli. 
Tie intelektualai labai 
rūpinosi prancūzų mark
sisto Regis Debray iš
laisvinimu, kai tas Boli
vijoje įkliuvo į policijos 
rankas su Kubos parti
zanais. (Ten kartu žuvo 
Che Guerara). Tshom- 
bės bylą gi gaubia tyla.

Tiesa, New-Yorke yra 
susidaręs komitetas, ku
ris pasiuntė prez. Bou- 
medienne prašymą pa
leisti Tshombe išsiun
čiant jį į Ispaniją — 
"vardan tarptautinės tei
sės ir civilizuoto huma
nizmo,” bet — be jokio 
atgarsio... Mat, Tshom
be visą laiką buvo ir te
beliko palankus — Va
karams... 

kimas pasitarnauti jos 
labui. Pats žodis yra ki
lęs iš graikiško ’pater’ 
— tėvas, ir reiškė tė
vynės meilę. Mes pat
riotizmui esame ypatin
gai jautrūs, nes faktinai 
mūsų tautinio atgimimo 
epocha, jei ir pasibaigė, 
tai palyginti visai nese
niai.

Iš amžinybės taško žiū
rint , patriotizmas nėra 
pati svarbiausia dorovė. 
Tų pačių graikų civili
zacija sugriuvo patrioti
niais sumetimais tarp 
savęs kariaujant jų mies
tams. Krikščionybė sta
tė meilę Dievui aukš
čiau už krašto meilę.

Jei mums ir dauge
liui kitų tautų krašto ge- 
rovė ir laisvė yra ne
atskiriamai susijusi su 
jos gyventojų egzisten
cija, amerikiečių patrio
tizmo istorinė raida 
buvo kitokia. Kai 13 bri
tų kolonijų sukilo prieš
D. Britaniją — aktas 
toli gražu nepatriotiš
kas — maždaug trečda
lis tais laikais čia gy
venusių amerikiečių sto
jo ar palaikė karaliaus 
pusę. Tik vėliau išau
go ir amerikoniškas pa
triotizmas, kartais net 
labai karštas, tačiau daž
niausiai surištas su lais
vės elementu. Daugelis 
čia atvyko todėl, kad čia 
buvo daugiau laisvės. 
(Ir dar daugiau ūkinių 
galimybių, bet apie tai 
mažiau kalbama).

"Amerikos pareiga — 
sakė Emersonas — yra 
panaikinti karalių, kuni
gų, luomų, monopolių 
viešpatavimą, sugriau
ti kartuves, sudeginti 
kruvinus teisynus, pri
imti emigrantus, atida
ryti duris į vandenynus 
ir žemės laukus”. Tokio 
įsipareigojimo neturė
jo nė viena tauta. Savai
me aišku, kad suderini
mas tokio aukšto idealo 
su kasdieninio gyveni
mo reikalavimais sukė
lė daug nesusipratimų. 
Pagaliau JAV nors ir yra 
turtingiausias bei galin
giausias šiuo metu pa
saulio kraštas^ jo gyven
tojai vištiek sudaro vos 
6% viso žemės rutulio 
gyventojų, ir jis nėra 
taip galingas, kad galėtų

JAV ir Kanados III-čiosios Tautinių Jokių šventės komitetas. Sėdi iš kairės: Inf. vedėja R. Domarkai
tė, pirmininkas dr. Leonas Kriaučeliūnas, vicepirmininkė M. Rudienė ir sekretorė R. Kučienė. Stovi: 
chorų kord. J.. Paštukas, iždininkas J. Pakalka, muz. dalies vedėjas muz. J. Zdanius, vykd, vicepirmi
ninkas V. Kleiza, repertuaro kom. pirm. Br. Shotas. Nuotraukoje trūksta informacijos kord. V. Ra- 
džiaus. V. Noreikos nuotrauka

Tylųjį ambasadorių 
aplankius... EMILIJA ČEKIENĖ

Alpių papėdėje, gėlėse 
paskendusiam mieste, 
Šveicarijos sostinėj Ber
ne įsikūrė keletas lietu
vių šeimų, kurių ilgiau
siai čia gyvena dr. Al
bertas Gerutis, Lietuvos 
Pasiuntinybės Patarėjas 
su žmona, buvusia Lie
tuvoje Eltos tarnautoja.

Jis čia atvyko prieš 
pat Lietuvos okupaciją, 
paskirtas diplomatinei 
tarnybai ir savo tarny- 

padiktuoti savo valią vi
sam pasauliui. Dėl to, 
ir Jungtinės Amerikos 
Valstybės, nepaisant jų 
vardo ilgumo, yra kraš
tas kaip ir kiti. Ir tuo 
pačiu reikalingas patrio4 
tizmo, kaip ir kiti, ko
vai už savo būvį, nes 
laikai, kada Amerikai 
niekas negalėjo grasyti, 
technikos pažangos dė
ka negrįžtamai praėjo.

(Nukelta į 2 psl.) 

binę paskirtį dr. A. Ge
rutis atlieka ir šiandien.

Teisingai S. Lozorai
tis, jr. kartą jį aprašyda
mas pavadino tyliuoju 
mūsų tautos ambasado
rium. Jis gyvena tylia
me Šveicarijos mieste, 
dar tylesnėje užmiesčio 
gatvėje,tyliai ir repre
zentuoja savo tautą, ne 
triukšminguose , puoš
niuose įvairių tautų at
stovų priėmimuose, bet 
skirtingose sąlygose.

— Vienas mūsų diplo
matų, dr. A. Gerutis, din
go iš gyvenimo savy ap
sikasęs, — girdėjau ne 
kartą kalbant lietuvių vei
kėjus. Gi neseniai ap
lankiusi turėjau progos 
įsitikinti, kad jis tikrai 
”apsikasęs”, bet ne sa
vyje, ne savo asmens 
gyvenimo prabangoj ar 
malonumuose pasken
dęs, o sunkiam lietuviš
kam tautiškam darbe. 
Apsikasęs knygomis, 
žurnalais, įvairių kalbų 
spauda apie Lietuvą, sa
vo lėšomis sutelkęs di
džiausią vakarų Europoj 
Lietuvos Bibliografinį 
Archyvą.

Dr. A. Gerutis, nuo pat 
jaunystės būdamas dide
liu spaudos mylėtoju, ne 
tik ją skaito, tvarko, bet 
nepailstamai joje pats 
rašo vis Lietuvą liečian
čiais klausimais tiek 
Šveicarijoj tiek Vokieti
joj, palaiko ryšius su re
daktoriais, laikraščių 
bendradarbiais, todėl 
jam ne taip sunkiai pa
vyksta įprašyti jų spau
doje spausdinti straips
nius apie Lietuvą įvai
riomis progomis.

Vos per slenkstį koją 
įkėlęs pastebi, jog čia ne 
eilinio piliečio gyvena
ma. Kambarių sienas 
puošia gerai pažįstamų 
mūsų dailininkų kflri- 

niai, o iš normalaus dy
džio rezidencijos gyve
nimui likęs tiktai mažy
tis butelis, nes kiti kam
bariai nuo žemės iki lu
bų prikrauti eilėmis su
statytų lentynų ir jose

(Nukelta į 2 psl.)

IŠ VISO PASAULIO

• CARL STOK ES, 40 m. am
žiaus negras, lapkričio 13 d. bu
vo prisaikdintas Clevelando bur
mistru, tuo užbaigiant 26 metų 
demokratų grupės "dinastiją". 
Į Carl Stokes nukreiptos ne tik 
Clevelando miesto gyventojų, 
bet milijonų žmonių akys, nes 
jo laukia administracinės ir po
litinės painiavos, kurias jis ry
žosi imtis išspręsti. 1600 balsų 
skirtumas, skyręs ji nuo respu
blikonų oponento Seth Taft, ver
čia naują burmistrą skaitytis 
su visų gyventojų interesais. 
Laimėjus rinkimus C. Stokes 
kvietė visas tautybių grupes, 
paminint ir lietuvių, prisidėti 
prie bendro kūrybinio darbo 
miesto gerovei.

• RUMUNIJA kenčia nuoneti-. 
kėtai didelio gyventojų prieaug
lio. Gimdyvės ligoninėse talpi
namos po 2 j lovą ir paleidžia
mos po 24 valandų. Sugriežtinti 
abortų ir divorsų įstatymai, ta
čiau tai "kompensuoja" nėš
čioms moterims teikiamos pri
vilegijos darbovietėse. Šiuo me
tu bent vaikų vežimėlių fabrikai 
dirba pilnu tempu.

• PAGARSĖJUS ŽYDŲ rašy
tojas Meyer Levin savo vienoje 
iš Clevelando sinagogų skaity
toje paskaitoje konstatavo, jog 
Amerikos žydų rašytojai "ne- 
beatstovauja žydų bendruome
nės" savo kūryboje. "Jie ven
gia iškelti faktą, kad žydas yra 
žydu", sako autorius, "bijoda
mi prarasti savo turimą (ame
rikiečių tarpe) statusą". Tai 
esanti intelektualinė asimilia
cija.
• TEISĖJAS L.N. SMIRNO

VAS, nubaudęs Sov. S-gos ra
šytojus Danielių ir Siniavskf 
sunkiomis bausmėmis, gavo Le
nino ordiną už "sovietinės tei
sės ugdymą".
• ABA EBAN, Izraelio užsie

nio reikalų ministeris, per JAV 
televizijos "Opinion" programą 
pareiškė, jog 6 dienų karą su 
arabais sukėlė Sov. S-ga, mai
tindama arabus klaidingomis in
formacijomis apie Izraelio ka
riuomenės dalinių judėjimą.
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ŽVALGYBŲ KARAS m
Visas tas įvykis, kuris 

prasidėjo šaltą 1942 m. 
kovo mėnesio dieną, pa
sidarė vienas charakte
ringiausių žvalgybų ka
re.

Winston Churchillis, 
1940 m. liepos 19 d. įstei
gė Special Operation 
Executive (SOE), nepri
klausomai nuo Intelligen 
ce Service.

Tuo metu šimtai olan
dų, skandinavų, belgų ir 
prancūzų bėgo nuo vokie
čių į Angliją reikalauda
mi tik vieno, kad jiems 
būtų duota galimybė ko
voti prieš vokiečius. 
Kiekvienas okupuotas 
kraštas Londone turėjo 
savo biurą.

SOE pagrindinis užda
vinys buvo sukelti Euro
poje gaisrą, kad paruo
šus dirvą išsilaipinimui 
kaip tik tuo momentu, kai 
Hitleris Reichstage pa
sakė, kad Churchillis tu
rįs pagalvoti apie prie
glaudos ieškojimą Kana
doje.

Majoras Hermann Gis
kes negalvojo, kad ang
lus reikia laikyti pralai
mėjusiais. Jis buvo per 
daug protingas, kad su
sidarytų tokias iliuzi
jas.

