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Po pasaulį pasižvalgius

Rusai tuoj po karo griebėsi raketų gamybos, gi Amerika 
1951 metų rimtai nedirbo. — Ri

iki 
Sputnikai kaštavo bilio

nus dolerių tuo tarpu Anferika bilionus metė užsienio kraštų pa
galbai. — Senos nuodėmės turėtų vieną kartą pamokyti..

I

Savo nuomonę pasako Dr. 
Wernehr von Braun

Vokiečių pirmųjų raketų V-2 
pionierius Dr. . Wernehr von 
Braun, kuis dabar dirba JAV ka
riuomenės vadovybėje, kaip ra
ketinių ginklų konstrukcijos di
rektorius Huntsville, Ala., atsa
kė į Ąss. Prese užklausimus. Jam 
buvo patiekta eilė klausimų, ku
rie lietė dabartinę raketų padėtį, 
kodėl rusai pirmieji paleido savo 
Sputnikus, kada bus galima pa
siekti mėnulį ir iš jo grįžti.

Iš duotų atsakymų aišku, kad 
rusai tuoj po karo, paėmę į savo 
rankas vokiečių raketų tyrimų 
stotį Peenemundėj, prie Baltijos 
jūros, skubiai iš jos viską išvežė, 
drauge su visais ten sugaudytais 
mokslininkais ir tuoj pradėjo ra
ketų tobulinimo darbus. Tuo tar
pu amerikiečiai tą šaką buvo ap
leidę tarp 6 iki 10 metų. Rimčiau 
toje srityje pradėta dirbti tik 
nuo 1961 metų.

Savaime suprantama, kad toks 
ilgas laikas sovietams davė kai 
kurių pirmenybių. Ypač dar, kad 
sovietai nė kiek nesiskaitė su vi
sokiausiomis priemonėmis, kaip 
mokslininkų prievartavimu, šni
pų pagalba gauti planus iš kitų 
kraštų, kas ten toje šakoje bu
vo laimėta, tam reikalui metimu 
visų išteklių, visiškai nežiūrint 
bendrojo gyventojo skurdo ir la
bai didelių nedateklių.

Iš tų vokiečių mokslininko at
sakytų klausimų taip pat aiškė
ja, kad ir bendrame JAV raketų 
tyrimo plane būta neaiškumų, 
nesusiderinimų. Visos tos prie
žastys ir davusios sovietams kai 
kurių pirmenybių.. Bet rimtai 
dirbant, yra galimybė ne tik pa
vyti, bet ir pralenkti.

Dr. Wernehr von Braun, ku
ris dabar eina 45 metus amžiaus 
ir yra pačiame moksliniame pa
jėgume, raketų srityje jau dirba 
27 metus. Jis po karo persikėlė 
į JAV, čia įsijungė į mokslinį 
darbą dabar esąs jau JAV pilie
tis. Toje pačioje įstaigoje, kaip 
jo artimi bendradarbiai, dar dir
ba per 130 vokiečių mokslininkų. 
Jų darbo vaisius yra raketa Ju- 
piter C, kuri kaip geriausia, atei
ty bus naudojama satelitų leidi
mui.

Dr. Braun paminėjo, kad ke
lionei į mėnulį dar reikia 2-3 me
tų, gi kelionei į mėnulį ir atgal 
reikia apie penkerius metus lai
ko.

materialinių turtų, kurie juos 
įgalino pradėti naujus, laisvajam 
pasauliui grąsinančius darbus. 
Tuose sovietų sauvalei atiduo
tuose kraštuose sovietai sugaudė 
daug mokslininkų, ypač vokiečių, 
kurie ir turėjo dirbti jų užma
čioms.

Pagaliau, reikia neužmiršti, 
kad JAV dar iki šiol nepajėgia 
susitvarkyti su komunistiniu sa
botažu savajam krašte, šimtai 
jų organizacijų, daug pavienių 
asmenų daro viską, kad tik JAV 
atsiliktų, kad tik galėtų sovietai 
dominuoti ir vykdyti savo toli
mesnę pavergimo politiką.

Visiems šia proga reikia atsi
minti, kad sovietų pagrindinis 
tikslas buvo, tebėra ir tebus — 
visa pasaulio užgrobimas. Ir jei 
tai visų bus atsiminta, ateity ir 
.tokių apsileidimų bus galima iš
vengti.
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Sovietams Sputnikai kaštavo 
bilionus

Patys sovietai, savaime aišku, 
neskelbia, kiek jiemą kaštavo 
Sputnikų paleidimas, bet tuos 
kaštus bando apskaičiuoti vaka
riečiai mokslininkai. Esą, pinna- 
sis, Spbtnikas kaštavo daugiau 
kaip vieną bilįoną dolerių, gi an
trasis net vięš dviejų bidonų.

Tokios pinigų sumos buvo lei
džiamos n«. vien tik moksliniais 
ir kariniais sumetimais, bet kaip 
būtina sąlyga, kad sovietai.būtų 
pirmieji ir jie laimėtų neiėmuta- 
mą propagandos ginklą^ kuriuo 
dabar jau labai sumaniai naudo
jasi ir ateity naudokis. Jiems la
bai svarbu Azijos ir Afrikos tau
toms "įrodyti" savo komunistinį

pranašumą prieš kapitalistinius 
kraštus.

Dėl Sputnikų gamybos Rusi
joj visiškai sugriuvo penkmečio 
planas. Sputnikas privertė iš 
naujo apiplėšti varge esančius 
gyventoj us naujais paskolų pla
nais. Sputnikas dabar yra visų 
Rusijos Ir jos pavergtų kraštų 
gyventojų, jų visų tikėjimų ir 
svajonių, kad ateis geresnės gy
venimo dienos, nuo žemės, t. y. 
nuo realybės nutolimo simbolis. 
Ir savaime suprantama, kad ir 
toliau rusams tą raketų progra
mą vykiant, kuri kaštuoja bilio- 
nus, gyventojai tegalės būti mai
tinami tik sputnikiška‘propagan
da.

Sovietai bilinonus metė rake
tinei programai, gi amerikiečiai 
bilionus metė užsienio kraštų pa
galbai. Negalima paneigti, kad 
amerikiečių mestoji suma neat
nešė vaisių. Be tos pagalbos dau
gelis dabartinio laisvojo pasau
lio kraštų, kurie dar "nesidžiau
gia" sovietine "laime”, būtų ten 
pakliuvę. Amerika juos^išgelbė- 
jo. Tik gaila, kad atskiri tos pro
gramos vykdytojai ir psichologi
nių svetimų kraštų sąlygų nepa
žinimas, kai kur reikalus apga-l bankete lapkr. 16 d. 7 vaL vak. 
dino. Vienok, padaryta daug. Bet 
Amerikai, visi pripažįsta, prie 
šio krašto turtingumo, pakako 
lėšų ir raketinių ginklų progra
mai. Jei to nepadaryta — kaltė 
yra už kurią dabar jau brangiau 
reikia, mokėti.

Susirinkame 
Bostone

die-Lapkričio mėn. 16 ir 17 
nos skirtos apsvarstyti tauti
nėms problemoms, kurių vis dau
giau iškyla tautininkiškose gru
pėse.

Šiam suvažiavimui skirtos dvi 
dienos. Svečiai puošniuose Tau
tinės S-gos namuose galės ra
miai problemas spręsti. Suvažia
vimo šeimininkai yra pasirengę 
kuo maloniausiai svečius priimti.

Tat iki pasimatymo Bostone 
lapkričio mėn. 16 dieną.

Margučio filmą suvažiavimo 
bankete

Tautinių grupių suvažiavimo

Pagaliau reikia pasimokyti 
iš senų nuodėmių...

Pirmoji ir didžiausioji nuodė
mė — Amerika visiškai nesuvok
dama kas yra komunizmas, labai 
lengva ranka Rusiją rėmė antra
jam pasauliniam kare. Karui bai
giantis taip pat lengva ranka jai 
užleido didelius plotus kraštų, 
kuriems komunizmas buvo pati 
didžiausia nelaimė. Atiduodant 
tuos kraštus jų sauvalei, į komu
nistų rankas pateko daug tokių

bus rodoma nesenai pagaminta 
Margučio filmą, ši filmą buvo 
rodoma Chiiagoje per didįjį Mar
gučio jubilėjinį banketų.

•
Iš Chicagoe į suvažiavimą at

vyksta Tautinės S-gos centro 
valdybos pirmininkas inž. E. 
Bartkus, vicepirmininkas inž. J. 
Jurkūnas ir Dr. J. Bartkus.

V. Rastenis tautinių grupių 
suvažiavime kalbės tema: "Mūsų 
politinės veiklos perorientavi- 
mas”.

Prof. Dr. V. Čepo Jaunimo 
problemos — kolektyviniam re
ferate dar dalyvauja šeši studen
tai iš Bostono ir inž. V. Izbickas.

tam asmeniui 
sieks mėnulį, 
kos, kas tert . . -------„—
pasinaudoti bet Būrio krašto gy
ventojas.

• Prancūzijoje vyriausybę pa
galiau pasisekė šildą ryti F. Gail- 
lardui, 38 metų j>olitikui, parla
mente gavusj-JMųdtikėjimą 337 
prieš 173 balsus} Tai pats jau
niausias Prancūzijos istorijoje 
ministeris pMnimnkas.

I

• Antrajam Bpėtnike paleistas 
šuo, skaitoma, 1uW jau yra nu
gaišęs. Ta žinia vėl davusi darbo 
gyvulių globos . draugijoms ... 
Bet Baltimore Sun praneša, kad 
šuo iš Sputniko.buvo nuleistas j 
žemę ir jis nukritęs 30 mylių nuo 
Maskvos. Vienok ta žinia dar ne
laikoma rimtu pranešimų.

• įvykusiejl rinkimai New 
Yorke ir New Jėraey yra pirmas 
rimtas skambutis JAV respub
likonams, kad refliia daugelį rei
kalų peržiūrėti, ieškoti geresnių 
ir greitesnių spfltohdimų.

V i.

• Prezidento Eisenhowerio 
sveikata po naujc«patikrinimo 
rasta labai geranKmovyje ir skai
toma, kad buvusios ligos visos 
pasėkos yra išnykusios.

• Jordanijoje laimi aiškus ju
dėjimas, kad būtų nutraukti san
tykiai su nedraugišku Egiptu ir 
Sirija. Gi šie kraštai šaukia, kad 
Jordanija nori išduoti arabus 
pradėjusi draugystę su Izraeliu.

VIENUOLIKTAS 
Į 179 EILĘ 

JAU ĮSIJUNGĖ, 
bet mes laukiame daugiau, 
nes vieną nepatogu skelbti. 
Tikėsime, kad iki kitos sa
vaitės jų bus daugiau.

Junkitės į 179 eilę, kad 
galėtume vertai paminėti 
tautininkų spaudos 30 me
tų sukaktį ir užtikrintume 
Dirvos dukart inį per savai
tę leidimą.

ŪKINIAI JA VALSTYBIŲ RŪPESČIAI
Jau sunkiau gauti darbą ir jį išlaikyti ‘

Vartotojų išlaidos tebeauga, 
mažiau brendama į skolą

Šio rudens vaizdas krašto ūki
niame gyvenime atrodytų toks: 
Ūkio produktų vartotojų išlaidos 
šiuo metu vis dar nemažos, jos 
auga, (nors vengiama labiau įsi
skolinti), tačiau nebėra tokios, 
kad sugebėtų sukelti naują ūki
nį aktyvumą. Kitose srityse kai 
kur jaučiama smukimo žymės. 
Pvz., laukiama, kad pradėtų ma
žėti investavimai į įmonių plėti
mą ar naujų kūrimą.

Namų statyboje nelaukiama 
didesnio aktyvumo. Vis dėlto 
1958 metais naujų namų tikima
si pastatyti maždaug 1 milioną 
ir ar kiek daugiau. Federalinė 
valdžia linkusi vis labiau mažin
ti išlaidas.

Krašto gynybos srity išlaidos 
per metus turėtų sumažėti nuo 
42 ligi 38 bilionų dolerių. Tie 
keturi bilionai, netenka abejoti, 
turės atsiliepti į krašto ūkinį ak
tyvumą.

ti 6.2 mllionųs mašinų, maždaug 
tiek pat, kaip ir 1957 metais.

pavertė lygiai tiek pat savo dar
bininkų. Kitur per mažai išpirk
ta televizijos aparatų ir vėl toji 
pati G. E. įmonė Schenectady, N. 
Y. per kelis mėnesius nutarė at
leisti apie 700 vyrų darbininkų.

Pokarinis gerbūvis turi 
nusidėvėti

Kai kurie JAV ūkiniai sluogs- 
niai teigia, kad pokarinis ūkinio 
suklestėjimo laikmetis vieną 
gražią dieną turėjo nusidėvėti. 
Atrodo, kad šiuo metu tai jau ir 
įvyko. Tačiau jei kas klaustų, ar 
nesame ūkinės depresijos aki
vaizdoje, tai pvz. Columbus, Ohio 
bankininkas atsakys šiais žo
džiais: nieku būdu. Kitais me
tais laukiama mokesčių sumaži
nimo, laukiama, kad galės pa
kilti valdžios daromos išlaidos. 
Kitais metais taip pat laukiama 
pakylant automobilių pardavi
mui ir namų statybai...

Auto mašinų gamyba ir toliau 
turės nemažos reikšmės visam 
ūkiniam JAV gyvenimui, žino
vai teigia, kad ir kitais metais 
automobilių gamyba pasieksian-
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misijos sekretorius St. Astrauskas, J. Aleknos anūkas Jonas, VI. BUnsirubas, P. J. žlftrys ir B. Gaidžtūnas. Trečioj — Dirvos red. 
* Nuotr. V. Bacevičiaus.
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B. Geidžiūnai regtetraoja laimėjusius.

Automobiliai veikia kitas 
ūkio šakas

Plieno pramonė paprastai 
labai artimai bendradarbiauja su 
auto pramone. Dabar plieno pra
monės žmonės nusiteikę kiek pe
simistiniai — girdi, auto pramo
nėje nelaukiama didesnio paki
limo.

Mašinų įrankių (tools) fabri
kantai šiuo metu tvirtina, kad 
jų biznis negali augti, nes ligi 
1960 metų nesitikima didesnių 
pakeitimų auto mašinų motoruo
se. štai dėl ko įrankių įmonės 
gauna mažiau užsakymų, turi 
stabdyti darbą ar paleisti darbi
ninkus. Panaši padėtis ir su ka
riniais užsakymais.

Gynybos apkarpymai paliečia 
įmones

Jau šioje vietoje buvo minėta 
apie apkarpymus krašto gynybo
je ir dėl to neišvengiamus kari
nių užsakymų mažinimus. Tie 
apkarpymai pradžioje daugiau
sia buvo palietę aviacijos įmone* 
ir ypatingai Califomijoje.

Dabar ateina žinios apie darbi
ninkų mažinimą ir įvairiose ki
tose pramonės šakose, kurios ga
mina įvairias prekes kariuome
nei.

Gynybos Departamentas yra 
suplanavęs kitų metų vidury ns 
tik atleisti 100,000 savo civilinių 
tarnautoji), bet ir paleisti atsar- 
gon 200,000 karių ...

Plieno pramonė, dabar dirban
ti žemiau įprasto pajėgumo, šiais 
metais jau atleido 30,000 darbi
ninkų. Kai įkurtose krašto vieto
se uždaromos tekstilės įmonės. 
Tai pramonės šaka, kuriai nesi
seka ir dėl konkurencijos kaino
se ir dėl kitų priežasčių.

Tat, kaip matyti, šiuo metu 
darbo fronte nėra džiuginančių 
reiškinių. Darbininkai atleidžia-

Siaurina metalo gamybą
Kiek pamename, Korėjos karo 

metu buvo labai pagyvėjusi įvai
rių metalų ir jų išdirbinių ga
myba. Pati krašto vyriausybė 
tuo metu tą gamybą visomis 
priemonėmis skatino. O dabar 
pasirodė, kad metalų tiek priga
minta, kad nėra jų kur dėti. Tat 
tenka gamybą siaurinti. Pvz., 
aliuminijaus įmonės pirmą kar-' mi dažniausiai visai, išskyrus 
tą per 10 metų pradėjo dirbti 
mažesniu pajėgumu. Jau mažiau 
gaminama vario ar cinko išdir
binių. Pakilusi metalo gamyba 
svetimuose kraštuose, tai vėl ki
ta amerikinio sulėtinimo priežas
tis.

Pastaruoju metu vis labiau 
jaučiamas mažesnis pasitikėji
mas Piniginėje biržoje. Pvz., nuo 
vasaros vidurio kai kurių didelių 
bendrovių akcijos biržoje krito 
ligi 12 ir daugiau '/ .■ Vis dėlto 
krašto bankiniai sluogsniai nė 
kiek neabejoja, kad labiau aiš- 
kėjant ūkio sulėtėjimo periodui, 
piniginiai kreditai bus ir toliau 
varžomi.

tik auto pramonę. Joje kas ru
denį keičiant modelius darbinin
kai atleidžiami tik laikinai.

sukako 
negaus 
įmonių, 
bus ūž

Nelaukiama didelio bedarbių 
skaičiaus

JAV-se niekas rimtai nesitiki, 
kad grėstų labai didelis bedarbių 
skaičius. Tačiau niekas ir nesle
pia, kad šiuo metu darbų pasiūla 
sumažėjusi ir naują darbą rasti 
nebėra taip lengva, kaip prieš 
2-3 metus. Tai vienoje, tai kitoje 
krašto vietoje vis atleidžiama, 
palyginti, nedidelis darbininkų 
skaičius. Jei darbininkas turi ku
rią nors specialybę, jis nesunkiai 
randa darbo kitoje įmonėje. Ta
čiau, kai šį rudenį daugely pra
monės šakų rečiau sutinkami va
dinami rudeniniai gamybos pa
kilimai, tai ir tokiems bedar
biams jau sunkiau. Vis labiau 
auga skaičius tų, kurie priversti 
prašyti nedarbo pašalpos.

Kai sulaukiama 40 ar 50 m. 
amžiaus...

Krašto ekonomistai ir žinomi 
spaudos žmonės vis daugiau su
sirūpinimo rodo, kad darbo po
žiūriu nebūtų diskriminuojami 
žmonės, kuriems sukako 40 ar 
daugiau metų. Pagal turimus 
duomenis, jei vyriškiui 
50 m. amžiaus, tai jis 
darbo 40% šio krašto 
Moteriai 45 m. amžiaus
daros durys vienam ketvirtadaly 
JAV bendrovių.

Tokioje Philadelphijoje, pagal 
Darbo Departamento surinktus 
duomenis, 79% visų darbdavių 
nepriims darbui kandidato, ku
riam likimas lėmė susilaukti 45 
m. amžiaus. Vėl iš New Yorko 
(panašiai ir iš kitų miestų) pra
nešama, kad 58% imančių be
darbių pašalpas eilėse yra vyrai 
45 ir daugiau metų amžiaus.

Kur vyksta atleidimai
Pasirodo, kad krašto gyvento

jams lėčiau pradėjus pirkti na
mų ir vartojimo reikmenis, tai 
turėjo atsiliepti į atitinkamą 
pramonę, žmonės mažiau perka 
šaldytuvų, ir štai pasekmės: vie
na įmonė Indianos yalst. atleido 
per 1600 darbininkų, o Gen. Elec- 
tric įmonė Kėntucky bedarbiais

Kongresas gelbės 45 ir daugiau 
metų amž. nuskriaustuosius?
Klausimas, kodėl vengiama 

priimti darban žmones, sukaku
sius 45 ir daugiau metų amžiaus, 
vis rimtėja.

Tiems žmonėms jau esama ir 
vilties prošvaisčių. Dar paskuti
nėje Kongreso sesijoje senato
riai Javits ir įves pasiūlė įstaty
mo projektą, pagal kurį būtų ne
teisėta atsakyti darbą žmogui, į 
jo amžių atsižvelgiant. Ir kitoje 
sesijoje laukiama pasireiškiant 
įtakingų abiejų partijų senato
rių. Jie pasiūlys papildymus, pa
gal kuriuos vyriausybė nepaves 
užsakymų tokioms įmonėms ar 
bendrovėms, kurios neįsileidžia 
darbininkų per 4Q m. amžiaus.

frim.)
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Mūsų laikraščiai nesenai skel
bė Rašytojų Draugijos pareiški- ' 
mų apie vienų įvykusį konkursų, 
kuriame buvo prasilenkta su vi
somis konkursų saistančiomis 
taisyklėmis, kada buvo laikraš
čiuose paskelbta, kas tame kon
kurse dalyvavo ir nelaimėjo pre
mijų.

Nesenai turėjome ir Clevelan- 
de Dramos konkursų, kuris taip 
pat paliko kai kurių mažų dul
kių, apie kurias dar vis tebekal
bama. Vieni norėję, kad būtų 
premijuotas vienas veikalas, ki
ti norėję kito. Dar premijų ne- 
paskirus jau buvo prasidėjęs net 
šalininkų organizavimas. Atseit, 
konkurso komisijos kai kurie 
nariai su savo paskirtim buvo 
kiek prasiiėnkę ir bereikalingai 
iš šalies talkos pasitelkę.

Konkursai visad atneša tam 
tikrų dulkių, jei jie iš pradžios 
nejstatomi j labai griežtas ribas. 
Atsimenam dar Lietuvoj vykdy
tus valstybinės literatūrinės pre
mijos konkursus. Ar apsėjo nors 
vienas, kuris vėliau nebuvo gin
čų objektas? Ne. Vis kildavo ma
ži literatūriniai kareliai. Bet tai 
ir normalu, jei vėliau ir visuome
nė pasako savo nuomonę. Kon
kurso sprendėjai juk taip pat 
yra žmonės. Jie juk sprendžia 
balsų dauguma, kada negali vie
ningos nuomonės prieiti. O vi
suomenė vėliau, kada jau pati 
susipažįsta su tais premijuotais 
kūriniais ir stengiasi pasakyti 
savo nuomonę.

Lietuvoje, sakysim, neatsime
nu įvykio, kada konkuruose ne
būtų buvusi išlaikyta visiško 
slaptumo padėtis. Ten, pą kon- 
kursų, kada jau būdavo paskir
tos premijos, niekas nedrįsdavo 
atidaryti nieko nelaimėjusių vo
kus ir jų autorių pavardes su
žinoti.-Dabar jau vyksta kitaip. 
Sakysim, girdėti, kad Dramas 
konkurso komisija atidariusi 
pralaimėjusių vokus. Kada šių 
eilučių autorius tokiu elgesiu nu
sistebėjo, jam buvo atsakyta, 
kad taip daroma ir Draugo kas
metinėse premijose.

