
Vilniui mūsų nuo senų laikų
IGNAS J. ŠEINIUS, Švedija1 NATO konferencijoje Paryžiuje taip atrodė 15 valstybių vadovaujantieji asmenys, drauge su 

NATO generaliniu sekretorium — 16-uoju posėdžiautoju.Būčiau turėjęs anksčiau para- taip sau kur uždarai. Ji 
šyt apie tai. Deja, kiti darbai su
trukdė. Bet to įvykio aktualu
mas nepaseno. Nepasens ir ry
toj.

Lapkričio 11-ta — pavergtos 
Lenkijos nepriklausomybės die
na. Stockholmo lenkų kolonija 
atidėjo šiemet minėjimą lapkri
čio 24-tai, laukdama iš Londono 
aukšto svečio, generolo T Bor- 
Komarovskio, Varšuvos 1944 
rudenį sukilimo vado ir hero
jaus.

Po bendros didelės nelaimės 
susidarius tarp mūsų ir lenkų 
atoslūgio nuotaikai ir nenorėda
mas jos drumsti, pakvietimą mi- 
nėjiman priėmiau. Taip pat bu
vo įdomu išgirsti generolą Bor- 
Komarowsk{.

Minėjimas buvo suruoštas vie
no Stockholmo restorano iškll- 
mesnių progų salėje, antrą va
landą po pietų, žmonių prisirin
ko arti dviejų šimtų, beveik iš
imtinai lenkų; Kadangi lenkai 
savo parengimuose vartoja tik 
lenkišką kalbą, tai kitataučiai tų 
parengimų nelanko. Generolas 
Bor-Komarowski atėjo su ekzili
nės Lenkijos diplomatiniais ir 
kitokiais atstovais visą pusva- 
landį pavėlavęs. ■•■.< •■
-.pato,nedidukas,dyiiiali rū
bais jis nesudarė karingo įspū- 
dšfo, bet jo žodiB, ne iš rašto, o 
tiesiai ir laisvai iš vidaus, įtiki
nančiai atskleidė jį esant valin
gu ir ryžtingu kariu. Piešdamas 
Lenkijos atsikūrimo 1918 rude
nį apystovas, jis vaizdavo Juozą 
Pilsudskį ir jo vaidmenį su pasi
gerėjimu ir nemažu pasididžia
vimu. Nauji galimumai Lenkijai 
atsikurti neatrodė jam šiuo me
tu tokie šviesūs, bet jis ragino 
tautiečius nenusiminti, kentėti 
ir rūpestingai ruoštis tinkamai, 
lemtingai valandai.

Generolas Bor-Komarowski 
ypatingai pabrėžė reikšmę ir 
svarbą dabartinės Lenkijos va
karų sienos. "Rusai atplėšė 
mums mūsų rytų žemes, su Lwo- 
wu ir Wilno. Neisės ir Oderio 
siena, tai kompensacija Lenki
jai. Mes visi turim dėti visas pa
stangas, kad ta siena būtų išlai
kyta ir kad pasaulis ją mums 
pripažintų”, — kaštai Jis ragino.

Laukiau kas bus toliau. O ne
ilgai trukus štai kas atsitiko: 
, Meninės minėjimo dalies pa- 
baigon buvo išrikiuotas lenkų 
organizacijų mokyklos Stock- 
holmę patriotinis vaikų para
das. Dešimtis mergaičių Ir ber
niukų savo apdarais, šokiais ir 
dainuškomis vaizdavo ir simbo
lino Lenkijos sritis ir miestus. 
Tam skaičiuje ”Wilno” ir Lvovą. 
Kadangi Vilniui lenkai negalėjo 
pritaikyti kokio savo, lenkiško 
apdaro, tai kokios vienuolikos 
metų mergaitė jį simbolizavusi 
buvo aprengta paprasta šviesia 
suknele, su gelsvų gėlių vaini
kėliu ant galvos ir;.. Vilniaus 
herbu rankose. Ji laikė nemažą 
spalvotą įcartoną, su- žinomu 
šventuoju, brendančiu per van
denį, su berniuku iškeltu ant 
šventojo peties.

, Kai priėjo "vilnietės” eilė, ji 
besisukdama 'aklink ■ užtraukė 
dainelę apie Vilniaus ir jo apy
linkių' grožį, d refreno forma 
kartojo: "Wilno nasze od sta- 
rych cxasow".— "Vilnius mūsų 
nuo senų laikų”....

Denklį drgšnižkKdj<i išlaikomos 
mokyklos mergaitei įkalta dai- 
nalė- nebuva-padamOMtruota

i buvo 
pademonstruota viešame ir labai 
oficialiame lenkų tautiniam mi
nėjime, ekzilinės Lenkijos dip
lomatinių ir karinių atstovų aki
vaizdoje, — lietuvių akyse.

Atsistojau ir išėjau.
Bandyta minėjimo rengėjų 

mane sulaikyti, prašyta likti 
pietums. Priminta, kad buvau 
pažadėjęs tarti žodį.

•
Šis įvykis Stockholme palie

čia mus visus. Po 1939 ir 1940 
metų, po Hitlerio ir Stalino su
sitarimo ir bolševikų ir nacinių 
vokiečių smurtų, tarp mūsų ir 
lenkų lyg buvo pradėjusi megs- 
tis kalba, lyg susidarė koks 
atoslūgis. Bendro likimo dėlei ir 
bendros su kitomis pavergtomis 
tautomis laisvės kovos dėlei mes, 
lietuviai, buvom po truputį pra
dėję primiršti Suvalkų sutarties 
sulaužymo pamoką, Pilsudskio 
ir Želigovskio mums duotą kru
viną pamoką, pradėjom primirš
ti peoviakus, Bocianskį, ir mū
sų pačių lengvapėdiškus pakly
dimus, pradėjus Jogaila.

Tai kas atsitiko lapkričio 24- 
tą Stockholme,. turėtumėm atsi- u ii_ s __ _______
tūta bet jfe at
naujina ir pagilina visas senas 
žaizdas. Jis rodo, kad lenkai ven
gia pasimokyti iŠ savų klaidų, 
kad jie, deja, tie patys, kokie 
buvo. Tikromis savomis žemė
mis jie nenori tenkintis, o ieško 
kaip ir ieškoję visokių preteks
tų, kad tik daugiau prisigriebus. 
Klastoja faktus, klastoja isto
riją. Vilnius, girdi, nuo senų lai
kų lenkiškas miestas. Jie nei 
kiek nesiskaito su kitų tautų, su 
savo artimiausių kaimynų ir 
bendro likimo draugų Šventais ir 
gyvais tautiniais interesais.

Mes negeidžiam lenkų tautai 
nieko blogo, geidžiam kad ir ji 
atgautų buvo laisvę ir visišką 
nepriklausomybę. Bet lenkai jau 
anksčiau istorijoj mus pamokė 
ir šiandien moko, tat turėdami 
reikalo su jais visados turim 
būti nepaprastai atsargūs.

| Sėdant su lenkais prie bendro 
stalo, kaip Suvalkuose ar kitur, 

’ negalima pastatyti savo ginklo 
kertėn ar palikti anapus durų.

RUSAI KAUNAN, LIETUVIAI 
KRASNOJARSKAN
(Žinios iš Lietuvos)

Prasidėjus Kauno hidroelektri
nės statybai, iš Rusijos į tuos 
darbus prigužėjo ne tik inžinie
rių, bet ir tokių specialistų, kaip 
šoferiai, šaltkalviai, mūrininkai 
ir panašūs.

Dabar komjaunimo komitetai 
verbuoja darbininkus iš Lietu
vos į Krasnojarsko hidroelektri
nės statybą. Verbavimas prasi
dėjo kaip tik Kaune, vykstančios 
hidroelektrinės statybos pašonė
je.

Gruodžio pradžioje 13 darbi
ninkų jau išvyko, o komjaunimo 
komitetas skelbia ir vėl turįs vi
są pluoštą pareiškimų tuo rei
kalu. Vyksta irgi šaltkalviai, 
mūrininkai, bet šiuo atveju 
rinčių (?) išvykti pavardės 
nimos tik lietuviškos.

no- 
mi-

minti ijgai. Tai gat nedidelis, ne

• Anglijos princesė Margareta 
ateinančiu vasarą vizituos Ka
nadą.

ui zoologui 
suėjo 75 metai 

amžiaus.'Jia-Medėsto ir dabar 
Vilniaus universitete, Kauno 
Medi inog InsĮĄūte ir Lietuvos 

‘jademijoje Kau
lio veikalo ”Lie- 

trys tomai, ku- 
mpliorių kiekis 
r. Amerikoje.

VIS DAR
NEjEINAtlTOSTOGAS

Mokyklų'V “ * ’ ' ’
panašiai kaip 
šįmet nustato

gos Lietuvoje, 
f kitais metais, 

nuo gruodžio 
30 iki saUslo IA dienos. Kalėdų 
net ir vardas vengiamas vie
šai minėti. <

ARCHEOLOGUI P.
TARASENKAI 65 METAI
Gruodžio 13 d. Vilniaus stu

dentai istorikai ir kraštotyrinin
kai buvo susirinkę archeologo 
P. Tarasenkos jo 65 metų am
žiaus sukakties proga pagerbti. 
P. Tarasenka dabar dirba Kau
ne, Čiurlionio vardo dailės mu
ziejuje.

VILNIUS NEATSILIKS NUO
' MASKVOS...

Nuo ateinančių metų pradžios, 
Maskvos "Vėčėtniaja Moskva” 
pavyzdžiu, bus leidžiamas nau
jas dienraštis ’*Vakarinė3 Nau
jienos”, kuris išvidinės apie 5-6 
vai. vakare. Kiti dienraščiai iš
eina rytais. į

Panaikinama yyresnies i e m s 
rnoksleiviamiš lemtas iliustruotas 
žurnalas "žvaigždutė” (vardas 
pasisavintas iš igĮok. S. Tijūnai
čio leisto jaunuoliams laikraštė
lio). Jo vietoj būsiąs leidžiamas 
"Moksleivis”, knygos formato 
mėnesinis "visuomeninis, politi
nis ir literato® 
moksleiviams ’jl 
kiekviename num<
literatūros 
(mėnes 
dinti iki 144 poslapių, mokytojų 
savaitinis laikraštis (4 psl.) bū
siąs leidžiamas dukart per sa
vaitę, o "Tiesa” bei kiti dienraš
čiai šventadieniais turėsią dau
giau kaip po 4 puslapius.

TITULUOTI MENININKAI
Gruodžio 14 d. liaudies artistų 

titulai suteikti operos chormeis
teriui Jonui Dautartui, balerinai 
Genovaitei Sabaliauskaitei ir 
operos solistui Jonui Stasiūnui.

Nusipelniusių artistų titulai 
teko operos solistams Valentinui 
Adamkevičiui, Elenai Saulevičiū- 
tei ir dirigentui Chaimui Pota- 
šinskui.

Dekoratoriui Juozui Jankui 
suteiktas liaudies dailininko ti
tulas.

Dramoje nusipelniusio artis
to titulas teko Juozui Staniuliui.

Operos solistas Juozas Mažei
ka, 50 metų amžiaus sukakties 
proga gruodžio 10 d. gavo Pa
leckio garbės raštą.

PROF. T. IVANAUSKUI
75 METAI

Gruodžio 16 d. Lietuvos uni-

inis” žurnalas 
Į112 puslapių 
lervje). Be to, 
las "Pergalė” 

om'atf padi-

Riboti laimėjimai 
NATO 

konferencijoje
Prie mėlynai dengto apvalaus 

stalo praeitą savaitę Paryžiaus 
Palais de Chaillot buvo susirin
kę 14 Vakarų vyriausybių šefai 
ir 1 užs. reik, ministeris (Portu-, 
galijos premj. Salazaras užsie
nin nevažiuoja) išspręsti "nepa
sitikėjimo krizę” — būklę, ku
rią iššaukė naujų rusų raketų 
grėsmė ir eilė nesklandumų pa
čių narių tarpe Alžyro, Kipro ir 
Vid. Rytų klausimais.

Konferencijos išvakarėse 
Chruščevas prityrusio kiršinto
jo žygiu įspėjo, kad atominių ir 
raketinių bazių steigimas Va
karų Europoje reikštų "pavojin
gą provokaciją”, o Bulganinas 
išsiuntinėjo NATO sąjunginin
kams eilę notų, šalia labai rūpes
tingai pritaikytų gąsdinimų at
skiriems nariams, pasiūlydamas 
naujas Rytų-Vakarų derybas.

Šis sovietų manevras turėjo 
didelės įtakos konferencijai — 
pačiai nedarniausiai visoje NA
TO isterijoje. Anoį New York 
Times, ŽalIa' jŠ konfėrūojančių 
narių visą laiką buvo jaučiamas 
ir šešioliktasis: Bulganinas.

Todėl konferencijoje pasiekta 
tik ribotų laimėjimų, atmetant 
daug veiksmingesnius JAV pa
siūlymus, ir kai kurie stebėtojai 

(Perkelta į S pusi)

JIE ĮSIJUNGĖ 
| 179 EILĘ 

šiandien skelbiame penkioli
ka naujų šimtininkų, Chicagoje 
įvykusiam Tautinės Sąjungos 
skyriaus minėj ime-susirinkime, 
garbingai įsijungusių į 179 eilę. 
Štai jie iš eilės:

20.

21.

22.

23.

Algirdas Bakšys,
Chicago ................$100.00
Jonas Bivainis,
Chicago................$100.00
Dr. Steponas Biežis, 
Chicago ..........:......$100.00
Stasys Mankus,
Chicago.................$100.00

24. Inž. Vaclovas Mažeika,
Chicago............... $100.*00
Kostas Ramonas,
Chicago................$100.00
Jonas Paplėnas,
Chicago................$100.00
Petras Vėbra,
Chicago............... $100.00
Stasys švedas,
Chicago................$100.00
Teodoras Blinstrubas, 
Chicago  ........ $100.00
Juozas Leseckas, , 
Cbięągo . ,$100.00
Leonas Kriaučeliūnas,
Lemont ................$100.00
Inž. E. Bartkus,
Chicago ................$100.00
(antrą kartą po -100.00)
Matas Naujokas,
Chicago .................$100.00

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34. Stasys Vaičius,
Chicago.................$100.00

Taigi į 179 eilę jau įsijungė 
34 asmenys. Dar reikia 145. Jie 
mūsų tarpe tikrai yra, tik juos 
reikia dar paraginti, ir mes tą 
garbingą skaičių turėsime. Jie 
įgalins ne tik Dirvą du kartus 
per savaitę leisti, bet ir dažniau.

Mes laukiame greito atgilie- 
pimo. Tautinės Sąjungos sky
riai iš Brooklyno, Worcesterio, 
Philadelphijos, Baltimorės, .Los 
Angeles ir kitur, pasekit Bosto
no ir Chieagos pavyzdžiais.

•
Miela, kad jungdamiesi į tal

ką taip pat atsiliepė savo auka, 
paremdami Dirvos dažninimą:

Vladas Mieželis,

NAUJUOSIUS METUS PASITINKANT
Ir vėl vieneri metai nuėjo į praeitį. Jie, deja, nepatei

sino daugelio mūsų vilčių. O svarbiausia — vilties susi
laukti kiek ryškesnės pažangos pavergtųjų tautų laisvi
nimų kelyje, šalia kitų, ir lietuvių tauta vis dar yra beteisė 
savoje žemėje. Jos vyresnioji karta tebenaikinama, o jau
nimas tebežalojamas.

Laisvasis Vakarų pasaulis laviruoja tarp koegzisten
cijos ir konflikto, šis kelias pareikalavo iš jo daug nuolaidų, 
bet lauktų vaisių nedavė. Laikas netalkininkavo laisvie
siems, o raudonoji grėsmė dar >padidėjo. Yra ženklų, kad 
Vakarai ryžtasi keisti taktiką ir stiprinti savo pozicijas. 
Nebūtų betgi realu tikėti, kad naujoji taktika realizuos pa
vergtųjų troškimą jau artimoje, ateityje. Kelias į tikslą 
gali būti dar ilgas ir labai Sunkus.