Būdamas 
vienišas ir 
Giskes buvo 
sias žmogus žvalgybai. 
Dar 1930 metais, kai na
cizmas pradėjo augti, jis 
išvystė iki techniško to
bulumo šnipų gaudymą, 
kurį pavadino "Funkspie- 

lietė svetimų 
agentų, ope- 

Vokietijoje, 
Vietoj juos 

jiems pakiš-

šiaurietis, 
užsidaręs, 
tinkamiau-

le”. Tai 
valstybių 
ruojančių 
gaudymą, 
areštavus,

Patriotizmas...
(Atkelta iš 1 psl.)

Už tat, jei čia koks 
laivų krovėjas pasakytų 
kad jis kraunąs laivus 
'motinai Amerikai’r jis 
kitų būtų tuojau pat ap
juoktas, patriotizmas nė
ra ir negali būti sveti
mas. Sakysim, po japo
nų užpuolimo ant Pearl 
Harbor’o kraštas tikrai 
pergyveno patriotinį pa
kėlimą, bet šiuo metu, 
kada didesnė ar ma
žesnė dalis piliečių ne
įžiūri būtinybės, pavyz
džiui, kovoti Vietname, 
patriotizmo supratimas 
sukelia nemažai ginčų. 
Jei man atrodo, kad mū
sų politika negera,kodėl 
aš negaliu to pasakyti, 
pasinaudodamas pagrin
dine piliečio teise? Iš 
kitos pusės(kritika savo 
krašto politikos, kaip 
šiuo atveju Vietnamo,pa
deda priešui, kurio re
žimas visais atvejais 
yra blogesnis už savo? 
Ar nereiktų tuo atveju 
susilaikyti nuo savo nuo
monės pareiškimo?

Sakoma, kad Lincol- 
nas parodęs tikrą pat
riotizmą, kai neskelbęs, 
jog Dievas jo pusėje, bet 
tik meldėsi, kad Dievas 
jį pastatytų savo pusėje. 
Tai gana gera formulė, 
nors Dievas paprastai ne
mėgsta visai aiškiai pa
rodyti, kuri yra Jo pu
sė. Ir Jis, sakoma, pa
deda tik tam, kuris pats 
sau padeda. Atrodo, kad 
nūdieniam pasaulyje 
amerikiečiai neturi jo
kios kitos išeities, kaip 
tik savo tėvynę kiek dau
giau mylėti. 

davo savo agentą, kuris 
duodavo klaidingas in
formacijas ir šnipas jas 
persiųsdavo kaip tikras. 
Tik vėliau jį suimdavo 
ir įrodydavo, kad jis to
kiu būdu jau seniai dirbo 
dėl «Abwehro. jam pa
siūlydavo toliau tęsti 
darbą. Jei jis sutikda
vo, Abwehras galėdavo 
pilnumoje užtvindyti 
priešą savo netikro
mis informacijomis. Jei 
ne, "teisingumas” buvo 
įvykdomas.

Tai paprasta, tačiau 
tai didelis menas suge
bėti priešo agentą per
kalbėti dirbti sau. Kai 
kurie verčiau sutiko mir
ti negu pasidaryti išda
viku. Bet čia Giskes pa
rodė savo gabumus per
kalbėti pagautus agen
tus. Pirmą kartą jį su
tikus, atrodė, kad kalbi 
su draugu, — sakė ne
vienas. Giskes niekad 
nekankindavo savo kali
nių.

1940 metais jis buvo 
paskirtas į Abwehrą Pa
ryžiuje, bet kitais me
tais buvo perkeltas į 
Olandiją. Ten vokiečių 
karinis kontrašpionažas 
Abwehr III F rekvizavo 
Hagos priemiestyje 
Scheveningen rūmus. Ma
joras Giskes būtų čia 
buvęs bejėgis, jei 1941 
m. rugsėjo 3 dienos ry
tą į jo biurą atėjęs ne
didelis žmogelis, Josef 
Schreieder, Hagos ge
stapo viršininkas, nebū
tų jam pasiūlęs:

— Mielas drauge, tarp 
mūsų tarnybų trukumas 
bendradarbiavimo nevie
ną dalyką mums suga
dino. Mes turėtumėme 
sujungti savo pastangas.

Kaž 
kas
nauja ^ST. ANTHONY

Joseph f. Grlbauskos 
Executive Secretary
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Nauju Stroh’s astuonių paketu įsigijat 
dviem daugiau ... dvi papildomas blokines 
Stroh’s liepsnoje daryto skonio. Žinot, kad 
Stroh’s alus daromas tiesioginėje liepsnoje. 
O liepsna suteikia skonį. Taigi, sekantį 
kartų naudokit Stroh’s astuonių paketą. 
Tai patogus būdas gėrėtis vieninteliu 
Amerikoje liepsnoje darytu alum. LIEPSNOJ DARYTO SKONIS

Stroh pristato naują 8 paketą 
trauktuku atidaromų blekinių specialiai Clevelandui

Giskes atsakė, kad jis 
niekad tam nebuvo prie
šingas, tačiau jis ne
mėgsta, kad Gestapo kiš
tų savo nosį į Abvvehro 
reikalus.

— Tiek jūsų, tiek mū
sų interesui geriau, jei 
kiekvienas pasiliksime 
savo vietoje.

Bet buvo sutarta, kad 
Giskes gaus daugiau lais
vės veikti, "perkalbinė- 
jant” pagautus agentus. 
Gestapo svarbesnius 
agentus atiduos Abweh- 
rui, kur Giskes įrodys, 
ką vokiečių kontrašpio- 
nažas sugeba padaryti.

Tad kai Gestapo į Gis
kes rankas atidavė Lau- 
wers, majoras antru kar
tu atėjo kalinio aplanky
ti, bet šį kartą jau uni
formoje. Išvakarėse Gis- 
kės buvo pasiūlęs susi
tarimą, ir Lauwers pa
darė klaidą sutikdamas 
diskutuoti. Dabar Gis
kes veidas rodė, kad atė
jo momentas priimti ar
ba atmesti pasiūlymą.

Lauwers prisiminė 
šimtą kartų Londone 
SOE špionažo mokykloj 
instruktorių kartotą fra
zę: "Jūs galite viską iš
duoti. Viską, net ir kodą. 
Bet verčiau mirkite, ne
gu išduokite savo”Secu- 
rity Check”.

Anglai nepasitenkinda
vo savo agentams duoti 
vien slaptą kodą, bet rei- 
klaudavo kiekvieną kartą 
perduodant pranešimą 
tekste savanoriškai pa
daryti vieną klaidą, vi
sad tą pačią. Tokiu būdu 
buvo galima žinoti, pri
imant pranešimą, ar 
agentas perduoda pra-

The Stroh Brewery Company, Detroit, Michigan 48226

Tylųjį mūsų ambasadorių aplankius...

šviesiau- 
namų kam- 
tamsiame

(Atkelta iš 1 psl.) 
knygų. Palikti tik siau
ri takeliai vienam žmo
gui praeiti. Tačiau ir 
Čia tik maža dalis to lie
tuviško lobio.

Bene pats 
sias Geručių 
pelis randasi 
rūsyje, kur jie nuomoja 
didelį atskirą kambarį 
spaudos rinkiniams. Čia 
taip pat gražiai sutvar
kyta, datomis suskirs
tyta lengvai randama rei
kalinga medžiaga. Čia 
ir Gabrio visas literatū
rinis palikimas, kurįdr. 
Gerutis nupirko po jo 
mirties, viso 16 maišų. 
Ypač daug yra iš I-jo 
karo okupacijos leidinių: 
Vilniaus Zeitung, Kow- 
no Zeitung ir k. Čia iš
rikiuoti 4 tomai Gabrio 
atsiminimų, labai reti 
nepriklausomos Lietu
vos leidiniai keliomis 
kalbomis.

Iš lietuviškų yra: Auš
ra, Žemaičių Prietelius, 
Lietuvos Žinios, Lietu
vos Aidas, Vakarai, Tri
mitas, Sekmadienis, Mū 
sų Laikraštis, Lietuva, 

nešimą laisvai, ar yra 
priešo kontrolėje.

Iki šiam laikui jis ne
išdavė kodo vien tik no
rėdamas sau įrodyti, kad 
gali priešintis. Bet jei 
kodo neišduotų, Londo
ne iš jo tik pasijuoktų. 
Svarbiausia sąlyga, kad 
niekad neišduotų "Secu- 
rity Check”...

— Aš manau, — pasa
kė Giskes, — kad atėjo 
momentas apsispręsti.

(Bus daugiau)

leidžiamas 
Memeler

Rytas, Sutemos, XX Am
žius, Laisvė (Kaunas), 
Vyriausybės Žinios, Vil
niaus spauda, beveik vi
si nepriklausomos Lie
tuvos žurnalai, išeivijos 
lietuvių pirmykštė ir da
bartinė spauda, komu
nistinė spauda, vis pre
numeruojama savo lė
šomis.

Yra leidinių liečian
čių Lietuvos klausimus 
rusų, lenkų, prancūzų, 
anglų ir vokiečių kalba 
daugiausia: Karaliau
čiaus u-to dabar leidžia 
mi metraščiai, Zeitsch- 
rift fuer Ostforschung, 
Osteuropa ir Osteuropa 
- Recht 
Stuttgarte,
Dampfboot, Der Euro- 
paeische Osten, Actą 
Baltica, Das Ostpreus- 
senblatt ir daug kitų, jų 
neįmanoma visų suminė
ti, nes ir čia dar jospau 
da nesutelpa, yra išnuo
mota didžiulė patalpa ne
tolimame kaime.

Gyvenimo įvykiai taip 
susiklostė, kad dr. A. Ge
ručiui savo tėvynėje te
ko gyventi tiktai septy
nių s metus, todėl mūsų 
nestebintų, jeigu jis, 
kaip daugelis kitų, būtų 
"apsikasęs” tik savo as
mens pasaulyje. Tačiau 
nežiūrint į tai, jis išliko 
didžiu patriotu savo tė
vynei skirdamas visas 
jėgas, visus sugebėji
mus ir... beveik visas pa
jamas.

Jis už nuopelnus ap
dovanotas keliais ordi
nais. Taip pat ir ponia
E. Gerutienė apdovano
ta Gedimino ordinu už 
ilgą laikotarpį darbo Lie
tuvos Pasiuntinybėje 
Berlyne be algos. Da
bar ji, kaip daugelis nau
jųjų išeivių j įsigijo nau
ją profesiją irBerno mies
to centre atidarė kosme
tikos institutą, kur eilę 
metų sėkmingai dirba ir 
turi gerą vardą bei dide
lę klijentūra ne tik Ber

no, bet ir Ziuricho gra
žuolių tarpe.

Paskutinius du metus 
dr. A. Gerutis susikau
pęs dirba prie Lietu
vos Nepriklausomybės 
Fondo leidžiamo anglų 
kalba veikalo apie Lie
tuvą, kurio jis yra re
daktorius ir dalies au
torius. Darbas sunkus, 
reikalaująs didelio dė
mesio, bet jis daug leng
vesnis jam, turintporan
ka tiek istorinės me- 
džiaugos apie Lietuvą.