Neteko patirti, ar taip tikrai 
daro kiti, bet tai jau labai prasi
lenkia su slaptumo išlaikymu. 
Toks reiškinys kiek primena ir 
ta, kurį nepersenai Rašytojų 
Draugija palaikė netvarkingu ir 
konkursams žalingu. Juk komisi
jų nariai, būdami žmonės, vėliau 
tas pavardes pamini savo ge
riems draugams, gi tie vėl savo 
geriems draugams. Ir taip, jei 
jau ir neskelbiama, bet labai pla
čiai žinoma.

Būtų labai gerai, kad konkur
so bendrųjų dėsnių nustatymu 
susirūpintų kuri nors tiems rei
kalams atitinkanti draugija. Tu
rėtų būti priimti bendrieji kon
kursų dėsniai ir jų ateityje 
griežtai laikomasi. Mano many
mu, tokio darbo turėtų imtis Ra
šytoji; Draugija, dar gal susita
rusi s'U atitinkamoms žurnalistų, 
dailininkų ir architektų organi
zacijoms, nes tik tų profesijų 
asmenis daugiausia konkursai ir 
liečia.

Neabejojant, kad tokios pa
grindinės taisyklės ateityje iš
vengtų tokių nesusipratimų, ko
kie dabar pasitaiko ir kurie kon- 

, ktirsus pradeda nuvertinti. Ne-j

paslaptis, kad eilė rašytojų, ne* 
norėdami vienokių ar kitokių 
pokonkursinių nemalonumų, kon
kursų vengia ir juose nedalyvau
ja. O tai negerai. Paruoštos ge
ros taiyklės turėtų ir paskatinti 
į konkursus įjungti visas mūsų 
geriausias kūrybines jėgas.

•
šį pirmadienį pašto įstaigos 

Šventė ir laiškų nenešiojo, todėl 
ir kai kurių raštų redakcija ne
galėjo laikų gauti. Dėl tos prie
žasties ir jų paskelbimas atide
damas kitai savaitei.

Bendrai, redakcija, labai pa
geidauja, kad tie rašiniai, kurie 
galimi pristatyti anksčiau, jie re
dakcijų pasiektų iki šeštadifenio, 
nes pirmadienį ir antradienį jų 
tiek susigrūda, ■ kad ir prie ge
riausių norų nebegalima juos 
spaudai paruošti.

Redakcija taip pat nori pasi
džiaugti, kad labai pagyvėjo 
daugelio mūsų bendradarbių tal
ka Dirvai. Ir jei kurie nėsens- 
tantieji rašiniai dėl vietos sto
kos dabar ir nepaskelbimi, tai 
jie bus mielai sunaudojami Dir
vai pradėjus dažniau eiti.

Redakcija taip pat tikisi, kad 
talka Dirvai bus pastovi, dar 
stipriau auganti, dar labiau laik
raštį įvairinanti. Už tai visiems 
bendradarbiams iš anksto dėko
jame.

• Prof. ir gen. S. Dirmantui, bu
vusiam krašto apsaugos minis- 
teriuiį dabar gyvenančiam Chi- 
CAgojė, lapkričio mėn. 2 d. su
ėjo 70 metų sukaktis. Mielam 
sukaktuvininkui siunčiame ge
riausius sveikinimus ir linkėji
mus.
• Spalio 30 d. lietuvių ir lenkų 
atstotai vėl buvo susitikę. Ta 
proga buvo pasikeista nuomonė
mis apie esamųjų tarptautinę 
politikų, jos posūkius, galimas 
pasekmes, apie padėtį savo kraš
tuose ir apie laisvinimo pastangų 
derinimų. Sutarta vėl susitikti ir 
sudaryti programų tolimesniems 
pašnekesiams. IŠ abiejų pusių 
paskirta po asmenį, kurie paruoš 
programos projektų ir parinką 
diskutuotinus klausimus. ,

šiam pašnekesiui vadovavo 
lietuviai, kitas bus šaukiamas 
lenkų.
• Teko patirti, kad SLA Kuopų 
ir Veikėjų Komiteto siūlomus 
kandidatus į SLA vadovybę re
mia Tautinė Sąjunga, Sandūra 
ir Liaudininkaį.
• Vilniuje neseniai išleista kny
ga, kurioje aprašomi raudono
sios armijos "Lietuviškojo jun
ginio” žygiai pereitame kare. (J. 
Macijauskas: ”Už liaudies lais
vę”. Literatūrinis bendraųuto- 
torius J. Būtėnas, Red. P. Mar
gevičius. Vilnius 1957 m. 528 psl. 
Tiražas 15.000 egz.). Patsai au
torius dalyvavęs to junginio ei
lėse nuo pat pradžios. Aprašo to 
dalinio kovas ir mini eilę pavar
džių.

Knn. St. Yla iki šių metų pa
baigos prabus Europoje, kur ren
kasi medžiagų savo naujai kny
gai apie Šiluvą.
• Lietuvių Studentų• Sąjungai

JAV pradėjąJeisti blutetątlį, k,u- 
riuo nori iįfoąmuoti organizaci
jas ir spaųdątgpie stųdehtųidaėi 
buk ir ūžpįmojijrnus. BiUlėtėrtį re
daguoja ,Ri[ Mįšauęlęas. . • >
• Studerftų1 S-goš centro valdy
bos įnięiatyva buvo šūkVieštaB 
Santaroš/iRtijfp. Vyties, Skaučių 
Akademikjų Jpraugovės ir Stud. 
Ateitininkų, Sąjungos centrų val
dybų pirmininkų pasitarimas. 
Buvo pasidalinta mintimis, pa
sitarta ateities gairių nustatymu 
ir iškelta visa eilė siūlymų ge
resniam bendradarbiavimui tarp 
mūsų, organizacijų. Kol. V. 
Adanikavjčius susirinkime refe- 
rava tįaromųą planus paminėti

3— 40-ties metų 
bės sukaktį.
įks kalvaitis ir V.

■ /b>ne, lietuvių gy- 
le atidarė savo ne

kilnojamo.’ tuįio prekybos ir vi
sokio' draudjmb įstaigą.' Įstaiga 
bus 389 Br$Adway Avė., So. Bos- 
ton, Mašsjp I:

• ^fuz., Gėubas, guv.. Bostone, 
dar tėbeąigydo ligoninėje po įvy
kusio paralyžiaus, i

■ ■ ■" r- ■ •
r- :i ■

■■ "J č

Di:
Mūsų r&mijoi

Prenumeratų pratęsdami 
vos fondui aukas atsiuntė:
Juozaitis Juozas, Cleveland $1.00 
Capkevičius Ed., Cleveland 10.00 
Bajorinas St., Waterbury .. 1.00 
Spirikaitis A., Garfield Hgt. 1.00 
Petraška Edv., Omaha.......
Gricevičius VI., Chicago .... 
Kamin A. J., Philadelphia 
Bulota P., Hamtramek .... 
Kasuba A., Chicago....... .-...
Rėklaitis M., Chicago .......
Bruozis V., Cleveland .......
Abraitis V., Richmond Hill 
Adomėnas J., Montreal .... 
Margevičius J., Cleveand .... 
šumskis VI., Cleveland .... 
Valiušaitis J., Stamford .... 
J. Balnionis, Detroit .......
Kozak S., Cleveland .......
M. Colney, IVaterbury .... 
Mačys J., Columbus...........

ČHICAGOS
GYDYTOJAI

Naujikų

ne«ird*tnm lietuvių
: --'/■ .* it-r..; 'J ■ .i-FS

v■asma

lėmę ir atsidūrė Va- . .

i

: ; . I i ;

DETROIT
Detroito riin'iovėnai ir toūrė-

jai-šavaėoriėi' lapkričio 23-gios 
— Kariuomenės šventės minėji
mų šiemet: rengia lapkričio mėn. 
24 d.

Minėjimas prasidės 11 Vai. pa
maldomis šv. Antano parapijos 
bažnyčioje, o 12 vai. 30 min., bu
vusioje lietuvių svetainės salėje, 
žuvusiųjų ir mirusiųjų dėl Lie
tuvos lai:

1.00
1.00
2.50
1.00
1.00 
5.00
1.00
5.00
1.00
1.00 
į.or
3.00
2.00
1.00 
2,00 
2.00

Braziulis VI., Cleveland . .. 2.00 
Žirgulėvičius V„ Chicago ..į!5jOO 
Kaulinis L., Philadelphia .aį ' 
Cicėnas K., Chicago...........
Shimelionis P., Cleveland .. 
Keršys Ę., Woreester 
A. Šimkūnas, Cleveland .... 
ližėmis B., Rochester .......
Jurkevičienė Ę„ Toronto.... 
Rūkas A., Chicago ...........
Velykis J., Cleveland .......
Tuskenis K., Detroit .......
Kildišas M., Worcester .... 
Kukarskas J., Baltimore .... 
Tveras A., Chicago ...........
Seniūnas A., Richmond .... 
Janulevičius M., Cleveland

Aukotojams tariame nuoširdų 
ačiū.

r«.00
1:00

. 1.00

. 1.00

. 5.00

. 5.00
5.00
1.00
2.00
2.00
1.00
1.00
5.00
1.00
2.00

3Ainės salėje, 
ųjų dėl Lie- 
ųgerbimu, paskai
tė dalimi. <

' • kūr-sa- 
•toite esa- 

inizacijas ir vi- 
teu*pšios šven- 
nįlnk^ti. 
vąijems laisvas 

ir neapmokamas. ’ ’ "J-
, jšiuomi ./Detroito lietuvių vi
suomenė painformuojama, kad 
šventės dienoje, prie šv. Antano 
parapijos pažmjęios durų,: bus 
renkamos dėžutėmis aukos Lie
tuvos Nepriklausomybės Kovų 
Invalidams, gaunantiems* šia
pus geležinės uždangos.
iiiiiniiniiiHfflii.ii'iiuiiiiniiiifiNiHiHiiiniirfmiimiitmnmniiinminiiinniiinraiTmfltmMiii*

įmas lietuvių < 
siUietuvių v

Patarh kaimynui

prenumeruoti

DIRVA!

įPraėjusią 
■a, t Naujlenb*;1 
šmeižtų rekordą.’

Jos jmskeMbė.'tiilA’Jon^.B 
ilgą rašinį ankstp'l
tytojus įėpėdamk <vkadY?;,. 
rašinys bus, atseit vilką sąmo
ningai sūplanavę. Tas rašinys 
turėjo tokį pavadinimą "Dirvos ; 
rėdaktorius agronomas Balys 
Gaidžiūnas talkininkavo bolševi
kams atiminėjant Lletūvos Ūki
ninkų žėihes”. Straipsnį spaus
dino net per keturiUs Naujienų 
numerius. '

Skaitytojui, be abejojimo įdo
mu, kokiais daviniais remdama
sis tas pagarsėjęs Naujienų pro
vokatorius gklėjo tokį rašinį ra
šyti, o Naujienų redaktorius Dr. 
Pijus Grigaitis spaUBdinti?

O davihihi buvo tokie: paimta 
Balio Gaidžiūno 1950 metais Cle- 
velande išleista knyga "Viėneri 
metai ir, viena saVaitė", kuri tuo 
pat metu buVo spausdinama ir 
Dirvos atkarpoje. Iš jos imti per 
pus suskaldyti, nebaigti at ki
taip žalojami sakiniai ir darytos 
.visiškai priešingos išvados, ne
gu jos yra toje knygoje.

Šitoks biaurus spaudos šmei
žimo metodas, ’ kurį gali nau
doti tik arba protiniai nesveikas, 
arba provokatorius dirbąs kieno 
nors piktiems interesams, arba 
kitaip nenormalus žmogus, yra 
prilyginamas tiems' Veiksmams, 
kuriuos Chicagoje ar kitame ku
riame mieste atlieka pagarsėję 
padugnių atstovai.

Nesistebima, kad toks Jonas 
Leonas, Clevelande atsidūręs už 
visų lietuviškų organizacijų ri
bų, kaip dirbąs ardomąjį darbą, 
tokius rašinius gali rašyti. Bet 
labai stebimasi^ net pačių Cleve- 
lande esančių socialdemokratų, 
kodėl tą nemoralų asmenį į Nau
jienas su šmeižtais įsileidžia Dr. 
Pijus Grigaitis, tas Amerikos 
Lietuvių Tarybos sekretorius, 
kuris labai dainai ■ deklamuoja 
patriotizmą, rūpinimusi visų lie
tuvių reikalais.

Ar šis atvejis nėra akivaizdus 
įrodymas, kad Naujienų redak
torius ir ALT sekretorius Dr. 
Pijus Grigaitis į savo darbo tab 
ką, kaip ir vežikų unijos veikėjas 
Hoffa, pasitelkia spaudos gangs
terius, pikčiausiais šmeižtais nie
kina sau priešiškos spaudos re
daktorių, tuo norėdamas pakenk
ti ne tik jo asmeniui, bet ir tam 
laikraščiui, kuris kaip tik dabar 
vykdo vajų dukartiniam per sa
vaitę leidimui.

Amerikiečių atitinkamos jstai

ma per savuoaiua, 
piantis | atitinkamas teisingumo 
įstaigas. Kadangi tokio spaudu* 
gapgsterizmo įrodymui yra pa^ 
tids autoriaus išleista knyga ir 
Naujienose paskelbti šmeištai, 
tai Dirvos redaktorių .y^ 'pri
verstas su dokumentinė medžia
ga apie tai painformuoti'vijĮMui 
reikalingas JstaigM ir visai* ka
limais būdai* ieškoti kaltininkų 
nubaudimo.

Dirvos redaktorius, nuo pir
mos bolševikų atėjima j Lietuvą, 
dienos ne tik aktyviai įsijungė | 
kovų prieš juos, bet ir tai koyai 
daugeliu atvejų vadovavo. Tos 
kovos dalyviai, lygiai .ir visi to
je knygoje minimi asmenys šian
dien gyvena šiapus geležinės už
dangos. Jų skubūs atsiliepimai, 
kad pagaliau reikia su šiuo Nau
jienų negirdėtaiB šmeižtais baig
ti, kaip tik ir paskatino imtis 
šių. priemonių.

Ryžtas viską

10 
dirbo. 1949, m. atvyko J JAV .‘Ir 
slkūrė Chicagoje. .,, (•< - / > - 

Gavęh darbo ir apsipažinęs su 
šios žalįęs .gyvenimu šinėi studi- ■ 
toti/Highet Aceountoticy — 

sukaitytos - buhaltorijod moks
lus La Sali Universitete —r Chl- 
cagoje. 7 ;
/ ftis mokslas j, >A. Valstybėse 
yra toliausiai,pažengęs Ir tapęs 
tikra mokslo šaka. Dr, St. Ston
kus Šią studiją baigė bu aufcš- 
ėiaustals pažymiais ir nesenai 
gavo naigimo diplomą.

Politiniu požiūriu Dr. St. Stan
kus iš jaunų dienų pasirinko vi
durio kelią. Jis priklauso Tauti
nės S-iqB ChieagoS skyriui, Lie
tuvių Profesorių Dr-jai, Lietuvių, 
Studentą Akademiniam Sambū
riui ir t.t.

Per visą laikotarpį Dr. St. 
3tąnku8 nemažai parašė ir at- 
^ausdino mokslinių straipsnių 
daugiausia iš savo sritie*, kaip 
tai, finansų, finansavimo, gamy
bos, prekybos ir kitų ūkio sričių.

šioje vietoje reikia pažymėti, 
kad Dr. St. Stankus buvo labai 
mėgiamas finansų seminare to 
didžiojo mūsų tauto vyro finan
sų ir ūkio žinovo — a. a. prof. V. 
Jurgučio.

Taip pat Dr. St. Stankus mėg
sta parašyti ir politiniais klau
simais, kurie straipsniai spaus
dinami laikraščiuose. Bendra
darbiauja L. Enciklopedijoje.

Labai gaila, kad Dr. St. Stan
kaus vienas iš didesnių darbų t. 
y. studija apie Lietuvos Finan
sus 1918-1944 m. nespausdinta 
liko Lietuvoje.
, Dr. S. Stankaus pavyzdys ro- 

jdtek tik .yra tvirtas pusi-
"Tžimas, galima ir svetimam 
krašte atsidūrus pasipuošti lai
mėjimais. Linkim jam ir visiems 
’eurie jo pavyzdžiu paseks, ge
niausios sėkmės.

j. Jurevičius, Chicago

Tel. ofiso FRuapect 8-1717 
Rezidencijos REpnblIe 7-78*8 

Dr. S. Bieži* 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treiiad. ir aelcmad. ofisas uždarytas 
Seltad. tik nuo 1-3 vai. popiet 

Reaid. 3241 W. 66th PLAUK

Tel. offie'o EVerglade 4-787$ 
Tel. buto GRecgland 2-9263 

Dr. Juozą* Bartkų**
' GYDYTOJAB IH CHIRURGAS 

Notres t Medical Cąatar 
3336 West Chicago Avė 

Ckieago 38, III
VAL.: 1-3:30, 6-8:30 p. p. pirnuat, 

antrąj,. ketvirtad., pankiada 
Tik susitartai trečiadieniais.
n-i į. >. tertCdNnteii I

SIUNČIA siuntinius į Lietuvą, Latviją, Estiją ir SSSR respublikas o

GEHERAL P ARCEL AM D TRAVBL CO., INC.
(Licensed by ŲSSR) fl

135 W. 14th St., New York 11, N. Y. Tel. CHelsea’3-2583 >
(Tarpe Sixth ir Seventh Avė. —? visų požeminio traukinių) i

FIRMA SUBARA SPECIALIĄ SUTARTį SU INTURISTU, MASKVOJE i
■l | ' ' i >■' .•:"■■■■ ■ ... . ; C

Siuntinius galim* patiems atnešti asmeniškaL MąjąitĮ paštu, a^>* kitą siUpttjui patogiu badu. Kli- ę 
jentai, gyveną už New Yorko.ribų ir kurie atsiunčia BniMiUlus paWi, tūdjau iatgki grįžtančiu paStu) sau- / 
na tikslą atsiąetą, daiktą s»raša ir pranešim*, kiekį j j^taiuntjnpia .kąinuęja. Galima aiųėti tik ngujua daik- 5

.1 /’<>'. J’.'; < ‘ /

ižu ateSiĄ ėrfąstaaf Taip pat alahuSaa'lau* 
na gavšjo pgnlrašytą kvtt*. _ ■ -J >,....! .. k

8 VARSŲ I Vlaoa aiantiiko IHaMoe, hkaltait' muitą, apmokama Čia, vištoje. Jtlaą fcrtliik!e)i Ir liau- į 
gai eiuatlni dovapą tauM be bM kokio m^eerno. .fcjh.b į? .r . ,1

GALITE BIVBTI MEDlIAGAB. NAUJAS DRAPANAS. AVALYNE: ODAS, MAISTO FROUURTUs, 5

»ui8nyrba IV
SIUNTINIŲ P R I S T A T Y įį Ą 3 G A lt AN TUO T A Š ! Į

Pradžiuginkite SAVO ABfTlsiUOSUŠ SIUNTINIU KALtDONS!

MCSŲ 8CKI8: YPATINGAS DfiMSYS IR.į$į
kluentv patogumui mošų įstaigoje nerI

Išlali* atidaryta kasdien 9—B?is

LAIKRODI
tus, r

DR. STEPONAS
. DAR KARTĄ BAIGt 

MOKSLUS

Dr. Steponas Stankus, atvykęs 
_ šį krašt*, kaip ir daugelis kitų 
greit pajuto, kad norint stipriau 
įsitvirtinti ir daugiau padaryti, 
reikia nusilenkti gal ir nelabai 
teisingai, bet įstatymais įparei
gotai tiesai ir iš tiatijb čia -baig
ti mokslus. Ir tą padarė įlomis 
dienomis gavęs La Šalie univer
siteto baigimo diplomą.

Šia proga norime kiek plačiau 
*u juo ir supažindinti.

Gimęs Šio šimtmečio pradžio- 
!e tėvų ūkininkų šeimoje. 1928 
». baigė Mokytojų Seminariją 
Šiauliuose; Baigęs Seminariją 
buvo paskirtas netoli Kaupo mo
kytoju. Mokytojaudamas --(štojo 
Kaune į Vytauto .Didžiojo Uni
versitetą Teisių Fakultetą Eko
nomijos Skyrių* kįirį 1JM m. 
baigė. ' '•

Baigęs Universitetą toliau gi 
Unori ekonomijos molrtto./arity- 
je ir 1M2 m. jau VMnta$|įįTJni 
vęrsitete apgynė paraš^tią de- 
zertaėiją, už kurią Vilnietis Uni
versitetas suteikė v- uijo. 
mokslo daktaro laipsnį.

Žtemfe laikotarpy je Dr
sas Stankūs mėtė vtepgtingio 
-ryveplmą ir sukūrė lię&vlšką 
šeim$«u Elzbieta J« 
K fDr. 8t.‘ Stonktia ' 

parrigaANųo 1928

PHILADELPHIA
BALFo KONCERTAS

1 Lapkričio mėn. 16 d., šešta
dieni, Lietuvių Muzikalinio Klu
bo patalpose, Alegheny St., Bal
io Philadelphijos skyrius, ren
gta didelį koncertų. Programų iš
pildys prieš du metus Philadel- 
phijoje lankęsis Ir visus suža
vėjęs Skautų Vyčių muz. Liu- 
bersklo vadovaujamas oktetas. 
Taip pat visų laukiamas ir mė
giamas aktorius humoristas Vi
talis Žukauskas, ir pirmų kartų 
Philadelphijoje pasirodanti Šo
kėja Lina Skučaitė. Be to kon
certe dalyvaus Balfo pirminin
kas kan. Končius ir padarys pra
nešimų.

Po koncerto šokiai griežiant 
filipiniečių orkestrui, bufetas ir 
kitos pramogos.