Tokia padėtis reikalauja didinti mūsų jėgas ir plėsti 
pastangas. Jų šaltinis — lįetuvybė. Lietuvybė ne iš vardo, 
bet — veiksmingas jos išpažinimas, lydimas darbo ir aukos. 
Pastangų stiprinimas reikalauja palenkti asmenines ir gru
pines ambicijas aukštesniajam tikslui. Tautinės minties 
žmonių tuo keliu jau gerokai nueita. Tautinių jėgų konso 
lidacija, praktiškai besireiškianti jau eilę metų, laukia tik 
organizacinio jos apipavidalinimo.

Tautinės minties spauda, pačiam gyvenimui diktuo
jant, ryžtasi praplėsti barus ir svariau pasireikšti tauti
nės veiklos arenoje.

Naujieji — 1958 — metai yra neeiliniai. Jais sukanka 
40'metų, kai lietuvių tauta nusimetė vergijos jungą, išsi
kovojo laisvę ir atstatė Lietuvos suverenumą. Atžymėkime 
juos tinkamai.

Sukaktinius.— Lietuvos Nepriklausomybės — metus 
geriausiai pagerbsime padvigubintu organizaciniu darbu, 
kruopštesnių savo vaikų auklėjimu tėvų dvasioje, stipres
niu tautinės spaudos, literatūros ir kultūros rėmimu, inten
syvesne kova* dėl Lietuvos laisvės ir stambesne auka šiai 
veiklai ir kovai rCmti.

Būdami lojalūs ir dėkingi mūsų dabartinės egzisten- 
■ cijos kraštui, likinje vieningi, gajūs ir jautrūs tautos idea

lams. Atiduokime jiems dalį savo poilsio ir dalį savo gero
vės. Patys atlikime ir raginkime kitus atlikti pareigą, ku
rios iš mūsų laukia kančių Lietuva.

Tvirtai• tikėkime — Ji atgims ir vėl laisva!
Sąjungos nariams, Dirvos skaitytojams ir visiems 

geros valios lietuviams — sveikatos, sėkmės ir kovingos 
dvasios 1958 metais! /■

Amerikos iLetuvių Tautinės* Sąjungos 
Centro Valdyba

’ JE

Chicago ...... .............
Sofija Adomaitienė,

Gary, Ind...................

$10.00

$50,00
Mečislovas Meiliūnas,

Toronto, Canada......
Petras Glemža,

Chicago ....................

$20 A0

$25.00
Pranas Michelevičins,

Chicago ...... . ......... ..$10.00
Juozas Laimonas,

Chicago ........ ... ..$50.00
De,Ald0M Nakutimė, 

Chicago ............. ..$50.00
Vincas Duoba,

Chicago ..................._$50.00
Dr. Jonas Pavilionis,

Chicago ................... $50.00
Dr. Pranas Sutkus,

Chicago ........ ..... . . $50.00
Jonas Cinkus, 

Cicero....................... ..$50.00
VI. Mieevičhis,

Chicago ................... ..$30.00
P. Stakauskas, 

Chicago ................... $30.00
Ona SHiūnienė,

Chicago ................... $25.00
Bronius Siliūnas,

Chicago ................... $25.00
Viktoras Binkis,

Chicago .................... $25.00
Juozas Da u paras,

Chicago ................. $10.00
Vincas Malinauskas,

Chicago ................. .$10.00
Vincas žemaitis,

Chicago .................. . $10.00

šiandien skelbiame $2,080.00
Iki praėjusios savaites

buvo gauta $6,521.95

Iš viso iki šiol gauta $8,601.95 
Dar būtinai reikia

sukelti $11,398.05

rėmėjams ir bendradarbiams linkime geriausių.

1956 metų.

Chicago, 1957 — gruodis.
D I R V A

Visiems mūsų skaitytojams, talkininkams,

Venezuela padovanojo JAV savo 
didvyrio Simono Bolivaro statu
lą. Ji Washingtone statoma prie 
Vidaus Reikalų ministerijos. 
Taip garbingą raitelį su savo 
žirgu specialiais kranais atveža 

į paskirties vietą.

• Automašinų pardavimas 
1958 m. pramatomas 8.6% ma
žesnis, negu buvo parduota 1957 
m. Praėjusiais metais buvo par
duota 5,800,000 įvairių automa
šinų.

Ateinančiam Dirvos nu
meryje pradedam spausdin
ti įdomų rašinį "SPrauami- 
niai lėktuvai, vairuojamos 
raketos ir satelitai.

Labai įdomios naujausios 
žinios iš Lietuvos. Daug ki
tų gerų rašinių.

Prenumeruokit patys ir 
kitus paraginkit prenume
ruoti dukartsavaitinę Dir
vą.
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Balys Gaidžinnas

ėję išvados pereiti į naują spaus
dinimo būdą__ ofsetą. Taigi
mums reikia visų naujų mašinų. 
Jas supirkti už $20,000 neįmano
ma. Vien tik spausdinimo pre
sas kaštuoja virš $21,000. Bet 
mes turim planą, kad sutelkę 
$20,000 tokią spaustuvę jau ga
lėsime įsigyti. Ir svarbiausia, 
tokia spaustuvė ne tik pajėgs 
dukart savaitinį laikraštį spaus
dinti, bet jei reikalas bus, spaus
dinti ir kasdien. Pati Dirvos da
bartinė vadovybė labai rimtai 
mano, kad jei mums pasiseks tą 
vajų pilnai įvykdyti, dar metams 
praėjus, mes norime laikraštį 
leisti kas antra diena. Tada mes 
jau būtume suorganizavę, jei ir 
ne dienraštį, tai jau tokį laik
raštį, kuris pilnai gali pakeisti 
dienraštį.

Manome, kad šis paaiškinimas 
tuos kylančius abejojimus iš- 

Į sklaidys. Manome, kad šių mū-

— •
Sis Dirvar-numeris 1957 me

tais yra paskutinis. Mes džiau
giamės, kad pažadą skaityto
jams praėjusiais metais pilnai 
tęsėjom; Dirva sutelkė būrį nau
jų bendradarbių, kurie turinį ge
rokai pagyvino. Laikraštis skai
tytojus lankė punktualiai. Mie
la, ked ir ryšiai su skaitytojais 
taip pat buvo aktyvūs ir skai
tytojų šeima paaugo. Gi svar
biausia, kad mes visi drauge — 
bendradarbiai, skaitytojai ir lei
dėjai sudarėme sąlygas, kad Dir
va nuo 1958 metų pradžios jau 
gali išeiti du kartus dažniau.

Dirva nuo 1958 metų pradžios 
išeis pirmadieniais ir ketvirta
dieniais. Tomis dienomis Cleve
lando ir apylinkių skaitytojai, 
atsiimantieji laikraštį tiesiai iš 
redakcijos, jau galės ir gauti. 
Siunčiant paštu, skaitytojai jį 
gaus vieną ar dvi dienas vėliau, |8II planų paskelbimas visus mū- 
žiūrint, kokiam nuotoly gyvena. | aŲ bičiulius dar kartą paragins 
K ioV mp.u ia nrnVtilrna rinnmp L* _ i— _i-s__ •_21______-ai __ .Kiek mes iš praktikos žinome, j 
skaitytojai Dirvą gauna sekan- ( 
čią dieną Detroite, Chicagoje ir 
panašiuose nuo Clevelando nuo
toliuose.

Visus Dirvos bendradarbius 
mes prašome tas laikraščio išėji
mo dienas gerai atsiminti ir lai
kraščiui skirtą medžiagą kiek 
anksčiau atsiųsti. Jau anksčiau 
esame čia rašę, kad paskutinę 
laikraščio išėjimo dieną susi
grūda daug medžiagos ir ją jau 
negalime sunaudoti, turim nu
kelti į kitą numerį. Ta pačia pro
ga mes prašome visų mūsų lie
tuviškųjų kolonijų koresponden
tų, daugiau mums pranešinėti 
kasdienio gyvenimo įvykių: pra
nešti apie gerai besimokančius 
mūsų vaikus, pasižymėjimus 
darbe, visuomeniniam gyveni
me, biznyje. Tos žinios įdomes
nės, negu vieni pranešimai apie 
rengiamus vakarus ir minėji
mus. Ateity, jei koresĮx>ndentai 
atsiųs vien tik tokias sausas ži
nias apie rengiamus vakarus ar 
minėjimus, jas labai trumpin- 
sim. Gi jei iš tos pačios vietovės 
atsiųs ir kitokių žinių, jas pla
čiau skelbsime. Taigi, korespon
dencijų rašytojai, įsidėmėkit!

•

Dirva šiuo metu vykdo $20,000 
vajų. Apie jį jau nemažai esame 
rašę, bet vis dar yra norinčių 
tai vienos, tai kitos smulkmenos 
sužinoti. Atsiranda net balsų, 
kad tokia didelė suma negi tik
rai reikalinga laikraščio dukart 
savaitiniam leidimui, ar negali
ma apseiti ir su mažesne suma.

Laikraštį pradedant du kartus 
per savaitę leisti, kaip tik ir su
sidaro labai gera proga apie tai 
plač'a.u pakalbėti.

Dar kartą primenama, kad ta 
suma reikalinga ne laikraščiui 
išlaikyti. Jis savo ištekliais — 
už prenumeratos ir skelbimų mo
kesčius iki šiol išsilaikė, jis nu
mato ir ateity išsilaikyti,, taigi 
pinigai reikalingi kam. kitam. Ir 
tas kas kitas yra naujos spaus
dinimo mašinos.

Norėdami laikraštį gausiau 
iliustruoti, norėdami jį dažniau 
leisti, mes turime turėti visas 
savo spausdinimo mašinas, ko 
iki šiol Dirva neturėjo. Taip pat, 
persitvarkant, mes po ilgų ir pa
grindinių svarstymų, esam pri-

į vajų aktyviai įsijungti, pa
tiems pinigine parama prisidėti 
ir savo pažįstamus paraginti tai 
padaryti.
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Tel. ofiso FRuepect 8-1717 '
Rezidencijos REpubllc 7-7888 

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir aekmad. ofisas uždarytas. 
Seitart. tik nuo 1-8 vai. popiet. 

Rezid. 3241 W. 66th PLACB

Dar tebėra laikas siųsti pinigus 
Labiausiai norimą dovaną 

šventėms j Lietuvą
Pilnai garantuota — Oficialiai

100 rublių'— 810.00. Už persiunti
mų 35.00. Didžiausia orderis 850.00, 
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 10 puslapių 
katalogą maistui, drabužiams ir vais
tams į SSSR Biųsti.
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• J. Bačiūnas su ponia, dabar 
keliaujantieji po Australijos lie
tuvių kolonijas, redakcijai \t- 
siuntė Australijos miesto vaiz
dų ir pažadą, kad grįžtant atgal 
į JAV, pradės Dirvai rašyti il
gos keliones įspūdžius. Iš eilės i 
skaitytojų' jau esame gavę pa- ’ 
geidavimų, kad tie kelionių i 
įspūdžiai greičiau pasirodytų. J. l 
J. Bačiūnai Kalėdas praleis Aus- i 
tralijos sostinėj Cauberroj, gi | 
Naujuosius Metus praleis Ade
laidėj.
• J. J. Bačiūnai, kaip mums iš 
Australijos Mūšų • Pastogės' re- 
daktorids J. Kalakoriis rašo, aus- 
traliečius lietuvius beveik visus 
savo draugais padarė. Tai labai 
geras ambasadoriavimas mez
gant visuose kraštuose išblašky
tų lietuvių glaudesnius ryšius.
• Irena Galinienė, iš Dorcheste- 
rio, mus patikslina, kad šiuo 
metu Pabaltijo Moterų Draugi
jos Bostono Lietuvių Moterų 
Klubui pirmininkauja Jadvyga 
Gražulienė.
• Amerikos Lietuvių Bendruo
menės centro valdyba prieš šven
tes išleido naują biuletenio nu
merį, kuriame daug pranešimų 
bendruomenės reikalais. At
spausta 650 egz.
• Petras Babickas atsiuntė pa
minėti jo išleistą knygą ”Pic- 
turesųue Lithuania”, spaustą 
afsetine spauda Vi. Vijeikio 
spaustuvėje. Knyga gausiai ilius
truota, didelio formato, 104 psl. 
Kama $4.00. P. Babicko dabar
tinis adresas — 4135 So. Camp- 
bell Avė., Chicago 32, III.
• Chicagos Skautams Remti 
Draugijos suruošta paskaita 
"Skautai kovoje už Lietuvos lais
vę” praėjo gana sėkmingai. Va
karą atidarė Draugijos pirm. dr. 
Stp. Biežis pakviesdamas prele-

gentą ps.
švięsdamąs ,pš. ;fianionio didelės 
pastangas atstovaujant lietu
vius Skautus pasaulinėje džiam
borėje Anglijdje.

Gausūs ir malonūs įspūdžiai iš 
tarptautinės icįžiamborės, i lietu
vių skautukų noras ir energija 
atstovaujant Lietuvą tarp tūks
tančių kitų tautų skautų plačiai 
sbdomino' gausią auditorijį. 
Stipriai buvo, pabrėžtas reikalas 
ir toliau gausiai remti' Džiatnbo- 
rės Fondą, kuris įgalina siųsti 
Įnūsų atstovus į užsienį.

Pabaigoje buvo prodytos spal
vuotos filmoe iŠ džiamborės, ku
rioje visur ryškiai plėvesaVO 
mūsų trispalvė.' '
• Algirdas., Landsbergis, savo 
kūriniais anksčiau laimėjęs liet, 
dramos ir romanų konkursų pir
mąsias premijas, priimtas j tarp
tautinę rašytojų sąjungą PEN. į
• Akad. Skautų Sąjūdžio 4-ji 
žiemos stovyklą bus gruodžio 28 
— sauąio 1 d. WallBton, Mich. 
(netoli Cadillac). Stovyklos daly
viai registruojasi per ASS sky
rius ar betarpiai pas t. n. Aid. 
Ščiukaitę, 6656 S. Sacramento 
Avė., dhieago 29, III. Registra
cijos mokestis $3.00.

, J * *.•. •

• Gruodžio mėn. 28 d., šeštadie
nį, Piliečių Klubo salėje — 280 
Union Av«ą Brooklyne, įvyksta

’ susirinkimas, kuriame praneši
mą darys V, Sidzikauskas. Nu
matyta dar ir kiti pranešimai 
bei diskusijos, Rengia Bendruo
menės New Yorko apylinkė.

damajam. Bendrame darbe Ko
vinės tendencijos reak
ciją ir musnufoUna nuo ben
druomeninio ti kslo — jungtivi- 
sus lietuvius J vieną šeteaą.

GREETINGS and BEST WISHES 
” '' For a Pleasant Holiday '«■»

•

Pilnai tikime, kad jūs gerai 
numanote lietuviško laikraščio 
sunkumus. Visi jais skundžiasi, 
gal kiti ir perdaug persūdydami. 
Nėra lengva, bet rūpestingai ir 
planingai dirbant, galima ir šį 
tą naują laimėti.

Daugiausia mes dabar girdime 
kalbų, kad dauguma lietuvių pa
sidarė apatiški bet kokiam lie
tuviškam darbui, ypač spausdin
tam lietuviškam žodžiui. Jei to
kių reiškinių ir pastebima, tai 
su jais reikia mums patiems ko
voti, bet ne vien dūsavimus 
skelbti.

Knygnešių laikai, tiesa, mo
derniškų, kurių jokia policija ne
persekioja, niekad nėra pasibai
gę. Kodėl sakysim, kiekviena 

, proga, kada tik ji pasitaiko, mes 
I neapsidairom aplinkui, ar nega
lima tokiems, lietuviško nuovar
gio apimtiems, lietuvišką laik
raštį įpiršti. Juk tikra tiesa, kad 
yra lietuviškų šeimų, kuriose 
nėra jokio lietuviško laikraščio. 
Ir ne šiaip tamsių šeimų, bet ir 
daktarų titulais pasipuošusių. 

, Kodėl, sakysim, progai pasitai
kius neatlikti garbingos knyg
nešio pareigos? Kodėl nepasirū
pinti, kad visi artimieji skaity
tų Dirvą? Ir mes nuoširdžiai 

’ prašome tos nuolatinės talkos.
Tokia talka mums visad duos 
būrį naujų skaitytojų. O augan- 
’ieji skaitytojai yra tas krau
jas, kuris natūraliai sudaro są- 
’ygas ne tik laikraščiui išsilai
kyti. bet ir jį gerinti.

Mes dar kartą kreipiamės i 
•’isus mūsų bičiulius prašydami 
šio prašvmo neužmiršti ir mums 
-atalkinti.