Knyga jau parašyta ke
lių autorių, istorinio, 
mokslinio pobūdžio ir 
dr. Geručio pakviestieji 
bendradarbiai, anot jo, 
savo darbą atliko 
kruopščiai moksliniu me
todu. Leidinys pasirodys 
Lietuvos Laisvės Kovos 
Metais.

HELP WANTED MALĖ

WANTED AT ONCE 
EXPERIENCED 

DIE CASTER 
OPERATORS 
METAL MEN

DIE REPAIRMEN 
MAINTENANCE MEN

Are you looking for:

Excellent ra tęs of pay? 
Extremely steady employment? 
Paid vacations, holidays, insurances, 
and pensioną?
Overtime galore? 
Additional incentive earnings?

if so, call area code

313 — 429-9411
Ask for personnel nianager. 

An Equal Opportunity Employer 

(120-126)

FLOOR
INSPECTORS

lst SHIFT
and

GAGE F1TTERS 
2nd SHIFT 

Experienced only. Mušt be 
familiar with the ūse of 
precision measuring instru- 
ments. Second shift open- 
ings.
Missel Corporation 

of America 
27600 Lakeland Blvd. 
Euclid, Ohio 44132 

(120-123)
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Sumanymo žiedai ir
tikrovės vaisiai

lyg pava- 
kur žiedų 
lemti pa- 

džiaugsmo

TIMELESS LITHUANIA

Laisvės kovos metai
Vienas iš kalbėtojų (Wazeter) neseniai įvyku

siame Pavergtųjų Europos Tautų Seime pareiškė, 
jog "gyvenimas Amerikoje yra tiek geras, kad ma
žai kas besidomi padėtim užsienyje... Rytų Euro
pos pavyzdys yra priminimu, kad turėtume būti aky
lesni."

Tiek bendruose pavergtųjų tautų atstovų sei
muose, tiek pavienėse tų tautų išeivijos vadovybė
se nuolat keliamas klausimas, kaip gyviau, kaip 
veiksmingiau tąja tragiška tarptautine padėtim su
dominti laisvojo pasaulio kraštų politines viršūnes 
ir kaip priartinti tą dieną, kurioje pasigirstų bal
sai ne tik smerkią tebesitęsiantį komunistų vyk
domą kolonializmą Europos širdyje, bet būtų im
tasi ir priemonių tautų laisvo apsisprendimo prin
cipams ir teisėms įgyvendinti.

Aišku ir taip, jog, pvz., "Baltijos kraštų pa
dėtis yra tarptautinė problema", kaip tame Paverg
tų Europos Tautų Seime aiškino Lietuvių Laisvės 
Komiteto pirm. V. Sidzikauskas. Bet ir tarptauti
nės problemos neišsprendžiamos vien tik diploma
tijos ar užsienių reikalų ministerijų valdininkų. 
Tai yra vykdomųjų organų rankos, tai vykdytojai 
to ar kito krašto politikos. Gi politinės krypties 
linkmė daugeliu atvejų priklauso nuo to, kiek visuo
menė paruošta ir kiek ryžtinga prisidėti prie to
kios politikos vykdymo, kurioje reikia ne tik dek
laracijų, bet ir ryžtingesnių veiksmų.

Mes gi puikiai matome, kaip JAV ryžtas už- 
šachuoti komunizmo veržimąsi į Azijos kraštus 
išjudino visą Kremliaus propagandos jėgą, kuri pa
siekia net ir Amerikos žmonių nuotaikas. Gražiais 
"taikos ir tautų sugyvenimo" šūkiais vykdomos de
monstracijos, prieš karą Vietname įtaigojimai per 
spaudą, intelektualų paskaitos ir kalbos — visa tai 
yra ne pripuolamai atsiradęs veiksmas. Tai yra ne 
menkas darbas visuomenės opinijai į tą ar kitą pu
sę palenkti.

Taip ir mūsų byla, kartu veikiant su kitų pa
vergtųjų kraštų atstovais, reikalinga veiksmų, įku- 
riuos atkreiptų dėmesįgyvenamojo krašto visuome
nė. Nelaimė ta, kad toje srityje neturime pakan
kamai ryžto ir darbo rankų. Gal todėl jau ilgą metų 
eilę tenkinamės tik savoje bendruomenėje skelbti 
tai, kas visiems gerai žinoma ir suprantama, ir ne
kreipiame dėmesio į tą sritį, kurioje glūdi tikrasis 
mūsų tisklų įgyvendinimo pasisekimas.

Ar kariuomenės šventės, ar skautų šventės, ly
giai kaip visų kitų švenčių dienotvarkės, skirtos sa
viesiems. Lyg bijotume kitiems parodyti, lyg būtų 
nepatogu viešiau ir garsiau prabilti, jog ir mes tu
rėjome ne tik karių eiles, bet ir narsių bei pasiry
žusių didvyrių, kovojusių ir kritusių už tautos lais
vę. Kai mūsų niekas nemato, niekas mūsų kovų isto
rijos nežino, kaip gi galime tikėtis, kad kas nors 
mūsų reikalais domėtųsi, mūsų tikslus suprastų ir, 
reikalui esant, padėtų juos įgyvendinti.

Artėjant Laisvės Kovos Metams artėja ir 
egzaminas mūsų visuomenei ir jos vadovybei. Artė' 
ja laikas persvarstyti ir mūsų kovos metodus. 
Nepraplėtę mūsų veiklos akiračio liksime užmirš
ta salelė, palikta džiaugtis saulėtomis dienomis, 
ar liūdėti nostalgijoje ir prisiminimuose.

Mūsų gyvenime gerų 
sumanymų nestinga. Ir 
daugumas jų nėra pa
remti iliuzijom ar vai
kų fantazijom. Tie su
manymai, tai 
sario sodai, 
gausa galėtų 
guodos ir
kupiną derlių. Ne su
manytojams tą derlių 
lemti, bet visai lietuvių 
išeivių bendruomenei.

Deja, žymiai blogiau 
mums einasi, kai gerus 
sumanymus reikia re
alizuoti, įvykusiu tikro
vės faktu paversti. Ta
da dešimtys puikių idė
jų įklimpsta mūsų kie
mo purvyne, tada atsi
skleidžia ir lietuvių bū* 
do patys nesimpatingiau
si bruožai: pasyvumas, 
vidinis vėsumas, dangs- 
tymasis sumanymams 
priešiška "filosofija",

NAUDOJASI MUSŲ
DAINŲ MELODIJOM...

Nevisada pasitaiko iš
girsti lietuviškas melo
dijas amerikiečių radijo 
programose. Tačiau ne
seniai man teko girdėti 
net dvi lietuviškas me
lodijas. Tai būtų džiugi
nantis įvykis, jei netak
tas, kad minėtosios dvi 
melodijos buvo dainuo
jamos angliškais žo
džiais ir be jokio pri
pažinimo, kadpaimtosiš 
gausaus lietuviško liau
dies dainų lobio. Tos dvi 
dainos yra "Vin Rose 
(įdainuota Stu Phillipps) 
ir "Come Kiss Me Love” 
(įdainuota Bobby Bare). 
Abi dainos yra kol kas 
45 RPM (mažo forma-

to) plokštelėse. Pirmo
ji daina "Vin Rose" nau
doja pasisavintas melo
dijas iš "Kai aš turėjau 
kaime mergelę... "iriš 

kitos liaudies dainos

"Grybai". Kad išgirsti 
"Grybus", reikia atidžiau- 
klausytis, tačiau "Kai aš 
turėjau" yra neabejoti
nai girdima, ir net su
daro dainos pačią svar
biausiąją dalį. Antroji 
daina ("Come Kiss Me 
Love") turi pasisavinusi 
lietuviškosios liaudies 
dainos savitą melodiją, 
kurios pavadinimo deja, 
neprisimenu. Liaudies 
dainų žinovai, man atro
do, galėtų iš karto melo
diją atpažinti, o taip pat 
ir tos liaudies dainos pa
vadinimą.

Kaip jau minėjau, iš
girsti tas dvi dainas bu
vo tikras malonumas, 
bet kai po jų grojimo ne. 
buvo pripažinta tų melo
dijų tikroji kilmė, atsi
rado kartumas ir pasi
piktinimas. Pelnymasis 
kitų nuopelnais be atitin
kamo pripažinimo yra vi
sad peiktinas, ir šios dvi 
dainos nėra išimtis.

Dar turiu pridėti jog 
šios dvi dainos dabar tu
ri gana didelį pasiseki
mą "Country and Wes- 
tern" dainų kategorijoje, 
ir turbūt neužilgo pasi
rodys plokštelėse albu
mo formate. Viena pasta
ba — abiejų dainų žo
džiai neturi nieko bend
ro su minėtų lietuviškų 
liaudies dainų žodžiais.

Įdomu būtų žinoti, ar 
lietuvių liaudies dainos 
turi kokią nors "paten
tuotą" apsaugą, ar jos 
priskiriamos bendron 
nuosavybėn, t.y. "Pub- 
lic Domain". Kaip ten 
bebūtų, gal reikėtų pro
testuoti prieš neteisėti- 
ną melodijų pasisavini
mą.

Balticus Nausėda
Los Angeles

veidmainiavimas, tie
siog skaudi dvasinė kur- 
tinystė.

Ir aiškint nereikia — 
tokiame "žydinčiame 
ore" daugelis žiedų nu
byra ir, dar vaisiaus 
nesumezgę, synyksta že
mės purve, kuris iš tik
ro yra mūsų nerangi ir 
aptingusi dvasia.

Gerų sumanymų vir
šūnėj laikytinas Lietu
vių Fondas. Norėdami 
apčiuopti jo amžių, jau 
turėtumėm į būrį nubė
gusių metų atsigrįžti.

Kiekvienu atveju lai
kas yra neįkainojama 
žmogaus gyvenimo ver
tybė, nes laiką gali pra
miegoti, neveiklumo pel- 
kėn nugramzdinti, gali 
jame iškilių darbų nu
veikti ir šen bei ten sa
vo pėdsakus palikti.

Ar Lietuvių Fondui 
prabėgę metai buvo pa
kankamas atpildas už su
manymo iškėlimą ir at
skirų asmenų darbus? 
Jei drįstumėm pasibels
ti į savo sąžines, atsa
kymą nesunkiai išgirs
tumėm: Lietuvių Fondo 
steigėjų vilčių neįgyven- 
dinom, nors per nubė
gusį laiką galėjom ant
ra tiek pinigo sužerti!

Lietuvių Fondo pir
minė mintis buvo aki
nančiai reali: 1000 lie
tuvių duoda po 1000 do
lerių — ir jau turim vie
ną milijoną! Amerikos 
žydai per žymiai trum
pesnį laiką surenka de
šimtis milijonų. Tegu jie 
būna turtingesni už mus, 
bet kas galėtų sakyti, kad 
šiame krašte nėra tūks
tančio lietuvių su atlie
kama dolerių tūkstanti
ne? Dešimtys tūkstančių 
dolerių, uždirbtų lietu
vių protu ir rankom, nu
eina į turtingų miestų iž
dus, sudega pasilinks
minimų tvaike, tik neat
siranda jų savam gyvy
biniam reikalui.