Koncerto pradžia 7 vai. vak. 
Įėjimaso 1,60 dol., moksleiviams 
ldol. Tikimasi, kad lietuviška 
visuomenė gausiai atsilankys į 
šį koncertų-vakarų ir tud pa
rems vargstančius brolius Sibi
re, Lietuvoje, Vokietijoje ir ki
tur.
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Dt/ 8t. Stankus darbuojasi Fi- 
Mtaą Ministerijos llnybo,- ” 
oitMAmas Taupomųjų Vai 
Kasų vicevaldytoju^ o 
■'.įflnuto.ątoąjtitotoą 
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BENDRUOMENtS SUSIRIN
KIMAS JAUKIAMAS

- LAPKRIČIO MfiN.
lt d. 4 p. flv. Andriejaus 
pjropijoA salėjė. Susirinkimas 
labai svarbus; nes be kitų klau
simų bu* Ir valdybos rinkimai, 
t Visi bendruomenės nariai tu- 
ritų aktyviai dalyvauti iiame 
metiniame susirinkime. ’
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Užtinku nemažą žmonių gniūž- 
tį, sunku praeiti, čia - žmonės 
stumdosi apie vieną iš gražiausių1 
šios parodos stendų: apie pabal
tiečių knygas! -<11 

Keturgubas stendhs išklotas 
juodu aksomu, pristatyta gražių, 
modernių baldų, gėlių. Tautiniais 
drabužiais apsirengusios studen
tės A. Kavaliauskaitė ir jos kole
gės lątvaitė bei ėstaitė duoda 
svečiams paaiškinimų. Viename 

Jrampe diagrama rodo pabaltie- 
leidyklas šiapus geležinės už

dangos. Užrašas skelbia: ”10,5 
miliono knygų nuo 300,000 pa
baltiečių tremtinių!” Tai impo
nuojanti statistika,>o dar pras
mingesnis po jos skelbiamas šū
kis: ”Argi jūs nežinote, kad jo
kia pasaulio galybė neįstengia 
nuveikti laisvės jėgos!?”

Jaukus mūsų stendas. Mūsų 
knygos modernios, žiba, malonu 
žiūrėti, ne gėda pavartyti ir ne 
gėda net ir... pauostyti. Iš viso 
čia yra 650 knygų lietuvių, lat
vių, estų ir kaikuriomi8 kitomis 
kalbomis. Geras jų trečdalis — 
lietuviškos knygos. Lietuvių 
skyriuje labiausiai iškilus daly
kas — tai vienuolika tomų Lie
tuvių Enciklopedijos.

O štai ir Nidos klubo pigieji 
leidiniai. Be lenkų, vien tik lietu
viai turi tokią pigių "liaudžiai” 
knygų seriją! Plačiai išdėstytas 
atskleistas V. Augustino foto
grafijų albumas, tremties daili
ninkų leidinys, Vizgirdos serijos 
«ie Lietuvą tomai, Lietuvos is- 
tyrija, "Partizanai už geležinės 
uždangos”, beletritikos, poezijos 
leidiniai, religinės literatūra.

Lietuvių leidyklos (13) įtrauk
tos į didžiulį parodos katalogą. 
Dalinamos vokiečių bei anglų 
kalbomis parašytos brošiūros. 
Dailiai išleistam, 32 puslapių lei
dinyje yra apsčiai medžiagos 
apie pabaltiečių knygos itoriją 
bei dabartinę būklę krašte ir 
tremtyje.

Per paskutiniuosius metus lie
tuviškų knygų tremtyje išėjo 
per 200. Vien 1938 metais ne
priklausomoje Lietuvoje išėjo 
1229 knygos. "Ein Maegeres Er- 
gebnis” (liesa išdava) — sako-

Lietuvą,kttr ’pfer metus, įskai
tant visus .vertimus' ir vadovė- 
lius,išeihaknygUgal koks 550...

Kad sovietinis rezultatas lie
sas,. gailina matyti.ir iš sovieti
nio p tentlo: argigalima šiuos 650 
gražiausių leidinių, nieku neat- 
siliekančių ! ' nuo moderniosios 
technikos,1 lyginti su tais 20-30 
pabaltietlškų knygų sovietinia
me stende? Faktai kalba patys 
už save.'/.“

Malonu žiūrėti į tuos pačius 
Donelaičio "Metus”, išleistus 
tremtyje — čia užbaigta laida, 
kurios spaudos darbai buvo pra
dėti dar nepriklausomoje Lietu
voje. Puikios, žavingos Jonyno 
iliustracijos minties, formos, 
atlikimo ir reprodukcijos atžvil
giais. Taip Donelaičio būrai ga
lėjo atrodyti — tai ne Jurkūno 
kalchoznikai.

Dauguma mūsų rodomų knygų 
čionykščiams lietuviams žino
mos. Tačiau malonu jas čia, pa
rodoje, lyginti su kitų tautų ir 
leidyklų leidiniais. Jos nuo kitų 
neatsilieka, bendras įspūdi tei
giamas, nuo Enciklopedijos iki 
K. V. Banaičio dainų rinkinio.

Kalbuos su dr. J. Grinium, ku
ris, V. Banaičio talkinamas ir 
LLK paprašytas daugiausia pa
stangų padėjo Šiam stendui 
įrengti. Kaip ruošėjas, jis, žino
ma, vis dar kažkuo nepatenkin
tas. Tai kurios leidyklos neatsi
liepė, kita net atsisakė dalyvauti 
— matyti nesuprasdama, kas. 
yra ši mugė. Tai kitos knygos 
atėjo tik po atidaryiho, o išstaty
ti reikia, nes jos gražios.

Bet daugiausia laiko atima vi
sokį žiūrovų paklausimai. Rei
kia net stebėtis, kokį, palyginti, 
didelį susidomėjimą lankytojai 
rodo lietuviškajai knygai. Prisi
stato mokslininkai, knygos mė
gėjai, prašo daugiau bibliografi
nių duomenų, teiraujasi, kas ver- 
tėtų išversti j svetimas kalbas. 
Vienas nori daugiau lietuviškos 
muzikos, kitas savo žmonai lie
tuvei nori padovanoti lietuviškų 
dainų knygelę, trečias teiraujasi 
lietuvio menininko adreso Ame
rikoje ... Visiems atsakoma, su 
kiekvieni kalbama, aiškinamasi.

jąms, kur dar rodoma lietuviškų, 
latviškų, bėi! estiškų knygų. Ne* 
svarbų kur — nurodoma ir. Į ąor 
vietinį stendą. Jule šioje mugėje 
viešpatauja ne politika, bet lais
voji dvasia, niekas skirtumų ne
daro. « ,

Buvo lankytojų, kurie manė 
mūsų stende rasią dabar Lietu
voje leidžiamąsias knygas. Jiems 
atrodė savaime suprantama, kad, 
tai yra dabartinės Lietuvos, kaip 
"suverenios respublikos”, atski
ras stendas... Tokius teko siųs
ti į sovietinį stendą, nurodžius, 
kad tenai lietuvišką knygą gali 
atpažinti iš įrašo ”Na litovskom 
jažykie”... Dažnas toks grįžo 
atgal prie mūsų stendo susimąs
tęs: ten Lietuvos neradę, tik kaž
kokią LTSR...

Svars-
ją ir

elna, o-lietuvių tauta liks.. Todėl ■ 
mes ii^ neskirstyklm lietuviu į 1 
baltas ir juodai .avis. Užtenką : 
jau,to, kad pkupanto įsakymu 
pačioje Liėtsvoje tai daroma.

Tikiuos, kad'šį rasinį paskai
tys kas Tėvynėje. Tiems sakau: 
kur jūs, kurie pasišovėte atsto
vauti trims milionams lietuvių, 
neskaitant išvežtųjų. Ar šitaip 
”žydl” kultūra Lietuvoje, kaip 
jūs sakot? Argi jau patys rusai 
jokios sarmatos neturi ir dar il
gai mano baidyti žmones dvo
kiančiais leidiniais (supraskit vi- 

yra tik vieni: Stalinaiw»a ir nu- siškai realistiškai ir materialis-

Labaigail*,^^ 
doje bevelk ElšIb iM 
apie sovietinį' 
kitur buvo, bet,-Jai 
buvo tikėtis, gan»nc.__. 
rodomų lietuviškųlpygų 
nei minėte nepam

pintis? Taip, muma,TM lietuviai

spau- 
rašyta

S Vienur 
galima 
įai. Ten 
niekas 
gaila. 

Kieno gi kaltė? Ar mana tuo rū-

tiška!: kalbu apie dvokiančius < 
klijus, kuriuos vartoja jūsų ”pa- i 
žangios’’ knygrišyklos!). Be to, 
ar,Lietuvoje nėra leidyklų? O 
kodėl jos nedalyvąuja tokioje 
mugėje? Kviečiam, prašom — 
dalyvaukite! Mes "negrįžėliai" 
ne tik nepyksim, o, džiaugsimės 
kiekviena Lietuvoje išleidžiama 
gera, knyga 1 Tik, jei turinio ne
galit pakeisti, tai nors ta smar
ve nusikratykit!

Būtų didžiausias malonumas,
• jei kitais metais turėčiau pro

gos aprašyti Lietuvos (tegu sau 
ir tarybinės) stendą šioje paro-

doje, atstovaujantį lietuviškam, 
raštui iš šios, kad ir liūdnos, bet 
istoriškai tikroviškos epochos. 
Negi draugas Paleckis ir kiti dar 
kartą apsiieis, kad juos ir visą 
”sajuzą” nukonkuruotų "tautos 
išgamos” emigrantai?!

Tad, "soclenktynes” skelbki
me atidarytas!

Lankytojas

Tautinis solidarumas yra augiau

sioji tautinė dorybė.

Lietuvis ugdo tautinį solidarumą.

Tautinio susipratimo ir lietuviu vie

nybės lenkim kiekvienas lietuvis mo

ka nuolatini tautinio solidarumo Inaią.

Lietuviu Charta

Mus mato, apie mus kalba
Pabaltiečių spaudos stendas 

pelnytai patraukė dėmesį savo 
jaukia šiluma, švara ir malonia 
nuotaika. Atvyksta televizijos 
operatoriai. Jie tik penkis sten
dus tegalėjo įtraukti savo pro- 
graman — jų tarpe yra ir mū
siškis. Ant milionų televizijos 
ekranų sužibėjo ir mūsų Vytis, 
sumirgėjo tautiniai kostiumai, 
įsikalė atmintyje žodžiai: "Lie
tuva, Lithuania, Litauen”.

Trys iš didžiausių Europos ra
dijo stočių mūsų stendui apibū
dinti paskyrė ilgesnes pozicijas 
savo programose. Visi didesnieji 
laikraščiai, aprašydami parodą, 
minėjo pabaltiečių stendą, jos 
jaukią atmosferą, be politinio 
rėkimo įstringančius atmintyje 
faktus apie Lietuvos, Latvijos, 
Estijos laisvės troškimą. Laik
raščiuose pilna nuotraukų.

Įdomi mūsų knygos istorija. 
Katros tautos raštas pergyveno 
40 metų absoliutų uždraudimą, 
raidyno pogrindį! O pakako 22 
nepriklausomų metų ir jis tiek 
sustiprėjo, jog net ir vėl iš savos 
žemės išrautas ne tik nežuvo, o 
klesti, dauginasi, turtėja. Dar 
kartoju: ne vien šiame stende 
mūsų • pačių išleistosios knygos 
atstovauja lietuviškam reikalui. 
Lietuviškų bei su Lietuva susi
jusių^ knygų buvo ir kitur, tik 
pabaltiečių Btendas buvo jų tarpe 
centrinis.

Parodai dar nepasibaigus (ati
daryta spalio 5 dieną ir tik pen
kioms dienoms) atėjo pasiūly-

WKCDM YOUI SMNGS

Z yra sviesenis!

Dar tebėra laikas siųsti pinigus 
Labiausiai norimą dovaną 

Kalėdoms į Lietuvą
Pilnai garantuota — Oficialiai

100 rublių — 110.00. Už persiunti
mą $5.00. Didžiausia orderis $50.00, 
bet jūs galite siųsti kiek norite per
laidų, kad ir tam pačiam gavėjui.

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

GRAMERCY
744 BROAD STREET, 

Room 925 
NEWARK, N. J.

Licenesed and Bonded by N. J. 
Statė Banking Commission

Piuvis rodąs ugnim 
kaitinamą katilą.

ŠIO8 LIEPSNOS VERDA TOKĮ GERĄ 
al4ų... tokį skirtingą... joks 
KiVAS AMERIKOS ALUS NEGALI 
LYGINTIS SU LENGVUMU, ŠVIESU
MU, AR PUIKIU ATSIGAIVINIMU!

Dabar už vietines kainas!

Jums patiks

The Stroh Breurery Company, Detroit 26, Michigan
AMERIKOJ VIENINTELIS UGNIM VIRTAS ALUS — VIRTAS PRIE 2000 LAIPSNIŲ!

KETURI SUSITIKIMAI

GATVĖJE
Budapeštas, 1956. V. 16. — Dideli mies

tai yra panašūs j šiltadaržius, kuriuose gali 
būti stebimas kiekvienas tavo judesys, ypač 
jei esi užsienietis iš Vakarų, atsidūręs ko
munistiniame mieste.

Šį rytą vengrų slaptajai policijai tik
rai nebūtų buvę sunku mane sekti. Aplan
kiau keletą pasiuntinybių ir įdomiai pasikal
bėjau su įvairiais Vakarų diplomatais. Vi
sada naudinga išgirsti jų nuomones apie so
cialines ir politines krašto problemas. Toki 
pasikalbėjimai įneša tikros šviesos į miglo
tas informacijas, gaunamas iš vyriausybės 
šaltinių.

Po tų vizitų pastačiau automobilį ir nu
ėjau į Sztalin Ut pasižiūrėti didžiųjų krau
tuvių. Kiekvieną kartą, palikdamas automo
bilį prie lankomos pasiuntinybės, ir policijai 
saugant tuos pastatus, žinojau, kad AVO, ir 

^ebėgiodama paskui mane, galėjo puikiausiai 
sekti mano kelią. Dėlto ir nesirūpinau, ar se
ka kas manę, ar ne. Tai ir nebuvo svarbu.

Tačiau Stalino gatvėje, kur mano keliai 
tikrai nebuvo svarbūs, staiga pajutau nema
lonų jausmą^ it būčiau sekamas. Negalėjau 
išsiaiškinti, iš kur atėjo man tas jausmas, 
nes seklio negalėjau pastebėti, tačiau buvau 
įsitikinęs.

Atsisukau keletą kartų, tačiau įtartino 
asmens, kuris iš toli ar arti mane stelbtų, 
nemačiau. Tačiau to jausmo atsikratyti ne
galėjau: aš esu persekiojamas!

Pasukau šalutinėn gatvėn, paklaidžio
ki, grįžaif vėl didžiojOn. Ilgui stovėjau' ties 
rusų knygynu ir skaitykla, kurių vitrinose 
išstatytos knygos, laikraščiai, plokštelės, fo-

— Ar aš Tamstą būčiaii gatvėje užkal
binęs, jęl taip būtų?

— Kodėl ne? Tamsta atlikai savo uždą- — Manau, perdaug nepasitikiu, 
vinį dabar linai, kur aš vaikščiojau.

— Tai būtų puikus pranšimas,.ar ne, ma
nas augštas vyras per ilgais plaukais. Kaž- no bičiuli? Užsienietis žurnalistąs 11 žaliojo 

tografijoe. Knygų daugybė; fotografijos pui- kada esu jį matęs, bet kur? Kur? —. žinoma, automobilio vaikštinėjo visą valandą po Bu- 
kios; plokštelių rinkinys siūlė gana įdomią Vyras iš kavinės. , dapėŠto prekybos kvartalą, žiūrinėjo vitrinas

I ‘ f • k ■

— Mano draugas žurnalistas! — pasakė 
jis. — Aš mačiau čia tamstą vaikštinėjant. 
Atsimenate mane? Lukacs Janos! Mes susi
pažinome ..«

— Taip, taip, žinoma, — atsakiau grei
tai ; aišku, jis pastebėjo mano susijaudinimą.

— Ar nenorit, kad su Jumis kalbėčiau? 
— paklausė.

— Tamsta mane sekiojai, ar ne? — pa
klausiau grubiu tonu.

— Taip.
— Kodėl?
— Norėjau žinoti, ką Tamsta veiki ir 

kas Tamstą domina.
— Spėju, kad tai tamstos profesija?
Jis nusišypsojoir uždėjo ranką ant mano 

peties.
— Drauguži, bet Tamsta ir nepasitiki. 

Štai, čia pat užkandinė. Užeikime.
— Ne, man reikia j viešbutį, mano žmo

na...
— Žmona atleis, ar ne? Labai prašau! 

Einam. Ledai čia puikūs.
Ėjau. Iš dalies, norėdamas patirti, kodėl 

jis mane sekiojo, iš dalies dėlto, kad sunku 
buvo atsikratyti.

Viduje užsakė ledų ir kavos su tokia 
pat šiek tiek pagyrūniška maniera, kaip ir tą 
dieną, kada susipažinome.

— Taip, bičiuli, dabar Tamsta esi tik
ras, kad Janos yra policijos šnipas, ar ne? — 
pasakė, uždegdamas abiems cigaretes.

— Visiškai taip ir atrodo, — prisipaži
nau.

viso pasaulio muzikos apžvalgą.
Tačiau vis tebejaučiau, kad kažkas ma

ne stebi. Įtikinėjau save, kad tai iki juokin
gumo perdėtas jautrumas, kad, toliau taip 
einant, manę ištiksiąs histeriškos baimės 
priepuolis. Kodėl mane turėtų šnipinėti? Juk 
tikrai nieko įdomaus šitatne mano pasivaikš
čiojime. Kaip užsienietis ir dar žurnalistas, 
aš turėjau teisę lankyti įvairius užsienių dip
lomatus.

Liaukis pagaliau apie tai galvojęs, kal
bėjau sau, eik prie automobilio ir važiuok į 
viešbutį, žakelina jau seniai turi būti baigusi 
tvarkyti užrašus, filmus ir įkalbėtas juostas.

Tačiau kur aš pastačiau savo automobi
lį ? Iš to susijaudinimo ir nervų įtempimo už
miršau, ir dabar visos gatvės atrodė vieno
dai. Sustojau ir bandžiau susitelkti. Tai buvo 
labai sunku, ne3 aš vis tebejaučiau, kad ne
žinomasis stovi užpakaly manęs, pasiruošęs 
sekti visą laiką. Vėl įtikinėjau save, kad tai 
ne kas kita, kaip, tik audra vandens stiklinėje, 
ir automobilį susirasti visai nesą sunku; kiek
vienu atveju galima pasišaukti taksį ir vė
liau iš viešbučio paprašyti policiją, kad ji 
surastų. Tačiau kiekvieną minutę dariau s vis 
nervingesnis, labiau susijaudinęs.

Ir buvau bejėgis prieš tą nervingumą! 
Kodėl aš būčiau persekiojamas?
Kas su manimi atsitiks?
Ar mano automobilį konfiskavo? Visad 

turėjau puikų susiorientavimo instinktą. Ko
dėl šį kartą negaliu rasti?

Kažkas uždėjo ranką aąt mano peties. 
Aš riktelėjau. Atsisukau, šalia stovėjo jau- , 

ir staiga nebegalėjo surasti, kur paliko savo 
automobilį! — jis atsilošė ir prapliupo juo
kais.

— Kaip ilgai Tamsta mane sekiojai?
— Aš mačiau Tamstos automobilį kitoje 

gatvės pusėje. Tamsta negalėjai jo matyti, 
nes jį buvo užstojęs sunkvežimis. Tai viena 
priežasčių, kodėl Tamstą užkalbinau. Pagal
vojau, kad Tamsta negalėsi rasti savo auto
mobilio.

— Ačiū!
Jo aiškinimas tikrai negalėjo manęs įti

kinti.
— Tamsta vis tebegalvoji, kad aš esu 

policininkas, — pasakė, o aš galvojau, ar jis 
tikrai įsižeidęs, ar tik nuduoda tokį.

— Dėl ko kita tad būtum mane šnipinė- 
jęs?

— Aš Tamstai jau sakiau: įdomu pasi
žiūrėti, ką užsienietis žurnalistas Budapešte 
stebi, ties kuriomis vitrinomis sustoja, į ku
riuos žmones du kartu pasižiūri — visa tai 
įdomu tam, kurs turi sėdėti raštinėje, o mie
liau pats būtų žurnalistu.

— Tad šiandien Tamsta nedirbi?
— Aha, jis nori mane sugauti, — nusi

juokė vėl. Atnešė ledus. Jis šaukšteliu paka
bino didelį kąsnį ir įsidėjo burnon.

— Bet klausimas buvo geras, ar ne ? — 
spyriausi.

— Pažiūrėk į laikrodį, bičiuli, prašau, ir 
pamatysi, kad dabar pietų metas. Tamsta su
tiksi, kad ir biurokratas turi pavalgyti, — 
ramiai atsakė Janos.

Aš pasijutau labai kvailai.
— Aš . .. aš atsiprašau, — sumikčiojau.

— Suprantu, bičiuli, čia mes visi nepa
sitikim vienas kitu.

Nusprendžiau paklausti tiesiog:
— Tai ir Tanjata nepatenkintas valdžia?

1 — Kad aš čia sėdžiu ir su Tapista kalbu

— ar tai nieko nesako? Tiesa, nėra uždraus
ta su užsieniečiais kalbėtis, ne. Bet tai nėra 
ir pats greičiausias bei geriausias kelias pa
sidaryti mėgiamu ir pasiekti augštesnę vietą 
ministerijoje. Taigi, nekalbėkim daugiau 
apie politiką.

— Atsiprašau.
— Ne, neatsiprašinėkite. Sakau tai tik 

ateičiai.
— Kur taip gerai išmokote vokiškai?
— Mes namie daug kalbėjome. Mano tė

vas buvo vokiečių kalbos profesorius univer
sitete. Tad ir kalbėjome su juo, kad išsiprak- 
tikuotume. Motina buvo antros kartos austrė. 
Ji taip pat kalbėjo vokiškai. Vieną dieną aš 
iškeliausiu į Austriją — ir, galbūt, toliau į 
Vakarus ...

— Gausite pasą?
— Ne.
— Tad, kaip?
__ Ateis laikas, bičiuli. Tikrai!
Janos žvelgė kažkur į tolumą už manęs. 

Staiga jo akys prisimerkė.
— O ... o, aš turiu Tamstą palikti, — 

sušnibždėjo pro dantis.
— Kodėl?

— Mano viršininkas iš ministerijos. Jis 
kartais ateina čia išgerti kavos. Buvau už
miršęs.