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

PELĖDĄ
Išeina kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėn. 
Rašykite dar šiandien: PELfiDA, 231 Wallace Ąyą.

Welland,Ont., Canada. '' i ‘ įčų >> v.

VASARIO 16-SIOS 
REIKALAI TORONTE

Seni ir tai atrodo ’jau chroniš
ki reikalai. O vis tik' prisiminti 
ir pašnekėti. ęKrtėtų. Nės kaip 
buvo iki ,6101; pnes nenorėtume, 
kad taip pasiliktų visados.

Štai artėja mūsų Nepriklau
somybės 49 tnetų sukakties 
šventė. Visų, berods, būtų no
ras šią taip didžią šventę at
švęsti kuo iškilmingiausiai. Gal 
būt labiausia šis klausimas do
mina torontiečius (ietuvius. Jau, 
kaip teko patiri! iš spaudos, iš 
kalno įvairiose sueigose ir posė
džiuose tai buvo aptariama. 
Nors ir daug kalbama, bet apie 
ką iš tikrųjų reikėtų pašnekėti 
— vengiama. Kitaip sakant, ven« 
giama pašalinti kliūtis, ties ku
riomis suklumpa visi geriausi 
norai ir visos kalbos nueina nie
kais.

Čia būtų prisimintinas š. -m. 
lapkričio 9 d. Lietuvių Bendruo
menės Toronto apylinkės posė
dis, kuriame, atrodo, veltui bu
vo ieškota bendrų kelių. Buvo 
jaučiama, kad tas .klausimas ne 
visiškai malonus: ir 8u jo tiesio
giniu sprendimu ieškota būdų 
nesusitikti. 'Tam rasta išeitis. 
Pasiūlyta šį reikalą palikti nau
jai apylinkės valdybai, kuri ne
trukus būsianti orenkama. At
seit, apylinkės. Taryba pabūgo 
imtis atsakomybės už suradimą 
kelio vedančio mus į vienybę. 
Dažnai tai būna, kad per gilus 
atsakomybės jdusihb suprati
mas kuriai nors srovei, susilau
kia liūdnų pasėkų. > .

Kur slypi šios išeities suras- 
i ’oji tezė visiem yra aišku: O dar 
j labiau, išryškėjo per pirmojo apy- 

inkės .Tarybos, .Riįkįmų Komi
sijos posėdžio, kuriąįnę huyo.nu? 
’.tatyta rinkimu datą 1958 m, 
vasario mėn. 8 d/Tfild aiškų nąų- 
;ajai' Tarybai jiiū'nėbebuš' lšiko 
spręsti opius vasario l6-sias mi
nėjimo pęjkąli».piz^'tį -i

Verta prisiminti, kad bendruti- kat 
menė. Bavp .dvaąioją inėra jokia - 
pųlįtinė . organįząęV 
•janti ylenoe kuriją 
resamsj fsileiduų pol 
drubmenihj gyvėffliB. .,
pažeidžiamą tori bėčios- llėtiivių! 
chąrios principai,: aple-kuriuosĮ 

t buvo užrimihę T. i. Nr. ' 48 ve-j

Amerikos
Sąjungos Loe Angeles skyriai 
užsimojus čia pastatydinti tau
tinius namus,' atsirado ir dau
giau susirūpinusių tokių namų 
lietuviškai visuomenei reikalin
gumu.' Tą klausimą paakūtinla- 
mė bendruomenės susirinkime 
iškėlė' joa pirmininkas K. Liau- 
danskaė. Diskusijose visi (ir vi
sokių pažiūrų) kalbėtojai pasi
sakė už tokių namų įsigijimą.' 

: K. Llaudanskas ta proga "pa
leido didelę katę ii’ maišo” — 
pareikšdamas, kad be kėlių tūk
stančių ’ (pažadais) tokiems na
mams, vienas asmuo jam esąs 
pažadėjęs tokių namų statybai 
net dvidešimta penkis tūkstan
čius dolerių. Gaila, nebuvo pami
nėta nė viena .pavardė, todėl ir 
neaišku, kiek tokią pažadai tik
ri...

Namų reikalu artimoje atei
tyje numatyta bendruomenės at
stovų posėdis su Tautinės S-gos 

1 skyriaus valdyba, tikslu išsiaiš
kinti ar pastangos šiuo reikalu 
bus varoma dviem kryptimis, ar 
bus susijungta bendron talkon.

•
Kariuomenės šventės minėji

mo proga ramovėnų valdybos se
kretorius inž. V. Petrauskas pa
skelbė, kad ramovėnai imasi or
ganizuoti meno ansamblį, kurio 
pirmasis pastatymas būsiąs "Ne
munas žydi”. Režisierium pa
kviestas čia nesenai apsigyve
nęs Gasparas Velička, chorve
džiu — Narbutas.

Visuomenė žinią sutiko su di
deliu pasitenkinimu, nes tokio 
ansamblio čiš jau senai pasigen
dama.

Bet... pirmieji rezultatai, 
štai kokie: inž. V.^ Petrauskas 
fintas q
valdybos, kunojeęvnivo vicepir
mininku. Buvo siūloma jam atsi
statydinti, bet nesutikus —r at
sistatydino pati valdyba, gi per 
naujus rinkimus Petrauskas 
valdybą jau nebuvo išrinktas.

Ateinantiems veiklos metams 
naują Balfo valdybą sudaro: Pa
žiūra — pirmininkas, Šakienė 
— sekr., Medžiukas — ižd., F. 
Kudirka — vicepirm., Al. Dab- 
šys ir Paul. Raulinaitienė 
riai.

FRANCIS P. BOLTON

GREETINGS and BEST W1SHES

J. J. P. CORRIGAN

COMMON PLEAS COURT
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•
Los Angeles lietuvių Šeštadie

ninės mokyklos mokinių tėvų 
komitetas gruodžio 22 d. para
pijos salėje surengė tos mokyk
los mokiniams Kalėdų eglutę — 
Kalėdų pobūvį, kurį globojo se
natorius William F. Knowland 
žmona.

Keistoka, kad kvietimuose į 
tą parengimą šeštadieninė mo
kykla jau pakrikštyta' į "Lietu
vių Katalikų sekmadieninę mo
kyklą” ir patys kvietimai at
spausdinti tik anglų kalba.

Einant centro aplinkraščiu 
bendruomenės apylinkė sekan- 
čiata metate, paskutinį birželio 
mėnesio sekmddienį, čia rengs 
"Lietuvių dieną”, kuriuo vardu 
bus pavadinta visoje Amerikoje 
tą dieną bendruomenės daromi 
parengimai.

Iki. Šiol Los Angeles mfeata 
Kalifornijos Lietuvių , DįMM 
rengė šv.Kazimieropamjdja. 

įNuo kitų matų, tokiu bū«|U,:čfa 
fbda dvi'ČMtta lt bef»&.WW 
čiupa vadinimu.

lelijos jMKf

GRABLER MFG. COMPANY

6565 Broadway

Mlchltfan 1-9280
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Jums patiks dabar už vietines kainasi
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Tarp retų atvykėlių iš Lietu
vos, daugumoje vyresnio am
žiaus žmonės. Retai kada tenka 
sutikti jaunesnį veidą. Ir paga
liau teko ne tik pasimatyti, bet 
ir pasikalbėti su jaunuoliu mo
kiniu, dar taip neseniai sėdėju
siu lietuviškosios mokyklos suo
le.

Aukštas, ištįsęs, sąmojingų 
kių ir tokios pat galvosenos

trečiosios klasės mokinys. Už- 
austas tiksliai ir santūriai at

sako į klausimus. Nors kalba be 
pasiruošimo, bet aiškiai matyti, 
kad turi nujautimą ką sakyti ir 
kaip pasakyti.

Į pirmąjį klausimą apie moki
nius ir mokytojus atsakė:

— Mokiniai pradeda eiti į 
mokyklą septynerių. metų būda
mi ir turi joje likti, nori ar ne 
nori, septynerius metus. Pabaigę 
šią mokyklą, daugelis eina dirb
ti, kaimuose j kolūkius, mieste 
j fabrikus. Nemaža eina moky
tis j technikos arba ūkio mokyk
las. Laimingesni mokosi toliau 
lankydami dar vidurinę mokyk
lą. Jos užbaigimas yra lygus 
brandos atestatui.

— Mokytojai daugiausia jau
nesnio amžiaus, baigę pedagogi
nius institutus, mokytojų semi
narijas. Ištisinėje vienuolikos 
metų mokykloje yra apie dvide
šimts mokytojų. Dėstytojai lie
tuviai. Labai trūksta muzikos, 
rusų ir vokiečių kalbų dėstytojų.

— Kaip su mokykliniais pa
statais?

v
Daugelyje vietų mokyklų pa

statai yra seni, tačiau yra viena 
kita gana graži naujai pastaty
ta mokykla.

— Ar jaunimas mielai eina 
mokytis?

— Mokyklose -mokinių yra 
daug, labai daug. Bet nuotaikos 
jų nekokios. Griežtai reikalauja
ma, kad nuo devynerių metų įsi
rašytų j pionierius. Kadangi na
riai nėra savanoriai ir tai yra iš 
viršaus primesta organizacija, ji 
darosi labai neįdomi. Paskutiniu 
laiku kartais mokytojai atsi
žvelgdavo j tėvų pageidavimus ir 
neįrašydavo mokinių.

Pionieriais tenka būti iki ke-

Pasikalbėjimas su atvykusių ii Lietuvos mokiniu

turlolikoa metų amžiaus. Po to 
jau rašomasi į komjaunuolius, 
čia jau daug< rimtesnis klausi
mas, nes pirmiausia įrašomi ko
munistų af komunistuojančių tė
vų vaikai. Dešimtosios ir vie
nuoliktosios klasių mokiniai be
veik, visi stengiasi įsirašyti į 
komjaunuolius. Tas turi reikš
mės tolimesniam mokslui.' ■. , ‘ ■ i . i i

— Ar daug sportuojama?
— Mokyklose yra įrengtos 

krepšinio, tinklinio aikštelės, bė
gimo takai. Futbolas retai kur 
žaidžiąmas ir sviediniai retai 
parduodami.

— Kaip jaunimas linksmina
si, kaip su' tautiniais šokiais, 
dainomis?

— Šokiai rengiami mokyklose 
gana retai. Mokiniai pasisamdo 
kokį nors kaimo muzikantą ir 
pasileidžia šokti valsą, polką, 
fokstrotą. Moderniški, amerikie
tiški Šokiai, nešokami. Tautiniai 
šokiai išmokstama tam tikrame 
mokykloje veikiančiame rately
je. Dainų išmokstama choruose. 
Kartais padaromos mokinių iš
vykos j gretimus kaimus. Ten 
pašokami tautiniai ir tarybiniai 
šokiai, padainuojamos kelios 
liaudies ir tarybinės, dainelės, 
atliekamas mažas vaidinimėlis 
ir grįžtama namo.

— Kaip su knygomis?
— Mokyklose veikią bibliote

kos. Autoriai daugiausia komu
nistiniai ir dažniausiai labai nuo-

bodūs. Lietuvių rašytojų maža, 
o įdomesnių verstinių veikalų 
dar mažiau,' '• • “l1 't:.■ - > t> i

— Kaip su mokslo programa?
— Mokslo programą nustato 

LTSR švįetiirio Ministerija. Mo
kytojai programomis labai net 
patenįdnti, ypač kas liečia lietu
vių kalbą. Matper lietuvių lite
ratūros pamokas įtraukiamą 
daug’ rusų rašytojų, tarybinų 
lietuvių rašytojėlių, p. jtilprų Jie; 
tuvių patriotų rašytojų nėra, jr 
labai maža vakarų kraštų rašy
tojų. Susidaro .vienodumas, nuo
bodumas. Lietuvos geografija 
dėstoma ketvirtoje klasėje ir 
dar paliečiama septintojoje Ida- nėra, tai kam dėl jo tiek daug 
sėje. Daugiausia mokomasi ' 
TSRS, Rytų Europos ir Vakarų 
Azijos kraštų geografija. Dėsto
ma dar ir užsienio šalių geogra- 
sija, daugiau kreipiama dėme
sio j fizinę ir ekonominę. Lietu
vos istorija beveik kaip ir ne- 
dėstoL.a. Bent taip buvo iki ma
no išvykimo.

__ Ar einama į bažnyčią?
— Faktiškai į bažnyčią eiti 

draudžiama. Nors TSRS Konsti- 
' tucija sako: — "Visi TSRS pi

liečiai turi teisę j religiją”. Tai 
melagystė. Kurie netarnauja, 
kaip kolchozininkai, tai jie gali 
lankytis bažnyčion be baimės. 
Bet įstaigų tarnautojams, mo
kytojams pavojinga.

Jei kas iš jų nori pasimelsti, 
, tai važiuodamas kartais per sve- 
I timas apylinkės, užeina bažny- 
i čion, kad niekas iš partijos, arba 

dar tiksliau iš skundikų, nepa
matytų.

Mokiniai negali nė kojos baž
nyčion įkelti. Jiems Dievas ra
šomas iš mažosios raidės. Tai 
esą senovės liekana, prietarai, 
sugalvoti mitai. Kalbama apie 
Dievą labai daug, vis blogai, tai

mokiniams patiema kyla mintys, Ameriką, jis apsigyveno pas sa- 
jvo brolį Frederikų. Tas,’ turėjo 

du vaikus: sūnų; n? dūktą* Dėdė 
Augustas, norėdamas tiems vat 
kkms parodyti; 'faiip jų senoje 
tėvynėje švenčiamos Kalėdos, o 
taip pat ir sau sudaryti kalėdinę 
nuotaiką, atsinešė iš miško eg
lutę. Tais laikais nebuvo Ame
rikoje jokių eglutei papuošimų, 
tad Augustas pats žirklėmis iš
kirpo įvairių papuošalų, o bliz
gančią žvaigždutę užsakė pas 
vietinį kalvį.

Jo papuošta eglutė sudarė tik
rą sensaciją tame miestuke. Se
kančiais metais tokios eglutės 
puošė kiekvieną Woosterio na
mą. H čia šis paprotys paplito

kad tadatųri 
maus ięp 
juo kovo

čh|. O kada 
ginės paskaitos ne tik jalinimui, 
bet ir senimui, tada šalia religi
jos labai plūstamiįkunigai ir vi- 
ka5 tai, kas ‘ liečia bažnytines

■ — Ar tie plūdimai turi pasise
kimo? ‘į •' ' ? ;

. ; I • c u į ■ '

. — Turi, ir neturi. Visi klauso 
dažniausiai nemlrkčibdami. Vie
netuos pat žodįui^ pakartoja, o 
kiti klausia: "Na, jeigu Dievo

Hį nors įdo- 
rfgu taip du 
"atsitikimų, 

—md J bažny- 
•ruoMamoa antireli- 

_itos ne jaunimui, 
religi- 

ligai ir vi-

4

i ■>'.

laiko gaišinti?”
• -

Šiuos žodžius pasakojo ne 
koks suaugęs vyras, bet trylikos 
metų berniukas, nesenai atvy
kęs iš Lietuvos.

Dr.' Raguvls

N. B-Nt

po visą Ameriką.
■ ■ *

’ - Kas ir kokiomis aplinkybėmis 
sukūrė pagarsėjusią giesmę 
"Stille Nacht” (Silence Night).

šioji giesmė šiandien yra iš
versta bemaž j visas europėjines 
kalbas. Jai žodžius sukūrė jau
nas .kunigas' iš Obemdorfo, Aus
trija, jo vardas Joseph Mohr, o 
muziką sukomponavo muzikos 
mokytojas Franz Gruber.

Gruodžio 24 d., tai yra Kūčių 
dieną, kunigas Mohr turėjo ap
lankyti mirštančią moterį. Buvo 
puikus ramus žiemos vakaras. 
Eidamas namo, kunigas galvojo 
apie Kristaus gimimą. Sugrįžęs

jis tuoj atsisėdo ir parašė efl^ 
raštį "Stille Nacht, heilige 
Nacht”. Tą eilėraštį tuoj nu- 
nėšė vargoninkui Gruberiui ir 
paprašė^ jį parašyti muziką, Gru- 
berio nereikėjo ilgai prašyti, jis 
tuo sukomponavo meliodiją. 
Naujai sukurta giesmė buvo 
giedama tą pačią dieną per nak
tines pamaldas. Giesmė visiems 
bažnyčioje .susirinkusiems pada
rė labai didelį įspūdį ir patiko.