Atsargesnis žmogus, 
truputį giliau pažvelgęs 
į tautiečių abejingumą, 
galėjo taip samprotauti: 
2000 lietuvių deda po 
500 dolerių, o tai juk taip 
pat milijonas! Vargu ir 
tokį tautietį galėtum lai
kyti fantastu ar liguistu 
svajotoju. Tuo labiau, 
kad ir Lietuvių Fondo 
idėja yra rimta ir išmąs
tyta: pagrindinis kapita
las laisvai Lietuvai, o 
nuošimčiai išeivių kul
tūrinei bei visuomeninei 
veiklai remti.

Deja, Lietuvių Fondo 
pirminis polėkis palū
žo — neatsirado nei vie 
no nei poros tūkstančių 
lietuvių visoj Amerikoj, 
kurie, ir nesunkiai pa
jėgdami, būtų tuč tuojau 
į Fondo narius įsirašę!

Buv. JAV pasiuntinio Lietuvoj
Hon. Owen J. C. Norem

knygos antroji laida jau pasirodė!
Tai nėra vien tik istorijos vadovėlis, bet nuoširdaus 

lietuvių draugo ir lietuvių tautos istorijos objektyvaus 
stebėtojo vaizdas, patiektas anglų kalboje.

Knyga tinkama ne tik kaip dovana amerikiečių drau
gams, bet ir mūsų jaunimui, Lietuvą liečiančias proble
mas suprantančiam angliškai ir sugebančiam tas proble
mas tinkamai panaudoti ir skleisti.

TIMELESS LITHUANIA gaunama 
DIRVOJE,

6907 Superior Avė., 
Cleveland, Ohio 44103 

pas knygų platintojus.ir

KAINA 4 DOL.
Užsakant paštu, prašome prijungti 25 c. pašto išlai

doms.

Berods, Lietuvių Fon
do veikloj ir tokių links
mų paveikslų susikūrė: 
vargana našlė savo ska
tiką atidavė, o turtingas 
kaimynas pro savo pyp
kės dūmus ir pro savo 
puikybę jau ir pats sa
vęs nemato... Čia nėra 
liečiami žmonės, ku
riuos Amerikoj pasitiko 
nelaimės, kurie ir norė
dami nepajėgia į Fondą 
įsijungti.

Ne be pagrindo taria
ma, kad naujieji ateiviai 
jau daugiau negu tūkstan
tį savo vaikų aprūpino 
aukštųjų mokslų diplo
mais. Tų jaunų žmonių 
algos šiandien ir juos pa
čius svaigina. Reikia ma
nyti, kad daugumai jų tė
vų būtų didelė paguoda, 
jei tie jų vaikeliai savo 
skolos dalį paskirtų Lie
tuvių Fondui. Deja, dau
gelis tų "mokslo vyrų 
ir moterų" lietuviškų 
laikraščių neskaito, tai 
vargu juos pasieks ir ši 
lamentacija...

Lietuvių Fondo orga
nizatoriai ir valdytojai, 
pačioj pradžioj sparnus 
apdegę, visas JAV lietu 
vių kolonijas apžėrė 
kvotom. Kai kur tų kvotų 
dengimas dar iš vietos 
nepajudėjo, kai kur jos 
po truputį stumiasi įprie 
kį, kai kur duoklės įpu
sėtos, o vienoj kitoj vie 
telėj (Lemont, Ill.,Mas- 
peth, N.Y.) jau ir su kau 
pelių atiduotos.

Atsigrįžus į nubėgu
sį laiką, vaisiai, kuriuos 
ryžtingom pastangom 
Lietuvių Fondo veikėjai 
nuskynė, džiūgavimo šir 
dy nekelia, neskatina ir 
ditirambų savam tau
tiečiui giedoti. Pasku
tinės žinios skelbia, kad 
per eilę metų net 400.000 
į Lietuvių Fondą nesu- 
dėjom!

Žinoma, sumesta su
ma nėra nulis, jau ir iš

jos kibiras alyvos įlie
jamas į mūsų kultūrinį 
ir visuomeninį gyveni
mą, bet... žingsniai yra 
per lėti, tikrovė neates
tuoja nei mūsų tautinio 
susipratimo, nei sutelk
to žvilgsnio į ateitį, nei 
tauraus patriotizmo.

Lietuvių Fondan, kaip 
tenka nugirsti, įrašomi 
mirusieji. Kalbos nėra, 
ir šie įnašai nėra nieki 
niai. Bet ar Lietuvių 
Fondas yra mirusiųjų 
fondas? Ir negi tik mir
tis tegali išjudinti mūsų 
širdis ir pažadinti mū
sų sąmones? Lietuvių 
Fonde, kaip čia atrodo, 
visų pirma turėtų gyven
ti tie, kurie dar pilnuti
nį gyvenimą gyvena.

Susidūrę su skaudžiu 
akibrokštu, įžeidžiančiu 
mūsų būdą ir tautinę gar
bę, ką dabar begalėtu- 
mėm sau pasakyti? Jei
gu 10,000 lietuvių į savo 
Fondą įmokėtų tik po 
100 doleriu, tai irgi bū
tų milijonas. Negi tu
rėsim prisipažinti, kad 
ir tokio menko kiekio gy - 
vų sielų jau nebetu
rim?...

(Servus)

PLANINGAS TAUPYMAS ^Tvs div,dendus-

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu, 
nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.

• Metinis dividendas 4*/4^ du kart per metus už
ristis taupymo {"įskaitas.

TAUPYTI ŠIANDIEN!

ORGANIZACIJŲ VADO
VYBIŲ IR JŲ KORES
PONDENTŲ DĖMESIUI

Dar kartą norime at
kreipti organizacijų vado
vybių ir jų korespondentų 
dėmesį, kad rašant kores
pondencijas Dirvai atsi- 
žvelgtina į tai, jog prane
šimai apie ruošiamą balių, 
šokių vakarą ar pan. pa
rengimą, yra apmokami 
skelbimai. Kad ir kronikos 
žinutėje siekiamą įtalpinti 
tokį pranešimą reikia papil
dyti adresu, kam siųsti sąs
kaitą.

Ateityje į tai neatsižvel
gus tokios korespondencijos 
nebus talpinamos.

Pranešimai apie ruošia
mus organizacijų parengi
mus privalo pasiekti redak
ciją ne vėliau kaip savaitę 
iš anksto.

PASKOLOS
perkant namus daromos ilgiems termi
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne
siniais išsimokė jimais.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

& MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO. ILL 60608 
OFFICE HOURS: Monday. Tuesday. Friday 9 to 4;

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday elosed
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President

Į pareiškimus, jog paren
gimai rengiami kultūri
niams ar labdaros tikslams 
remti, nebus atsižvelgiama, 
nes vargu ar yra parengi
mų, rengiamų kitokiems 
tikslams.

Už tokius pranešimus ap
mokėti reikalauja kiti lietu
vių laikraščiai. Nenorėkite 
išimties iš Dirvos. Keliais 
doleriais iš baliaus ar pa
rengimo pelno paremsite sa
vąją spaudą.
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TAUTINE IDĖJA LIETUVIŲ
LITERATŪROJE V. PUTINAS-MYKOLAITIS

skambąs jau revoliuci
niais tonais. Kam iš se- 
nesnėsės kartos lietuvių 
nėra žinome šie posmai:

BALTIJOS VAKARAS PHILADELPHIJOJ

nepaprastos psichologi
nės galios. Net poziti- 
vistas Vincas Kudirka 
nusilenkė tai galiai ir Į 
tautinį himną įrašė lig- 
šiol tebegiedamus žo
džius: Iš praeities tavo 
sūnūs te stiprybę semia.

Šalia patriotinio at
žvilgio, tautinė mūsųidė- 
ja 19 amžiuj įgijo dar 
visuomeninį ir politinį at
žvilgį. Visuomeniniu at
žvilgiu 19 amžius jau tu
rėjo būriškas liaudiškas 
tradicijas iš Duonelaičio 
kūrybos. .Bet Duonelai
tis buvo liaudiškas sa
vaime, spontaniškai. 19 
amžiaus pradžios poetų 
bajorų liaudiškumas yra 
sąmoningas, programi
nis, dėl to ir mažiau nuo
širdus. Liaudiškos ten
dencijos, užuojauta bau
džiauninkams tuo metu 
sklido iš Vakarų Euro
pos per Vilniaus univer
sitetą. Bet be šito pro
graminio, bent kiek abs
traktiško liaudiškumo, 
kurio tipiška išraiška 
yra Poškos ne visai ori' 
ginalus "Lietuvos ir Že
maičių mužikas", jau tuo 
pačiu metu reiškiasi ir 
nuoširdus demokratiš
kas liaudiškumas Anta
no Strazdo ir K. Alek
navičiaus poezijoj. Ta
čiau aiškų demokratinį 
atspalvį tas liaudišku
mas įgyja tik "Aušros" 
gadynės literatūroj pas
kutiniais dviem 19 am
žiaus dešimtmečiais. 
Įvyko tai dėl to, kad jau
noji "Aušros" gadynės 
inteligentija pati buvo ki
lusi daugiausia iš liau
dies ir iš buvusių bau-

(2)
19 amžiaus pradžioj 

tautinis kultūrinis sąjū
dis stiprėja. Vilniaus uni
versitetas istorinėmis 
studijomis praskleidžia 
garbingos senovės Lie
tuvos vaizdą. Visa eilė 
lenkiškai rašiusių, bet 
lietuvių kilmės rašyto
jų savo kūrybai panau
doja ne vieną kilnų tos 
praeities epizodą. Ne
pavykę 1781 m. ir 1863 
m. sukilimai brandina po 
litinę sąmonę ir ruošia 
tradicinės lenkiškai lie
tuviškos politinės ideolo 
gijos krizę. Rusų repre
sijos, lietuvių spaudos 
uždraudimas ir baudžia
vos panaikinimas gim
do visą eilę naujų visuo
meninių, politinių bei kul 
tūrinių veiksnių. Jų vei
kiama tautinė mūsų idė
ja auga, komplikuojasi, 
bręsta. Tautinis sąmo- 
ninimas, gimtosios kal
bos ir tautiškumo pro
paganda vis dar tebelie
ka vyriausiu reikalu. 
Bet dabar į tautinio dar
bo areną išeina jau ir ba
jorijos atstovai. Tautinė 
sąmonė praturtėja iš is
torikų studijų garbingos 
praeities prisimini
mais. Tautinės garbės 
jausmas čia randa ne
išsenkamą naujų pajėgų 
ir pasiryžimų šaltinį. Ro
mantiškas senovės idea
lizavimas ir garbini
mas, prasidėjęs 19 am
žiaus pradžioj Baužo, 
Poškos, Valiūno, Stane
vičiaus raštuose, tęsia
mas Daukanto istorijoj 
ir Baranausko dainose. 
Savo apogėjaus jis pasie- džiauninkų. Lengvai nu- 
kia "Aušros" gadynėj, o 
tobuliausią poetinį iš
reiškimą randa Mairo
nio poezijoj jau 20 am
žiaus angoje. Nesileisda 
mas Čia į garbingos se
novės motyvais ataus
tos patriotinės mūsų li
teratūros nagrinėjimą, 
priminsiu vien, kad ir 
tautinis mūsų renesan
sas buvo atremtas į sa
vo tautos praeities aukš
tinimą. Dabarties ver
govei ir sumenkėjimui 
19 amžiaus patriotai kaip 
antitezę ir idealą rodė 
praeities laisvę ir kar- 
žygiškumą. Ši antitezė 
pavergtai tautai turėjo

sikratę dar tuomet mo
kyklose tebeskleidžiama 
lenkiškumo ir rusišku
mo įtaka, jie aiškiai pa
suko į liaudį, kuri visai 
teisingai dabar tampa vi
so kultūrinio tautinio re
nesanso atrama. Tas de
mokratinis 19 amž. pa
baigoj kilęs liaudišku
mas buvo toks stiprus, 
kad jis absorbavo ir tau
tiškai susipratusios ba
jorijos dalį. Aušros ir 
poaušrio gadynėj visame 
mūsų kultūriniame vei
kime ir literatūroje turi
me nemaža bajorijos at
stovų. Pakaks priminus 
Al. Fromą-Gužutį, MeČ.