Jo veide staiga pasirodė perdaug drau
giška šypsena kažkad už mano nugaros. Pas
kui linktelėjo, atsitojo ir sušnipždėjo:

—> Iki pasimatymo, iki kito karto! — ir ’ 
paliko mane, tartum šioj perpildytoj užkan
dinėj būtų sėdėjęs prie vieno stalo su kaž
kuo visai nepažįstamu.

Aš neatsisulcau. Galbūt, kad jo neišduo
čiau; galbūt, kad jo istorijai nepriduočiau 
perdidelio tikrumo iliuzijos. Aš vėl nębepaąl- 
tikėjau...
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Spalio mėnesio pradžioje Ro
moj įvyko antrasis katalikų pa- , 
saulicčių apaštalavimo kongre- 
sos. Tęsėsi astuonias dienas. 
Kongrese dalyvavo apie 2,300 
delegatų. Jie atstovavo 92 tau
tas. Pagrindinė studijų tema bu
vo tokia: Katalikų pasauliečių 
uždaviniai mūsų laikų pasaulio 
krizėje. Tema lyg kvėptelėjus 
naujumu, bet pamatysime, kad 
svarbiausiam dalyke naujumas 
neapiireiškė.

Tame kongrese figūravo ir lie
tuvių delegacija, kuriai pirminin
kavo dr. Edsardas Turauskas, 
atvykęs iš Paryžiaus, žymesnie
ji lietuviu delegacijos nariai bu
vo Romoje gyvenantis prof. Ze- 
nomas Ivinskis, iš Amerikos at
vykęs inž. Rudis su žmona, taip
gi iš Amerikos atvykusi Vaite- 
kūnaitė-Kaneb, iš Paryžiaus at
vykusi ftlepetytė-Venskuvienė ir 
kt.

Visi kongreso delegatai lankė
si pas Popiežių, kurs pasakė kal
bą. Be kitko Popiežius pareiškė:

"Jei yra pasaulyje jėga, 
kuri pajėgtų parengti žmo
nių sielas nuoširdžiam tar
pusavio susitaikymui ir bro
liškai tautų vienybei, tai to
ji jėga be abejonės yra Ka
talikų Bažnyčia. Tuo galite 
džiaugtis sU pasididžiavimu. 
Jums tenka šią Bažnyčios 
misiją vykdyti visomis savo 
jėgomis.”

Šitokį pareiškimą girdint, tuoj 
prisimena visų Europos vidurio 
tautų neišspręsti klausimai ir se
ni piktumai.

Turint galvoje'Popiežiaus ci
tuotus žodžius, atrodo, kad ka
talikų apaštalavimo kongrese 
šios rūšies bėdos bus iškeltos, 
svarstomos ir sprendžiamos. Bet 
iš kongreso aprašymų matyti, 
kad apie tai nei iš tolo neužsi- 

• minta. Kad didžiųjų tautų dele
gatai apie tai nutylėjo, tai, žino
ma, įstabu. Bet nedovanotina, 
kad apie tai nieko nesakė lietu
vių delegacija.

Apaštalavimo kongreso dele
gatams Popiežius nurodė, kad 
Bažnyčia yra jėga, kurios pasi- 
gaunant galima įvykdyti nuošir
džius tarpusavio santykius ir 
brolišką vienybę. Delegatai elgė
si tarsi tų Popiežiaus žodžių bū
tų negirdėję.

rėmė anglosaksų demokratija. 
Jie to nedarė nei tada, kai jie 
1927 m. atsidūrė prie vals
tybės vairo. Jie to nei negalėjo 
daryti, nes anglosaksiška demo
kratija jifms nebuvo žinoma.

Lietuvos liberalizmas tada ne
buvo anglosaksiškai, o kerens- 
kiškas. Jei ne gruodžio septynio
liktosios perversmas, tai tas ke- 
renskiškas liberalizmas būtų nu
vedęs Lietuvą ten, kur atsidūrė 
Rusija.

Prez. Eisenhoweris turbūt 
juokavo

Prez. Eisenhoweris dėl gen. 
Žukovo atleidimo pačioje pra
džioje pareiškė savo nuomonę, 
būk gen. Žukovas iš krašto ap
saugos ministerio posto pasi
traukęs visiškai savo valia, pa
našiai kaip kad tą padarė Ame
rikos gynybos sekr. Charles Wil- 
son.

Toks manymas, žinoma, labai 
klaidingas. Sovietuose yra geng- 
steriška tvarka. Ten laisvos va
lios nėra. Pareigūnai iš savo pos
tų rezignuoti negali. Jie yra at
statomi nutarimu iš viršaus.

Prezidentas, matyt, pasityčio-

Kiek Amerikoje fariziejų?
Tą apskaičiavimą padarė E. 

Vasiliūnienė, o jos raportą pa
skelbė jėzuitų laikraštis Laiškai 
Lietuviams No. 8,1957. Savo ra
porte gerb. autorė pareiškė : "Ar 
tie 60 milionų modernių pagonių, 
kurie šiandieną Amerikoje ne
priklauso jokiai bažnyčiai, nėra 
liudijimas, kaip fariziėjizmas yra 
toli pažengęs?”

Ką? Fariziejų skaičių pusėti
nas. Bėt čia kyla klausimas': kuo 
gerb. autorė remiasi, priskirda
ma visus žmones, nepriklausan
čius jokiai bažnyčiai, prie fari
ziejų? Juk tokiam tvirtinimui 
Įrodymų nėra.

Autorei todėl primintinas 8- 
tas Dievo įsakymas. Be to auto
rė savo rašte buvo priminus, jog 
ji ryšium su fariziejlzmu>nekal
banti apie jokį konkretų žmogų. 
Vėliau prakalbo apie 60 mil. Žmo
nių. Tai dar ne viskas. Autorė 
savo rašte pareiškė: "Kas taiko 
fariziejizmą kitam — klysta”. 
Taip parašė užmiršus, kad fari
ziejizmą buvo pritaikiusi 60 mil. 
žmonių.

Tokia tai pastaba iš šalies žiū
rinčio. '

Stebėtojas

ąrtrrtį'J mandato jąl ' lėitetbvautl 
ė j

^įTunšdami galvdjė tąli'
kurio j lietuviški laikraščiai/ ą^*- 
jašydami New Yorko ‘Ta- f........... .... .........

bėjbr W kitur. Bbda&ias darbštus 
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Lietuviškojo liberalizmo 
klausimu

Dr. J. Budzeika Drauge (spa
lio 29, 1957) atsiliepė į Juliaus 
Smetonos raštą, kurs buvo iš
spausdintas Dirvoje No. 34. J. 
Smetonos raštas buvo pavadin
tas: "Keletas minčių dėl lietu
viškojo liberalizmo”. Dr. J. Bu- 
dzeikos raštas pavadintas "Uni
versalinės idėjos ir lietuviška 
kultūra”. Savo rašte autorius 
įrodinėja, kad liberalizmas nėra 
visiems tas pat dalykas. Kai kam 
liberalizmas reiškiąs ateizmą. 
Bet bendrai imant, liberalizmas, 
Įrodinėja autorius, talpina savy
je ir visiems priimtinų univer
salinių idėjų. Autorius gėrisi an
glosaksų.liberalizmu ir sako, kad 
toks liberalizmas lietuviams pri
imtinas. Ir daro va kokią išvadą:

Kaip toks, anglosaksų ti
po liberalizmas yra labai pa
trauklus ir kitoms tautoms. 
Pagyvenę Amerikoje ir su
sipažinę su šio krašto libe
ralizmu ir demokratija, dau
gumas mūsų labai apgailes
tauja, kad tie Amerikos 
laisvės principai mažai bu
vo žinomi Lietuvoje. Jeigu 
mes praeityje būtumėm bu
vę geriau susipažinę su ang
losaksų demokratijos idėjo
mis, laisvės principų pritai
kymus Lietuvos sąlygose bū
tų buvęs daug sklandesnis, 
ir galbūt tada nebūtų buvę 
tokių išsišokimų, kuriuos, p. 
Smetona mini savo straips
nyje. Galbūt tada lietuvių 
tauta būtų buvusi taip pat 
pajėgi atsispirti prieš auto
ritetinį režimą, kuris valdė 
Lietuvą per didžiąją nepri
klausomo gyvenimo dalį.

Iš to prašosi išvada, kad Lie
tuvos liberalai

<•

Nei V. Tysliava, nei V. Gedgaudas 
Tautines Sgjungoj New Yorko 

ALTe neatstovauja
New Yorko Amerikos Lietuvių Tarybai

Amerikos lietuvių taukinė sro
vė New Yorke, atstovaujama A. 
L. Tautinės Sąjungos I if XI 
skyrių, pozityviai vertindama 
New Yorko A. L. Tarybos ben
drą Lietuvos laisvinimo darbą, 
turi garbės padaryti šį viešą pa
reiškimą:

1. Tautinė srovė dalyvauja 
New Yorko A. L. Tarybos dar
buose nuo pat jos įslsteigimo ir 
savo įnašu lygiai prisidėjo prie 
Tarybos darbo.

2. Tautinė srovė, kaip ir kitos 
srovės, Taryboj ir jos skyriuose 
dalyvauja statuto nustatytu sro
vių lygybės ir susitarimo prin
cipu, reikalaujančiu, kad Taryba 
būtų sudaroma . iš atstovų 
nuo Amerikos lietuvių organiza
cijų, kurios pirmoje eilėje yra 
lojalios Jungtinėms Ame- 
rikoms Valstybėms) stovi už ne
priklausomos Lietuvos Respub
likos atstatymą, pripažįsta de
mokratinius principus ir juos 
vykdo gyvenime”, siunčiant j 
Tarybą . atstovus nuo centra
lizuotų ideologinių organizacijų”, 
(žiūr. A. L. Tarybos Statuto II 
d. 1 str.). šiuo principu vadovau
jantis, yra sudaryta ir veikia A. 
L. Tarybos Vykdomasis Komite
tas, A. L. Tarybos Valdyba, A. 
L. Tarybos skyrių vadovybės,

tuo Vykdomasis Komitetas, 
L. Tarybos Valdyba, A. L. Tary
bos skyrių vadovybės, tuo pačiu 
principu buvo sudaryta ir iki šiol 
veikė ir New Yorko Lietuvių Ta
rybą.

3. New Yorko Lietuvių Tary
bos š. m. rugsėjo 20 d. ir spalio 
8 d. visuotiniuose susirinkimuo
se socialdemokratų Brovės ban
dymas nominuoti asmenį J Ta
rybos vadovybę, kuris yra vie
šai reikalavęs, kad J. A. V. pri
pažintų Lietuvos okupaciją, ir 
to ligi šiol nėra atšaukęs, o taip 
pat socialdemokratų atstovų už
gauliojamai tautinės srovės bei 
jos atskirų asmenų privertė tau
tinę srivę New Yorke susilaikyti 
nuo savo atstovų į Tarybos vado
vybę nominavimo bei tolimesnio 
jų pasilikimo tame susirinkime.

Neatsižvelgiant į tai, Katali
kų Federacijos, Santaros ir So
cialdemokratų atstovai š. m. 
spalio 8 d. New Yorko Lietuvių 
Tarybos susirinkime po, to, kai 
tautinės srovės atstovai iš to su
sirinkimo pasitraukė, neteisėtai 
nominavo ir išrinko į tautinės 
srovės atstovams teisėtai pri
klausančias Tarybos Valdyboje 
vietas pp. Juozą Tysliavą ir Vy
tautą Gedgaudą, kurie tautinės

Michigano gubernatorius G.M. Wi)llams,po liti 
Maehlnavo tilto, su sava artimaisiate s

A.

^^^etinį su^mMū^^U^^j 

'liąMįį' Gedgaudą/^artun|™ 

teisėtai atstovautų . Amerikbs 
Lietuvių Tautinę Sąjungą. New 
Yųrlio A. L. Taryboje, — pareiš
kiame, kad ''
į nei p. ,J. Tysliava, nei V. Ged
gaudas (jis net nėra Tarybą art- 
darihčios tautininkų organUa- 
cijos narys) neatstovauja mini
mos tautinės srovės New Yorko 
A. L; Taryboje ir už jų veiksmus 
bei pareiškimus negalime imtis 
jokįo^ atsakomybėe. , J .. e

Amerikos Lietuvių 'Tautinės 
Sąjungos I ir 5ČI skyrių š. m. 
spalio 30 d. bendras susirinki
mas/^ apsvarstęs savo atstovų 
praildšimus ir atsižvelgdamas į 
tai.kad

. (a)-7<ocialdemokratams neno
minavus į Tarybos Valdybą mū
sų kvestijonuojamųjų asmenų ir 

(b) kitoms ^srovėms neužgy- 
rUs minėtos nekultūringos so
cialdemokratų atstovo elgse
nos, —

nutarė, kaip iki šiol, ir toliau 
dalyvauti New Yorko A. L. Ta
rybos darbuose ir naujai kaden
cijai išrinko šiuos atstovus:

Juozą Ginkų, 495 Grand St, 
Brooklyn U, N- Y.

Alfonsą Koncę, 118 So. Elliott 
PI., Brooklyn 17, N- Y.

Vytautą Abraitį, 97-08 110 
St.' Richmond Hill, N. Y. •

Petrą Paprocką, 11-48 Glen- 
more Avė., Brooklyn, N. Y.

Kadangi pagal New Yorko A. 
L. Tarybos tradiciją kasmet iš 
eilės pirmininkauja kitos srovės 
atstovas, tai šiems metams New 
Yorko Amerikos Lietuvių Tary
bos pirmininku išrinkti nomi
nuojamas p. A. Koncė. »

Tautinės srovės vardu:
J., Gilikus, Amerikos 

Lietuvių Tautinės 
Sąjungos I sk. Pir- 

mininkas
_ y. Abraitis, Ameri

kos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos XI sk. 

Pirmininkas

beukii 
vo:-yistwLAmar. Lietuvių sei- 
ne.1918 m., Visuot. Amer. lietu
vių kongrese . Yorice 1M9 
rn., taip pat SLA, Vilniui Vaduoti 
B-goa, Lietuvai Vaduoti S-gos, 
ALT Sąjungos ir kituose seimuo
se ir suvažiavimuose.

Įdomu pasekti tokio asmens 
gyvenimą. Gimė 1892 in.> balan
džio mėn, & d, Aukštikalnių kai
me, Pasvalio1 valsčiaus. Palikęs 
brolį ūkininkauti, 1908 m.atvy
ko į Ameriką, kur jaii gyveno Jo 
kitos btollB (abu mirę). Čia jis 
įsigyju fotografo specialybę. Di
džioje karo metu tarnavo JAV 
karo aviacijoje fotografu, kur 
darė 'vakarų' fronto nuotraukas 
iŠ lėktuvų. Po karo laikė foto 
Studiją, kuri dėlfo kruopštaus-ir 
rūpestingo' būdo labai gerai se
kėsi. Vėliau pradėjo įsitraukti į 
namų prekybą, o 1948 metais 
Įsteigė finansinę įmonę ”V. Vel
žio Statybos 4r Paskolų B-vę 
(Veizia Bldgi and Lobn Ass.)”, 
kurios adresas —- 751 W. Balti
more St., Baltimore 1, Md.

šiame darbe jam daug padėjo 
savo patyrimu ir mokslu jo žmo
na Frančes Milaševičiūtė-Vėižie- 
nė, kuri padėjo sudaryti heju- 
domo turto formalius dokumen
tus ir kt. ir kuri jau anksčiau 
šioje srityje dirbo. Per tą B-vę 
daugelis naujai atvykusių lietu
vių Jsigyjo nuosavus namus. I

Paaadetmj, C._________________JOWWM|
titulo 1958 metama. Ją ttakdatą^ o laimi teteka tik vlartal... W 
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laiką buvusi AmarUtoa Legiono 
moterų pagalbinės kuopos pir
mininkė. Sūnus Vincas Velžio, 
advokatas, duktė Audrė — mo
kytoja. : ' '
i Baltimoriečiai rengtasi tą gar
bingo jubiliato sukaktį tlnkatnąi 
paminėti. Ltnkiu.gėrbiiimam su
kaktuvininkui, dar ilgus metus 
dartnrotfe savo ir lietuvių tau
tos labui. • • • i K. P.
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Švelnaus, malonaus būdo, 

darbštus ir teisingas, aukąktty 
vlnlnkas turi gerą pasisekimą 
savo darbuose ir šiuo metu jo 
įmonės apyvarta viršija mOieną 
dolerių, o nuosavo kapitalo ĮHek 
mažiau kaip pusės millono dole
rių, nors tai Nelengva davėsi pa
siekti, ypač darbo pradžioje. Dėl 
didelio darbštumo ir rūpestingu
mo jis kiek susilpnino ir savo 
sveikatą.

1933 metais'p. Velžio lankėsi 
Lietuvoje, kuri savo pažanga pa
darė Jam gerą įspūdį, čia reikia 
pridėti, kad jis vienas nupirko 
Lietuvos laisvės bonų už 1100 
dolerių.

žmona Frances Milaševlčiūtė, 
gimusi JAV, žinoma labdarė ir 

I mergaičių skaučių veikėja, ilgą

Mes duodam ir iikaiciam Eagle Štampo

Dabar 
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u išlaikyti
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Sutaupyk mutų dvejase didėlėse rūsio krauhivese!

BALTIMORE

VERTA PAMINfiTI 
SUKAKTIS

"Nuveikiau kiek galėjau, nu
veikite daugiau, daugiau galin
tieji’’ ~ Taip apie save galėtų 
pasakyti vienas senųjų lietuvių 
ateivių baltimoriečių, šio šimt
mečio pradžioje atvykęs iš Lie
tuvos su keletą kapeikų kišenė
je, o dabar tapęs pusiau milio- 
pieriumi, Tai Vincas VELMS, 
kuriam šiemet sukako jo am
žiaus 65 Inetai.

Dabar yrą ta metų eilė, kuo
met seniesiems lietuviams atei
viams tenka sulaukti 65, 70 ar 
75 mętų sukaktuves. Taip, nese
niai baltimoriečiai minėjo Petro 
Jaro 75 mętų sukaktį, adv. ir po
eto Nado Rastenio 65 metų su
kaktį, Jpno Lietuvniko 75 metų 
sukaktį (šiemet), Dr. Adomo 
Laskaųsko 70 metų sukakę 
(tremtinio*) ir t.t. Gaila, kad jau 
daugelis senųjų lietuvių, dąr ne
seniai, uoliai dalyvavusių lietu
viškoj veikloj, nuėjo į amžinybę.

Grįžtant prie jubiliato p, Vin
co Vęlžio reikia pasakyti, kad 
jis ne tik mokėjo sutelkti savo 
rankose didelį, kapitalą, bet ne
sigailėdamas nė laiko nė jėgų 
dirbo iįejuvišką darbą, kiek ima- 
nydanmą,tjis yisą sąvo gyveni
mą praleido besirūpindamas lie
tuvybės reikalais. Be jo nęap- 
siejo nėvienas susirinkimas, nė 
vienas parengimaa. Per dienas 
triūMląmas, savo verslų srityje, 
visus vakarus praleldžiąlietuvfų 
salės patalpose, kur vyksta "vie
nos ar. jžįtos lįetuyiškos „orpanir 
•iacijoij’yĮfe^riĄ.:

Jis priklauso 12/Uetu^Utkųjų 
organisaBijų, dsuflelyjs Jų eMa 
mas

Kęstųįlfd^^

• Charcoai Grey
' l-

Įvairus gražia išvaizda 
ir puikūs toeMoJhnui

Puikiai priguliantys, stilingi Ny- 
lagab geri švarkai su pamušalu. 
Gerai įdėtas pamušalas duoda 
puikią šilumą... gerai užtrau
kiamas ziperis viską priglaudžia. 
Solidžių pagrindinių spalvų — 
navy, brown ar charėoal grey. 
Dydžiaj nuo 36 iki 46.

The May Co.'», Bsasment 
Men's Clothlng Dapartment 

Downtpwn *nd On the Helghta

.1.

o milžiniško

•, Broawn 
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DYDŽIAI 30 IKI 4UĮ

Ilgai nešiojančios, iŠ geros 
"•tinkAfičfosbetkoktam

TŽSSsavo veiklą ne- i sb’riuj<’Uęto^. a...
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Nedelsk nė vienos dienos, bet šiandien pat siųsk 1 do
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- Priešo klaidinimuiVadovavo staptaatoa žvalgyta* oantmU 
. — specialus tam relkalui skyrius. Taz pr-1“ “ - ‘ -

<tant tą darbą ne centralizuotai, gautųsi tok* 
kad priešui greitai viskas paaiškėtų. Darbo 
medžiagas teista naudoti* laisvai, o šiaip dėl ktakvtaMft «Vi 
reikalo reikšdavo atsiklausti Berlyno, ypač jei ko*p*etaI*U* ta 
raudavosi. .

"Ryšiai” au Intelligence Service tęsdavosi įvairiai Kai kad* 
ir ilgą taiką. Taipogi ne visada buvo būtina tam p 
radijo telegrafistą. Apsieita su savais žmonėmla, j«| 
pačiupti agentą, kurs dar nebuvo siųstuvo įsirengta, tat turėjo 
kodus, bangos ilgį ir išduodavo sutartus slaptažodžius.

Kartą Intelligence Service kelta MtaitiMIlaika buvo klai
dinama vien fantazijoje esančia pogriiyliio grup*,kūri būk tai 
įvykdo sabotažo aktus, nuleidžia traukinius nuo bėgių,aprog- 
dinlmus, užpuola karius ir 1.1. Tam tikslui pravedami ĮatitaM-tp- 
atrinki puolimai: kartais jie ’^8toeta",k*rtato*atmušaml”. 
Prancūzų spaudon įkišamos atitinkamo* Ifntoa.TuobMųišvėn- 
giama kontrolės, kuri galėtų visą žaidimą niekais paversti."

ši pogrindžio grupė turėjo Anglijoje tokį gerą vardą, kad 
sutartose vietose naktimis jai numesdavo ginklus, sprogmeriis bei 
kitą medžiagą. Palengva susidarė ištisas ginklų, šaudmenų ir 
sprogstamosios medžiagos arsenalas. Ypatingą 
tinė sprogstamoji medžiaga, kuri leidosi 
formuojama — tinkančia pritvirtinti prie ....
objekto. Be to, visa eilė nekaltai atrodančių daiktų, kaip kotiMTvų 
bei marmalado dėžučių ir alyvas tanko*, ypač plačiai Žinomos Sheli 
firmos. Juose neįtariamai paslepiami sprogmenys ir paliekami 
restoranuose, tankvietėse ar kur kitur.