Greit ši giesmė pagarsėjo, ir 
ją pradėjo giedoti beveik visas 
krikščioniškas pasaulis. Ir čia, 
Amerikoje, mes ją girdime ne 
tik kalėdiniuose subuvimuose, 
bet ir per radiją bei televiziją 
visą gruodžio mėnesį.

Tikrai viskas
skonio

Kuriais metais pirmą kartą 
spaudoje paminėta Kalėdinė eg
lutė? ' ’

Tai įvyko 1605 metais. Eglu
tė paminėta viename kelionės po 
Elzasą aprašyme. Ten rašoma, 
kad eglutė buvo užtikta Stras- 
burge gyventojų kambariuose. 
Ji buvo papuošta įvairių spalvų 
rožėmis, iškirptomis iš popie
riaus, obuoliukais ir kitais pa
puošimais.

«
Nuo kurio laiko eglutė pasi

darė populari?
Pagal turimas žinias tai įvy

ko neperseniausiai, tik devynio
liktame šimtmety. .

♦
Kada pirma eglutė buvo pa

puošta Amerikoje?
Amerikoje, JAV, pirmą kartą 

eglutė buvo papuošta 1847 me
tais. Tai įvyko Wooster’e, Ohio; 
ją papuošė August Irmgard. Jis 
buvo iš profesijos siuvėjas ir tais 
1847 metais atvyko j Ameriką iš 
VVetzlar’o, Hessen. Atvykęs

Stroh’s alaus stiklinė su jūsų mėgiamiausiu 
maistu yra gero skonio suderinimas ir ki
tiems sunkus perviršinti. Stroh’s alus turi- 
nepaprastai puikų skonį ir atsargų paruoši
mą. Joks kitas Amerikos alus nėra gamina
mas šiuo būdu. Pirkite Stroh’s alaus dėžę 
šiandien.

Gynybos sekretorius N. McElroy, norą ir pravardžiuojamas muilo 
karalium, bet pasižymi dideliu judrumu. Nesenai, lankantis Vo
kietijoje, prie Muencheno stebėjo parašiutininkų pratybas ir su 
jais, iššokusiais iš lėktuvo, kalbėjosi specialiais radijo siųstuvais.

Dabar 
pati laikas 
užsisakyti 

D I R V Ą 1

šviesesnis!

PAKARUOKLIŲ MAIŠTAS
Ištrauka iš netrukus išleidžiamos J. Girdžiaus-Klausučio knygos "Raudonieji Viduramžiai"

AUSTA

Bausmę atlikusi, Julija Rajkienė 1953 
metais, trys mėnesiai po Stalino mirties, 
grįžta į liaudies demokratinę "laisvę”. Prieš 
išeinant pro kalėjimo duris, jai įbrukamas 
ir pasas. Tačiau, pasak paso, ji nebėra Ju
lija Rajk, bet kažkokia "Julija Gyoerki".

Rajko pavardės nebėra pasaulyje. Ypa
tingu vidaus reikalų ministerio potvarkiu vi
si Rajko šeimos nariai privalo pakeisti pa
vardę. Mat, Vengrijoje ir toliau dar tebe- 
valdo Stalino "gauleiteris” Rakoszi; tebeval- 
do Stalinė metodais.

Tik 1955 metais leidžiama Rajkienei 
grįžti prie. savo tikrosios pavardės: aušta 
Stalino aukų rehabilitacinė diena. Ji palei
džiama net iš policijos priežiūros ir jai grą
žinamas sūnus.

Apie tai Rajkienė spaudos koresponden
tams pasakoja:

"1952 metų -radžioje kažkoks 
nepažįstamas vyras prisistatė ma
no sesers bute Budapešte, teirau
damasis, ar ji, mano sesuo, sutiktų 
rūpintis tolesniu Rajko sūnaus liki
mu. Ji, žinoma, sutiko, ir pasiuntinys 
dingo.

Kitą dieną kažkas paskambino 
telefonu ir įsakė mano seseriai būti 
Vari gatvės kampe lygiai 13 valan
dą. Perspėjo nesivėlinti. Vos ,tik ji

tomobilis tuoj dingo už kampo. 
Mažytis berniukas pasisakė pa

vardę ; Istvan Kovacs. Bet veido 
bruožai neleido abejoti, kad tai Raj- 
kiukas. Antri berniuko žodžiai — 
"noriu valgyti...”

Praėjo puspenktų metų, ir 1956 m. spa
lio 6 d. visas pasaulis pamatė tą septynerių 
metų berniuką, prisiglaudusį prie motinos ir 
išsigandusiomis akimis žvelgiantį į rinkinį 
karstą su 1949 metais pakarto tėvo, palai
kais. Vadinasi, Laszlo Rajk "jau” rehabili- 
tuotas. Pakaruoklis, Tito agentas, Geštapo 
šnipas, valstybės išdavikas jau "prisikėlė”. 
Kaip gaila, kad pats nebegalėjo to sulauk
ti ...

Bet netaip greit prie to priėjo; kovos dar 
vyko ir dėl pakaruoklio kaulų: 1956 m. lie
pos mėnesį Rajkienei pranešama, kad jos 
vyro palaikai galės būti viešai palaidoti. Ži
noma, jeigu ji to norės. Rajkienė "panoro”.

Bet, štai, bėda — nežinia, kur užkasė 
lavoną. Rugsėjo 30 dieną pagaliau Rajkienę 
aplanko komunistas Antai Apro ir praneša, 
kad saugumo-pareigūnai galų gale nustatė, 
kad Rajko palaikai užkasti kažkur Goedoeloe 
priemiestyje, sovietų armijas vyr. būstinės 
rajone. "Padėties akivaizdoje” Rajkienė pra
šoma dalyvauti atkasime: gal pavyks kaip 
nors -identifikuoti Rajko kaulus. UŽ tai par-

pasikviesti 40 draugų ir pažįstamų.
Pirmadienį, spalio 1 dieną, Rajkienės lau

kia baisus spektaklis. Vyksta "kankinių” la
vonų atkasimas. Rajk, Palffy, Szoenyi ir 
Szalay lavonai buvo sumesti vienon duobėn 
ir užpilti kalkėmis. Dabar teliko pageltusių 
kaulų krūva.

Rajkienės pagalba iš dantų šiaip taip 
nustatoma, kuri Rajko kaukuolė. Bet kaip su 
kaulais? Ciniški saugumiečiai duobėje ima 
traukti iš krūvos, kas šonkaulį, kas kitą kau
lą; sviedžia juos moteriai po kojų: atsirink, 
kas tavo vyro ...

Rajkienė sugriūva. Pargabenta namo 
galvoja iš viso atsisakyti nuo laidotuvių, bet 
draugų-komunistų patariama lieka prie pir
mykščio nusistatymo. Ji dabar ima visai 
rimtai reikalauti, kad jos vyro palaikai būtų 
palaidoti su visa buvusiam ministeriui pri
derančia pagarba.

Draugai komunistai, drauge su jos vyru 
suimti ir gyvi iš kalėjimo išėję, greit pa
skleidė jos reikalavimą savo draugų tarpe. 
Rajkienė praneša sato reikalavimą jau mi
nėtam Apro spalio 1-os dienos pavakaryje. 
Tas žada painformuoti kitą rytą partiją. Ta
čiau jau spalio, 1-os dienos popietį partija 
gauna apie šimtą telegramų iš "darbininkų 
delegacijų”. Vakare jų jau apie 500. Visi rei-

• kalatija iškilmingų laidotuvių Rajkui.
Tik trečiadienį, spalio 3 d., partijos va

dovybė sutinka, kad laidotuvės būtų viešos,
— bet tik maža grupė Žmonių būsianti įleista kreipėsi j partijos vadovybę. Pareiškime sa- 

__ ______ į kapines. Be to, laidotuves reikėsią iš spalio 
atvyko į nustatytą vietą, prie šąli- tija atsilygina: laidotuvės galėsiančios (vykti 13 d. atkelti į spalio 6 d. Mat, laukiama j.ugo- 
gatvib privažiavo uždengtais langais ’ .......
limuzinas. Prasivėrė durys, ir kažkas 
gatvėn išstūmė mažą berniuką. Au-

Rajko simpatikai kompartijoje sužino, 
kad laidotuvėse dalyvaus policijos daliniai. 
Policijos. Dargi parado uniformose. Sužino
ta, kad minioje bus būriai civiliškai apsiren
gusių ir ginkluotų saugumiečių, kurie gauna 
įsakymą tučtuoj šaudyti, jei minioje kiltų 
neramumų.

Apie visa tai sužinojusi Rajkienė pra
neša partijai: — jeigu kompartijos vadovy
bė nenori leisti žmonių į kapus, tai, žinoma, 
nieko nepadarysi, bet tada ji, Rajkienė, iš 
viso laidotuvėse nedalyvausianti. ,

Pagaliau penktadienį, 15 vai., partijos 
vadovybė vis dėlto nusileido ir davė sutiki
mą "darbininkų delegacijoms” — po du ar 
tris asmenis iš kiekvienos įmonės — įleisti 
į kapines.

Kompartijos vadovybėje tos laidotuvės 
niekam nerūpėjo. Nereikalinga, netgi nema
loni komedija. Rimtai, labai rimtai j laidotu
vių reikalą pažvelgė buvę Rajko draugai. 
Pirma smalsumo, paskui baisumo jausmų 
išjudintos prisidėjo ir žmonių minios'. Juk 
Laszlo Rajk per paradoksą tapo antistalini- 
nės rezistencijos simboliu, pačios partijos su
tvertų simboliu, vadinasi, — leistinu simbo
liu. Tai buvo pirmas kartas, kad "neklaidin
goji” kompartija prisipažino klydus. Tai pir
ma proga visam kraštui demonstruoti opozi
ciją Stalinui.

Jausdama plačiųjų masių sujudimą, bet 
jų jau nebebijodama, Julija Rajkienė raštu

už trijų dienų. Vyriausybė pakviesianti net .alavų vizito (tikrumoje norėta tą komediją 
700-tus svečių. O pati Rajkienė galėsianti atlikti koekubiauaiai...).

koma, kad ji (pakaruoklio Rajko žmona) 
reikalauja tik laidotuvių ir daugiau nieko. 
Jeigu įvyks kokių incidentų,.— o tai, jos 
nuomone, galėtų įvykti tik per provokaci- .

ją, — ji, Rajkienė, už tai neatsako.
Kompartijos numatytai laidotuvėse 

dalyvauti 'atrankai pasipriešino įmonių dar
bininkai. Iš įmonių atvyko ne po du tris, bet 
šimtais ir tūkstančiais.

"Šios laidotuvės ne Rajko, bet drauge 
ir Rakoszio laidotuvės ...", — kalbėjosi žmo
nės. šią 200,000 tylos demonstraciją ir rei
kėtų laikyti pirmąja vengrų "spalio revoliu
cijos” diena. Ji dar praėjo be incidentų. Ta
čiau šiomis laidotuvėmis ir prisipažinta prie 
"didžiojo Maskvos melo”. Su Rajko palaikais 
kapų duobėje dingo ir partijos "neklystamu
mo dogmos” palaikai.

O tąsyk, bylos metu, viskas vyko taip 
sklandžiai, — perdaug sklandžiai. Dabar, 
1956 metais, po 7 metų, tos pačios "neklai
dingos Maskvos" vardu skelbiama nauja "ne
klaidinga tiesa”: visa tai tebuvę blogos va
lios stalinistų intrygos. Teisėjų apsirikimas. 
Imperialistų sabotažas. Ir vėl: traukti atsa
komybėn nusikaltėlius, gelbėkit komunizmą 
nuo išdavikų ...

Taigi. Bet vyriausias atsakovas; 65-ių 
metų "bulviagalvis” Rakoszi, kartu su mon
gole žmona, liepos mėnesį "dėl amžiaus” pa
sitraukęs iš partijos vadovybės, atlikęs "kri
tiką ir savikritiką” bei pasmerkęs "asmens 
kulto” žalingas pasekmes ■— taigi, draugas 
Rakoszi jau Sovietų Sąjungoje.

Rajko lavonas pašarvotas rinkiniame 
karste, netoli kapinių, prie Kossutho muzie
jaus portalo. Vyriausybės vardu ministerįs 
pirmininkas. Antai Apro prityrusio raudotojo 
verkšlenimu pareiškia:

"Mes apgailestaujame, kad pati- 
šmeižtams,kėjome tiems piktiems
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Kodėl po Kalėdų seka senos bėdos?
Sakoma: Kalėdos, Kalėdos, o 

po Kalėdų seka tos pačios bėdos.
Pilnai tajp nėra, kaip tame 

priežodyje sakoma. Juk po Ka
lėdų kartais būna didesnės bė
dos, o kartais mažesnės.

Be bėdų nei žmogaus, nei tau
tos gyvenimas nebūna ir negali 
būti. Bet kaip paskirų žmonių, 
tai taip ir tautų gyvenimas ga
lėjo būti geresnis praeityje, ga
lėtų būti geresnis dabar, o atei
tyje galėtų dar labiau pagerėti.

Paskirų žmonių ir tautų gyve
nimo pagerinimui receptas arba 
būdas buvo paskelbtas per pir
mąsias Kalėdas. Tas išreikšta 
angelų giesmėje Garbė Dievui 
Aukštybėse ir taika geros valios 
žmonėms.

Vėliau, 30-čiai metų praslin- 
kus^ Kristus mokė žodžiu ir sa- 
vį-gyvenimo pavyzdžiu, kaip rei
kia gyventi, kad bėdos sumažė
tų.

bė, kad kreipsis į Jungtines Tau
tas dėl Tirolio austrų, kalbančių 
vokiškai. Mat Tirolio pietinė da
lis, kur gyvena austrai ir kalba 
vokiškai, po pirmojo pasaulinio 
karo buvo priskirta prie Itali
jos. Italai su tais austrais elgia
si taip, kaip lenkai elgėsi su lie
tuviais ir kitomis tautinėmis 
mažumomis savo nepriklausomo 
gyvenimo metais. Italija sten
giasi tuos austrus nutautinti, 
Austrijos vyriausybė užsistojo 
už savo tautiečius ir reikalavo

tam kraštui autonomijos. PasI-’ 
tarimai buvo vedami su Italijos 
valdžia, bet be gerų pasėkų. 
Austrijos valdžia skelbia, kad 
kreipsis Į Jungtines Tautas tėl-. 
Bingumo ieškodama. ‘; • : t

Iš šalies žiūrint, negalima at
sistebėti iš tokio reiškinio. Tik 
žiūrėkim: dviejų katalikiškų 
tautų vyriausybės negali susi
tarti. Skriaudžiamoji pusė ruo
šiasi ieškoti teisingumo įstaigo
je, kur dominuoja masonai, ma
hometonai, pagonai, eretikai, 
bolševikai ir žydai. Kodėl kaią- 
likiškos Austrijos vyriadsybė 
neątsišaukia į katalikišką pa
saulį, kad priverstų Italiją^ vy
riausybę laikytis teisingumo?

tąsiĮstaigos. Mūsų korespbriden-1 
tal’praneŠa,- kad Kruščėvas BU’Jnis 
savo Mūrais yra atsidūręs prieš 
didelluš sunkumus, ir'kyla rim- 
;tM?iiaislmas, ar jis ilgai išri- 
.■lįjįj’šfi?' .. j

Rusijos paskolos lakštaiyra 
nusavinti ir tapę beverčiais^ 
.vietįj y&liuta praeitą mėnesį nu- 
krito ®07o. Jų' aukėė. atsargos 
yra tiek Bumažėjusios, jog tjU 
jaU nobepšjėgia iš karto apmo
kėti Kanadai už grūdUB, o moką 
da'|imis”. ' .'ų;?,.’ J

Toliau jis sako: 1 ’ :

Tautos iš Kristaus nepasimokė
Keleto šimtmečių bėgyje Eu

ropos tautos buvo apkrikštytos. 
Jos pasivadino krikščioniškomis. 
Reiškia, žmonių ir tautų bėdos 
turėjo sumažėti. Ar taip vyko? 
Ne.

S k a u d ž iausiosios žmonijos 
rykštės — nesantaika, ginčai, 
nesutikimai, karai — krikščio
niškąsias tautas plakė po seno
vei. Tautose viešpatavo nelygy
bė, susiskaldymas į luomus.