Dovainą-Silvestravičių, 
Žemaitę, Mariją Peč- 
kauskaitę, Sofiją ir Ma
riją Ivanauskaitės-Laz
dynų Pelėdą, Gabrielę 
Petkevičaitę. Visi jie iš
sižadėjo savo bajorišku- 
mo, o kai kurie tapo ar> 
šūs bajoriškų tradicijų 
priešai. Tautinės demo
kratiškai liaudiškos idė
jos šviesoj pagaliau iš
ryškėja pati ligi tol gana 
miglota lietuvio sąvo
ka. Unija su lenkais įs
kiepyta lenkiškai lietu
viškos Rečpospolitos ide 
ologija padarė tai, kad ga 
lų gale sunku buvo atskir. 
ti, kas lietuvis, kas len
kas. Žinoma yrakompro 
misinė formulė, prigi
jusi Lietuvos bajorijoj: 
sum gente litu anų s, na- 
tione polonus. Tik da
bar "Aušros" ir anksty
vojo poaušrio metu, iš
kėlus etnines, liaudy te
berandamas lietuvio 
charakterio savybes, pri
ėmus lietuvių kalbą kaip 
būtiną tautinio santykia
vimo ir reiškimosi prie
monę, pagaliau visą tau
tinio sąjūdžio programą 
atrėmus į liaudį, buvo 
aiškiai atsiribota nuo len
kų, rusų ir visų kitų kai
myninių tautų.

Bet čia jau mes susi
duriame su politiniu tau
tinės idėjos 19 amž. at
spalviu. Lietuvių litera
tūroj tas politinis atspal 
vis pirmą kartą ryškiau 
pasirodo Ant. Baranaus
ko dainose, rašytose 
apie 1859 metus. Politi
nį atspalvį Baranausko 
dainoms duoda griež
tas pasipriešinimas ru
sų valdžiai, kartais

Anei rašto, anei druko 
Mums turėt neduoda.
Tegul sako, bus Lietuva 
Ir tamsi ir juoda.

Kad tu, gude, nesulaukturr. 
Nebus kaip tu nori.
Bus kaip Dievas duos. 
Ne tavo priesaikai nedori.

Neįveiksi, sonau šiaurės, 
Mūsų širdys tvirtos. 
Seniai buvo išmėgintos, 
Seniai keptos, virtos.

Nupuls kalnai, o slėneliai 
Išsikels aukštybėn,
Visos galybės ein dulkėn, 
Silpnumas galybėn.

Drebėk ir tu, sūnau šiaurės,
Krūvon susitraukęs,
Pats krisdamas pražuviman, 
Mūsų ne|traukęs.

Lapkričio 4 d. Latvių 
Klubo patalpose įvykopa
baltiečių vakaras, ku
riuo mėginta derinti tu
rimas vietos meniškas 
pajėgas, kad ateinančių 
metų pavasarį paveikiau 
pasirodžius minint bend' 
rą Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos valstybių atkū
rimo sukaktį. Buvo siek
ta sukaupti lėšų bevyk
dant darbus, susijusius 
su didesnio masto pasi
rodymu.

Vakaro programoje 
pirmiausiai pasirodė 
estai. Po trumpos įžan
ginės kalbos ir vakaro 
tikslo aptarimo buvo pri* 
statyta sol. Elen Tarve 
-Valsaar (sopranas),ku
ri išpildė keletą estų 
liaudies dainų.

Latvių vyrų oktetas pa
dainavo keletą latviškų 
dainų.

Įžingsniavo philadel- 
phietė smvikininkė Bri
gita Pumpolytė su jaunu
te savo akompaniatore. 
Ji jau daugeliui pažįsta
ma iš pasirodymų sim
foninio orkestro ansamb
lyje. Ji daug žadanti ir 
talentinga muzikė, ta
čiau aplinkybių verčia
ma turi laikytis prie pra
gyvenimo šaltinio —gro
ti orkestre. Tolimesnėj

moteris. Sudainavo ke 
turias dainas. Pasiro- 

keturios poros lat- 
tautinių šokių šokė 

Sušoko porą ne taip 
judrių šokių. Kai į

Tiesa, reikia pastebė
ti, kad šitokius drąsius 
šūksnius Baranauskuikė 
lė daugiau jo religiniai 
negu tautiniai jausmai, 
vis dėlto jo dainų poli
tinis atspalvis derinasi 
su sąmonėjančios lietu
vių tautos aspiracijo
mis, yra tos pačios idė
jos reiškinys. Jis dar la
biau stiprėja "Aušroje" 
ir smarkiai auga poauš
rio literatūroj ligi 1904 
-5 metų. Visa to laiko li
teratūra kursto kovą su 
rusų priespauda dėl spau- programos daly scenon 
dos ir kultūrinio veikimo 
laisvės. Minėtinos čia 
Vinco Kudirkos politinės 
satyros, K. Pakalniškio 
apysaka "Obrusiteliai" 
ir daugelis kitų prozos ir 
poezijos kūrinių.

(Bus daugiau)

dė 
vių 
Jų* 
jau
programos pabaigą įsce 
ną išbėgo Žilvino šokė
jai, žiūrovai vėl ėmė 
griausmingai ploti.

Ateity besiruošiant di
dingam pasirodymui, 
teks dar daug visiems 
padirbėti tiek meniško
se apraiškose besimik- 
linant tiek administra
cinėje srity besidarbuo
jant. Žiūrėjimas į darbą 
nuo pat smulkmenų už
tikrins pasirodymo pa
sisekimą, o to privalė
tume siekti.

Parengimo linksmo
ji dalis truko iki antros 
valandos ryto. Vieni va
karojo prie užkandžiais 
nudėliotų stalelių, kiti 
— prigulę prie baro, 
treti — prie šokių mu
zikos garsų.

Nedidutės latvių klu
bo patalpos buvo publi
kos užpildytos kone sau
sakimšai ir reikia ma
nyti, kad tas parengimas 
ir finansiniu požiūriu ne
išėjo liesas.

J. Bubelis

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

pasipylė šešios poros 
Žilvino šokėjų ir gyvai pa
šoko Jonkelį ir Lenciū
gėlį. Tiek pirmiau gro
jusiai smuikininkei B. 
Pumpolytei tiek ir Žil
vino šokėjams publika 
smarkiai plojo.

Estų mišrusis choras 
ne taip jau savo daino
mis nustebino — daini
ninkų tarpe daugumoj bu
vo senimas, o ir pačios 
jų dainos bei melodija 
daug kam nesukėlė ža- 
vėsio. Chorui dirigavo

AR ŽINAI,
... kad kalbant apie gy

ventojų prieauglį pasauly
je, mažai tuo reikalu jaudi- 
namasi Amerikoje ir Kana
doje. Čia dar yra žmonėms 
vietos ... Pažiūrėjus į pa
starojo meto statistiką, ma
tosi, jog šiuo metu 3,5 bil. 
žmonių gyvena pasaulyje, 
o metinis prieauglio vidur
kis siekia 2 nuoš. Tai reiš
kia 70 mil. žmonių prieaug
lį į metus. O jau 2000 me
tais gyventojų skaičius be
veik padvigubėjęs. O tai 
bus — už 32 metų!

Viešėdami Chicagoje pirkite naujoj modernioj
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: .1. JANUšAITIS ir .1. MAŽEIKA

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
i.

2.
3.
4.

St. Remv Imp. 3 Str.
Napoleon Brandy ........
Sunny Rrook 80 proof wiskey
Imported Scoth Wiskey
Imported French Cordials

5. Liebfraumilch German Wine .... 5th — $0.98

5th — $ 1.39 
5th — $3.39 
5th — $3.98
5t h — $2.98

6.
7.

ImpoYted French Brendy 
Ricadona Vermouth 30-oz.

Be to. didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

PO DVIDEŠIMT METŲ
------------------  BENEDIKTAS ZABIELA ----------------

(9)
Mintimis grįžo toli, kada Žaliakalnio mokyklą lankant 

eidavo su mokytojais į miškus pasivaikščioti. Prieš grįž
tant namo slapstydavosi tarp medžių, sukeldami moky
tojams daug rūpesčio, o patys turėdami gardaus juoko. 
Parsinešę iš miško medžio lapų, prašydavo tėvus atspėti, 
kas tai per lapas, kokio medžio. Kaip paprastai tėvai nie
kada neatspėdavo. Vėliau gimnazija. Nors neilgai, bet jis 
atsiminė kiekvieną mokytoją, klases ir daugelį mokslo 
draugų. Na, ir neužmirštamąjį Algį. Pabėgimas, DP sto
vyklos, kelionė laivu. Visa tai bėgo jo vaizduotėj lyg fil
mą. O nuo atsiskyrimo su Watsonijos plytinėmis ir pir
mojo transporto draugais, laikas bėgo lyg srauni upė. 
Susiradimas kitataučių draugų pakeitė ir gyvenimo būdą. 
Darbovietes ir gyvenamąsias vietas keitė dažnai. Norė
damas lengvai pralobti, metėsi į lošimus. Barai, nakti
niai klubai, gražiai apsirengę draugai prašą paskolinti 
pinigų, tik niekada negrąžiną. Ir štai laimikis! Pinigai, 
vėl draugai, mašina, katastrofa, ligoninė.

Draugai, kur jūs? Jau virš metų laiko be darbo. Su
sitikę mane atsiprašote — neturite laiko. Galbūt, aš to 
nusipelniau, dažnai Vidas pagalvodavo. Reikėjo man Al
gį persekioti. Ir mašinos duris aš jam sugadinau. Juk ga
lėjo per tai įvykti net žmogžudystė. Ek, netraukiau nieko 

kaip ta skruzdėlė, stūmiau nuo savęs tikrus draugus, lyg 
tas mokinys. O dabar ta ragana šeimininkė vis žada iš 
kambario išmesti. Eisiu.