Didelę dalį ginklų sudarė anglų automatai — Sten-guns. 
"Pagal užsakymą” britai pristatydavo maistą ir net kavą tai ciga
retes, kas žvalgybos skyriaus gyvenimą maloniai palengvindavo, 
nes tų prekių Vokietijoje jau gerokai trūkdavo..

Tų lėktuvų atsilankymas kiekvieną kartą jaudindavo ner
vus. Reikėdavo Burasti atitinkamą vietovę, išstatyti šviesos Sig
nalus ir atitinkamai padalyti persotalą, kad surinkus numestą 
medžiagą ir sutikus iššokusius agentus.

Ypatingi sunkumai buvo, kada reikėjo vykdyti civiliai apsi
rengus ir netoli esantieji kariuomenės daliniai nepriyįjšįįbįužko 
pastebėti. Jie nebuvo tam reikalui apmokyti, tad netikėtas įsikiši
mas’ privestų prie katastrofos ir turimų radijo ryšių nutraukimo. 
Atvykę agentai bent pradžioje turėjo jaustis esą gtobojaml savo
sios žvalgybos artą pogrindžio kovotojų.

Buvo laikotarpių, tai vokiečių žvalgyta, penktais: radijo etų*- 
tavais iš karto, palaikydavo ryšius su Intelligatee Baėvtota Nuo 
1042 metų balandžio,mėnesio, iki 1943 metų kovo mėnesio buvo 
likviduota virš 80 ramM stotelių.1 Didžluita dalis siųstuvų ir radijo 
telegrafistų pateko Į vftkiečių ranka*, žinoma, pasiteiki, k*d te
rasta vien aparatas, ar tik agentas. Dažniausia tais atvejais, kai 
saugumo sumetimais, siųstuvas ir antenos būdavo Įrengiami pa
skiruose pastatuose, ši gudrybė greitai buvo išaiškinta ir atitin
kamomis priemonėmis padaryta neveiksminga. 1948 mfetų kovo 
mėn. Prancūzijoje (tuo metu jau visas kraštas buvo okupuotas) 
teveikė virš 20-ties priešo siųstuvų. Taigi, šioje srityje žvalgybos 
darbas apsimokėjo.

Martyna* Purvinu lapkričio 
t d. "Draugo" g**g išautai pa- 
•akoje agi* Mtsatai Lietuvoje 
■dr«Ą TMtitaną, švenčio-
nfetį, virtusį Vitam iš įžymiausių 
Klaipėdos krašto lietuviškojo 
gyvenimo šulų. Tarp daugeūo 
teisingai (ar bent sąžiningai) 
pasakojamų dalykų, M. Purvinas 
atskleidžia ir viėną tikrai keistą 
epizodą, kurio atpasakojimo tei- 
sihgumu lyg ir neturėtų būti pa
mato abejoti. M* M. Purvinas 
aukosi buvęs vienas iš to epizodo 
dalyvių, nors ir pasyviojoj pusėj.

Kantinė to epizodo dalis taip 
atpasakota:

"Krikščionių demokratų 
šutai, muitinės viršininkas 
Valnanaka* ir Maisto direk
torių* pulkininkas Grudzins- 
kas Įėjo | sąjungos [Lietu
vių Visuomenės Sąjungos. 
V. B.] centro, valdybą. Pik. 
GrudAkakas miesto seime
lyje sėdėjo šalta dr. Truka
no. Karią gubernatorius 
Kurkatafaa fięikvfetė dr. 
Trūtatat^oną Kybrancą ir 
mane pasitarimui ir pareiš
kė mums, kad Tautininkų:

lt kultūrintai vef ‘ ’
jos nariais. Nust_______
toks centro vadžios auti- 
čiauški pareigūno paniški- 
maą. Nustebome, kad guber
natorius visiškai nesuprato 
Klaipėdos krašto lietuvybės 
problemas. Kaip būtų gąlė-

Prancūzijoj veikusi rusų špionažo organizacija
Tų radijo ryšių su priešu džka rasti ir ĘranctttijOj veikian

čios sovietų špionažo organizacijos "Raudonoji Koplyčia* pėdsa
kai. čia jai vadovavo aviacijos atsargos leitenanto* Reicho oro su
sisiekimo ministerijoje Schulze-Boysen. Jam pavyko įvešti vieną 
savo agentą ir j slaptąją žvalgybą.

Kai mūsų agentams bešokant parašiutais Įvyko kalėta ne
laimių, kurių priežastį reikėjo ieškoti nepakankame techniškam 
paruošime, prašyta Vyriausios aviacijos vadovybės duoti tam rei
kalui patyrusį specialistą, kurs ateityje prižiūrėtų ir atitinkamai 
paruoštų numatytus asmenis. Schulze-Boysen įpiršo, jo grupei pri
klausantį vyr. Įeit. GoUnow. Sis galėjo savo viršininką apiė daug 
ką Informuoti. Tačiau ar tai jis darė, neišaiškino ir Gestapas, kai 
vėliau šnipus suėmus byla atsidūrė jo rankose. Taip pat nepasi
sekė Gestapui pasipelnyti iš šio nutikimo, norint kaltę suversti 
karinei slaptajai žvalgybai.

Vienai daliai toB organizacijos Prancūzijoje vadovavo rusų 
žvalgybos karininkas. Jis sugebėjo artimai susipažinti su moteri
mis,'dirbančiomis okupacijos pajėgų viršininko įstaigoje. Daug 
jam padėjo vienos augštos karinės įstaigos Šefo sekretorė. Jinai 
supaŠindinp rusą su daugeliu tarnautojų bei keltais karininkais, 
išduodavo jam ne tik žinias, bet perdavė ir svarbų tarnybinį ant
spaudą. Kiti tarnautojai bei karininkai tebuvę kalti apsileidimu, 
nės taikė "šeimyninių” subuvimų išplepėdavo tarnyboe paslaptis.

Rusas ir minėtoji sekretorė buvo suimti jų veikimo pra
džioje, dar nesuskubus daug ką patirti. Pasirodė, jog sekretorė 
buvo priimta darban nepakankamai ištyrus jos praeitį bei politinį 
nusistatymą. Jinai buvo žmona Paryžiuje gyvenančio vokiečio, o 
anksčiau kaip artistė daugelį metų praleidusi Sovietų Rusijoj.

Kai kas bandė "Raudonąją Koplyčią” pateisinti: jai duot 
.pogrindžio organizacijos charakterį. Galbūt joje radosi vienąs ki
tas, kur* galvojo tarnaująs vien kotai su nacių režimu,, bei, ben
drai paėmus,^ ši organizacija vykdė aiškų ir plati^ špionažo darta 
sovietų/Kūnijos, naudai. į .

Pavojingi anglų puolimai
1942 metais iškilo nauji uždaviniai prasidėjus britų pajėgų 

Commando Raide puolifhūi prancūzų pakrantėje. Pirmafhęeikimin- 
gesnis puolimas būvor^k^ijitaa į/yįeną .voldetių1: ^^ . 
matavimo bei jų krypties nustatymo punktą. Tas įrėngitna* įitažr 
daūg atitiko ‘

šventę, karintam parade buvo pravežta tokia 70 pėdų 
raketa.

ją* ■ aitiyvus tautininkas 
jųagtiTĮtautininkų Sąjungos 
opoatoliNąlerius; juk ne pa- 
itaM^nd į Klaipėdą buvo 
BiunŠMHks visas tautininkų 
režtanti priešingas elemen
tai,: kurta mietai jungėsi į 
ViMotitataės Sąjungą ir ak- 
tyvfai tafeidėjo prie lietuvių 

litiMibir kultūrinės veik- 
KM. Dr/Trilkanas iš savo pu
sė* priilė gubernatoriaus, 
kati W ininkai nekliudytų 
VtauoMMiės Sąjungos veik
taiir Kad paragintų tauti
ninku*, (atjungti į Klaipėdos 
krašte veikiančia politines ir 
kultūrines organizacijas. 
Toks pasiūlymas gubernato
riui nėbUVo priimtinas. Ta
da dr?Trukanas vietoje pa
rašė ^Tautininkų Sąjungos 
išstojimo pareiškimą ir jį 
įteikė gub. Kurkauskui. Tuo 
žygiu jfflĮ’.' Trukanas visiškai 
įsijungė Į Klaipėdos krašto 
gyvenimą".

Siame epizode daug keistų da
lykų. Nenoriu tuo pasakyti, kad 
įtarčiau jį.grasimanytą, ne. Bet 
jame ryttįiū kokio keisto dalykų 
supratimo' bū ta visų to epizodų 
dalyvių gęifose. Didžiausio ne- 
šuslpratimo, žinoma, būta gu
bernatorius. Jis, pats nebūdamas 
Tautininkų Sąjungos narys, iš 
savo oficialaus posto imasi tos 
sąjungos narių verbuotojo vaid- 
mehe... Ir kreipiasi — į ką? 
Ogi į tautininkus. Dr. K. Truka
nas buvo Tautininkų Sąjungos

PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA SIUNTINIAMS 
PERSIŲStl f SSSR, LIETUVĄ, LATVIJĄ, ETIJĄ, 

UKRAINĄ IR KITUS KRAŠTUS YRA

PARCELS TO RUSSIA, INC.
1530 BEDFORD AVĖ., BROOKLYN 16, N. Y. 

TeL IN 7-7272, IN 7-6465
Brooklync (ateis* atidaryta kaadlati. Ir sekmadieniai* nuo 9 iki 9 vai. 

šeštadieniais nuo 9 iki 4 vai.
Priatatymaa, garantuoijanua gavėjo parašu. 

Siuntiniai išaimižiami skubiai.
Priėmimo punktai:
New Yotk City, n Saeaml AVe, Tel. OBchard 4-1540. 
Min a k y r i a i t

Detroit 12, Midi, 11601 Jo*. Campau Avė., TOvnaend 8-0298. 
flartford, Conn, 6*1 Aibany Avė, CHapel 7-5164.
La* Aagala*, Calif, UI Bo. Vermont Avė., DUnkirk 5-6550. 
PbHadelpMa 23, Pa, 832 North 7th St, Tel. WA 3-1747. 
ChieagO, III, 3741 W. 26th St, TeL CR 7-2126. 
Novark, N. J, 2*3 Markai St, TeL MA 2-6937.

sius "Freys” ir "Wuerzburg" aparatų dalis. Tas ir buvo britų puo
limo tikslas. *

Šio pirma puolimo pasėkoje slaptoji žvalgyba gavo įsakymą, 
apie kiekvieną panašų įvykį ateityje, ne vien paruošti smulkų ko
vos eigos pranešimą, bet taip pat kritiškai nušviesti apsaugos ga
limybes, ištirti pasitaikančius priešo prasilenkimus su tarptautine 
teise ir duoti konkrečius pasiūlymus. Taigi, vokiečiai jau pačioje 
pradžioje suprato, kaip yra pavojingi tie anglų Commando puo
limai.

Nežiūrint sustiprintos pakrančių apsaugos, užpuolimų skai
čius vis didėjo. Kanalo saloje Sark esanti 10-ties vyrų sargyba 
buvo paimta nelaisvėn. Tik vienam pasisekė pasprukti ir jis papa
sakojo, kad belaisviai, prieš tarptautinės teisės nuostatus, buvo 
nugabenti į laivelius vielomis surišti. Iš Fiurerio Vyriausios Būs
tines tuoj sekė nurodymai, panašiai elgtis su anglų belaisviais.

> Platesnio, masto bandymas buvo Commando Raid prie St. 
Nazaire. Čia priešui pavyko su tam tikslui paaukotu laivu, įlaužti 
uosto šliužų vartus. Tas padarė nemaža nuostolių, nes vanduo už
liejo laivų statybai naudojamus dokus. Puolimas su žymiais nuo
stoliais buvo atmuštas. Dar ant nehUskendusto laivo rasti atitin
kami įsakymai it- didelis sprogstatnaBis užtaisas. Tuo išvengta 
didesnių sunaikinimų.

fcyūiiai stipresnis puolimas jVyko ties Dieppe, kur vokie
čių dalinių didelio* pasipriešinimo dėka priešą* peteko daug karių 
Ir medžlašbt- Vietiam žvalgybos kkrininkui pavyko pačiupti dar 
ntauttaikŪitta, Višta šio puolimo Opėtacinius planus bei įsakymus. 
Taip pat ir belaisvių apklausinėjimas davė įdomios mbdžiago's. -

Iš tų nuolatinių puolimų charakterio ir jų pravedimo būdo,

narys jau atvykdamas į Klaipė
dą (1925); minimo pasakojimo 
autorius M. Purvinas Korp! Neo 
Lituania filisteris; J. Kybrancas 
narys ar ne naryB formaliai, bet 
irgi tautininkų tarpe nesvetimas 
žmogus. Vadinasi, gubernatorius 
šoko veržtis J atviras duris ... 
Kodėl gubernatorius, jeigu jau 
jis iš tiesų manė, kad "visi Klai
pėda krašto politiniai ir kultū
riniai veikėjai turi būti jos [Tau
tininkų Sąjungos] nariais”, ne
pradėjo pats nuo savęs?

Kad tas pasiūlymas minimo 
pasikalbėjimo dalyvius nustebi
no, tai visai suprantama. Tik to 
nustebimo priežastis, kaip dabar 
M. Purvino pasakojama, visdėlto 
keistoka.

Išeitų, kad jie tada nustebo ne 
gubernatoriaus pasišovimu kiš
tis ne į savo daržą, o klausimu, 
anot kurio, esą, "kaip būtų ga
lėjęs aktyvus tautininkas jungti 
Tautininkų Sąjungos opozicio
nierius?" Išeitų, kad jų many
mu, būti krikščionių demokratų 
(ar kitos tautininkams opozici
joj buvusios partijos) šulu nei 
kiek nekenkė Lietuvių Visuome
nės Sąjungos veiklai Klaipėdos 
krašte, bet kam nors būti Tauti
ninkų Sąjungos nariu jiems jau 
atrodė lyg ir skandalas ...

Keista ir tai, kad, pagal M. 
Purvino pasakojimą, dr. K. Tru- 
kanas čia pat "parašė iš Tauti
ninkų Sąjungos išstojimo pareiš
kimą ir jį įteikė gub. Kurkaus- 
kui”. Vadinasi, ligi tol dr. K. 
Trukano buvimas Tautininkų Są
jungas nariu nekenkė jam būti 
ir Visuomenės Sąjungos steigė
ju ir jos tikruoju vadu, visų jun
gėju. Kodėl tai staiga pasidarė 
kenksmingsi po pasikalbėjimo su 
gubernatorium? Ir dar — atro
do, lyg dr. K. Trukanas bei kiti 
to pasikalbėjimo dalyviai būtų 
nežinoję, kad gubernatorius V. 
Kurkauskas nėra Tautininkų Są
jungos nei pareigūnas, nei narys, 

i (priešingai, tautininkų sluogs- 
niuose neturėjo simpatijų ir daž
nai iš tautininkų pusės pasigirs
davo nepasitenkinimų jo pasky
rimu guberatorium), ir kad pa
reiškimo iš Tautininkų Sąjungos 
išstoti įteikimas jam tegalėjo 
turėti tiek pat reikšmės, kiek ir 
tokio pareiškimo įteikimas, sa
kysim, Direktrijos pirmininkui 
Boetcheriui ar Schreiberiui...

Dr. K. Trukanas turėjo pakan
kamai gerus ryšius su centro 
įstaigomis Kaune, su švietimo 
ministeriu, su ministeriu pirmi
ninku ir net prezidentu, tuo pa
čiu metu ir su Tautininkų Sąjun
gos pirmininku J. Tūbelių, ar (ir 
ypač) su kun. V. Mironu. Jis tik
rai buvo tos nuomonės, kad nei 
Tautininkų Sąjungos, nei kitų 
Didžiosios Lietuvos politinių par
tijų veikimo Klaipėdoje nereikia 
forsuoti. Ir kas galėtų sakyti, 
kad tas veikimas būtų buvęs for
suojamas?

Buvo Klaipėdoje ir kaikuriose 
kitose Klaipėdos vietęse LTS 
skyrių, nes buvo narių: nejaugi 
LTS turėjo būti Klaipėdos kraš
te uždrausta? Bet vietinėje poli
tikoje tie patys nariai dalyvavo 
tik per Visuomenės Sąjungą. To
dėl kiek keistoka, kodėl dr. K. 
Trukanas rado reikalo prašyti 
gub. V. Kurkauską, ”kad tauti
ninkai nekliudytų Visuomenės 
Sąjungos veiklai ir kad jis pa
ragintų ' tautininkus 'įsijungti į 

. Klaipėdos krašte. veikiančias po-

Visi stengėsi daryti, kaip mokė- i 
darni (gal kai kada ir nevyku
siai, bet tai jau kitas klausimas). 
Antra, jei jau LTS narius rei- i 
kėja ko paprąšytį ftr. kam juos : 
praginti, tai dr. K. Trukahaš , 
pats juk buvo jiems didesnis gi 
autoritetas, negu gub, V. Kur- 
kaųskaB. Ir, jeigu dr. K. Truka
nas ištiesų pasikalbėjime su gu
bernatorium pasielgė, kaip M. 
Purvinas pasakoja, tai tokį įvy
kį tenka laikyti labai ir labai 
keistu.'Tas pasikalbėjimas, ly
giai kaip ir minimasis išstojmo 
pareiškimo įteikimas visai ne
kompetentingoj vietoj, vargu 
galėjo turėti kokių nors pasėkų. 
Rodos, kad ir neturėjo.

Iš pasakojimo matyti, kad epi
zodo dalyviai, ipatyt, iš viso 
menkokai orientavosi apie tai, 
kas yra kas politiniu požiūriu. 
Tas gerai, kad Klaipėdos speci
fiškoj politikoj dalyvaudami lie
tuviai neperdaug ir domėjosi vie
ni kitų "didlietuviškomis” poli
tinėmis pažiūromis, ir "krikščio
nių demokratų šulas muitinės 
viršininkas Vainauskas” akty
viai dalyvavo tautininko Truka
no vadovaujamo j Visuomenės 
Sąjungoj, ir kad tas pats Truka
nas miesto seimelyje draugingai 
sėdėjo šalia Maisto fabriko di
rektoriaus pik. Grudzinsko, ma
nydamas (?) aną irgi esant 
krikščionių demokratų šulu, nors 
iš tiesų tas visiškai nebuvo krikš
čionis demokratas, o toks pat 
Tautininkų Sąjungos narys, kaip 
ir Trukanas, gal vietomis kiek 
su kitokiais niuansais, negu Tru
kanas ...

Įsidėmėtinas M. Purvino tei
gimas, kad j Klaipėdą buvęs 
siunčiamas "visas tautininkų re
žimui priešingas elementas”. 
Klaipėda buvo antras savo reikš
me centras po Kauno. Pozicijos 
svarbios ir atsakingos. Istorikui 
bus keblumų tą faktą lyginant 
su teigimais, kad Lietuvoj žmo
nės buvę verčiami pasirinkti: ar
ija stoti į tautininkus arba ne
tekti darbo ir būti persekioja
mi... Ir ypač bus keblu derinti 

. tokį faktą, kaip šis apie dr. Trp- 
■ kaną papasakotasis: demonstra- 
, tyviai išstoja iš "valdžios parti- 
. jos” ir visdėlto pasilieka tose pa

čiose atsakingose pareigose, vis
dėlto jo, o ne gubernatoriaus siū
lyta tezė ima viršų ...

Nenuostabu, kad jauniesiems 
kartais žvilgterėjus į tuos pasa
kojimus, kaip kas anais laikais 
Lietuvoj buvo,' daug kas atrodo 
nesuprantama ir net nepatikima. 
Bet tai nereiškia, kad visi pasa
kojimai neteisingi. Tik, matyt, 
jau tada būta nemaža keistų su
pratimų, ar tiesiog nesusiprati
mų. Tokio būta gyvenimo ...

V.

AR GALIMA 
TIKĖTI

Mes pripažįstame, kad Sovietų 
Rusijoje ir pavergtuose kraštuo
se yra šiokių tokių phsikeitimų. 
Yra tendencija duoti daugiau 
duonos ir asmeninės laisvės. Bet 
mes netikime, kad Sov. Sąjunga 
galėtų "suliberalinti’’ komunis
tinius režimus iki tiek, kad ta
tai grėstų jų totalistiniam cha
rakteriui ir neaprėžtai priklau
somybei nuo Kremliaus viešpa
tavimo. Argi yra protingo pa- 
.grindo tikėti Chruščiovo staigia 
rrietamorforza? To Chruščiovo, 
kuris ilgus metus buvo ištikimas 
Stalino bendradarbis!

Argi yra protingo pagrindo 
tikėti staigia metamorfoze mar
šalo Bųlganino, kuris buvo įran
kiu, primetant lenkų tautai ko-

munistinj režfaną. t ' - ! :
Argi yra protingo pagrindo 

tikėti staigtametamorfoze mar
šalo Žukovo, kuris savo’ motori
zuotas divizijas siuntė Vengri
jos revoliucijai triuškinti.

Argi yra protingo pagrindo ti
kėti staigia metamorfoze saugu
mo generolo Serovo? To paties 
Sdrovo, kuris dar ir dabar yra 
Visagalis Kremliuje ir kuris yra 
atsakingas už liettivių, latvių ir 
estų masines žudynes ir depor
tacijas, ir kuris dar nesentai Bu
dapešte išdavikiškai areštavo 
Vengrijos revoliucijos karinius 
vadus.

Dabartiniai pasikeitimai yra 
greičiau primesti Kremliui 
vietinės sistemos ir pasaulinio 
komunizmo vidinės krizėk Jie 
yra tik bandymas laimėti laiko. 
Buvęs JAV prezidentas H. Tru- 
manas teisingai neseniai pareiš
kė savo straipsnyje New York 
Times:

— Manau, dabar turėtų būti 
aišku visam laisvajam pasauliui, 
kad Sov. Sąjungos komunistiniai 
valdovai yra labiau susirūpinę 
patys išsilaikyti valdžioje, negu 
pasaulio taika ar net savo tau
tos išlikimu ir saugumu.

Ar galima Kremliaus dikto
riams tikėti?

Meskime žvilgsnį į Sov. S i- 
jungos sulaužytų sutarčių ir 
tarptautinių įsipareigojimų t }- 
rašą! JAV senatorius J. O. East- 
land, išstudijavęs tūkstantį Sov. 
Sąjungos sutarčių bei susita i- 
mų su kitais kraštais, Sena o 
Teisių Komisijos išleistoj bro
šiūroj išspausdino savo pare.š- 
kimą. Siame užmaršiame mūsų 
pasaulyje verta vėl ir vėl kar
toti pagrindines tiesas.