Per šimtmečius krikščioniško
se tautose .iešpatavo baudžia
va. Apie lygybę, demokratiją, 
socialį teisingumą pradėta kal
bėti ir jį vykdyti tik vėlesniais 
laikais.

Kodėl per tiek daug šimtmečių 
nebuVo sukurta krikščioniška 
taika ir krikščioniškas sugyve
nimas krikščioniškų tautų tar
pe? Kodėl tose tautose nebūva 
sukurta ūkinė santvarka, pa
remta Kristaus mokslu?

Todėl, kad to niekas tada nei 
nebandė daryti. Niekas tada ne
mokė, kad»Kristaus mokslas rei
kalauja, kad tautos privalo san
taikoje gyventi. Niekas nemokė, 
kad valdovai privalo sugyventi, 
kad negali vieni su kitais pyktis 
ir gink, Dieve, nepakelti ginklo 
prieš vienas kitą.

Kur ieškos teisingumo?
Austrijos vyriausybė paskel-

KOMUNISTINĖ IMPERIJA GRIŪVA?
JAV vyriausybė stengiasi, susiduria vis su didesniais sun- 

kad visuomenė, įbauginta "sput- 1 
nikų” ir Kruščevo grasinimų, 
būtų pasirengusi skirti galimai ■ 
didesnes sumas karo reikmenų : 
gamybai. Galbūt, esamomis są- ; 
lygomis tai ir yra tiksliausia. <

Tačiau ligšiol dar neišspręstos 1 
varžybos tarp atskirų karinių 
žinybių vis dar bereikalingai te- 
beaikvoja dideles pinigų sumas. 
Tos beprasmės varžybos bei gin
čai kaip tik ir padėjo sovietams 
pralenkti amerikiečius, išmetant 
erdvėn pirmąjį satelitą. Tie pa
tys ginčai atsiliepė nesekme per 
bandymus Floridoje. . j

Antroji priežastis, suteikusi 
pirmavimą sovietams, buvo ne
pakankamas ligšiol mokslininkų 
įvertinimas, klaidingai supran
tant laisvę jaunimo auklėjime ir 
nesirūpinant mokslininkų prie- 
auglium. Kol amerikiečiai neiš
moks įskiepyti jaunimui draus
mės ir pagarbos auklėtojams, 
kol mokslo vyrams nebus sutei
kiamas atitinkamas finansinis 
atlyginimas bei priklausanti pa
garba, tol mokslininkų stigs, ir 
tai gali turėti lemtingos įtakos 
visai JAV ateičiai.

Jau yra ženklų, kad šiose sri
tyse pradedamos reformos, ir, be 
abejo, tie trūkumai bus suma
žinti ir, laikui bėgant, visai pa
šalinti.

Bet reformos nėra įvykdomos 
per trumpą laiką, ir todėl gali 
atrodyti, jog Amerika galėtų vis 
labiau atsilikti, o sovietai įgauti 
vis didesnį pirmumą. Tačiau, re
miantis žiniomis, kurios kažko-’ 
dėl vengiamos paskelbti plačio- 

• je spaudoje, sovietinė valdžiai

kūmais.
William J. Baxter, kuris vado

vauja didelei įstaigai, rinkdamas 
žinias per savo korespondentus 
ir vėliau jas pateikdamas biznio 
Įstaigoms bei kitoms organiza
cijoms, paskutiniame savo ap
linkraščio numeryje išspausdino 
Įdomų straipsnį "Rusijos komu
nistinė imperija griūva”. Jis ra
šo:

"Sis pranešimas nebus skel
biamas viešojoje spaudoje, nes 
to neleis tam tikros užinteresuo-

‘ Toliiu jis sako
"Pabėgėlių skaičius iš, Ryti

nės Vokietijos pastaruoju nietu 
padidėjo 50%. 110 mil. pavęrg-’ 
tų žmonių tarpe siaučia tokia 
didelė bedarbė, jog sovietai na
grinėja projektą siųsti darbinin
kus į šiaurinę Afriką ir kitas 
pasaulio dalis. Vagystės, kyšiai 
ir kitoki nusikaltimai Sov. Są
jungoj^, ir jos satelitų kraštuo
se tiek padidėjo, jog jau nebe
įmanoma su jais kovoti,,., Pvz., 
praeitais metais įvykdyta per 
100,000 tokių nusikaltimų, nu
bausta 2500 įvairių valstybinių 
įmonių direktorių.

Molotovas ir kiti sovietiniai 
vadai pasiųsti Sibiran, kad nu
malšinus minią, kuri gali "sprog
ti” bet kurią dieną, čia kalbama 
ape "sprogimą”, kuris gali įvyk
ti ne po 3 ar 10 metų, bet šių 
metų bėgy”, (mano pabr.).

šį pranešimą patvirtina ir Sov.
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SERVING THE FINEST CHINESE AND AMERICAN FOOD

3048 ST. CLAIR AVĖ. PR 1-0190
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tai konstatiio 
pagyros ir i _____
mai yra dlddįa burbulas, sie
kiant pridengti jjįyą silpnybę Ir 
išvengti vidinio Mįmgimo.
Į-Gal Idarf nėflgąt įtriikus, pa
vergtieji sulauks-laisvės ir te
roro ‘ imperijos • ĮĮįjįimo. Toks 
njdrią ir geros' valios • tautiečių 
linkėjimas su Naujaisiais Me
tais/<’;■

H ' ' • J. žiūrys

KAiUUOtyBNAS ŠVENTAS 
MINĖJIMAS

Baltimorėje Lietuvos kariuo
menė buvo paminėta lapkričio 
30 d. Minėjimas pradėtas mal
da, kurią sukalbėjo kun. Dran
ginis. Įžangos žodyje vet. dr. K. 
Kanauka pažymėjo, kad pasau
lis, siekdamas taikos, Įsivelia ir 
Į karus. Lietuvių tauta per ko
vas dėl laisvės ir savarankišku
mo išsilaiko'pasaulio tautų ei
lėse. Ji bus tol gyva, kol lietu
vis dėl laisvės ir tautos gerovės 
aukos savo gyvybę.

Po žuvusiųjų pagerbimo gen. 
št. pik. ltn. Pranckonis trumpai 
prisiminė kariuomenės atkūrimą 
ir laimėjimus. Jis pabrėžė, kad 
visa tai pasiekta dideliu karių 
pasiaukojimu ir visos tautos vie
ningu troškimu būti laisviems 
ir nepriklausomiems. Tos vie
nybės, kuri buvo anais laikais, 
laibai reikalinga ir dabar lietu
viams, besidarbuojantiems dėl 
Lietuvos išlaisvinimo.

Meninę dalį atliko skautų vy
čių oktetas iš Brooklyno, vado
vaujamas M. Liubefsldo, sudai
nuodamas keletą patriotinių fr 
karinių dainų. Okteto narys L 
Ralys padainavo solo "žaliojoj 
lankelėj”. .^ Gasparo ariją ii 
"KornevlUo vąrpų.*'

Į minėjimą gausiai susirinko 
šių tarpe buvo Baltimorės pašte 
viršininkas adv. W. Laukaiti* 
Dr. A. želvis, poetas adv. N 
Rastenis, ALTo pirm. adv. A 
Grajauskas ir kt.

Po programos "Ramovės” na
riai su svečiais Klevų kambary 
je pasivaišino vakariene ir alų 
čiu.

kurie baigėsi Rajko ir jo draugų 
kankiniu mirtimi, šios iškilmingos 
laidotuves yra paskutinis rehabilita- 
cijos žingsnis, prie kurio privedė 
liaudies valia. Patrauksime teismo 
atsakomybėn visus tuos, kurie yra 
kalti dėl jų mirties. Ir niekad jau 
nebepasikartos tokie baisūs daly
kai”.

Julija Rajkienė klausėsi tų žodžių suak
menėjusiu veidu. Lynojo, ir ji stipriai glaudė 
prie savęs nuo šalčio ir baimės drebantį sū
nų. Veidmainingi "aparatčikai”, krokodilo 
ašaromis verkdami, stumdėsi aplink juodu 
užuojautas reikšdami pasibjaurėjimo jaus-^ 
mų krečiamos minios akivaizdoje.

Pakaruoklis prikeltas. Netrukus pradė
jo vaidentis.

PATI BYLA

Ana baisioji-praeitis, kuri, anot Antai 
Apro, niekad jau "(lebegrįš", — tai buvo 
Stalino patvaldystės era.- "Baisūs dalykai”, 
kurie, kaip jis sakė, nebesikartos, tai buvo 
bylos prieš "titoistus” ir t.t. liaudies demo- 
kiutijos šalyse. Bylos prieš patį Tito, prak
tiškai teisiami} ”in absentia”, bylos prieš 
naują eret'ką bei atskalūną, drįsusį pakelti 
galvą prieš raudonąjį ”pontifex maximus” 
draugą {Staliną. Buvo juk tik vienas- būdas 
santykiauti su Maskva —■ besąlygjnis nusi
žeminimas: pulk po kojom, pats užsidėk
Džingis-Chano pėdą sau ant sprando ir šauk, - tvertame kampe ir jau šeštą dieną stebinčius 
kaip tau miela po ja. Stalinas išnaudojo 
kiekvieną, kad ir mažiausį nepaklusnumą, 
kad pakartotų šią sceną.

Taip ir su "titoistine erezija”. Stalinas 
ją pasmerkė tam, kad dar labiau ir dar bru
talesnėmis priemonėmis sutvirtintų savo'val- 
džią "Išlaisvintoje” Rytų Europoje* Todėl

buvo skerdžiami — Rajkas Vengrijoje, Trai- 
čo Rostovas Bulgarijoje, Rudolfas Slanskis 
Čekoslovakijoje. Kiti, kaip Lenkijos Gomul- 
ka, atsidūrė kalėjime. Lojalūs kolaborantai, 
kaip pvz. čekų Jan Masarykas, buvo nugala
byti kitais būdais. Snigo ir lijo apkaltini
mais titoistine erezija prieš asmenis, kurie 
dešimtmečiais vadovavo savo kraštų kom
partijoms.

Tuo norėta atbaidyti kitus komunistus 
nuo pagundos daryti skirtumą tarp Rusijos 
interesų ir savojo krašto reikalų. Kas tik apie 
tokius dalykus svajojo — tapo "išdaviku, 
kapitalizmo agentu, šnipu, riezniku ir vagi
mi”. Rajko byla buvo modelis kitoms:

"Gerbiamas Liaudies Teisme, ši 
byla yra nepaprastai svarbi. Neper
dėdamas galiu pasakyti: šios bylos 
svarba yra tarptautinė. Kaltinamų
jų suole čia sėdi ne tiktai Rajkas ir 
jo sėbrai; jame sėdi ir jų darbdaviai 
užsienio'kapitalistai, Belgrade ir Va
šingtone ...” — bylos kaltintojas, 

Liaudies Proku oras Dr. Alapy, čia padarė 
reikšmingą pei trauką. Dėjosi nei nematąs 
kaltinamųjų, susodintų vienoje eilėje, su po
licininku prie kiekvieno, šalto marmuro sa
lėje. Dr. A'apy dėjosi nematąs nei trijų šim
tų "žiūrovų”, atrinktų ir šimtą kartą "per
koštų darbo žmonių” iš įvairių įmonių. Ne, 
r.e tie jam svarbūs. Jis visą laiką težiūrėjo 
į žurnalistus, sėdinčius raudonais lynais ati-

riko darbininkas Lajos Simon. Toliau Dr. 
Alapy kalba jau pakeltu balsu:

”Kas būdinga šioje byloje, drau
gai teisėjai? Pirmiausia tai, kad kal
tinamųjų suole sėdi Vengrijos liau
dies respublikos mirtini priešai. Nuo 
kitų mūsų priešų, stovėjusių mūsų 
demokratiškų teismų akivaizdoje, šie 
priešai skiriasi tuo, kad jie nebuvo . 
atviri priešai, __ o slapukai, kurie
savo puolimus vykdė, jsiknisę į mūsų 
partijos ir vyriausybės vadovaujan
čias vietas. Prieš muą Sėdi besiran
gančius, klastingos gyvatės. Tai prie
šai pavojingesni, daugiau keršto už
sipelnę už visus kitus". <

Ir vėl prokuroro galva krypsta žurna
listų link:

"Tiesa, visi ligšiol demaskuoti 
liaudies priešai buvo užsienio kapa- 
talizmo samdiniai. Toki yra ir dabar 
čia kaltinamieji. Tačiau ypatingas 
šios bylos pobūdis yra tas, kad čia 
teisiamas vyriausias imperialistų 
agentas ir ryšininkas: jugoslavų kli
ka, Tito ir jo gauja, kurie Jugosla
vijoje pasiglemžė valdžią ir laiko Ju
goslavijos tautas pavergtas”.

Yla išlindo iš maišo. Vadinasi, čia teisia
mas visai ne Rajkas, p patsai Tito su "gau
ja”.

partijos pareigūnas, vidaus ir užsie
nio reikalų ministeris, buvo klastin
gas šnipas, svetimų jėgų įrankis, są
mokslininkas, suktas banditas, Įsiti
kinęs fašistas, jugoslavų agentas.

Tačiau ši byla demaskavo ir da
bartinę Jugoslavijos vyriausybę, 
amerikiečių imperialistų talkininkę, 
kaip paprasčiausią-špionažo agentū
rą. Bylos eiga parodė, kad kaltina
mųjų ryšiai sn titbistais ir imperia
listais jokiu būdu neprasidėjo po ži
nomo Kominfonno nutarimo. Tie ry
šiai yra senesnės datos.

"Prieš pasiutadiuB šunis yra tik 
vienas vaistas — užmušti...”

O taip, prokuratūros romanas buvo tik- 
šedevras. Kaip puikiai viskas suderinta,

ir aprašančius bylos eigą: (Jų tarpe didelis 
būtys vakariečių spaudos atstovų, kurių me
džiaga čia ir pasinaudota).

Prokuroro žvilgsnis krypsta į teismą: 
pirmininkas Peter Janko, nariai —- žurna- . 
iistas Sandor, Barės, ūkininkas Jozeef Cseh, 
fabriko darbininkė Gyula Kauta, odos fab- .

ras 
kokia ištisa įrodymų grandinė! Komunistinė 
logika tokia logiška, kad net kvapą užima. 
Visad reikalingasis kapitalistų agentas atsi
randa reikiamu laiku ir reikiamoje vietoje. 
.Bet, tai dar tik vieni juokai ir nemokšų-dile- 
. tanių darbas, kai vėliau palyginsime su Rps- 
tovo byla Bulgarijoje.

Rajkas ir jo draugai prisipažįsta be są
lygų, stačiai entuziastingai. Kiekvienas — 
pats sau didžiausias kaltintojas.. Kai pro- 
kuroras' ką nors užmirštą, jie patys nepra
šyti japi primena, kad tik, gink, Dieve, nė

šiuose posėdžiuose padaryti parelški- būtų kas, panąiršta. • 
mai. pilnai patvirtina kaltinamąjį: Įdomjis kaltinamieji: vienas — užsienių

. aktą. Kasei įrodyta? r

.......----------
^u^ augščta«taąissorietųordJtaia?NudlaidtalT^*:

goslavų tarnyboje prijungti Vengriją prie 
Jugoslavijos. Mušasi Į krūtinę dėl savo "pik
tų siekimų” ir noro nužudyti "partijai ir 
draugui Stalinui” ištikimus vengrų komu
nizmo vadovus — Rakoszį, Parka* Geroe. 
"Bažinasi” sabotavę krašto ūkį ir nuolat iš- 
davinėję amerikiečių žvalgybai svarbias 
valstybines paslaptis.