Pasiramstydamas lazdele nušlubavo parko taku že
myn. Flinders gatvės link. O priėjęs Princess stotį, įsi
maišęs į žmonių minią, stengėsi praeiti nepastumtas. 
Lazdelę statydamas rūpestingai šalia skaudančios kojos.

— Nenueik toli, traukinys tuojau bus, — užgirdo 
lietuviškai kalbant moterį.

Lyg į tvorą atsimušęs Vidas sustojo, atidžiai klau
sydamasis, ar neužgirs daugiau lietuviškai kalbant. Aki
mis dairydamasis į minią stooviniuojančių žmonių, staiga 
pamatė moterį.

Ir štai lyg paveikslas stovėjo Danutė, kuriai į ranką 
įsikibusi laikėsi apie šešiolikos metų skautiška uniforma 
apsirengusi mergaitė. Išdykusiai tampė Danutei palto 
skvernus apie devynių metų berniukas.

— Ar aš sapnuoju?! — sušuko prisiartinęs Vidas.
— Ne, ne, aš ta pati.
— Matomai jau ištekėjus
— Tai ką, manei, kad liksiu senmergė.
— Gal su Algiu?
— Taigi.
— Vadinasi, aš pavėlavau,
— Nepavėlavai, tik nepataikei.
— Mama, eime, traukinys atėjo, — ragino skautė.
— Tai iki, — pasakiusi Danutė dingo su vaikais mi

nioj, einančioj j traukinį.
Atsirėmęs į lazdelę Vidas žiūrėjo tai į svarstykles, 

ant kurių už kelis centus galėjo pasisverti, tai į didelį 
stoties laikrodį ir praeinančią minią. ”Taip”, palingavęs 
galvą sau murmėjo. ‘'Gyvenimą pasvėriau, laiką prašvil
piau, o su minia nespėju paeiti”.

Pasiramstydamas lazdele nukrypavo į Young and 
Jackson barą. Tingiai keldamas stiklą po stiklo prie lūpų, 
pradėjo pats su savimi pusgarsiai kalbėtis, tuo atkreip
damas kitų bare esančių dėmesį.

— Tai ko šio vapalioji? — užkalbino jį klaipėdietis.
— O, o, prisimenu tave, juk buvai atėjęs ant laivo, kada 
pirmas transportas atplaukė, — stenėjo sverdėdamas Vi
das.

— O kodėl gi tu vienas geri ir kalbi?
— Geriau, matai, noriu užmiršti, — ir neragindamas 

nei klausiamas papasakojo visą istoriją, sumesdamas kal
tę Danutei. Klaipėdietis gėrė godžiai, klausėsi atidžiai, 
suprasdamas vos trečdalį ir Vidui baigus pasakoti:

— Bet paliauk, paliauk, — sakė jis, — argi tu manai, 
kad mergina gali dvidešimt metų be vyro būti?

— Tai mane kvailiu laikai?
— Ne, — teisinosi klaipėdietis, — juk šion patekot 

keturiasdešimt septintais, o dabar jau šešiasdešimt sep
tyni.

— Tai ir vėl savo kalbi, — trenkęs stiklą ir nusi
šluostęs lūpas Vidas išsverdėjo lauk. C’oca Cola reklamos 
jau mirgėjo, garsiai šaukė laikraščių pardavėjai. Pirmuo
ju pasitaikiusiu tramvajumi Vidas grįžo namo. Sąžinėj 
juto didelį apmaudą, nusivylimą. Gerokai pasikrapštęs 
atsidarė duris, stiprios lempos koridoriuje apšviesta su 
oro siurbliu darbavosi šeimininkė.

— Ne-be-rei-kia man tavo kambario, — švokštė pro 
dantis Vidas į pro storus akinius žiūrinčią į jį šeimininkę.
— Aš, aš išvažiuoju ryt dieną.

— O kur? — nustebusi klausė šeimininkė.
— Į svetimšalių legioną, supranti!
— O man atrodo, kad tu tik dabar iš tenai grįžti...

(Pabaiga)
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IR APYLINKĖSE

• Ohio Lietuvių Gydyto
jų Draugijos metinis susi
rinkimas įvyks lapkričio 18 
d., 6 vai. vak. Yankee Clip- 
per Inn (US #8 kelias), 
Hudson, Ohio.

Meti niame susirinkime 
mūsų gydytojai ne tik at
lieka organizacijai reikalin
gas naujos valdybos išrin
kimo funkcijas, bet taip 
pat susipažįsta su naujais 
medicinos mokslo laimėji
mais. Ta proga savitarpyje 
k u 1 turingai pabendrauja
ma. Ir šį kartą programo
je numatyta dvi įdomios 
paskaitos. Dr. Irena Jasie- 
nė kalbės apie paranazoli- 
nių sinusų variacijas, o dr. 
Mikas Eimantas padarys 
įdomų pranešimą apie ko
ronarinių vaistų tyrimus.

Po bendros vakarienės 
seks rėžis. Petro Maželio 
sudaryta meninė programa. 
Po to šokiai grojant Joe 
Wandell orkestrui.

Ohio lietuvių gydytojų 
draugija reiškiasi ne tik 
gražiu savo narių sugyve
nimu, profesiniais ryšiais, 
bet ir gražia visuomenine 
veikla. Tos veiklos vienas 
būdingiausių bruožų, tai 
kasmetinė premija kultūri
niams darbams paremti, 
Šiemet tai bus jau vieno- 
liktoji premija ir tik susi
rinkimo metu paaiškės lau
reatas — asmuo ar orga
nizacija.

1000 dol. vertės premi
jomis jau buvo atžymėti 
kultūrininkai, pasireiškę li
teratūroje, muzikoje ir kt. 
srityse. Pvz., jų premijuo
tas Landsbergio "Penki 
stulpai turgaus aikštėje” 
pastatymas Clevelande, Liet, 
E n c i k lopedija, Čiurlionio 
Ansamblis, Aleksandrynas, 
komp. Banaitis, Tėvynės 
Garsų radijo, B. Kviklys 
(už leidinį Mūsų Lietuvą), 
rašyt. M. Venclauskas, kul
tūrininkas ir visuomeninin
kas St. Barzdukas, jauni
mui vadovėlių leidėjai.

Šitoje kultūrines veiklos 

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 1851 h St.
EN 1 ■ 1763 KE 1 - 7770

CLEVELAND, Ohio

atrankoje įžiūrimas ne tik 
įvairumas, bet ir mūsų gy
dytojų domėjimąsi įvairio
mis lietuvių kultūrinio gy
venimo apraiškomis.

Tai gražus pavyzdys vi
soms profesinėms organiza
cijoms, visiems organizaci
niams vienetams.

Šios kadencijos Ohio Lie
tuvių Gydytojų Draugijos 
vadovybę sudaro šie gydy
tojai: H. Brazaitis — pir
mininkas, J. Skrinska, A. 
Martus, V. Ramanauskas,
E. Lenkauskas.

• Vladas Vijeikis, Lietu
vių Skautų Brolijos vyr. 
skautininkas, praeitą sa
vaitgalį lankėsi Clevelande, 
turėjo eilę posėdžių su vie
tos skautininkijos vadovais 
ir kt. veikėjais. Ta proga 
šeštadienį, lapkričio 11 jis 
padarė vizitą ir Dirvos re
dakcijoje.

• Vytautas Kamantas, 
aktyvus skautų veikėjas, 
paskirtas Clevelando skau
tų Pilėnų tunto tuntininku,

V. Kamantas žinomas ne 
tik skautų eilėse, bet ir lie
tuvių visuomeninėje veik
loje. Jis yra Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės valdy
bos ir JAV LB Tarybos na
rys, pasižymėjęs organizuo
jant praeitais metais Jau
nimo Kongresą.

Sėkmės naujam tuntinin- 
kui.

• Sgt. Liudas Juodvalkis, 
išbuvęs Vietnamo fronte 
pusantrų metų, grįžo į JAV 
ir, iki paskyrimo į naują 
marinų dalinį, šiuo metu 
vieši Clevelande pas savo 
tėvą Vincą Juodvalkį, sr.

• Ryšium su Lietuvos ne
priklausomybės 50-tų metų 
jubiliejum, Čiurlionio An-

Federalinės Dcpositų Oraudimo Bendrovės narys.

Tik klausk mūsų. 
Mūsų atsakymas 
gali būti kaip 
muzika jūsų 
ausims.

samblis kviečia visus bu
vusius narius dalyvauti 
ALT ruošiamoje tai progai 
pritaikytoje programoje su 
simfoniniu orkestru.

Pirma bendroji repetici
ja įvyks šio mėn. 19 d., 12 
vai. p. p. Ansamblio namuo
se.

• ALT SĄJUNGOS 12- 
to skyriaus nariams: Val
dyba kviečia jus dalyvau
ti, su savo vienminčiais, 
draugais, bendrame va
karėlyje pirmininko Kar- 
piaus namuose, 345 E. 
222nd St., šeštadienį, 
lapkr. 18-tą, pradžia 8 
vai. vakare. Kartu bus 
pavaišinimas buvusio ba 
liaus talkininkų.

{DOMUS PRANEŠIMAS
šį penktadienį, lapkričio 

17 d., 8:30 vai. vakare, 
Union Savings & Loan As
sociation salėje, 5106 Wil- 
son Mills Road, kampas 
Monticello ir Richmond Rd., 
Robert T. Bennett, Seth 
Taft rinkimų komiteto pir
mininkas padarys praneši
mą apie tik ką įvykusius 
Clevelando burmistro rinki
mus. Į šį įdomų pranešimą 
kviečiama atsilankyti lietu
vių visuomenė. Po praneši
mo Bennett atsakys į klau
simus. Pabaigoje — arba
tėlė.

Pranešimą rengia Lietu
viu Konservatorių Klubas.

(Sk.)

• Clevelando lietuvių 
skautai, Neringos ir Pilėnų 
tuntai, pradėjo savo sukak
tuvinius metus. Penktadie
nį, lapkričio 10 d., per Tė
vynės Garsų radijo, sukak
ties proga paruoštus prane
šimus skaitė Kastytis Gied
raitis, Milda Jokubaitytė ir 
Pilėnų tunto tuntininkas 
Vytautas Staškevičius.

• "Salamander” batų 
krautuvės Clevelande savi
ninkai p. Gražuliai paauko
jo Balfui 86 poras naujų 
batų. Kadangi šių batų ver
tė yra keli šimtai dolerių, 
tai ”Salamander” krautu
vės savininkai ir šiemet, 
kaip ir praeitais metais, 
yra stambiausiais Balfo rė
mėjais Clevelande. Balfo 
valdyba p. Gražuliams reiš
kia nuoširdžią padėką.