— Tik per 38 metus, — sako 
senatorius Eastland, — nuo So
vietų Sąjungos įsikūrimo, jos vy
riausybė sulaužė savo žodį iš es
mės kiekvienam kraštui, kuriam 
ji kada kokį pasirašytą pažadą 
buvo davusi. Ji pasirašė nepuo
limo paktus su kaimynų valsty
bėm ir po to jas prarijo. Ji pasi
rašė įsipareigojimus susilaikyti 
nuo revoliucinės veiklos tuose 
kraštuose, su kuriais siekė 
"draugystės", ir po to ciniškai 
tuos įsipareigojimus sulaužė'. Ji 
pažeidė pirmąjį susitarimą, ku
rį padarė su JAV jau tuo mo
mentu, kai sovietų pasiuntinys 
Litvinovas po juo dėjo savo pa
rašą. Tą susitarimą Sov. Sąjun
ga tebelaužė ir 1955 m. Ji su
laužė savo įsipareigojimus Va
karų valstybėms, duotus "viršū
nių" konferencijose Teheraiie ir 
Jaltoj. Ji sulaužė paskolos __
nuomos susitarimus, JAV pasiū
lytus, kad Staliną įgalintų neka
pituliuoti naciams. Ji sulaužė JT 
Chartą. Ji iš viso tarptautinių 
įsipareigojimų nesilaiko, nebent 
jų vykdymas būtų Sov. Sąjungai 
parankus.

— Aš rimtai abejoju, — teigia 
JAV senatorius, — ar per visą 
civilizacijos istoriją betkuri kita 
didelė valstybė kada nors yra su
sidariusi tokį neištikimybės ar
chyvą. v
(Iš Vaclovo Sidzikausko kalbos, 
pasakytos Pavergtųjų Jungtinių 

Tautų posėdyje, spalio 3 d.).
r—----------------------------------

yra pat3 seniausias Amerikos 
lietuvių žurnalas. Jis išeina kiek
vieną mėnesį — yra gausiai ilius
truotas, turiningas, įvairus ir 
skaitomas su malonumu.

MARGUČIO metinė prenume
rata $3.00.

Margučio adresas: 6755 So. 
Weatern Ąve., Chicago, III.
v

PELĖDĄ

galėjo lengvai susidaryti įspūdis,'ltad čk reikštas sukasi ne vien litines ir kultūrines organizaci- 
-spta yietinio.pobūdžio trukdymus ar jėgų pririšimą, bet apie pa-'jas”. ' . ,
•rrirutaii^ '

' ’ ’ ■ ’ (Bu a^*-.da'ū gi a u) “/ I
Visų pirma to nereikėjo nei 

' prašyti nei raginti, nes tą ir taip

Išęjna kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėn.
Rašykite dar šiandien: PELĖDA, 231 tValtace Avė. S„ 

Weltand, OntM Canada.
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JUOZO J, BAČIŪNO 50 METŲ -
SPAUDOS DARBO SUKAKTIS

SPAUSTUVĖS 
VELNIUKAS MUŠASI 

Į GYVENIMĄ
— Baigęs lietuvių pradžios mokyklą ir 

užbaigęs amerikonų pradinę, — pasakoja Ba- 
čiūnas, — pradėjau pastoviai dirbti kaip 
"spaustuvės velniukas” A. Olšausko spaus
tuvėje. Bet norint pragyventi reikėjo grieb
tis ir kitų darbų. Kai spaustuvėje ėmiau gau
ti didesnį atlyginimą, tuomet vakarais pra
dėjau lankyti aukštesniąją mokyklą. Kad ga
lėčiau užsidirbti vieną kitą dolerį apdarui ir 
kitiems reikalams, šeštadieniais ir sekmadie

niais imdavausi tokio darbo, koks tik pakliūdavo po ranka.
"Spaustuvės velniuko” darbas buvo toks: reikėjo valyti ir 

palaikyti tvarką spaustuvėje, išardyti ir nuplauti rinkinį, valyti 
mašinas ir šiaipjau dirbti įvairius spaustuvės pagalbinius darbus. 
Iš pradžios Bačiūnus spaustuvėje dirbdavo 10 vai. per dieną, vė
liau — po 9, o šeštadieniais — po 4 vai. "Spaustuvės velniuko” 
atlyginimas buvo 3 dol. per savaitę. Bet važinėjimas tramvajumi 
į darbą ir iš darbo Juozukui kainuodavo 60 centų per savaitę. Tad 
gryno uždarbio likdavo 2,40 dol.

Tačiau Bačiūnas nebūtų buvęs Bačiūnas, jei jis būtų pasi
tenkinęs tuo ką turi. Vienas ryškiausių jo charakterio bruožų ir 
yra, kad jis niekad nenurims vietoje. Dirbdamas vieną ar kitą 
darbą, jis visada galvos ir dairysis į šalis, kaip jis būtų galima 
patobulinti, išplėsti, padaryti geriau.

žodžiu, Bačiūnas per visą savo gyvenimą dega veržlia, ne
nurimstančia pažangos dvasia. Ir reikia pasakyti, kad jis tai da
rys ne tik stumiamas noro turėti daugiau pelno, bet ir kažin 
kokio įgimto smalsumo, kažin kokio nuolatinio, nepasotinamo 
pažangos troškimo.

Dirbdamas Olšausko spaustuvėje jis toli gražu nebuvo pa
tenkintas "spaustuvės velniukas” darbu. Jis prisiprašė Olšauską, 
kad jam leistų pasilikti spaustuvėje šeštadieniais popiet, kada visi 
išsiskirstydavo, ir ateiti sekmadieniais susipažinti su linotipu. 
Olšauskas sutiko, ir ”aš ėmiau mėginti išardinėti ir vėl sudėlioti 
kai kurias linotipo dalis”, pasakoja jis. "Linotipas buvo senas ir 
nuolat gesdavo. Taip aš darbavausi daugiau kaip du mėnesius kol 
išmokau linotipu operuoti ir ištyriau kaip jis veikia. Paskum Ol
šauskui nebereikėjo samdyti mechaniko linotipui taisyti.”

Administratorius ir spaustuvininkas
Tolesnė Bačiūno karjera, susijusi su spaustuvės darbu, 

trumpais bruožais yra tokia: 1912 ar 1913 metais Bačiūnas perėjo 
dirbti j Draugą administratoriumi (Draugas atsikėlė į Chicagą 
iš Pensilvenijos 1912 m.) ir čia dirbo porą metų.

Paskum susidėjęs su Antanu žemaičiu (jau miręs) Bačiū
nas pirko spautuvę ir kurį laiką vertėsi spaustuvininko verslu sa
varankiškai. . • ; •

Taip padirbėjęs apie pusantrų metų Bačiūnas vėl grįžo j 
Olšausko spaustuvę, tik jau nebe kaip "spaustuvės velniukas”, bet 
kaip jos savininka. Mat jis, susidėjęs su J. Pajausku, spaustuvę 
iš Olšausko nupirko. Olšauskas ilgus metus leido Lietuvos savait
raštį. Bačiūnas Lietuvos savaitraščio reikalus tvarkė lygiai me
tus: nuo birželio mėn., 1917 m. iki birželio mėn. 1918 m.

1918 m. buvo įsteigta bendrovė; Lithuanian Publishing Co., 
kuriai vadovavo Bačiūnas. Bendrovė gyvavo iki 1920 m. gegužės 
mėn. ir leido toliau Lietuvą, bet jau ne kaip savaitraštį, o kaip 
dienraštį. Tįio laiku tarp kitko Lietuvą redagavo B. K. Balutis, 
kuris iš redakcijos pasitraukė 1919 m. Lietuvos dienraštis išsilaikė 
iki 1920 m. Tais pačiais metais Bačiūnas iš bendrovės pasitraukė: 
tuo laiku jis pirko Tabor Farmos vasarvietę.

Mes matome, kad Bačiūnas, kol nusipirkdamas Tabor Far- 
mą, visą laiką vertėsi spaustuvininkų ir leidėjų sluoksniuose. Jis 
pradėjo "spaustuvės velniuku” ir baigė spaustuvės savininku ir 
leidėju. Tad ir nenuostabu, kad tas laikotarpis paliko Bačiūnui ne
išdildomų pėdsakų visam jo gyvenimui. Tada jis "susižadėjo su 
lietuviškomis raidėmis, spaustuvėmis, laikraščiais, knygomis ir 
leidyklomis” ir savo "sužadėtuvių” žodžiui liko ištikimas ir po 
šiai dienai. Spaudos meną jis išmoko nuo A iki Z. Bačiūnas yra 
spaudos žmogus pilna to žodžio prasme. Jis ne tik rėmė, leido ir 
platino lietuvių spaudą, bet ir savo plunksna aktingai dalyvavo jos 
skiltyse ir lig šiol tebedalyvauja.

Kalbant apie Bačiūno chicaginės teiktos laikotarpį, reikia 
pasakyti keletas žodžių ir apie Antaną Olšauską. Bačiūno gyve
nimas ir veikla visą laiką kažin kaip pynėsi su Olšauskų gyvenimu 
ir veikla.

Bačiūnas savo spaustuvininko karjerą pradėjo ir baigė Ol
šausko spaustuvėje (baigė ta prasme, kad jis perėjo dirbti į kitą' 
sritį, nors iš. tikrųjų su spaustuvės darbu jo ryšiai niekad nebuvo 
nutrūkę). Jei Bačiūnas sakosi daug ko pasimokęs iš žymesnių 
vyrų gyvenimo, tai, be abejo, jis turėjo nemaža pasimokyti iš gyvo 
pavyzdžio, Antano Olšausko, su kuriuo jam teko įvairiomis pro
gomis ir ilgai dirbti. O pastabiam vyrui Olšausko gyvenimas ir 
veikla galėjo duoti nemaža paskatinančių idėjų.

Iš paprasto, kuklaus ir pliko Lietuvos kaimo bernelio, at
vykęs į Ameriką Olšauskas per savo darbštumą, sumanumą bei 
atkaklumą vėliau tapo lietuvių "milionieriumi”. Tiesa, milionų jis 
savo rankose nevartė, bet, lietuvišku mastu imant, pasidarė labai 
turtingas žmogus. Tačiau ir praturtėjęs Olšauskas nuo lietuvių ir 
lietuviškų reikalų nenutolo, kaip kad, deja, daugelis mūsų "milio- 
nierių”, bet priešingai, juo jis labiau turtėjo, juo plačiau rėmė 
lietuvišką veiklą.

Ilgus metus Olšauskas leido Lietuvos savaitraštį ir yra 
išleidęs 134 lietuviškus leidinius. Jo biografas pastebi: "Olšaus
kas buvo ne tiek biznierius-leidėjas, kiek patriotas-leidėjas”.

Jei mes mėgintume išvesti lygiagretę tarp Olšausko ir Ba
čiūno, tai rastume ne vieną bendrą bruožą. Jie abu pradėjo iš nieko 
ir prasimušė į paviršių savo darbštumo, atkaklumo ir apsukrumo 
dėka, jie abu pradėjo savo karjeras nuo spaustuvės, — Bačiūnas 
kurį laiką tęsė Olšausko darbą, būtent, leido Lietuvą — abu jie, 
pasidarę pasiturinčiais žmonėmis, nenutraukė ryšių su lietuviais, 
abu jie savo leidiniais bei kitokia veikla stengėsi pasitarnauti lie
tuvių tautai ir t.t.

Bačūnas irgi nėra "leidėjas-bizųierius”, bet "leidėjas-pa- 
triotas”. žodžiu,' daugeliu atžvilgiu Bačiūnas varė toliau ir šian
dien tebevaro savo pirmojo "boso" veiklą.

(Bus daugiau)

I
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ifikaa čią, juokas? 
ne juokėsi Clevelando jūros 
ėkatttųiįCpt.'Stp; iDarlapa" Laivo , 
kviečiamas, š. m.lapkričiomėn; 
30 d. atvyksta tolimas večias iš 
CTaųados r-,. Montrealio Lietuvių 
Dramos Teatras ir .čia duos pa
statymą, Kazio Surotos legendą, 
’!BaltąragioMalūnas", 
. Daugelis mūsų, gėrimės premi
ją laimėjusiu Birutės Ęūkelevi- 
čiptės romanu "Aštuoni Lapai’*, 
čia gi turėsime progą pažinti ją 
ir iš kitos pusės — ji šią K. Bu- 
rotos legendą, kalbančią apie tai 
"Kas dėjosi anuo metu Paudru- 
yėB krašte”, kartu su K. Veselka 

i pritaikė scenai. Ji yra ir šio pa- 
| statymo režisierė. Jos vadovau
jamas, kolektyvas yra stipri sce
nos meno pajėga, sugebanti žiū
rovą įtikinti, patenkinti. .

Būtų didelė klaida šio darnaus 
kolektyvo nepamačius mūsų sce
noje. "Baltaragio Malūnas" — 
didžiai miela iškila į tėviškės 
laukus, į mielą, seną (jau ir tar
tai legenda virtusį) lietuvišką 
kaimą.

$is pastatymas daug kuo ne
įprastas — apie tai kitą kartą.

Šiuo kart štai kas svambiausia 
— jūs visi kviečiami į Malūną!

Skautų bičiulise
Ieškomi Gahmabanskas 

Augustas ir Julius, 
kilę iš Nedzingės.

Ieško giiminės iš Lietuvos.
Pranešti: A. Remeika, 1672 

Carling Rfl., Cleveland 12, Ohio.
(46)

Ąžuolų Okteto sukaktuvinio koncerto, ruošiami lapkričio mSn. 16 d. 6 vai. vak^ programos išpildymo dalyviai: Vir- ĮKODfiL J t ŽUS MIRS 
šuje solistė JUZĖ KRIŠTOLAITYTĖ ir koncerto pranešėja RŪTA KILMON YTĖ-LEE. Apačioje — akompaniatorė 1 * Vž KĄ7
REGINA BRAZAITIENĖ ir ĄŽUOLŲ oktetas. Pirmoj eilėj iš kairės: Pr. Petraitis, L. Kazėnas, Fah. Kaminskas, ką^u^koTpterare^jStalį 

Valt. Jurgelis, A. Kavaliūnas. Antroje eilėje. F. Zylė, Pr. Stempužfe ir okteto vadovas Julius Kazėnas. kadvėt^taft^lOrimn^Š

—----------------------------------------- atimti jos iš manęs, bet aš ją
I atiduodu pats. Matt. 26 :28- E.

si pilnateisiai lietuviai, įtraukti) Dabar patirkime, ką Jėzus pa- 

tus gali siūlyti ne mažesnes kaip] Buka8. Pirmas, mėgink mąstyti 
10 , lietuvių grupės. Rinkimai apie tuos dalykus. Jei koks že- 
vykdomi pagal Vyriausiosios miškas kunigaikštis galėtų eiti 
Rinkimų Komisijos nustatytą iri ir atiduoti savo gyvybę už tuo 
LB Centro Valdybos patvirtintą ištvirkusius, nužemintus ir že- 
tvarka I . I miausio luomo žmones, to min-

“4- I ty8 atrodytų paikos. Bet Jėzus
LB Centro Valdyba Vyriausią- buvo kunigaikštis Dangaus, tas 

iė Rinkimu Knmisiia nudarė De-I Dievo Sūnus. Jis buvo vardintas ją Rinkimų Komisiją suaare ue-Į M& j Sutvertojas
troite, ir įĮ ją nariais Angelų, ir visko kas tik Sa vi-
asmenys; Ad. Damušis, L. Min-| satoje, išskiriant Dievą.-Tas ga- 
gėlienė, K. Navasaitis, E. Pau-I lingas kunigaikštis Mikelis, pa- 
rasienė, J. Pilka, 0. Staniulis, St. I likęs savo garbę, kurią turėjo su 
Sitnoliūnas, kandidatai A. Mus-I savo Tėvu prieš pabaUlio tvėri- 
teikis ir Alf Nakas I j’8 tapo Žmogumi. Jis buvoteikis ir Ali. Nakas. turtingas, bet paidarė beturtis

.... . . > I dėl tavęs ir dėl manęs: dėl mūsų
Kultūriniai reikalai gydytojų nuodėmių. Matt. 26:39. Br

' valdybos posėdyje I Brangus prieteliau, Jis pasiže- 
rmino ir buvo paklusnus iki pat Ohio Lietuvių Gydytojų Drau-I gavo mirties žiaurios ir pažeml- 

gija buvo paskyrusi 1000 dol. Į nančios mirtie ant kryžiaus. At- 
premiją LB Clevelando apylin-l Siminkim apie tuos trisdešimts 
kės vykdytam dramos konkur-Į metų ir pusę, kur Jis buvo at- 
nni Rnv • vAidvhna nirm dr DI skirtas nuo bendravime su savo sui. uuv. vaidybos pirm. ar. v. Tėvu Kodfl Jėzug in)0<u. 
Degesys, kalbėdarhaą dramos Į mj savo gyvybę atphrai-
premijos įteikimo iškilmėse, pa- mul u mirties galybės? Jėzaus 
reiškė, kad tokia šios draugijos I mirtis -padarė tą progą, prialks- 
parama lietuvių kultūrai nebe-) Urną iš numirusių visam pasau- 
paskutinė. Iš tikrųjų ir naujoji! Uui. . _ 
draugijos valdyba rūpinasi lie- s^^HWąmeUę parodė mū- 
tunų kultūros parėmimu. I^P- pSraĄ, ^Wbus ’ ^Muin 
kričių 7 d. įvykusiame draugijos &p danguje taip jrtat lėmės. 
valdybos posėdyje, kuriame da- WTT.T.IAM HHTliCTTa . 
lyvavo visi jos nąriai — pirm.) 1077 Esat W aga Bd. 
dr. R. Brazaitis, vicepirm." ,.dr.| Bmksville, ONo
J. Stankaitis, sekr. dr. K. Am-I------ ~i1'1' ' —-1 ' .......
brozaitis, ižd. ,dr. VI. Ramanaus-' 
kas ir nėrys dr. D. Degesys, pa
kviestas LB CV pirm. St. Ban
dukės . valdybą supažindino su 
JAV LB kuM,ūrinįąis ir švietime 
planais, kuriemsreikalingame- 
cefalinė -pafama.

■' --.'i:-,''..-r-- '

/Pasidalinus, mintimis, ;■ gyd. 
draugijoj valdyba pažadėjo atei- 
nančiūosa, posėdžiuose LB kul-

.'.r. „Ą/

1

Latvių Nepriklau
somybės minėjimas 

ir meno parodų
Clevelando latvių kolonija šį

met rengiasi ypatingai iškilmin
gai paminėti eavo krašto nepri
klausomybės sukaktuves — 18 
lapkričio. Parengtas specialus 
pastatymas su Rainio ir Aspazi- 
jos ėilėraščių tekstais, muzika 
ir dainomis. Pastatymui paruoš
tos specialės dekoracijos ir jame 
dalyvauja geriausios Clevelando 
scenos ir muzikos pajėgos, taipgi 
Latvių draugijos choras.

Svarbią naujieną ne vien lat
vių šeimai tenka pažymėti — pla
čią meno parodą, kurioj dalyvau
ja keturi "garsūs latvių dailinin
kai: prof. A. Annuss, J. Gailis, M. 
Kruminš ir Fr. Milts. Paroda ža
da būti vispusiška ir joje bus 
galima susipažinti su geriausio
mis tradicijomis latvių tapyboje. 
Paroda bus atidaroma lapkričio 
16 d. 1 vai., dalyvaujant organi
zacijų atstovams ir svečiams. Ją 
bus galima lankyti atidarymo 
dienoje iki 12 vai. nakties, o ki
tomis dienomis taip: lapkričio 
17, 23 ir 24 d. nuo 2 vai. vakaro, 
o lapkr. 19, 21 ir 22 d. nuo 5 vai. 
iki 9 vai. vakaro. Visi keturi au
toriai, padovanoję po paveikslą, 
kurie bus leidžiami loterijom 
Lankytojai turės progos ne vien 
matyti puikią parodą, bet galės 
laimėti ir gerų dailininkų kūri
nius.

Kaip minėjimas, taip ir meno 
paroda vyksta Bohemian Natio- 
nal Home, 4939 Broadway Avė. 
š. m. lapkričio 16 d. (šeštadienį). 
Minėjimo pradžia 7 vai. vakaro; 
Biletų kainos nuo 1 iki 2 dol.

•/

moksleiviams pusė kainos, o vai
kams iki 10 m. ir karo invali
dams įėjimas laisvas.

Į minėjimą ir j parodą visi lie
tuviai širdingai kviečiami atsi
lankyti. Ę. S.

BENDRUOMENES 
ŽINIOS

*
KAS

DIRVĄ —
UŽSISAK®

TAS NESIGAILĖJO!

JAV LB Tarybos rinkimai
Dabartinės JAV LB Tarybos 

kadencija baigiasi 1958. V. 1. .
Naujos LB Tarybos. rinkimai 

skelbiami 1958. IV. 27.
Tarybos rinkimai vykdomi vi

suotiniu, lygiu, tiesioginiu ir 
slaptu balsavimu. Rinkti gali vi-

VERTA VISŲ DĖMESIO.
Galite pasiųsti į Lietuvą ir kitus kraštus ir sau įsigyti geromis 
sąlygomis: /

šveicariškus ir^teerikoniškus laikrodžius nuo |7.50. ' 
Rašomos mašinėles lietuvių ir kitų kalbų raidynais nuo $55.00. 
Siuvamas mašinas nuo $35.00.
Foto aparatus nuo $7.00.
Akordeonus nutl $50.00.
Plunksnakočius‘14 karatų aukso nuo $3.00. . 
Deimantinius peilius stiklui plauti nuo $4.00.

Užsakymus siuskite Šiuo adresu:
J.. Urvelis, 
3322 So. Halsted St.,
Chicago 
TeL: YArds 7-0677.