Štai, 40-ties mėtų amžiaus, juodplaukis 
Lašalo Bajk. Jo veide Įrašyti revoliucionie
riaus ir fanatiko bruožai. Pusę savo gyveni
mo ištikimai tarnavo kompartijai visa savo 
inteligencija, dinamika ir fanatizmu.

l#0t metais Vakarinėje Vengrijoje gi
męs batsiuvio sūnus, jau studentaudamas 
Įstoja Į komunlstin] sąjūdį, 1932 metais pir
mą kartą suimamas. Iš kalėjimo paleistas, 
vėl ima organizuoti komjaunimo kuopeles 
Vėl, suimamas ir vėl paleidžiamas. Kartu su^> 
žmona darbuojasi toliau, vis už. draugą Sta
liną Dragoje Ir Bratislavoje. 1986 metais su 
žmona tęsia veiklą Prancūzijoje. Vyksta į 
Ispaniją, kur skiriamas tarptautinės briga
da* partiniu sekretorium ir pojitkomisaru. 
Priklauso "Rakoszi” vardo batalionui (pats 
Bątasąi tada sėdėjo Vengrijoje kalėjime). 
Prieš pitatido karo pataiką, mūšyje ties

"Kartoju, augštasis teisinę, kad 
šiuose posėdžiuose padaryti parelški- 1 
mai. pilnai patvirtina kaltinamąjį:

T i ' n -i ' s‘i • reikalų njinisteris, kitai — armijos marša- Priėš ąltatinio karo pataiką, mūšyje ties
Ląszlo; Rajk yra policijos" šnipas , / , . . , . Ebro upe, sužeidžiamas, -vėliau lnternuoja-jau nuo 1981-jų .metų. Įrodyta.ikad las, trečita —? CK narys, ketvirtas — diplo- .'rj: . .. .....

jis per ištisą dešimtmeti įdavinėjo matas, iiėnktas — 
Horthy režimo policijai visą darbi- 
ninkų^ogrindĮ. Įrodytą,? kaT jis Is- feMa* - ven«n» r*dlofo 

rius, Įrodyta. kad jis pėrėj 
zų kariuomenės žvalgybos 
me Būreta**1',(antrojo skyri-^,, ,
nybon. Įrodyta, fkad jui palaikė ryšį ir džiaiųpmtaai jte stata RrtataiiBti butą f 
ŽiWs^5StlŽĄSSb? taoitallzmo Doitelioa. nei MLttaa Oeštaoo

^u žmona 
hau(Vokiėti-
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(B«a daugiau)
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truojamos naujos

(Bus daugiau)

stebint, 
moterų balinės suknelės.'

DIRVA
LAUKIA

JŪSŲ TALKOS!

• 100'; lAmbswool
• 100'< Wool C'rew Neek

gamintojo atsargą

slaptosios žvalgybos dokumentai, kurie nesunaikintiidatsko { vo- 
_},.|fadrą sieną, 

bet surinktų vertingų informacijų ne ką daugiau, kaip vokiečiai

Didelis išpardavimas! Pirmas mūsų istorijoj, šio dydžio!
mintojo, daug sutaupysit! Pasirinkimas dilelis... kainos yra neprilyginamos! Dydžių 
3G iki 46: raudonos, pilkos, juodos, charcoal-‘te. Pirkite tuoj.

Vokiečių karine slaptoji žvalgyba 
paskutiniojo karo metų •. '■

sovietu^"
Atpaaakajs U S,

• . . ■ i- - - ■
Nesitikite, kad teka su rusais kariauti

Žinių rinkimas Sovietų Rusijoj: sunkiai vystės, nes netui
ta bendros sienos. Be to, visi ūkiniai ir prekybiniai santykiai bu 
sovietų valdžios {staigų rankose, — taigi, privačios kelionės bu 
labai retos: pasiųsti keliaujančius prekybos agentus nelmanon 
1921-27 metais, kai rusai dar duodavo konsesijas ir kviesdavo vo
kiečių specialistus pramonei bei žemės ūkiui atstatyti, dar kai 
kurios Rusijos dalys buvo pasiekiamos. Tačiau (parešgotoelM įmo
nės, neskaitant labai retų išimčių, griežtai atsisakė bendradar- 
Mauti žinių rinkime. ■ ‘ ' ;.į

Antra , vertus, tuo metu vokiečių kariuomenės, vadovybė 
neturėjo jokio didelio intereso sužinoti apie rusų armiją. Ją dau
giau Įdomavo Lenkija, nes nesiskaityta, sų galimybe, kad Sovietai 
galėtų būti priešais. Santykiauta draugiškai pasikeičiant įvairio
mis žiniomis.

Sunkieji ginklai, kurių gamyba foMečiams Vemlio sutar
tis draudė, buvo gaminami Rusijoj. Prie tų ginklų p< nimo 
nemažai prisidėjo vokiečių epecialbtai, turėjusieji toja ,srityje 
daug patyrimo iš pirmojo pasaulinio karo ir dabar padėdami Ru
sijai ginkluotis. Todėl apie rusų modernius sunkiuosius ginklus, 
taip pat aviaciją bei kariuomenės pajėgumą, vokiečių karinė žval
gyba buvo orientuota. Kruopščiai dirbant, iš daugelio mažų pra
nešimų pavyko daug ką sužinoti ir apiė sovietų karo talvynąjąei 
jo bazes. > i a Ijįf

Koke sunkus žinių rinkimas buvo Rusijoj, para 
slaptosios žvalgybos dokumentai, kurie nesunaikinti neteko į vo
kiečių rankas. tNors lenkai turėjo su sovietais ilgą,IT

Lenkiją migalijui tuoj susirūpinta
Vos tik pasibaigus karui su lenkais, vokiečių ir rusų armi

joms susitikus, tuoj imta sustiprintai rinkti žinias apie sovietų 
kariuomenę. Buvo panaudoti savieji, o taip pat ir buvusieji lenkų 
agentai. Kai 1941 metais, birželio mėn. prasidėjo karas »U Rusija, 
jau turėta aiškus vaizdas apie Lenkijoje esančius sovietų dali
nius, jų paskirstymą, apginklavimą, aerodromus irt.L

Pažymėtina, kad rusai kaip {manydami stengėsi apsisau
goti nuo "smalsuolių”. Visur, kur tik siena neėjo vandeniu, jie 
statė stiprias kliūtis. Pirmiausia spygliuotų vielų užtvarą. Ųž jos 
10-15 metrų juosta, suartą ir suakėtą, kad kiekviena pėda būtų 
matytis. Visur sėdėjo rusų sargybiniai, dažnai su šunimis. Vielų 
užtvara aprūpinta aliarmo įtaisais, nors dažnai ir primityviai 
įrengtais. i ;;|

Toliau sekė platokas pilnai evakuotas ruožas ir iki $0 kilo^ 
metrų j rytus — draudžiamoji zona, kurioje be specialaus leidimo 
niekas neturėjo teisės pasirodyti.

Agentų parinkimas Ir aprūpinimas sudarė daug rūpesčių 
ir kruopštaus darbo. Tegalėta panaudoti tik. gerai kalbą mokan
čius, savo išvaizda į akis nekrintančius asmenis. Juos reikėjo ap
rūpinti atitinkamais rūbais, bet ne vien tik viršutiniais. Baltiniai, 
batai, degtuvai, tabakas ir cigaretės — nemažiau svarbūs dalykai. 
Vien svetimos kilmės saga galėjo sudaryti pavojų. .

Sunkiausia buvo parūpinti būtinus dokumentus, čia neuž
teko asmens liudijimo-paso, bet reikėjo ir pažymėjimų, įrodančių, 
kad liečiamasis turi teisę atitinkamoje srityje keliauti ir į atitin
kamą vietovę vykti.

Vokiečių karinė slaptoji žvalgyba prieš pat kąra pradžią 
nustatė, jog buvusioje Lenkijoje stovi net 77 rasų pėstininkų di
vizijos. Generalinis štabas abejojo tų žinių tikrumu ir laikė jas 
perdėtomis, tačiau vykstant karo veiksmams jos pilnai pasitvir
tino.

Didėlius kryžiaus kelius turė
jo pereiti ir kliūtis nugalėti Cle
velando vokiečių laikraščio re
daktorius-leidėjas Stefan Deu- 
bel, kol pagaliau lapkričio 15 d. 
iŠ WEWS stoties pavyko trans
liuoti pirmąją televizijos valan
dą, pavadintą ”Old Country 
Show”.

Jau pati pirmoj i transliacija, 
kurios nekantriai laukėme visi, 
kurie jautėme tikrąją šios pro
gramos paskirtį, praėjo gražiai 
pasisekusi. Tatai patvirtino dau
giau negu šimtas laiškų, telegra
mų bei telefoninių atsiliepimų, 
pasiekusių tiek televizijos sto
ties vadovybę, tiek šios progra
mos organizatorių.

Be abejojimo, irzlus kritikas, 
ir ypač toks, kuriam nelabai ar
ti širdies bet koks europinių tau
tybių savarankiškas pasirody
mas, visuomet ras priekabių, tuo 
labiau tautinėje televizijos pro
gramoje, tačiau nuoširdus žiū
rovas negalės nepastebėti pa
žangos ir palaipsniui vis daugiau 
besireiškiančio televizijos plony
bių patyrimo, kuris jau šiandien 
jaučiamas dviejų mėnesių am
žiaus savaitinėse ”Old Country 
Show" televizijos valandose.

Ckvelande vokiečių organi
zuojama televizijos programa 
Buvo nebe pirma tos rūšies te
levizijos programa JAV ribose. 
Iki šiolei jau keleri metai tai po 
valandą, tai po pusvalandį kas 
savaitę turi vokiečiai New Yor- 
ke, St. Louis ir Los Angeles. 
Atseit, clevelandiškiai būtų pa
gal eilę ketvirtieji. Tačiau cleve- 
landinė televizijos valanda turė
jo skirtis ir praktiškai labai ski
riasi nuo anų savo programos 

. pobūdžiu, kuris ją iškelia iš vie- 
leris nutarė Karpatų .Ukrainą perleisti Vengrijai. Tas žingsnis nos kurios paskiros tautybės 
OUN sluogsniuoBe iššaukė didelį nusivylimą. Karpatų ukrainie- (šiuo atveju vokiečių) rėmų, 
čiai pasipriešino ginklu prieš įžygiuojančius vengrus ir turėjo 
nemaža kruvinų nuostolių. Taip pat daug jų buvo suimta. Canariui 
pavyko atsiekti, kad pastarieji būtų perduoti vokiečaims. čia jais 
rūpinosi karinė slaptoji žvalgyba.

Vokiečių generalinis štabas turėjo intereso atitinkamai pa
veikti ukrainiečius, tarnaujančius lenkų armijoje. Tikėtasi, kad 
jie perbėgtų vokiečių pusėn, jei čia būtų atskiras ukrainiečių 
korpas. Todėl karinės slaptosios žvalgybos apmokytos jų grupės 
buvo numatytos panaudoti rytinėje Slovakijoje. Karui prasidėjus 
jos privalėjo įsiveržti Galicijon ir pasiskleidę lenkų užfrontėje 
organizuoti savo tautiečių tarpe partizaninį veikimą prieš lenkų 
armiją, ii to tikėtasi turėti daugiau propagandinės-politinės nau
dos, nei-kariniu atžvilgiu kokių svarbių pasisekimų.I •

Tačiau prieš pat karo pradžią pasirodė, jog visi tie pasiruo
šimai buvę veltui. Hieleris ir Ribbentropas nusprendė rytinę Ga
liciją atiduoti rusams. Karinei slaptajai žvalgybai neliko nieko 
kito, kaip atitraukti nusivylusius ukrainiečius iš srities į rytus 
nuo San upės.

OUN finansiniai rėmė j USA emigravusieji ukrainiečiai, 
tenai susibūrę Į {vairias draugijas.

1936 metais vokiečių karinė slaptoji žvalgyba prie Chiem- 
see ežero, j akis nekrintančioje vietovėje,, pradėjo kariniai apmo
kyti jaunus ukrainiečius. Daugiausia dėmesio kreipta į puskari
ninkių, paruošimą pusiau partizaniniam karui. Paskiros grupės 
apmokytos jau minėtoje laboratorijoje Berlyne-Tegel ir Quenz 
dvare prie Brandenburgo, čia ruošti specialistai sprogdinimams 
ir sabotažo aktams.

Karpatų Ukrainos ir Galicijos klausimai suardo santykius
šiuo pianu, kuris lietė ne vien ukrainiečius, bet ir kitas 

rytų mažumas, ypač turkų kilmės, smarkiai jdomavosi japonai. 
Mat, skaitlingas emigrantų būrys buvo Mandžurijoje ir iš ten 
ieškojo ryįių su japonais. (Sovietų Rusijoj yra apie 45 turkiškai 
kalbančios tautelės bei gentys. Tai faktiškai mongolų kilmės žmo
nės, gyvenantieji Turkestane, tarp Uralo ir Volgos, paskirose 
Kaukazo dalyse, Sibire ir iki 1946 m. Krime. Maždaug 20,000,000, 
beveik visi mahometonai. L. S.).

Vokiečių-ukrainiečių bendradarbiavime susidarę draugiški 
santykiai turėjo išlaikyti sunkų bandymą 1939 metais bespren
džiant karpatų ukrainiečių klausimą. Jau daug nepasitenkinimo 
sukėlė 1938 metų, lapkričio mėn. 2-os dienos Vienos nutarimas, 
kurią sprendė ukrainiečių ir lenkų reikalavimus. 1939 metais Hit-

{ darb« įtraukiami rusii emigrantai
Be tiesioginio šnipinėjimo Sovietų Rusijoj turėtas dar ir 

kitas žinių šaltinis. Tai rusų emigrantai — karininkai bei civiliai, 
kurie po revoliucijos pabėgo j vakarus. Daugumas susitelkė Pa
ryžiuje, bet nemaža jų buvo ir Berlyne (1918-1933 m.).

Prisitaikyti prie naujo gyvenimo Vokietijoj jiems sunkiai 
sekėsi, ,nes dauguma tik tą temokėjo, ką karo akademijose buvo 
išmokę. Vis dėl to, kai kurie dar palaikė ryšius su Rusijoj liku
siais ir iš to retkarčiais gaudavo naudingų informacijų. Pažy
mėtina, kad dalis jų buvo.suklastotos, skirtos vokiečių karinės 
slaptosios žvalgybos klaidinimui.

Užsimota ir palaipsniui siekia
ma šią programą skirti apskritai 
europinės kultūros reprezentaci
jai. Ir štai dėl to ji tampa reikš-1 
minga ir mums. Tokio platesnio 
užnugario ir tvirtesnio pagrindo 
besiekdamas šios programos or
ganizatorius visai vykusiai pasi
rinko ir patį pavadinimą — Old 
Country Show.

Visai natūralu, kad iki šiolei 
šią programą daugiausia atliko 
vokiečių meninės pajėgos. Ta
čiau čia pat tenka maloniai pa
stebėti, kad nuo pat pirmosios 
transliacijos užsimezgė labai 
glaudus beidradarbiavimas su 
lietuviais. Taip pvz. pačioje pir
mojoje transliacijoje lapkričio 
15 d., t. y. programos atidaryme,

» A* Kr, K

be vokiečių, dalyvavo viena viė- 
nintėlė tautybė — iie' iviai. čia 
labai gražiai pasirodė "Grandi
nėlės" grupė, vad. L. Sag o, pa
šokusi {prastu grakštumu x>ra 
mŪBų tautinių šokių. Nenu įsta
bu, kad šis mūsų šokėjų pat'ro
dymas buvo labai šiltai klaury
tojų {vertintas.

Lietuvių ryšiai su šia televizi
jos programa darosi tampresni, 
ypač po to, kai programos vedė
jo pakviestas sutiko lietuviško
sios reprezentacijos reikalu ben
dradarbiauti muz. Alf. Mikuls
kis. Gruodžio 5 d. didžiąją Old 
Country Show programos dalį 
labai sėkmingai atliko jau Čiur
lionio ansamblis.

Sis čiurlioniečių pasirodymas 
televizijoje susilaukė nepapras
tai gražaus svetimųjų įvertini
mo. Ir tikrai malonu girdėti ta
tai iš svetimųjų, kada mūsiškiai 
patys dažnai arba nebemoka ar
ba kartais ir nebenori taip 
džiaugtis ir didžiuotis čiurlioniš- 
kių ir ypač jų vadovų įdėto dar
bo vaisiais. Gal tas svetimųjų 
susižavėjimas bus naudingas ir 
mums patiems, gal jis primins 
mums, kad mūsiškiai vykusiai 
moka žarstyti meninius deiman
čiukus, kuriuos mes dažnai per- 
mažai vertiname.