Cleveland Trust

KALĖDINIU SVEIKINIMU 
ATVIRUTES

jau dabar laikas įsigyti ar užsisakyti Dirvoje.
Turime ir skautų Vidūno Fondo bei kitų lei

dėjų LIETUVIŠKAS atvirutes.
Kainos nuo 10-25 c. Užsisakant paštu, prašo

me prijungti 10 c. pašto išlaidoms.
Lietuviškos atvirutės vardo ir gimimo dienai.

DIRVA,
6907 Superior Avenue,
Cleveland, Ohio 44103

CLEVELANDO PARENGIMU 
— KALENDORIUS J

LAPKRIČIO 18 D. Ohio Liet. 
Gydytojų Draugijos metinis su
sirinkimas ir pobūvis Yankee 
Clippers salėje.

LAPKRIČIO 19 D. ASS Cle
velando skyriaus metinė šven
tė Jvyks Holliday Inn salėje.

LAPKRIČIO 25 D. — Lietu
vių Diena, Naujos liet, parap. 
salėje. Rengia LB Clevelando 
I ir II Apylinkės.

GRUODŽIO 3 D. SekmadienĮ 
12:00 vai. nepaprasta SLA 14 
Kuopos narių sueiga.

GRUODŽIO 3 D. Šv. Kazi
miero Lituanistinės mokyklos 
pietos.

GRUODŽIO 3 D. Madų paro
da šv. Jurgio par. salėje. Ruo
šia Korp. Giedra. 4 val.p.p.

GRUODŽIO 9 D. Neringos 
tunto iškilminga sueiga šv.Jur- 
gįo par. salėje. Pradžia 7 v.v.

GRUODŽIO 17 D. Vysk. M. 
Valančiaus Lit, Mokyklos Eg
lutė Lietuvių Salėje.

GRUODŽIO 31 D. Naujųjų 
Metų sutikimas Smith restora
ne. Rengia LB I ir II apyl.

GRUODŽIO 31 D. Naujųjų Me
tų sutikimą šv. Jurgio parapi
jos salėje ruošia L. F. Bičiu
liai.

19 68

SAUSIO 7 D. šv. Kazimiero 
Lituanistinės mokyklos Kalė
dų eglutė.

SAUSIO 21 D. Vysk. M. Va
lančiaus Lit. Mokyklos ruošia
mi pietūs šv. Jurgio parapijos 
salėje.

• A pd ra ūdos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
lenį tel. 531-2211.

HELP WANTED FEMALE

NURSE ANESTHETIST
135 bed accredited hospital in beau- 
tiful southern Wisconsin resort area. 

.Attractive salary, fringe benefits. 
Contact Personne] Director.

LAKELAND HOSPITAL
ELKHORN, WISCONSIN

(120-126)

OPPORTUNITY FOR 
PROFESSIONAL HELP 

262 Bed GERIATRIC HOSPITAL 
MALĖ OR FEMALE 

REGISTEREI) 
PHYSICAL 

THERAPIST 
\Vork under direction of staff phy- 
sicist. Salary $7250-58250.

Also 

REGISTEREI) NURSES 
3-11 & 11-7 shift 

Good starting salary.

DIRECTOR OF INSERVICE 
EDUCATION

R. N. DECREE REQUIRF.D 
Salary comniensurate vvith experience 
A ability.
Fringe benefits include hospitaliza- 
tion, siek leave, annual leave, life 
insurance, longevity, refiremenl plan 
and paid holidays.

Martha T. Berry
Medical Care Facility 

43S33 Elizabeth Rd. 
Mount Clemens, Michigan 

(120-123)

HELP WANTED MALĖ

. WANTED
EXPERIENCED IST CLASS 

SQUEEZE MOLDERS 
Steady work. Good startinę rate. 
Paid group insurance & paid lifo 
insurance.

Contact F. W. LF.HMAN

OHIO MALLEABLE 
DIVISION OF THE DAYTON 

MALLEABLE

1343 Field, Columbuj, Ohio
614 — AX 1-4635

(118-127)

• Prieš atnaujindami sa
vo namų ar automobilių 
draudimus, palyginkite sa
vo mokestį paskambindami 
V. Giedraičiui tel. 944-6835.

HELP WANTED MALĖ

MACHINISTS

THE 
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

Tool Co.
3784 E. 78 St.

341-1700
A Subsidiary of 

PNEUMO-DYNAMICS
Corp.

MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Components
KELLER-

HYDROTEL 
Contourinp and profiling 

Machines

HORIZONTAL
BORING 
MILLS

TURRET 
LATHES

GAP TURRET 
LATHES
ENGINE 
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL 
DRILLS

NUMERICAL 
CONTROLLED 

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

atlyginimA ir visus prii dus 
lntervievving Hours 

8:15 A.M. to 5 P.M.
OR CALL

341-1700
for an interview convenient 

for you.
An Equal Opportunity Employer



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

AIDUČIŲ DAINOS IR K. DAUBARO 

MUZIKA

Aukos Dirvai
. 5.00

2.00
10.00

P. Petrušaitis, Racine
K. Balaišis, Cleveland .
K. Ripskis, Chicago ....
J. Bortkevičius,

Woodhaven ............ 5.00
J. Liaukus, VVoodhaven ... 3.00 
V. Bložė ........................ 10.00
A. Čepulis, Philadelphia.. 2.00 
J. šepetys, Detroit .......  5.00
F. Gaudušas, Chicago ... 10.00 
A. Petrauskas, Dearborn 10.00 
J. Valaitis, Great Neck ... 2.00 
V. Graužinis, Chicago .... 5.00 
Dr. J. Kriaučiūnas, Toledo 5.00 
F. Janonis, Brockton......  5.00
S. Surkus, Worcester...... 1.00
A. Garmus, Cleveland.....10.00
L Vinclovas,Cleveland .... 5.00 
S. Mackevičius, Jamaica .. 9.00
J. Radas, Livonia.............. 2.00
Dr. J. Kašubą, Columbus 10.00
A. Vaišnys, Waterbury .... 5.00
K. Pažėraitė, Oak Park .. 5.00
I. Bray, Richmond .......... 10.00
Dr. J. Bartkus, Chicago 10.00 
V. Žebertavičius, Detroit 2.00
J. Ulpienė, Dorchester ... 1.00
B. Keturakis, Milwaukee .. 4.00
M. Valys, Cleveland........  5.00
K. Kiznis, Richmond Hill 2.00 

5.00 
10.00 
10.00 

, 2.00 
, 2.00 
, 2.00 
10.00 

, 3.00

V. Ku'ys, Toronto......
R. Jasiūrtas, Evanston .
S. Matas, Independence
V. Dabrila, Worcester , 
V. Užpurvis, Windsor ..
J. Merkys, Hartford ....
E. Vizgirda, Detroit ....
G. Klaus, Woodhaven ..
A. Sumakaris, Cleveland 2.00 
A. Baltrukois, Cleveland 5.00
J. Balbatas, Cleveland ... 10.00
R. Babickas, Cleveland .. 10.00
S. Douvan, Cleveland..... 5.00
J. Juškevičienė, Baltimore 5.00 
S. Čepas, Toronto...........10.00
M. Luneckas, Chicago......2.00
J. Kalnietis, Baltimore ... 10.00 
V. Augustinas, Richmond

Hill.......................... 10.00
Dr. L. Griniūtė, Chicago... 5.00 
Dr. Z. Sabataitis,Cleveland 3.00 
č. Kiliulis, Dorchester 1.00 
J. Baublys, Detroit............5.00

DIRVOS SKAITYTOJŲ 
DĖMESIUI

Pranešame, kad metinis 
Dirvos rėmėjams dovanų 
paskirstymas pratęsia m a s 
iki 1967 m. gruodžio 15 d. 
Iš Dirvoje skelbiamų auko
tojų sąrašų matosi, kaip 
jautriai atsiliepia skaityto
jai į neseniai visiems išsiun
tinėtą kvietimą dalyvauti 
dovanų paskirstyme, prisi
jungiant kad ir kuklia sa
vo auka laikraščiui parem
ti.

Tą dovanų paskirstymą 
pratęsiame visam mėnesiui, 
kad kuo daugiausia Dirvos 
skaitytojų galėtų prisidėti 
ir dalyvauti.

• Padėkos Dienos proga 
Dirva nepasirodys savo lap
kričio 24 d. (penktadienio) 
laida.

Sekanti po tos šventės 
Dirvos laida pasirodys lap
kričio 27 d. (pirmadienį).

• Prof. gen. Stasys Dir- 
mantas lapkričio 5 d. at
šventė 80 metų amžiaus su
kaktį. Veikliam ir judriam 
ramovėnų C. V. pirminin
kui Chicagoje buvo suruoš
tas pagerbimas, kurio me
tu sveikinimo kalbą pasakė 
gen. M. Rėklaitis. Be to su
kaktuvininką sveikino sa- 
vanorių-kūrėjų vardu K. 
Petrauskas, DLK Birutės 
draugijos — Babickienė, 
gen. K. Musteikis, pik. A. 
Rėklaitis ir kt.

• Pašto įstaiga praneša, 
kad tik Air Mail paketai, 
išsiųsti iki gruodžio 10 d., 
pasieks savo adresatus 
prieš Kalėdas. Svarbu taip 
pat, kad visi paketai.būtų 
saugiau supakuoti, patik
rinti pašto įstaigoje dėl svo
rio, pašto ženklų ir muito 
reikalavimų.

• Siunčiant Kalėdų svei
kinimą, nepamirškite adre
sui naudoti ZIP code. Už
miestiniai Kalėdų sveikini
mai prašomi išsiųsti iki 
gruodžio 10 d., o siuntiniai 
iki gruodžio 15 d.

ZIP code reiškia greites
nį ir saugesnį pašto patar
navimą. Gi siunčiant svei
kinimų korteles, atskirkit 
nors vietines nuo siunčia
mų į kitus miestus.

Be to, lietuviškų Kalėdų 
sveikinimų kortelių galite 
įsigyti Dirvoje.

• Marijona Balčiūnaitė- 
Petrušaitienė, 89, mirė spa
lio mėn. 15 d. Gailionių kai
me, Lietuvoje. Spalio 18 d. 
palaidota Linkuvos parapi
jos kapinėse šalia vyro Ig
no, mirusio 1941 metų ru
denį. Petrušaičiai turėjo 13 
vaikų. Išaugino ir išmoksli
no vienuoliką. šiuo metu 
dar gyvi penki sūnus ir 
trys dukterys. Sūnus Jonas 
su žmona Veronika gyvena 
Anglijoje, sūnus Petras su 
žmona Stase — Racine, 
Wis., vedęs sūnus Vytautas 
atlieka 25 metų bausmę 
koncentracijos stovykloje, 
Sibire, o likusieji su šeimo
mis ir savo vaikų šeimomis 
gyvena Lietuvoje.