Neužmirškite ir šių prekių:
Vaikams vežimšlkįi; (sportiniai ir nesportiniai: du vežimėliai 
kartu, o kaina mokama tik už vieną.*
Plokštelės albuflgKNfe: Prudencijos Bičkieaėe, Čiurlionio an
samblio, V. JonŪkaltės, S. Liepos, Čikagos Vyrų Choro^ Pr. 
Radzevičiūtės, J. švedo ansamblio iš Lietuvos. Kainos nuo 
$3.50 iki $12.00.(1 " - •
Paskutinės naujieMs:. keturių agronomių Valgių Gaminimo 
knyga su daugybe" naujų receptų -kaip gaminti valgius; gėri
mus ir net kaip istaią pifruoštl ir svečius susodinti. -Gražiai 

. 'įrišta. Kaina $7^0;^ ''. ;
S. Raštikio raštei-H:tomas.Kalna,$7.00.
Pas J..Karvelį rasite5.^
ba, knygas ir lietuviškų plokštėHų/didelį 
Reikalaukite katsSogų*"'<<

į?" Ų. fk

tūrinių pastangų rėmimo klausi- ■; 
mą palankiai svferatyti lripftgįal 
galimybes šį b 
feį kitus JAV 
sambūrius.,

7?

*' f ’‘a 
jų/;'dntu^;įMytĮą<^tofc* 
nlam lietuvių reikalui rodė daug 
supratimo ir šilumos.

-."i"

J.

i,'
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Ar žinote, kad klubo ir šalie vedėjas yra Juozas GRAŽULIS, ku- 
ris pasiruošęs visiems suteikti geriausi patarnavimą.

Norėdami rengti susirinkimus, kelti puotas-vestuves, kreipiktės į 
Juozą GRAŽULI. Savi pas savus!

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

Penktadieniais galite gauti Povilo Šukio ir jo padėjėjų paruoštus 
puikiausius valgius — įvairiausių žuvų kepsnius, bulvynių blynų ir 
kitokių lietuviškų valgių.Sav. .1. Švarcas

1251 Addison Rond 
Tel. HE 1-6352

Atdara nuo ryto R ikI 7 v.

GERI NAMAI
Cleveland Hgts. 2-jų šeimų po 
kambarius; 2 nauji gaso pe-

mai
tik dviejų 
iąi įreng- 

-'Trys 
kam-

DVIEJŲ SEIMŲ NAMAS
East Clevelande, prie Hayden

Avė., po 5 k. kiękvfenam bute.
utomobilių

RENGĖJAI— SKAUTŲ TĖVŲ KOMITETAS

Išnuomojamas 5 kambarių 
butas

7115 Hecker Avė. Telef. EN 
1-0657.

GAUSUS BUFETAS SVEČIŲ LAtJ

BILETA1 NUO 1 IKI 2 DOL. GAUNAMI DIRVOJE IR KONCERTO DIENĄ PRIE ĮĖJIMO.• • . : -ji
PELNAS SKIRIAMAS CLEVSLiMDO LIETUVIAMS SK^U-

T A M Ė.

I. J

I967M.

KONCERT.

ModektkvKienė.

1 >«k*iW';tattoTe 
. - ’flrinko ntują 

• valdybą: Ji Smetoną j— pirm., K.
S. Kailiu ttr V? Orintas — vice- 
pirmtainkait K. Karolis — ižd., 
G. ModastSVičienė — sekret., K.j 
MorkšUU* ir J. Nasvytis — na
riai.

Nauja DnurljM
y*My"»*

Išrinktoji'Lietuvių Gydytojų 
Draugijok vfcldyb* taip parei
gom* pMiškįrstė: H. Brazaitis 
-t- plrmlniaicMt J. Stankaitis — 
vicspirminiĄka*, K. Ambrazaitis 

■ėkratoriįs, V. Ramanauskas 
— iždininkas ir D. Degesys ■-»- 
narya.

redaktorius
buvo pakviestas į Clevelando 
miesto mayoro inauguracijos iš
kilmes.

Lituanistinės mokyklos tėvų 
susirinkimas

įvykęs lapkričio 3 d., buvo ne
gausus narių skaičiumi.

Pranešimus padarė buvęs mo
kyklos vedėjas A. Tamulionis, 
Tėvų Komiteto pirmininkas A. 
Garka, naujasis mokyklos vedė
jas J. Žilionįs. Išsamią piniginę 
metų apyskaitą patiekė iždinin
kas E. Gedgaudas.

Per 1956/7 m. pajamų turėta 
$2,589.62,- p. išlaidų susidarė 

. $2,224.25^$įąm jOokšlo metams 
kasoje liko $865^7. keikia pa
minėti, ktdArtrtf Klos iniekH 
t y vos ir darbo parodė nebe pir
mus metus komitetui pirminin
kavęs A. Garka. Be iš tėvų su
renkamų pinigų ir gauto pelno iš 
parengimų efektyviau mokyklą 
parėmė: Ateities Klubas — 
$175.00; Clevelando LB Apyl. 
Valdyba $150.00; Klebonas kun. 
V. Vilkutaitis $100.00; p. A. 
Augustina viČienė paskyrė savo, 
kaip mokytojos, atlyginimą 
$81.00; p. 8. Radzevičiūtė $50.00 
Ir kiti.

J naująjį Tėvų Komitetą iš
rinkti: Z. Obėtenis, E. Gedgau
das, dr. J. Stankaitis, Civinskas 
ir E. AlŠėnienė. J Revizijos Ko
misiją: dr. V Ramanauskas, E. 
Variakojis ir K. Karalius.

Buvo iškelta įdomių jr sveikų 
minčių ir pasiūlymų, kurių dau
guma, tikime, pasiseks realizuo
ti.

Tikrai paskutinis šeštadienis 
Ąžuolaitis jų pasižadėtam kon
certui. Vos keletą dienų bepali
ko.

Rūta Kllmonytė-Lee, kai Jūs 
skaitysite Dirvą, bus jau, su 
Ąžuolais Clevelande. Ne - tik jį 
viena, bet ir tėveliai.

Visuomenės dėmesiui prime
nama, kas norėtų Clevelando 
Hopkins Aerodrome ją pasitikti 
savo susisiekimo priemonėmis ir 
Žinoti tikslų atvykimo laiką, tas 
Ąžuolams ir Jai padarytų didelę 
staigmeną. , •

Dėl šių informacijų skambin
kite Ąžuolų okteto administrato
riui Pr. Stempužlui MU 1-8450 
arba okteto vadovui Juliui Kazė
nui EN 1*4446. *
, Koncertas įvyks lapkričio mėn. 
16 d. 6 vai. Vak. lietuvių salėje. 
Jeigu klausytojų spūsties nebus, 
Ąžuolai norėtų koncertą pradėti 
labai punktualiai.

Po koncerto, kuriame be Ąžuo
lų okteto dalyvaus Rūta Kilmo- 
nytė, Juzė Krištolaitytė, Regina 
Brazaitienė, Jonas Pažemis, prie 
■pulkaus vokiečių orkestro ir p. 
O. Jokūbaitienės bei p. J. Kak- 
lausko rengiamų vaišių linksmai 
galėsite praleisti savaitgalį.

Filmų ir TV aktorė 
Rūta Kilmonytė

j Clevelandą atskrenda ketvirta
dienį, lapkričio mėn. 14 dieną, 7 
vai. 32 min. vakare.

United Airport informacijos 
žiniomis E. Chicagos aerodrome 
ji bus 3 vai. 55 min. po pietų ir 
iki Clevelando lėktuvo ji turės 
25 min. laiko. Drauge su ja vyks
ta ir jos tėveliai.

Esant dideliam hiletų 
•( pareikalavimui

-"Ąžuolų” administratorius mie
lai prašo visus — turinčius re
zervuotus biletus į "Ąžuolų” kon- 
cetą iki penktadienio atsiskaity
ti arba juos grąžinti. Tel. MU 
1-8450 (Pr. Stempužis).

Santarlečių padėka
Beveik tūkstantinė žmonių mi

nia šikšnosparnio operetės vaka
re nebūtų padengusi visų su ope
retės pastatymu surištų išlaidų, 
jei ne vakaro metu veikęs bufe
tas. Ypatinga padėka šiuo yra 
reiškiama ponui Pranui Stempu- 
liui, suorganizavusiam ir sėk
mingai .vadovavusiam 
metu veikusiam barui.

MĖN. 24 D.

NGIAMAS

BALIUS
PROGRAMĄ IŠPILDYS PIRMĄ KARTĄ

LIETUVIŠKOJE SCENOJE, BET SPARČIAI.

MA BEI PUI KU
• . ‘f 'r*į

ANDE PASIRODĄS IR DAR NAUJAS

ULIARĖJĄS savo.įdomia progra-

RPRETACIJA,
/

SESERŲ BE YCIŲ TRIO
PO PROGRAMOS — ŠOKIAI GROJANTVlENAM GERIAUSIŲ — ITALŲ EDDIE 

ANDRĖS — JAZZ’O-ORKESTRŲ.

GAUSUS BUFETAS SVEČIŲ LAUKS APATINĖJE SALĖJE.

Baltic Delicat. krautuvėje 
‘ f6908 Superior Avė.)

šiam savaitgaliui bus galima 
gauti skilandžių, kaimiškos duo
nos, dešrų, rūkytų, keptų ir vir
tų kurfipių, be to ungurių; mina- 
gų, šprotų, klikų ir Įvairių gėri
mų bei šampanų;

čia pat jūs galite pasiųsti Ka
lėdoms ir pigiuosius švediškus 
maisto paketėlius bei angliškų 
medžiagų siuntinius (vilnonės 
medžiagos, pasiuntimą įskaitant, 
tik nuo $3.00 už yardą).
iiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiinmniHilimuiiiunin

PRANEŠAMA...
NATIONWIDE’S 

nauja*
SEIMOS 

DRAUDIMAS 

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

Skambinkit:
PAULINA MOZURAITIS, 

Agentas 
SK 1-2183

1

I. Cl’l'NSKAh
L AIKkODlNlNKA-

; Taiso ir parduoda laikrodžių* 
apyrankes ir kiton branjted’ybes 
Sąžiningas ir garantuotas dar
bas prieinamomis kainom* 

753 e: li8 st. 
Cleveland 8. Ohio 
Telef.: LI 1-5466

JUOZO KAMAIČIO 
IR JONO BALEIKOS,

ST. CLAIR SHOE STORE,
12915 St. Clair Avė.

Batų ir odos parduotuvė, dide
lis batų pasirinkimas ir žemes
nės kainos negu kitur.

Siuntimui į Europą duodama 
nuolaida.

Batų taisymas paimamos ir 
pristatomos į namus be mokes
čio.

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

Telefonas: GL 1-5875, buto -*• 
GA 1-7658.’

Geras pavyzdys
Šiems mokslo metams gražią 

pradžią padarė studentai santa- 
riečia! paškirdami gautus 52 do
lerius UŽ parduotas programas 
Šikšnosparnio operetėje lituanis
tinei mokyklai.

Tėvų Komitetas nuoširdžiai 
dėkoja santariečiams ir tiki, kad 
ir kitos organizacijos, ruošda
mos parėngimus, paseks jų pa
vyzdžiu.

Kazį Budrį ir šeimą, 
padarius pąštams naujus pakei
timus, d^bat kalima pasiekti to- 
kiu adresu; RD 5, Brunnswick, 
Ohio.. TeleĮJ CA 5-7923. 
ihmiiiiittiiinitHiiuiiiNintihiimiiiiiiiui

EUROPA AR KITUS 
KRAŠTUS

J; Įvairus odų'pasirinkimas jūsų 
siuntiniams. Kreipkitės

icičkman Co.
t-ĄVENUE 'a

Kariuomenės šventė
LV§ Ramovė Clevelando sk. 

Kariuomenės šventės minėjimą 
rengia šia tvarka :

22 d. gen. TaUat-Kelpšos žodis 
per lietuvišką radijo valandėlę.

23 d. lietuvių svetainėje ben
dras minėjimas: ’

. Pik. tuko žodis, Čiurlionio An
samblio vyrų choras vadovau
jant A. Mikulskiui, L. Sagio va
dovaujama zšokių Grandinėlė, p. 
p. Stasaitė ir Balčiūnaitė pritai
kytais šventei eilėraščiai nukels 
mus valandėlei į mūsų tėvynę 
Lietuvą ir primins mūsų karei
vėlius ir žuvusius dėt tėvynės 
laivės. Po minėjimo vaišės ir šo
kiai. ..

24 d. 10 vai' ffkiftllngos pai 
maldos su pritaikytu pamokslų 
už žuvusius karius dėl mūsų tė
vynės Lietuvos laisvės.

i Visuomenė prašoma gausiai 
'dalyvauti, ir rengiamam minėji
me ir pamaldose.

■ . • ■
Kar sumainė paltus,

per A. Banio pagerbimo vaka
rienę, Lietuvių Klube, spalio 27 
d., vieton savo pasistodamas sve
timą, prašomas atsimainymui 
kreiptis į Lietuvių-Klubo bufetą 
arba skambinti telefonu UTtah 
1-3072.

Prašo talkos
Lietuves skautijos 40 

sukaktuvių proga, Skautų Aido 
platintojai prašo visas skautes, 
skautus ir rėmėjus tą laikrašti 
užsiprenumeruoti. >

Gražią pradžią Clevelande jau 
‘■urme, kurie - tapo ”Sk. Aido” 
garbės prenumeratoriais užsimo
kėdami po $10.00. tai šie: Ger. 
Juškėnas, V. šenbergas, V. Ba- 
-evičius ir R. Bajoraitis. Laukia
ma daugiau.

6 
čiai; didelis, gražus sklypas.

Richmond HgtB. 2 metų 7 
kamb. ranch; gaso apšildymas; 
garažas.

Euclid Beach apylinkėj du na
mai ant vieno sklypo; gaso ap
šildymas. Prašo $10,900.

Grovewood — E. 170 St. 7 
kamb. ccJonial; gaso apšildymas: 
2 garažai; didelis sklypas. Pra
šo $13,500.

Neff Rd. — Schenety Avė. 4 
metų mūrinis butfgolow — 5 di
deli, gražūs kambariai pirmam 
aukšte, gaso apšildymas, gara
žas.

šaukite Paul Mikšys namu 
telef. LI 1-8758 arba office' 

Kovac Realty 
96° E. 185 St.

KE l-5p30

Gaso pečiai. Dviejų 
garažas,

Vlei«MSei«

Prie Cha 
metų senui 
tas,-viene- 
miegamieji.Gri 
barys. Vieni ’ sklypas. Dvie
jų automobilių* garažas.

Prie Sba*. Avė. 6 kambariai. 
Geri kilimai. Gaso pečius. Gara
žas. Prašo $13,300.

Turime ir daugiau gerų pirki 
iiių. Kreipkitės į

p. ŠIRVAITĮ
Wm. T. Byme— Real Estą t e 
1535 Hayden Avė MU 1-6100 

ar namuose KE 1-4080

JUMS GERI NAMAI
E. 147 ir Lake Shore Blvd. mū

rinis vienos šeimos namas vie
nam aukšte. Du miegamieji. Ga
ražas. Gražus sklypas. Labai ar
ti susisiekimo.

Trijų šeimų namas. Labai ge
ros pajamos. Gaso šildymas. Ga
ražai.

Mes turime vienos šeimos ir 
dviejų šeimų namų Eddy Rd. — 
St. Clair rajone su mažais įmo
kė j imais.

RAK NAUSNERIS, 
Namų prekyba; namų, baldų ir 

automašinų apdrauda.
11809 St. Clair

UL 1-3919 U 1-9216

J.

GERI NAMAI
East Clevelande, prie Hayden 

gatvės, švarus 6 k. vienos šei
mos namas. Dabar laisvas. Pil
nas rūsys. Kaina $10,300. Įmo
kėti tik $1,500.

Dviejų šeimų
Į šiaurę nuo St. Clair. Po 5 

kamb. Gaso šildymas. 2 garažai. 
Geram stovy. Kaina $17,800.

Yerty Realty
KE 1-5340 UL 1-1925

(46)

P. MULL-MULIOLIS 
6606 Superior 

UT 1-2345
Į šiaurę nuo Superior. 8 vienos 

šeimos namai, $8,500 ir daugiau,' 
mažiausias įmokėjimas $1,500. 
Kodėl moki nuomą, pirk ir tau
pyk, mokėdamas už savo namą.,

2 šeimų po 5 erdvius kamb., į 
gazo šilima, netoli šv. Jurgio mo
kyklos, labai prieinama kaina.

Eddy Rd. — St. Clair. 2 šei
mų, žemai 3 mieg., labai gerai 
prižiūrėtas namas. Tik $16.500.

Yra ir daugiau gerų namų ry 
tinėje Clevelando pusėje.

Bendradarbiai
Algimantas Dailidė, Antanas 

Gailiušis ir Albinas Pasternokos
UT 1-2345 HE 1-8516

.......
MA1-2921

ilo iki penktadie-

Ar lac 
(atolai i 

VILTIES 
dra saite?

j ..

Chimės Realty
1188 E. 79 St.

NEFF RD.
2-jų šeimų mūrinis namas po 

6 didelius kamb. 2-jų metų senu
mo. 2 automašinom garažas. Ar
ti Naujos Parapijos.

Banionis
šaukit V. BanionĮ

tarp 10 Vai. ryto ir 6 Viii, vakaro 
’UT 1-0323 \

AUTORIAŠINV 
TAISYMAS

Mašinų viršaus taisymas 
ir dažymas; motorų, stab
džių patikrinimas ir taisy
mas, greičio dėžės ir kt. ma
šinos dalių įdėjimas.
Parduodami amžini 
muilu toriai.
24 hours towing.

Dienos telef.: HE 1-6352. 
Nakties telef.: LI 1-4611.

i

i 
į

LOKpg DELIC ATESSEN 
., v Superior

• (kągkpas E. 65 ir Superior)
Sveikiname viiMta lietuvius kHjentus. Būtinai atsflan- 

kykit Lmfisų kraštavę Ir pareikškit savo pageidavimus,. 1 
kokių 'gėri*uaių maikto produktų norėtumėt visad gauti. 1

Manoine atidalyti specialų lietuviškų delikatesų sky- ( 
rių if IŠii^vįnėti;B*tuvlų mėgiamus maisto produktus.

(Minus puikiausia hetuviika duona, sūriai, ikrą, alus

į ii. . EN 1-3142

Mes kepame visokius pyragus, lietuvišką 

duoną, tortus ir kitus skanumynus. Prašant 

išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

6212 Superior Avenue TeL EN 1-6525
Antroji mūsų krautuvė yra

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

produktus.
Kreipkitės į mus h būsit patenkinti

Clevelandiečiai DABAR gali pamėgti 
•Vasaros VĖDINIMĄ • Žiemos ŠILDYMĄ 
MONCRIEF visuSk

S A M A S JEV/ELER

šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai 
l aikrodžių taisymas. Brangenybės, (vairus dovanų 

pasirinkimas.

7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre

LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ. EX 1-1143

Pimai padengta apdrauda HI 2-7626

WM. DEBBS PAINTiNG CO
WM. DEBESIS

fcamų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
1132 Summit Dr. Cleveland 24, Ohio

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

OFJSO TELEF.: MAin 1-1773. KEZIDFNC1JA: PENINSVLA 25Z1
Norč-itami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip

kitės | mane, gausia pigia kaina.. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.

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

JAKUBS & S O.N
FUNERAL KOMES

. , Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Deli* E. jakubs & tVilIiam J.' Jakubs

Licensijuotį laidotuvių' direktoriai ir balsamuotojai 
?5 metai simpatingo ir rimto patarnavimo 

6621 EdnaAvenue ENdicott 1-1763
. 936 East 185 Street KE 1-777Š
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msketvirio jjEUkstančto 
tiusiteikūsiorpublikos 
740 — bdnkdle; LUy 
Pona;'<8|jįjj's Baranauskas; 70- 

ties asitaą() Chicagps-rimfoninis 
orkestrai’, diriguoja, /yytautas 
MarijęšĮįa; apie trečdalis pro- 

Jakubėno) K. Ba-

ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderaot 
1-6344. Redaktorius Balys GAID2IŪNAS (buto telefonas: GL 1-3976), y

.nląiab'^.'i^y anagaičio jkompozici- 
jįiii'patHttamos simfoninio or-

Ar verta bijoti politinių dulkių
' EMILIJA ČEKIENfi

didžioji, kurios masiniai-pasiro
dymai sustiprina lietuvybę jų da
lyviuose, uždegs tėvynės meilė 
jaunimą, o svetimiems stebėto
jams parodys mūsų idėjos stipru
mą ir pastovumą, pasitikėjimą 
bei pritarimą mūsų laisvės sieki
mui.

PL Bendruomenė, būdama 
apolitinė', renkama demokrati
niais pagrindais, ir turėdama to
kia išlikti, yra tam, kad burtų 
viso pasaulio lietuvius ir juose 
išlaikytų lietuvybę bei savo kul
tūrą, ruoštų masines demonstra
cijas svetimiems, nes jai toks 
ruošimas lengviausiai būtų pri
einamas turint apjungus visas 
mažąsias organizacijas, visas po
litines sroves, neišskiriant ir 
ALTo atštovų. Tik PLB-nės dė
ka mūsų laisvinimo veiksniai ne
liks be rėmėjų.

Jei manytumei, kad su pirmu 
Seimu Bendruomenės vadovai iš- 
sems visas savo jėgas, kaip pa
stebi Draugo bendradarbis, tai 
ALTo vadovai, būdami per eilę 
metų tie patys, yra senai dides
niems darbams palikę bejėgiais.

Ar ne geriau būtų nebekelti 
jau senai išdiskutuoto Klausimo 
ar reikalingas Seimas ir kas turi 
ruošti, bet ieškoti būdų, kaip su
mažinti to Seime, išlaidas.
; Iki šiol Bendruomenė yra su
silaukusi tendencingos kritikos, 
o kartais ir visai teisingos. Bet
gi vien kritika klaidų ir nesklan
dumų neišlyginsim. Reikia vi
siems praktišku ir aktyviu dar
bu prie jos stiprinimo prisidėti.

Tokia jau mūsų prigimtis, kad 
turime visur ir visada vėluoti. 
Jau lygiai metai, kai spaudoj 
pradėjo rodytis PLB-nės Seimo 
organizacinio komiteto atsišau
kimai beįbiuleteniai. Tačiau nie
kas tuo.klausimu nesidomėjo. Ir 
tik dabar," kai jau gana toli nu
eita, klausimas pradėjo judėti. 
Spauda pradėjo reikšti įvairių 
nuomonių, abejonių ir net š. m. 
lapkr. 1 d. Drauge tarp kitko ap
gailestaujama sąskrydžių rengė
jų išsemiamu jėgų, kai per me
tus laiko jau tiek energijos išeik
vota, siūloma tokias masines de
monstracijas palikti Altui.