Ilgametis Clevelando vokiečių 
choro Schwaebischer Saenger- 
bund prezidentas Henry Gott- 
vvig, tuojau po čiurlioniškių pa
sirodymo televizijoje, pareiškė 
programos vedėjui; "Tai buvo 
nepaprastai šaunus lietuvių pa
sirodymas. Jis įtikino, kaip toli 
dar mums iki lietuvių meninin
kų pasiekto lygio, kurio mes, ne
būdami profesionalai, greičiau
siai iš viso niekada nepasieksi- 

Į me”. O prof. McnBchik, eilę me
tų vadovaująs net trims vokie
čių chorams Clevelande, taip pat 
pastebėjo pridėdamas: "lšgyve-
/----------------------------------------s

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

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

P. J. KERAIS,
609 Society for Savinga Bldg. 

Telef.; MAin 1-1773 
Rezidencija: PENINSULA 252

nau retai pasitaikanti meninį 
pasitenkinimą; ^Purtydamas ir 
girdėdamas lietuvių menininkų 
pasirodymą,televizijoje?’

Labai svarus muzikoj kritiko 
ir kompozitoriaus prof. Walter 
Dale įvertinimas vokiečių laik- 

! raštyje "Waechter und Anzei- 
ger” š. m. grudžio 10 d.: "Ypa
tingai įdomios programos pa-. 

. grindą sudarė Lietuvių Meno 
Ansamblis, vadovaujamas Al
fonso Mikulskio. Iš nepaprastai 
muzikalios trupės, kuri pasirodė 
ne tik su savo tautinėmis daino
mis, bet ir su tautiniais muzikos 
instrumentais — kanklėmis, iš
girdome muzikinį išpildymą, ku
ris prilygsta profesionalų meni
ninkų išpildymui. A. Mikulskis 
mokėjo savo trupę paruošti iki 
tokio aukščiausio meninio lygio, 
kuris turėjo patikti kiekvienam 
klausytojui. Ponia Aldona Stem- 
pužienė pasirodė kaip solistė eu 
gera balsine medžiaga, kurios 
klausytis labai apsimokėjo šim
tams tūkstančių klausytojų”.

šia proga gal reikėtų paste
bėti, kad ir WEWS televizijos 
stoties vadovybė taip pat labai 
gražiai įvertino mūsiškių pasiro
dymą televizijoje. Ansamblio 
pranešėjai Astai Orintaitei bu
vo pasiūlytas ir darbas televi..i- 
jos stotyje.

Pabaigai maža informacija 
klausytojui: Old Country Show 
matoma kiekvieną šeštadienį 
nuo 10:30 vai. iki 41:30 vai. 
(prieš piėt) kanalu 5.

AL Laikfinas

DETROIT
SKAUTŲ SUEIGA

1958 m. sausio 5 d. 5 vai. p. 
p. Masonic Temple, 1700 Hub- 
bard Avė., įvyks Gabijos ir Bal
tijos tuntų sueiga. Po sueigos 
kun. V. Krikščiūnevičius de
monstruos filmą iš Lietuvos gy
venimo.

Visuomenė kviečiama daly-" 
vautl.

• Tranas, dar nespėjęs atsi
gauti po didelių žemės drebėji
mų liepos mėnesį, vėl buvo su
krėstas didelių naujų drebėjimų. 
Nepilnomis žiniomis, skaitoma 
1,500 žuvusių ir apie 100,000 su
žeistu, dingusių ir netekusių pa
stogės.

MEGSTUKAl
4.99REGULIARIAI 7.95

IKI 9.85 VERTĖS

Vyrų megztiniai, garsaus ga-

F*

2'”

• V-neck coliar stiliai
• Novelly Slipover stiliai

• 100'. M'ool Bulky Knits
• Flat Knits

BASEMENT

Pažtu ir telefonu užsakymai ptiipami . . , Šaukit Clfetnry .
• ' *■ t’1

The May Co.’s Bąsement Men’s Fumishings Department 4hd Qn Tha Heights

MAY
Mes nupirkome visą garsaus megstukii

7

Bendradarbiavimas su ukrainiečiais
Emigrantų tarpe buvo keletas rimtų asmenų, su kuriais 

bendradarbiauta jau pirmojo pasaulinio karo metu. Prasidėjus 
rusų revoliucijai vokiečiai rėmė nepriklausomos Ukrainos kūrimą 
su vyriausybės šefu Hetmanu Skoropatzky. Jis siekė autonomines 
Ukrainos caristinės Rusijos rėmuose. Tačiau jau dvidešimtų metų 
pradžioje paaiškėjo, kad tas projektas-yra visiškai, neįmanomas. 
Todėl, kai 1937 metais vokiečių karinei žvalgybai iškilo klausi
mas su kuriomis1 ukrainiečių organizacijomis bendradarbiauti, nuo 
Skoropatzky ir jo pasekėjų atsisakyta.

Pasirinkta OUN — ukrainiečių nacionalistų organizacija, 
’ kuriai vadovavo Konowa|ec. Pastarajam daug.asmeniškų simpatijų 

rodė ir Canaris. Nors savo kilme bei nusistatymu Canaris buvo 
konservatorius-monarchistas, bet jis mieliau pasirinko revoliucio
nierių Konowalec, ne aristokratą Skoropatzky. Tačiau bendradar- 
biavimas su Koncwa!ėc nebuvo ilgas, — jis Olandijoj b(KWD 
agentų buvo nužudytas. Jo kapo priežiūra rūpinosi Canaris,

Organizacijos vadovavimą perėmė Melnyk, buvęs savo laij 
ku vyriausias administratorius ir turto vaidytojas pas Lembergo 
graikų-katalikų metropolitą, grafą Szeptycki, buvusį karininką 
Szeptycki, garbingas senelis, turėjo Galicijos ukrainiečiams ne 
vainikuoto karaliaus reikšmę.

Pasibaigus karui su Lenkija, karinės slaptosios žvalgybos 
Krokuvos: skyrius užmezgė ryšius su Stsphan Bandera, radikaliu 
ukrainiečių nacjonalįstū-yevoUuciomeriumi, kuris Galicijos jaunuo
menėje turėjo nemaža pasekėjų. Deja, tarp Melnyk ir Bandera 
vyravo didelis nuomonių skirtumas; Mainyk griežtoj atmetė Ban- 
deros revoliucin| radikalizmą. Vienybės trūkumas pačių ukrainie
čių eilėse apsunkino ir vokiečių ąų jais, bendradarbiavimą. Padė
tis dar pablogėjo pradėjus kurti Wlassowo armiją, kuri daugiau 
įdomavosi Didžiosios. Rusijos idėja. ,

Mea duodam ir iskeičiam 
Eagle Stamps

VYRU BE RANKOVIŲ MEGZTINIAI 3.95 iki 4.95 vartės
ĮOC'.I vilnos be rankovių megztiniai per galvą ar su guzikais stiliaus. Pil
kos charcoal, juodos, tan spalvos. Taip pat mažas kiekis dryžuotų su gu
zikais stilius. Kaikuri importuota vilna yra šioj grupėj. Maži, vidutiniai ir 
dideli dydžiai. » 'jš • ‘



AR VALIUKAS IR BALTARAGIS 
RUVO BOLŠEVIKAI?

Rodos, praeitais metais gen. i 
št. pik. P. Žilys buvo parašęs į ' 
"Naujienas’’ str. "Ar Valiukas 
buvo komunistas?” Tuojau "N” ■ 
pasirodė prof. Kaminsko str., j 
kuriame buvo rašyta, kad jis ge- , 
rai pažinojęs Valiuką kaip so- • 
cialdemokratą, ir gen. št. pik. 
Žilys neįrodęs, jog Valiukas bu- ; 
vo komunistas.

Caro laikais ne bajorų-vals- 
t iečių vaikams sunku buvo pa- : 
kliūti į aukštesniąsias mokyklas. 
Į jas pakliuvusius plati apylinkė i 
žinojo. Tokie gimnazistai vieni 
kitus irgi gerai pažinojo, nes, 
aukštesnėse klasėse būdami, jie 
darydavo slaptus susirihkimus 
ir ruošdavo vakarėlius su lietu
viškomis programomis.

Mokydamasis Panevėžio reali
nėje mokykloje, aš pažinojau Jo
niškėlio valsč. Meškalaukio km. 
turtingo ūkininko-šunų Baltara- 
Kj-

Pirmojo pasaulinio karo metu, 
rusų kariuomenei iš Lietuvos 
traukiantis, tarp kitų lietuvių, 
pabėgusių Rusijon, pabėgo ir 
Baltaragis, kuris tęsė mokslą 
Voronežo gimnazijoje. Po 1917 
m. revoliucijos pabėgėliai pra
dėjo grįžti j namus. Grįžo ir Bal
taragis.

Anais laikais, skaitydamas 
laikraštį "Dabartis”, sužinojau, 
kad Vilniuje susikūrė Lietuvos 
vyriausybė ir atkuriama jos ka
riuomenė. Tą patį rudenį po Bir
žų apylinkę važinėjo iš Rusijos 
grįžęs karin. Škirpa, kuris buvo 
atvykęs pas mano tėvus, man 
nesant namie, pas Bačkius (dab. 
Lietuvos atstovą Paryžiuje), 
agituodamas, kad jaunimas ir 
kas tik gali neatidėliojant vyktų 
ir stotų Lietuvos kariuomenėn 
savanoriais.

Girdėjau pasakojant, kad iš 
Rusijos grįžęs Baltaragis tuo
jau pradėjo savo kaime daryti 
darbininkų susirinkimus, o vė
liau Joniškėlio miestelio visokių 
amatininkų ir Karpiaus dvaro 
darbininkų susirinkimus. Savo 
namuose jis buvo retas svečias, 
tad juo labai nepatenkinti buvo 
ir jo tėvai.

Nuvykęs j Joniškėlį 1918 m. 
per Kalėdas aš sutikau Baltara
gį, kuris man pasakė: "Gerai, 
kad po tiek metų nesimatymo 
mes ir vėl susitikom. Pradžios 
mokykloje aš darau darbininkų 
ir amatininkų susirinkimą. Gal 
norėsi dalyvauti ir pasiklausy
ti ?”

Bekalbėdami nuėjome į mo
kyklą, kurios klasėje radom su
sirinkusių apie 30 mieščioniukų, 
kurių amžius buvo tarp 16-20 m. 
Susirinkusiems Baltaragis pra
dėjo kalbėti: "Buvau nuvykęs į 
Panevėžį, pas "ujezdo načalni- 
ką” (apskrities viršininką) Va
liuką, kuris man įsakė suorgani
zuoti visus darbininkus ir ama
tininkus Joniškėlio, Pasvalio ir 
Pušaloto valsčiuose. Panevėžio 
darbininkai ir amatininkai gerai 
susiorganizavę, visi dirba išvien 
ir visą uždarbį dalinasi lygiom. 
Po susiorganizavimo amatinin
kams nebus leista dirbti atski
rai. Kas jums draustų priklau
syti organizacijai arba skriaus
tų, tuojau praneškite man, aš 
surašysiu protokolą, kad apskr. 
viršininkas juos nubaustų. Kap
sukas, kuris jau ateina iš Rusi
jos su bolševikų armija sudarys 
darbininkų - proletariato vyriau
sybę, visoje Lietuvoje nustatys 
tvarką ir t.t.”

Matydamas, kuo čia kvepia, 
nieko nelaukdamas, aš pertrau
kiau Baltaragio kalbą ir pasa
kiau :

"Vilniuje jau yra sudaryta 
Lietuvos vyriausybė ir organi
zuojama kariuomenė. Dviejų vy
riausybių ir kariuomenių vieno
je valstybėje negali būti. Su Vil
niaus vyriausybe Kapsukas ge
ruoju nesusitars ir norės ją nu
versti, kad pačiam atsistojus jos 
priešakyje. Tada tarp Lietuvos 
kariuomenės ir rusų - bolševikų 
įvyks karaą, kuris vokiečių nua
lintą Lietuvą visai sunaikins, ir 
krašte kils badas, ligos ir ma-
„ t

ras, koks ištiko Rusiją, bolševi- 1 
kams su menševikais kaitau- 1 
jant. Pralaimėję karą vokiečiai 1 
visur traukiasi — pasitrauks ir 1 
iš Lietuvos. Mūsų pareiga truk- 1 
dyti vokiečiams išvežti iš Lietu- 1 
vos javus ir gyvulius, kad turė- 1 
tumėm kuo žemę arti ir pavasa- 1 
rį laukus apsėti. Besitraukdami ; 
vokiečiai pardavinėja ginklus, o 
Lietuvos vyriausybė supirkinėja 
ir apginkluoja kariuomenę. Gal 1 
paskutiniuosius vokiečius susi
organizavusi Lietuvos kariuome
nė ir nuginkluos. Vieną pistoletą 
už gabalą lašinių ir žirnius aš 
pirkau ir po Naujų Metų išvyks
tu į Lietuvos kariuomenę.”

Atsisukęs j susirinkusius, aš 
pamačiau, kad paltų atlapuose 
visi turi prisisegę po raudoną 
kaspinėlį, ir į jį įsegtas Lietu
vos "Vytis. Tada aš Baltaragiui 
pasakiau: "Matai, tie visi vyrai 
jaučiasi lietuviais ir nešioja Vy
tį”.

Baltaragis nebuvo iškalbus, 
todėl po mano kalbos ir pasta
bos sumišo ir pasakė: "Draugai, 
jei nešiojate raudonus kaspinus, 
tai Vyčio nešioti negalima. Nu
siimkit!” Tada visi pradėjo Bal- 
taragio klausti, kodėl negalima 
lietuviško ženklo nešioti ir t.t. 
AŠ, matydamas Baltaragio susi
nervinimą, išėjau. Tuojau išėjo 
kiti ir pats Baltaragis, bet jau 
prie manęs nebepriėjo, ir aš ne
benorėjau su juo kalbėti.

Vėliau sužinojau, kad suimtą 
Baltaragį sušaudė vokiečiai, ku
rie buvo atvykę j Joniškėlį, kad 
padėjus Stapulionio vadovauja
mam Joniškėlio batalionui at
mušti priartėjusius bolševikus.

1919 m. sausio pradžioje (die
nos nebeatsimenu), išvykdamas 
stoti Lietuvos kariuomenėn, Pa
nevėžyje sužinojau, kad, vokie
čių kariuomenės daliniams ir 
įstaigoms iš Panevėžio išsikraus
čius, tuojau pradėjo eiti "admi
nistratorių” pareigas Valiuko 
siiorganizuoti Ir pareigomis pa- 

' skirstyti "amatininkai ir darbi
ninkai”. Nuvykęs prie mokytojų 
seminarijos rūmų, pamačiau prie 
durų stovinčius civilius su šau
tuvais ir raudonais raiščiais ant 
rankovių. Iš aplinkui stoviniuo
jančių žmonių sužinojau, kad 

1 ten yra įsikūrusi Valiuko įstai
ga ir karinis komisariatas (ko
mendantūra).

Šeduvos gatvėje pamačiau ant 
' gražaus pabalnoto arklio atjo- 

įantį kariškį, kurį tuojau paži
nau — tai buvo Barono rūbų 
siuvyklos siuvėjas (pavardės ne
beatsimenu, rodos, Dapšys), ku
ris buvo apsirengęs rusų taikos 

; meto karininkų šviesia miline ir 
* rusiška kepure.

Mokydamasis Panevėžio reali
nėje mokykloje, uniforminius

drabužius siuvausi Barono ir : 
Pakarnio siuvyklose, todėl paži- : 
nojau ir visus tų siuvyklų siu- i 
vėjus. Toliau sutikau siuvyklos i 
savininką Pakamj, kuris mane : 
sustabdė ir kvietė užeiti į jo na- ; 
mus. Mums einant, Pakarnis pa- i 
sakė: "žiūrėk, tą latrą, Barono 
siuvėją, Valiukas paskyrė ko
mendantu. Jis, tas latras, ir ka- ' 
riuomenėj netarnavęs. Jau ma
čiau grįžusius iš Rusijos kari
ninkus, kurie yra baigę Panevė
žio realinę mokyklą, kaip Geiga 
ir kiti (karin. Geiga buvo Lie
tuvos kariuomenės pulkininku 
artilerijoje, vėliau Panevėžio 
gimnazijoje dėstė matematiką). 
Argi Valiukas negalėjo nieko 
pasirinkti iš pamokytų ir ka
riuomenėje tarnavusių, kad pa
siėmė tą latrą. Ką jis galvoja, 
susidėdamas su chuliganais ir 
vagišiais "amatininkais”, ku
riuos jo šaukiamuose susirinki
muose tik pirmą kartą pama
čiau.”