EAST ST. LOUIS

• ALT S-gos skyrius ap
tarė sezono veiklą. Po vasa
ros atostogų ALT S-gos 
East St. Louis — St. Louis 
skyriaus nariai, susirinkę 
vicepirmininko inž. J. Gum- 
belevičaus sodyboje, aptarė 
esamą padėtį lietuvių kolo
nijoje, nes gyvenamo meto 
sąlygoms veikiant, kai ku
rie lietuviai išsikelia į kitus 
miestus arba persikelia į 
naujas gyvenvietes, kas ap
sunkina visuomeninę ir kul
tūrinę veiklą lietuvių kolo
nijoje.

Skyriaus nariai, išdisku
tavę paliestus klausimus, 
pasisakė už išlaikymą tam
prių tarpusavio ryšių palai
kymą, kad ir negausios, 
bet solidarios organizacinės 
veiklos ir ateityje. Buvo 
aptarta praėjusio seimo 
darbai, įstatų keitimo klau
simas ir pasisakyta Vilties 
draugijos reikalais. Po pa
sitarimų malonių šeiminin
kų p. Gumbelevičių pakvies
ti, visi nariai turėjo progos 
dar ir pasivaišinti ir pasi
šokti.

• Rudens banketas-vaka- 
ras. šių metų lapkričio 18 
dieną, 7 vai. skyrius rengia 
rudens banketą-vakarą, ku
ris bus pirmas pobūvis ko
lonijoje šiame sezone ir 
kartu paskutinis prieš ad
ventą. šis banketas-vaka-

NAUJOS, ĮDOMIOS KNYGOS!!! 
UŽSISAKYKITE PER DIRVĄ!!!

V. Šliogeris — A. SMETONA — ŽMOGUS IR
VALSTYBININKAS .......................................$2.00

O. J. C. Norem — TIMELESS LITHUANIA ...........$4.00
B. Armonienė — PALIK AŠARAS MASKVOJE ....$3.00 
St. Yla — MODERNI MERGAITĖ ..............................$4.00
K. Donelaitis — METAI (THE SEASONS)

minkštais viršeliais ..... 
kietais viršeliais ........

Gr. šimukonienė — SU DAINA
Lietuviškų dainų rinkinys ............................ $2.00

J. Budrys — KONTRŽVALGYBA LIETUVOJ ........$2.50
J. švaistas — DANGUS DEBESYSE ....................... $2.50
Pr. Alšėnas — MARTYNAS JANKUS

minkštais viršeliais
kietais viršeliais....

$3.00
$4.00

$3.00
$4.00

Užsakant knygas, prie kainos prašome prijungti 25 c. 
pašto išlaidoms.

Rašykite:
DIRVA,
6907 Superior Avenue, 
Cleveland, Ohio 44103

Paskutinį spalio šeš
tadienį Maria High 
School salėje įvyko pir
masis Aidučių koncer
tas. Aidutes sutelkė ir jų 
ansambliui vadovauja 

Alice Stephens

muzikė ir dirigentė Ali
ce Stephens. Aidutės — 
jaunos lietuvaitės, daugu
moje studentės, norin
čios pačios daugiau su
prasti lietuviško žodžio, 
dainos grožį ir tai iš
sakyti kitiems. Šis troš
kimas ir suvedęs Aidu
tes į vienetą ir nūn iš
vedęs jas į sceną. Tai 
jųjų pirmasis žingsnis. 
Bet tas žingsnis apval
dytas ir darnus. Aidučių 
programa — lengvesnio 
pobūdžio lietuviškoji dai
na, kaip ir lietuviškas 
šokis. Neatmetami ir 
kitataučiai kompozito
riai. Minimame koncer
te Aidutės sudainavo: M. 
Petrausko — Eina gar
sas nuo rubežiaus, G. 
Gudauskienės — Pas
varstyk antele, A. Va
nagaičio — Graži kaip 
deivė, Z. Venckaus — 
O tu dainuok, V. Jan- 
čio — Vai nedvelk, N. 
Luboff — Vieversys, J. 
Žamecnik — Neapolio 
naktys, Louiguj — Kai 
vėjas skraido tarp žie
dų, F. Lehar — Tau, 
manoji širdis, H.O.
Borg — Tango, J. Ker- 
belio — Neužmirštuo
lės, J. Banko — Spau
dos valsas ir Gailevi- 
Čius — Rudenio tango 
ir kt.

ras įvyks Hyatt Lodge — 
Fisher’s Restorano patalpo
se — Riterių Svetainėje 
(Chevalier Room) 2100 W. 
Main, Belleville, Illinois. Tai 
bus nuotaikingas subuvi
mas su vaišėmis ir šokiais, 
kur visi lietuviai galės vėl 
po ilgo vasaros rudens me
to susitikti ir jaukiai drau
gėje pabuvoti ir pasilinks
minti. Visi apylinkių lietu
viai ir jų draugai širdingai 
yra kviečiami atsilankyti ir 
pasisvečiuoti. (b)

Ansamblio dainos 
skambėjo užtikrintai. Pa
liekant patį balsų me
džiagos, kaip ir paski
rų dainų atlikimą ver
tinti muzikams, norisi 
stabtelti prie koncerto 
slinkties pažymėtinos 
darnos, jojo spalvingu
mo. Koncertui choristai 
išsirikiuoja dar prieš pa
keliant scenos uždangą. 
Netaip daro jau iš se- 
neliau Alice Stephens va
dovaujami chorai... Ir 
Aidutės. Spalvingai ir 
naujai jos sustodavo sce
noje kiekvienai dainai 
nauja forma. Tie persi- 
grupavimai, ypač pirmo
je koncerto dalyje, Ai
dutėms esant tautiniuo
se rūbuose, publikai tei
kė malonų įvairumą. Ma
lonu minėti skoningą kon
certo programos at
spausdinimą bei žymėji
mą joje netik kompozi
torių, bet ir žodžio, dai
nų autorių pavardžių.

Dainų protarpiuose 
tos pačios Aidutės sti
lingai sušoko lietuvių šo
kius: Sadutę ir Vainiki
nę, akompanuojant Jo 
Ayson.

Genovaitė Muluška

Pabaigai dar kartą šau
niųjų lietuvaičių Aidučių 
vardai: Leonidą Naku- 
tis, Viktoria Grigelai- 
tytė, Jūratė Jančytė, 
Alė Vasaitytė, Jūratė 
Jakševičiūtė, Donna Pru 
sis, Gražina Grybaitė, 
Janice Drabik, Virginija 
Bobinaitė, Gražina Bi- 
Čiūnaitė, Živilė Numgau- 
daitė. Liucija Buivydas 
ir Jo Ayson. Aidutėms 
akomponuoja — Alvydas 
Vasaitis, šokių vadovė 
ir choreografė — Ge
novaitė Giedraitytė-Ma- 
luska, ansamblio reik, 
vedėja — Jonė Bobinie- 
nė.

KAZYS DAUBARAS
GROJA AKORDEONU...

Išskirtiną pasigėrėji
mą publikoje iššaukė ta
lentingasis akordeonis
tas Kazys Daubaras. Tai 
akademinio išsilavinimo 
muzikas, studijavęs čia, 
JAV ir Europoje. Dabar 
dirba muzikos srityje: 
aranžuodamas muziki
nius veikalus specia
liems uždaviniams, da
lyvaudamas televizijoje, 
sudarydamas ir atlikda
mas meninę - muzikinę 
dalį įvairiuose paren
gimuose, suvažiavimuo
se ir pan.

Neseniai teko girdėti 
naują K. Daubaro įgrotą 
plokštelę. Iš klausiusių 
ją apie 10 asmenų, nė vie
nas negalėjo pasakyti ko
kiu instrumentu ar ins
trumentais talentingasis 
mūsų tautietis groja? 
Girdėjosi tarpais, tary
tum, vargonai, kartais 
lyg akordeonas, o retkar
čiais beveik styginio ins 
trumento akordai skam
bėjo... O štai Aidučių 
koncerte paaiškėjo, kad

K. Daubaras

Daubaras groja akorde
onu. Bet jo grojamas 
akordeonas yra sujung
tas su amplikatoriais ir 
kt. mechanizmais. Tą vi
są itin gabiai suderinant 
ir pasiekiami nuostabūs 
ir įvairiopi tonai bei me
lodijos.

Daubaras — savitas 
muzikas - virtuozas ir 
kompozitorius. Kaip ori
ginaliai aidėjo jo paties 
harmonizuota ir atlikta 
liaudies dainų ir šokių 
melodijų pynė!... Atrodo 
jis kiekvieną išpildomą 
dalyką lyg naujai suku
ria, taip savitai inter
pretuoja. O kai pasiro
dė scenoje antrajai da
liai programos, pavadin
tos "Muzikos burtai gar
suose ir vaizduose", pul> jo būti daugėliau. Daly- 
likos plojimams nebuvo 
galo. Katutės lydėjo kiek 
vieną atliktą gabalėlį.

Į klausimą, iš kur jis, 
trečios ar ketvirto kar-

KULTŪROS KONGRESAS

DARIAUS LAPINSKO 
OPERA

HAIAI
KANTATA

Karalius Mindaugas
Libretas KAZIO BRADONO

1967 m. lapkričio 25 d., 8:00 v. vak.
ir 26 d., 3:30 vai. popiet

MARIA HIGH SCHOOL 
6700 S. Califomia Avė., Chicago, III.
Bilietai gaunami MARGINIUOSE, 2511 W. 69 St., 

Telef. — PRospect 8-4585
Bilietų kainos: 7:50, 6.00, 5.00, 4.00 ir 3.00 dol.

Paštu bilietai užsakomi šiuo pavadinimu ir adresu:
LITHUANIAN CULTURAL CONGRESS

2511 West 69th Street 
Chicago, Illinois 60629

Užsakant bilietus paštu, kartu prašome siųsti 
čekį ir sau adresuotą voką su pašto ženklu, panau
dojant šią atkarpą:

Prašau prisiųsti ............ bil. po ................ dol.

I................ arba II.................. Spektakliui šiuo adresu:

Vardas ir pavardė................................................................

Adresas ...................................:..................... ........................

..................................... .......................... Zip........................... 

Telefonas ..................................

tos Amerikos lietuvis, 
yra įsisavinęs lietuvių 
dainų bei šokių melodi
jas, Aldutės aiškino, esą 
jis turįs nuosavą didelę 
įvairių gaidų, jų tarpe ir 
lietuviškųjų, biblioteką, 
o be to dar mažas būda
mas, daug ką išmokęs iš 
motinos ir močiutės! Pa
galiau — domisi savo tė
vų šalies daina.

Bendrai, visas Aidu- 
čių ansamblio ir K. Dau
baro muzikinis vakaras 
klausytojams buvo ma
loni atgaiva. Ansamblio 
vadovė Alice Stephens 
dar kartą parodė didį su
pratimą, kaip ir su kokia 
programa reikia koncer
tuoti. Salėje matėsi tuš
čių kėdžių, publikos galė -

vavusieji koncerte Aidu- 
tėms linkėjo tolesnės pa
žangos, naujų laimėjimų 
ir dar tvirtesnių žings
nių scenoje. (vm)
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