Šitaip klausimą statant, reik
tų suabejoti ir pačias PLB-nės 
prasme, kaipo didžiausios mūsų 
organizacijos, nes kaip tremties 
gyvenimo praktika rodo, mes 
daugiau pamėgom burtis į ma
žesnius vienetus, lankyti tik 
siauresnio pobūdžio minėjimus, 
pusiau šeimyniškas šventes.

Kiekvienas eina ten, kur pub
lika jam arčiau širdies, kur su
sirenka vienminčiai draugai, kiti 
artimieji bei geri pažįstami. Ir 
kai tik platesnio masto užsimo
jimas, koncertas ar koks minė
jimas, erdvi salė, nors jo tikslas 
ir būtų kilniausias, dažniausiai 
apitušti. Jaunimas šiuo atveju 
mūsų pėdomis neseka.

Tokie magesni susibūrimai, be 
abejo, yra naudingi ne tilt tar- 
pusiavio dra. ;’kiems ryšiams 
palaikyti, bet sv imam krašte 
tai padeda ir lietuvy’. r: b. i mūsų 
tradicijoms ilgiau išsilail y i.

Tai yra tarpusavė bendruome-t i Nesenai spaudoj buvo iškeltas 
ninė veikla siaura prasme, bet ji 
reikalinga, nes jeigu bendruome
niniai santykiai pradėtų nykti, 
tai būtų pirmoji mūsų kultūros 
smukimo priežastis.

Tačiau, turint galvoj šių dienų 
mūsų tautos likimą, tokio siauro 
bendruomeninio santykia v i m o 
nepakanka. Reikia turėti ir vie
ną didelę, plačios apimties orga
nizaciją, kurią rištų nė sena 
draugystė ar pažintis, bet ben
dra kalba, papročiai bei gyveni
mo būdas ir bendri siekimai — 
išlaikyti mūsų kultūrines verty
bes. O per ją bendromis jėgomis 
galėsime išeiti ir į plačiąją sve
timą visuomenę, nes tik didelis 
vienetas, didesnes ir demonstra
cijas gali suruošti.

Teisingai Draugo autorius dr.
J. Grinius pastebi, kad mes ne- 
konkuruosim su kitų tautų dide
lėmis masėmis, bet jis pamiršta, 
kad be kiekybės nesugebėsime 
parodyti ir kokybės. O mūsų 
skaičiaus tikrai užtenka, kad ga
lėtume parodyti, jog esame nors 
ir maža, bet vieninga ir kultūri
nėmis vertybėmis turtinga tau
ta. Mes galime stovėti šalia di
džiųjų aukštos kultūros tautų, 
nes maža tauta, kurios visi vai
kai ją tikrai myli, yra galinges
nė už didelę tautą, kurią tik re
tas jos vaikas temyli ir dar silp
nai, __  anot vysk. Bučio, kuris
buvo didis lietuvių kultūrininkas 
bei patriotas.

Tokią plataus pobūdžio < vga- 
ąizaniją l’LB-nę ir sukūrėme, tik 
ne visi dar visuotina norime pri
pažinti, daug klaidų joje mato
me, ateitis jas turi taisyti. O 
mums tokia visuotina instituci
ja būtinai reikalinga, ką jrodė 
netolimas praeities sąskrydžiai.!

Kad mūsų sąskrydžiai „bei j 
kongresai būtų dar sekmingemr. | 
stipriai veikiančios organizacijos 
bei politinės grupės turėtų jung-j 
tis į vieną didžiąją PLB-nę, nėščioj 
iŠ riirrių mažųjų tus tvirta ir| •

tektų ne tik šiuo atveju, bet ir 
kitur atsisakyti demokratinių 
principų, kas b-ės įsistiprinimui 
labai pakenktų.

Rinkimai kaip tik parodo žmo
gaus ryšius su savais žmonėmis 
ir juos sustiprina. Todėl, ar ver
ta tų politinių dulkių bijoti, ar 
Be geriausias būdas nuo jų ap
sivalyti yra kaip tik rinkimai.

Kyla baimė, kad dulkių neva
lant, o nuo jų bėgant, PLB-nės 
didžioji vieninga idėja nesuskil
tų ir nesibaigtų taip, kaip savo 
laiku kun. J. Tumo-Vaižganto’ pa
sitraukimas iš Tėvynės Sargo re
daktoriaus pareigų, apie ką jis 
pats skaitytojams rašė:

”... Dirbame ne dėl Lietuvos: 
vieni dirba dėl Rymo, kiti dėl 
Babelio, Markso etr. Dabartinis 
redaktorius (J. Tumas, E. č.) 
mėgina užimti vidurinį kelią. Be
ne pavyks suderinti du su kitom 
nuomonėm lietuvių būriu, išren
kant bendrą grynai lietuvišką 
kultūrišką darbą, šešeris metus 
padirbėjęs mato, jog pilna tau
tiška lietuvių vienybė tai tik sva
jonė ...” (Aidai, 1957 bai. 4 nr. 
(99).

atstovų į Seimą skyrimo klausi
mas. Dėl to pa Įsakė Drauge vie
nas iš pirmųjų jos organizatorių, 
dabartinis PI.B-nės ruošiamo 
Seimo Organizacinio Komiteto 
pirmininkas gerb. prel. J. Balko
nas. Tarp kitko jis rašo:

"... atskirų kraštų atstovybes 
laikau kompetetingesnes parink- 
į PLB-nės Seimą tinkamiausius 
žmones. Galbūt tiesioginis balsa
vimas, kur tai galima, ir suju
dintų kiek bendruomenę, bet dar 
daugiau sukeltų b-ninei org-jai 
žalingų grupinių dulkių. Ben
druomenių tarybos jau daugiau 
susigyvenusios su antgrupine 
b-ės dvaia ir pagal tą dvasią ga
li parinkti ir PLB-ės Seimo at
stovus ...”

Betgi, bijant politinių dulkių

Kę rinkti į SLA 
vadovybę

Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje susideda iš įvairių pažiū
rų žmonių, gražiai sugyvenančių 
savo didžiulėje fratėranalėje or
ganizacijoje. Todėl ir jos vado
vybė, būtent Pildomoji Taryba 
irgi privalo visų pažiūrų narius 
ne tik reprezentuoti, bet ir ati
tinkamoje proporcijoje, šitokią 
proporciją išlaikyti itin svarbu, 
reikšminga ir būtina, kada orga
nizacijos interesai būtų tiksliai 
apsaugoti lr„ kad Ji galėtų sėk
mingai išsilaikyti ir. augti. Dau
guma vienos srovės vadovybėje, 
koki ji bebūtų, nėra ir negali 
būti sveika pačiam Susivieniji
mui, kas visiems gerai žinoma.

šitokio pagrįstu ir sveikintinu 
sumetimu ištisa eilė SLA kuopų, 
veikėjų ir šiaip jau nuoširdžių 
narių sutartinai sudarė šį sąs
tatą nominuoti ir išrinkti į SLA 
vadovybę — Pildomąją Tarybą: 

Prezidentu — P. Dargia.
Viceprezidentu — Elena Deve- 

nienė.
Sekretorium — Dr. M. J. Vi- 

nikas.
Iždininku — A. čiaplikas.
Iždo globėjai: Jonas Valaitis 

ir S. Briedis. 1
Daktaras-kvotėjas — Dr. S.

irha su jųoi Štaį dūome- 
njrą7 kuraaišaltai,' Objektyviai ir . 
kaftijjdžiugiai liudija, kokio 
masttybįl UžBimojiuo buvo "Mar
gučio’’. iųlrakties paminėjimas.

"Margučiui" tatai būdinga. Iš
tisą 30,. metų "Margučiai,’ ratelis, 
šalia .kąąmėneslnių pasirodymų 
spausdintu pavidalu ir kasdieni
nių hųriuĮjnbėjimų radijo ban
gomis, ylif'porą ar daugiau kar
tų per mėįtus — Chicagos ar net 
ir visos Amerikos lietuvių visuo
menei surengia kultūringą lietu
višką. ŠvęUJįę. Jam būdingas di
delis mastas ir išradingumas — 
vis naujfiątradimai, praturtinan
tieji lietuviškų kultūrinio gyve
nimo įvykių istoriją. Juo toliau, 
žinoma, juo sunkiau ką liauja, 
nepaprasta beišrasti, bet šį kar
tą "Margutis” prieš tą kliūtį ir 
vėl nesusvyravo, ją įveikė. ChL- 
caga turėjo lietuvišką Šventę, sa
vo mastui prilygstančią pagarsė
jusiems sąskrydžiams Wąąhing- 
tone, bet. ir ne pakartojimą, o 
savo turiniu visai naują šventę.

Bet: Bukaktis, o kurgi prakal
bos?

štai čia ir yra viena iš origi
naliausių naujenybių, kuria Iš
spręsta problemą, kaip ir sukak
tuvininką tinkamai paminėti, ir 
nevarginti prakalbomis.

Ne vienas gal skeptiškai pasi
žiūrėjome į programą, sakančią, 
kad prieš koncertą dąr bus rodo
mas.

flbnay apie "Magutį”.
Bet greit paaiškėjo, kad skep- 

tioizmuli dūrinitįa1 .pagrindo. Ne 
"kaip filme”, o iš tiesų tikrame, 
gerai parmintame, garsiniame 
filmojo prigš, žiūrovus prabėgo

. ....... . ............ .
datfgkfir kitur,"ne vien Chicago- 
jfe Attodd.'lud trihdš 
O Vertk jį daugriiui’pamatyti, 
ne tik iš' mbilėš !"Margu«ui’’i o 
ypač dėl to, lead tol apskritai pa- 
traukldš Amerikos liėttivių * kul
tūrinė veiklos dokumentas.

Vietoj prakalbų, vaizdų tar
puose kalba iš ekrano, kaip "Mar- 
gučio” radijo pranešėjai iš radi
jo studijos, A. Lapinskas, ir jo 
kolega. Cią pat matome ir gyvus 
"Pelkių žiburėlius", matome spe
cialiai suvaidintus ^vaįądua iš sę- 
nesnės "Margučio veiklos. ..pa
galiau žygiuoja, visa , y|rtįnė 
’lMąrgu^"r;.bęji4n^bių., ;'Qr- 
kestres groja tylią melodiją, a 
jam dlri^ioją;,; , . Aš Qlis! Tai 
irgi reikšmingas momentas sų- 
kąktuyinįato i konrertųi, ‘ nes A, 
01(9,. "Margučio" parengimuose

J1H 
iui:4*

i

. .... ■> žiūrovus prabėgo 
visa, eilė’iįarbiųjų "Margučio" 
-*~.-A. VąijM'aičfa .ir. gauąių jo 
talkininkui^- veiklos. įvykių bei 
dabartiniųi^ąrbų vaizdai, paro
dyti tiek gerai, kiek tai įmano
ma parodyįi.jdalykus, sąvo laiku 
nenufilmuotus dabartinės tech-

ie kartą : yra dirigavęs orkiu;

Pasitotiiiėji; ekrane pasitodo

lo. orkestro priešakyje, 
losi mostu kviečia j sce-

1 V/Marijošių ir perduoda - jani 
rkeatro tolesnį Vadovavimjį^.:. 
ublika ploja vislemą ir. ųl ris- 

: Vanagaitienei, Oliul, Mari- 
jošiui ir tam elegantiškam reži- 
žūros pokštui; fOtaip^patrtotol 
tai, kad per pusvalandį sukaktu- 
vinlpkas apibūdintas ryškiau, 
pilniau ir {domiau, negu kokių 
šešių valandų paskaitomis bei 
prakalbomis. - (

; Koncertas savo keliu išjudina 
{Vairių minčių bei samprotavi
mų, kuriais gal vėliau pasidalin
sim.

V. Rastenis

"ta
t
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RUDENRJANČIAME MARQUETTE PARKE. — NEO LITHUA- 
NAI MŪRUS GRIAUNA. — DIRVAI. PLATŪS LAUKŲ ARI- 

mai.
JUOZAS BUTVILĄ

Anądien gavau iš tolimosios 
Australijos laišką. Bičiulis klau
sia, kas ten pasjusyra tas Mar- 
ųuette Parkas ir Cicero, kadvi- 
si laikraščiai apie tas vietoves 
rašo ir, visi Jūsų laiškai pilni tų 
vardų.' ■> ■■ <••;.. < Y ■.<

Tai aš anam ir numušiau tele
gramą. Skaityk Dirvą ir sužino
si. Neparašiau aš. laiško per de
šimt metų, neparašysiu ir per 
kitą dešimtmetį. Nė nelauk.

Kas yra Cicero, tai parašysiu 
kitą sykį. Tai garsi lietuviška 
kolonija, kurioje gyvena Dr. K. 
Sruoga ir aš pats.- O dėl Mar- 
ųuette Park nesirūpink: dėk aki
nius ir skaityk. i •■ • ...>. v , ,.F-. . ... .

28'šinitai j vakarus ir 67 šim
teliai į pietus. Dėk tašką ant že
mėlapio ir tu surasi 'Marųuette 
Parki Ir kąl aš lipdamas iš nau
jutėlio automobiliaus tPeųldau 
duris, pasakiau' Žmonai: Kalbė
kime tik angliškai; ttžtėnka Ci- 
ceroje prisikalbėjome lietuviš
kai. Ten ir vandens atsigerti ne
gausi nemokėdamas tos kalbos. 
Ir kai po gera pusdienio vfešna-, M : AM*' ^ *V4X» ^UOU4UUJV ▼ ».OU«- g£VO Dl

nikos priemonėmis. Vaizdu, aiš-j gį8 aj vįj, trenkiau automobi- kilimą.
Iru (rrfl'Jii ir avnrhimiRin m>niin- j___ i_______ ___________xe___ u iz_i-l “*

galva.Alfa Simonaitis pasakojo 
apie paskutinį korporacijos su
važiavimą Detroite, jam turavo- 
jo Mečys Valiukėnas, o Stiklakis 
tik rašė, tik rašė. Paskiau griebė 
valdžią klausiniais Košuba/jam 
įkandin padėdamas Aleksas Si- 
llūnas, vis maloniai besišypsoda
mas. O salės viduryje, lyg švie
sūs saulės žiburėlis, sėdė Košu 
baltė, tik neseniai korporacijos 
spalvomis pasipuošusi, pirm? 
kartą J susirinkimą atėjusi.

Klausau aš tų vyrų kalbų ir 
galvoju: mano senelis juos pa
matęs pasakytų, jog tie vyrai 
gali mūrus nugriauti.

Ir ko jiems negriauti, jeigu jų 
yra šimtinė. O prieauglis beldžia
si | duris. Jie užims senių vietas. 
Ir Neo Lithuania vėl gyvuos, Ko- 
šubaitė Chicagoje kelius prasky
nė, tegu rikiuojasi dabar kiti,

Man patiko ir jų nutarimai. 
Remti yaėąrio 16 Gimnaziją vi
somis ' išgalėmis. Organizuoti 
naujiis būrelius. Ir kai centro 
vaidyba tuo reikalu kreipsis ir tą 
rėmimą centralizuos, atidaryti 
sąvo pinigines ir pakloti žaliukų

ku, gražu ir, svarbiausia, nenuo-( ta durig fr Bėdau va£iuoti link
bodu!

A. Olis, to filmo režisorius, čia 
pasirodė dar vienu, ligi šiol be
rods neišbajidytu talentu! šis 
filmas turi būti parodytas ir

Biežis.
Prašome šį sąstatą palaikyti, 

jį remti ir už jį balsuoti nomina
cijose ir rinkimuose.

Visus narius prašome balsuo
ti už šį sąstatą ir sekamą pava
sarį išrinkti.. { SLA Pildomąją 
Tarybą, šie, asmenys gerai žino- 
mi ir nusipelno pilno pasitikėji-

namų, į Cicero, tai ir pasakiau 
žm<mai : gerai, kad mudu moka
me kalbėti lietuviškai, o tai ko 
gero būtumėm gavę mušti.

Tai, matai, kas tas Marųguette 
Parkas. Krautuvės lietuviškos, 
karčiamoa taip pat. O jau baž
nyčia, tai nuo pamatų iki dan
gaus, kaip žemaitis, pasakysiu, 
žemaitiška. Ir medžių lapai, kris
dami’ pakąstos šalnos’, rodos, 
knibžda ir kalba taip kaip mes, 
skuodiškiai.

Vaikštom, vaikštom mudu su 
pačia po tą parką, ogi tų namų 
pilna, kokių gražių, naujų, bliz- 
gahčių. Keli sklypeliai dar riog
so tušti, bet rytoj poryt ir ten 
dyge nauji i mūrai. O ir brangu
mas jų.1 Rodos, sąnjelė žemės, 
būdelei pastetyfi, o reikia 6-7 
tūkstančiai/ SŪgfirėjo Čitt nauja- 
kuriai,’ kainas iškėlė, mūrus pri
statė, ir padaryk ką nori. Miesto 
gąlvos sprandus nusisuko, bet 
ėrpė ir pavadina tą vietovę ,”Ll- 
thuanian pla?a”. O seselės kazi- 
mieietės ir pasakė, jei jau taip, 
tai paes imsime ir pastatysime už 
4 milionus dolerių naują ligoni
nę. Ir kai tu skaitysi mano laiš
ką, ten jau mūra? pradės , augti.

, Einame vięna gatve, ki,ta; ir 
girdim: čia pro langus sklinda 
dzūkų dainos, ten rėkia aukštai
čiai. O čia pat prieš nosį didelis 
parašas:. "Menininkų. Kįubas”. 
Eikime sakau. O ji, ta mano žmo- 
n»Iė' ir sako: pasiuto vyras, su 
menininkais draugauti įsigeidė.

; Mehininkų Klubo salėje pilna 
žjhoniųr Kaip grybų prispausta-. 
Btoviu tanriūCyje lr sakau jfe- 
Čia!,: kokie (gražūs vyrai, kalji 
graIW kalbai Bprauskimės) |

Ir mūsų mieste daugelio gatvių 
parašams išskaityti taikia pana
šaus žygio. Oką kaMtl jei nak
ties metu reikia parasti.namo- 
numerj. Tada tikrai nelipai kur 
ieškoti. Ar nelaikąs Mtų susi
tvarkyti, kad visų tarnų nume
riai būtų vienoj vietoj prikalami.

remti, reikia padėti ir praskina 
ti, jai kėlią į dienrtaštį.”

Na, jei tas susirinkimas būtų 
vykęs kur nors tėviškės kaime 
prie lempų šviesos, nuo balsų Į 
triukšmo būtų užgęsę lempų kna^ 
tai.

Kad sušuks vyrai: "Dirvai 
platūs laukų arimaį ir ji gali bū
ti saugi už mūsų pečių". *

Kiti vėl balsai griaudė: Nepa
mirškime ir kitos tautininkų 
spaudos. Prenumeruokime ir pla
tinkime Margutį, Vienybę.

Tuo ir baigsiu aš, Juozas But
vilą, savo laišką.

Arba vėl: tarė ir nutarė. Ki
tais metais korporacija minės 35 
metų veiklos sukaktį. Ji. bus iš
kilmingai paminėta. Salė jau iš
nuomota. Programa sudaryta. 
175 asmenims pietūs užsakyti. 
Gražioje, puošnioje salėje yra 
vietos 200. Tai šimtinė korpo- 
rantų turi atsivesti dar šimtinę 
svečių. Tad beaukite visi ant ka
lendoriaus sausio 18 dieną. Gir
dėsite žymių‘solisčių dainų, bus 
geras orkestras. •

Baigiąnti8 susirinkimuf visi 
išrinka korespondentą, čia buvo 
juokų. Daug kandidatų pasiūly
ta, daug balsavimo padaryta. Bet 
kai aš ranką pakėlęs pasakiau, 
jog Juozas Butvilą rašys, tai, ro
dąs, ir be rinkimų laimėjau. Mat, 
manęs neiŠrinko, o aš visdėlto 
nutariau raityti, j:

Tad ir prabilau: (nore žmona 
betildydama mane ir skverną nu
plėšė) "Išrinkote koresponden
tus, o kur jie rašys?
• Nors ši, mano gyvenime pir
moji kalba ir buvo labai trumpa, 
bet griausminga (net pačiukė iš 
pasitenkinimo šypsojosi). '

Tik suūžė šimtinė Neo Lithu- 
anų:

"J Dirvą, į. Dirvą”!
Tai aš vėl>kąįbu: "Dirvą, žen

giančią dažnėjimo keliu, reikia

SLAkuopų ir Veikėjų 
,, Komitetas
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nuotraukoj; teisingai pavaizduoti du galingieji.
syk{ apgauti, o Eiaenhoveris rinitai susirūpinęs.
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DĖKOJAME 
DIRVOS 

RĖMĖJAMS
Dirvos skaitytojai laikraščio 

dažninimui ir paramai dar at
siuntė:

A. Kavaliūnas, Cleveland 5.00
B. Nainys, Cleveland ........|5.00
A. Juodvalkis, E. Chicago 5.00
A. Saulėnas, Providence.....2.00
M. Ramanauskas, Canada 2.00
L. Gaudušas, Linpoln -v— 2.00 
V. Matulevičius, Toronto ..j.
J. Krivickas, Rochester ....
B. Ivanauskas, McHenry....
K. Graudušienė, Nevrarlc ....
J. Stankus, Rochester___
J. Suslavičius, Canada____
T. Palionis, Milwaukee .... 
F. Bočiūnas, Hartford ........ 
A. Rinkūnas, Detroit .......
M. šnapštys, Detroit .... .
J. Lekas, Detroit........ .
A. Maciuikienė, Chicago ,.+. .5.00
K. Matusevičius, 'Cleveland. 5.00
V. Sidzikauskas, Fluahing, 54)0 
A. L. Antanavičius, ,Boston 54)0 
K. Germanas, St. Charles, 5JŪ|0 
K. Morkūnas,, Wąllingford ū-OO 
O. Kremeris, Chicago ___ _ 5-00
Dr. Skrisskaį CJevriand, .^.10.00 
V. Lingis, Bloomfield 5.00
J; Černius, Flint ............,.. 5.00
J. Kasmauskas, Boston £.. 5.00
J. Penikąs, Elmhųrst ........ 5.00
Dr. M. Devenis, Waterbury 5.00 
A. Sodaitis, Maspet^ 5.00
T. Jurcys, Chicago .. 5.00
S. Kęsgailą, .Mpntęeal
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Mielam Filisteriui, nacių karato kankiniui, Į

jonui grigoLaič
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