Pakarnis buvo simpatingas ir 
apsiskaitęs žmogus. Jo nuomo
ne, jei Lietuvoje tvarką pradės 
daryti visokie vagys ir jiems pa
našūs su bolševikų pagalba, tai 
bus tik tarpusavės žudynės, tur
to naikinimas ir badas. Pakar
nis žadėjo palikti namus ir va
žiuoti į kaimą, nes jau sklido ži
nios, kad bolševikai artėją prie 
Panevėžio. Jis skundėsi, kad jam 
nusibodę tie visi paraginimai su 
grasinimais eiti į susirinkimus, 
kuriuose Viliukas "amatinin
kams” liepiąs dirbti išvien ir už
darbį dalintis lygiomis. Viena
me susirinkime Pakarnis pasa
kęs, kad nevisi amatininkai ge
rai žino savo amatą, kai kurie ir 
tingi, o norės gauti gerų ir są
žiningų amatininkų atlyginimą, 
tad nebus lygybės. Tada kažkoks 
su medine koja batsiuvys atsa
kęs: ”Kas nenorės dirbti, aš to
kiam kaukštelsiu plaktuku per 
galvą”.

Išėjęs iš Pakarnių, aš nuėjau 
j Ramygalos gatvę’ ir ten suti
kau kelis pažįstamus, kurie man 
sakė, kad karininkas Variakojis 
su Panevėžio Apsaugos savano- 

' rių-kareivių būriu pasitraukė į 
' Ramygalą. Priėję, rodos, Lauri

naičio vaistinę, pamatėm daug 
rogių, kuriuose buvo prisėdę pil-

na rusų-bolŠevikų kariuomenės, 
iš kurių nugirdom, kad jie nak
čia vykstą užimti Ramygalą. Aš 
Bavo pažįstamiem pasakiau, kad 
reikia kaip nors tuojaū apie tai 
pranešti į Čia pat at- I
sirado ir nuo Surviliškio kilęs 1 
vienas ūkininkas, kuris buvo at- , 
vykęs pas savo vaiką, kuris mo
kėsi Panevėžio gimnazijoje. At- : 
sirado ir gimnazistas Urbšys, ; 
(užs. reik, ministerio brolis), : 
kuris irgi norėjo vykti į Lietu
vos kariuomenę. Nakčia tas ūki
ninkas mus nuvežė į Urbšio tė
viškę apie Surviliškį, o ant ryto
jaus buvome nuvežti į Kėdai
nius, kur jau radome karinin. 
Variakojį ir kitus karininkus su 
nemažu skaičiumi savanorių-ka- 
rių.

Kada buvo siunčiama parvežti 
šaudmenų iš Kauno, aš su Urb
šiu nuvykome Kaunan ir įstojo
me į pirmąjį raitelių eskadroną, 
o vasario mėnesį jau dalyvavo
me Jezno kautynėse prieš bol
ševikus, kurie gręsė Kaunui su 
persikėlusią iš Vilniaus vyriau
sybe ir visomis įstaigomis. Ant
rą kautynių dieną bolševikai bu
vo žiauriai sutriuškinti ir pavo
jus Kaunui pranyko.

Valiukas ir Baltaragis, matę 
Rusijoje sužvėrėjusiu rusų tar- 
pusaves skerdynes, turto nai
kinimą, kas privedė prie bado, 
visvien laukė į Lietuvą ateinan
čio Kapsuko su rusų-bolševikų 
armija, nuo kurių rankų ir gink
lų dar nebuvo' spėjęs nudžiūti 
nekaltų rusų pralietas kraujas. 
Argi bereikia dar aiškesnis! įro
dymo, kad tie du paminėtieji 
asmenys buvo bolševikai? Ar 
verta juos ginti ir tebelieti aša
ras, dėl kurių atsiminant iš bol
ševikų — kraugerių Panevėžį ir 
ginant Kėdainius žuvo, ar tapo 
invalidais tikrieji^Lietuvos sū
nūs— Lietuvos kariuomenės kū
rė j ai-savanorial t

Puikiai žinodami, kad į su
darytąją Lietuvos vyriausybę 

■ įeina ir socialdemokratai, ar Va- 
i liukas su Baltaragiu negalėjo su- 
i sirišti, gauti instrukcijų iš jos
• ir dirbti valstybės atkūrimo, bet 
į ne griovimo darbą?

Valiukas ir Baltaragis labai 
; daug galėjo prisidėti prie Lie-
• tuvos kariuomenės organizavl-

/

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

Užsakymai priimami ir paštu.

DIRVA — 1272 East 71 St.
Cleveland 8, Ohio
Telef.: HE 1-6344

kaip if;WW% 
begalvojančiųir netvį 
jienose”vlsMeh 
to laikraščio b 
žiančių 1040-1941 m. kovoj 
prieš ,
paciją lietuvius, tai Lętuva ne
būtų buvusi nepriklausoma fa 
tuos apie 22 metus. '' 'X

K. M. JuozasBarifaug

Seniausią 
VokietijosVOKIMljOr X 

pabėgėlė ^ lietuvė
(Mūsų Vokietijos bendradarbio)

Prieš kelias dienas į pereina
mą stovyklą Friedlande iš Len
kijos užimtos Vokietijos dalies 
atvyko vokiečių pabėgėlių trans
portas. Jų tarpe 105 metų am
žiaus senutė Ella RenteL

Visa vokiečių spauda tą įvykį 
paminėjo, o kai kurie laikraš
čiai net plačiai aprašė.

Įdomu, kad nei ši senutė, nei 
jos 72 metų duktė vokiškai ne
moka, o tekalba tik lietuviškai.

Štai trumpa visos tos šeimos 
istorija.

. Iki 1935 metų visi gyveno Ki
dulių kaime, netoli Vokietijos 
sienos. Tais metais anūkė Ma
rija ištekėjo už Gailevlčiaus, 
Klaipėdos krašte. Ji čia liko ir 
vokiečiams užėjus. Prasidėjus 
karui vytaB išėjo į kariuomenę. 
Tėvai ir senelė 1941 m. repatri
javo ir buvo apgyvendinti Pome
ranijoj. 1944 m. nuo artėjančio 
fronto pas juos nuvyko ir anūkė 
Marija su dviem mažais vaiku
čiais. Ilgai ramybės jie neturė
jo. Antrą kartą pabėgti nuo ru
sų jiems nepasisekė. Taip ir pa
teko visi lenkų malonėn.

Teko sunkiai dirbti. Tik veik 
jau šimtametė senutė buvo, nuo 
darbo atleista. Padėtis dar pa
sunkėjo kai 1952 m. mirė Ma
rijos tėvas — senosios Elenos 
Rentelienės žentas.

Anūkei Marijai pavyko už- 
megsti ryšius su savo vyru, kurs 
gyvena Vakarų Vokietijoje. Mo
terys pradėjo rūpintis iš dabar
tinės. Lenkijos išvykti, bet tas 
užtruko penkeris metus. Tačiau, 
kaip matome-, lietuviškoji stip
rybė visus vargus pakėlė ir jų 
norai išsipildė.

105 metų amžiaus senutė yra 
sveika, jaučiasi laiminga, kad 
jos anūkė ir proanūkei turės ge
resnį gyvenimą, negu paskuti
niųjų penkiolikos metų laike, ir 
kad Kalėdas galės visos keturios 
kartos sočiai bei šiltai praleisti, 
nors tas įvyks vargingame per
einamos stovyklos barake.

L. S.

PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA SIŲSTI SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ IR 
KITAS SSSR DALIS YRA

PARCELS TO RUSSIA, INC.
VEIKIA pagal specialų susitarimą su INTURIST, Maskvoje

1530 Bedford Avė., Brooklyn 16, N. Y„ Tek INgersol 7-7272, INgersol 7-6465
Priėmimo Punktas

. New York City, 78 Second Avė., TeL ORchard 4-1540
GALITE SIŲSTI TIK NAUJUS DAIKTUS

Galite siųsti medžiagas drabužiams, naujus drabužius, avalynę, 
odas, siūvamas mažinąs, rašomas mašinėles, muzikos instrumentus, 
maisto produktus, vaistus ir visokius kitus daiktus.

Galite atnešti savo siuntinius Į bet kurių mūsų {staigų, o taip pat 
galite atsiųsti paštu. Paštu gauti jūsų daiktai persiuntimui { SSSR čia 
mūsų ištaigose peržiūrimi, apskaičiuojamas muitas, persiuntimo išlaidos 
ir tuoj jums pasiunčiama suskaite. Gavus jūsų patvirtinimų ir perlaidų 
siuntinys, be jokio atidėliojimo, išsiunčiamas adresatui.

Jūsų patogumui mūsų įstaigose galite siuntiniui gauti {vairiausių 
daiktų pačiomis žemiausiomis kainomis. Taip kad.siuntini galite suda
ryti atsilankę į mūsų ištaigų.

PARCELS TO RUSSIA, INC.
1530 Bedford Avė., Brooklyn 16, N,jY?

ši įstaiga atidaryta kasdien ir sekmadieniais nuo 9 iki 6 vaL, šeštadieniais 9 - 4.' 
MANHATENE PRIĖMIMO PUNKTAS

H ARTFORD, Connecticut, 
651 Albany Avenue, ■ 
Tel. CHapel 7-5164

MŪSŲ SKYRIAI: 
DETROIT, Michigu, 

11601 Joa’Campau Ave^ 
TeL TOwnsend 8-0298

CHICAGO, lilinote, 
3741 W. 26th Street

Tel CK 7-2126

Siuntiniai iisiunčiami per M tsImAm bM Jb Jto adrBMtą
pasiekia per 6-7 Mraitee. Ore paltu sintiaM Maiaa *«r 7-10 dieną.

Siuntiniu priatatyMaa faraataojauuyi gavUa paraiu. 
Jūs gunste per Mlęą įstaigą gayO|a parffaįfatą JMtą. 
Mūsų ištaigose dirba. patyrą daritiaiakal ir ią yra tiek, kad kiekvie

nas klijentaa psUrnaUjąinas labai aktddaL AtvyfcM | istdgą tams m-

Jūsų siuntiniai taip tvar
kingai, kad siuntinys adresatą pasiekia pOjdanslola lsrttkoj®

Mūsą ištaiga per iĮgą.tdeUl **ildo* l*Uro HaiuątO Baitus tūkstauHą 
siuntinių ir visi siuntimai >ąa6i^| Įstaigą patarnisyisaa pąttoUati. Todffl ■ 
jūs su pasitikėjimu galite kreiptis j mūsų ištaigą

miSSIAp INC. I

J
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ŽEMYN
telefonu šaukiant

užmiestį!
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■ t.-' Tolimas pasikalbėjimas yra pigus — ir dari 

daugiau naktį ir sekmadieniais. Ar nėra* 

kas nori jūsų balsą išgirsti šią naktį?
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siutoUnlnkų sueiga

z. . • . u-■.■•'•■•'J-•..<■ f -■ i (gk«) Gruodžio 14d. pas Juš-
peralkAlė į Ulevėlandą ir pradeda kėhus buvo Clevelando skauti- 
fllvhltl A na — n..,.!.-.. T—11—.dirbti Dingoję. Darbo metu pa
niekiamai Dirvos adresu, o 
karais — 11406 Gray Avė., 
GLėnville 1-6508.

va
te!.

A. ir St. Santvarai
z praeitą šeštadienį ii Bostono at- 
“ vyko Clevelandan ir Čia viešės 

b iH gruodžio 28 d. pas p. Kudo- 
| kus.

KaHdiaė eglutė
Neringos Tunto Skaučių Tėvų 

Komitetas viaiams Clevelando ' 
ifetuvlama veikučiame rengia 
kalėdinę agiutę^ saaaio mėn. 5 
dieną lietuvių Mlišje. Pradžia 8 
f ai. p. p. Bliatųkaina |1.00 vai
kučiams, o suaugusiems įėjimas 
bemokamas. Būą įdomi progra
ma. Būtų džiugu, kad visi mo
kyklinio ir iki mokyklinio am
žiaus vaiknčird Šioje eglutėje 

V dalyvautų. Biletai gaunami pas 
tuntininkę p, Petukauskienę ir 
Tėvų Komiteto narius: p. Moc- 

t kų, Obelenį ir Jokūbaitienę.
1

Naujų Matų sutikimą-balių 
ruošia Clevelando Lietuvių Klu
sas lietuvių salėje. Pradžia 8; 
vai. vak. |

ninku ramovės sueiga. Jojė lig- 
Uolinis ramovės seniūnas vyr. 
sktn. Pr. Karalius skaitė pra
nešimą apie praeitų metų veik
lą. Dėl naujų pareigų tiek Pilėnų 
tunte tiek Liet. Skautų S-goje, 
vyr. sktn. P. Karalius pasitrau
kė iš seniūno pareigų, kurias 
sklandžiai ėjo per eilę metų.

Nauju seniūnu išrinktas sktn. 
G. Juškėnas, 2896 VVashington 
Blvd., Cleveland Hts. 18,‘Phid, 
telef. YEllowstone 2-6019.; Su
eigos dalyviai sudėjo aųk&ąlča& 
tiškajam Kalėdų gerajam'dar
beliui. Dalis pinigų siunčiama 
mūsų skautams Vokietijoje, ė 
kita bus panaudota vietoje; Su
eiga užbaigta prie dr. N. Juškė- 
nienės paruoštos kavos puodelio 
diskusijomis Tautinės Stovyk? 
los reikalais bei kt. skautiškos 
veiklos klausimais.

Kalėdų eglutė
Naujosios Parapijos 

įvyks 1958 m. sausio mėn*. 1 d. 
8 vai. p. pietų. Lietuvių Mokyk
los Tėvų Komitetas prašo tėvus 
sumokėti už dovanas po 1 dol. 
vaikui iki gruodžio mėn. 28 d. 

į p. Juodėnienei — 17928 Neff Rd.

salėje

ižįai dėkdji'h 

lems fjųrubš-
. f.?'.1 . i(

____ . iausla padėka pri- ! 
klauso pijijbdikieriėį — bufeto \ 
organlžat|>ręl • ir vedėjai, Ir'po-. 
nioms'. Ą. Augienei,. Butkuyip- 
nei, čapkėviffenei, Degesiėnei^ 3 
Gatautięnei, Jokūbaitienei, Jųod- , 
valkienei, jurgutavičienei; ką; 
ralienei, įB. Kaunienei, 'Kiiienęi, 
Mėlinauskięnęi. ,M e1 s 6'akieriei, 
Pikturnienei, P r e m enečkfenėl, 
Račylierięi, A. Raulinaitleriei, 
Sniečkienei, E. Stempužienei, 
Stimburiėnei, švarcienei. Vėgė
lienei, Vyšniauskienei) -Zylieife, 
:— aukojusioms bufetui,. sB^l|ic 
Delicatessen, Baltic Ėakery p. 
Sako krautuvėj, p.-Bącevičįi^'ir 
p. Račylienei, — aukojusiems 
bufetui ir' loterijai;1 dėkojame 
dirvusioms bufete: N. Balčiūnie
nei, Benokraitytei, Drąsųtytei, 
Dunduraitei, Gelažytei A., Ge- 
lažytei Audr., Kižfenei, Korsa
kienei, N. Motiejūnienei ir Pec- 
kienei; bare dirbusiems: Jurgu- 
tavičiui, Kaminskui ir baro ve
dėjui J. Kaklauskui. Taip pat 
ačiū tiems, kurie priėmė artis
tus nakvynei; už dekoracijų ir 
šviesų sutvarkymą p. Dučmanui 
ir p. Gataučiui; Lietuvių Radijo 
Klubui, už gražų reklamavimą;

1 p. J. Smetonai, už teisinius pa- 
• tarnavimus; p. Gaidžiūnui ir 
’ Peckui už spaudos darbų talki- 
1 nimą.

RcaįEitate ir draudimo įstaiga
. . I

) sveikina, yttįis savo klijentus ir visus Cleve- 
Li •-•>
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/ lando lietuvius Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų
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Linkime geriausios laimės ir visokio pasi-
! • L, i Į .

sekimo 1958 metais!
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YOU BORROW 
TO BUY A HOME

Išnuomojamas butas 
su baldais, vedusiai porai, vienai 
ar dviem merginom, Superior 
Rd. tel. YE 2-4691.

THREEWAY 
PAINTING CO.

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

Lietuviams darome nuolaida.
. J. ir E. Ignatavičiai
677 E. 128th St. Tel. MU 1-8368

i iiJiiliiiniHininiiiiiiiiiiuiiiiiiiiii 
PRANEŠAMA...

NATIONWIDE’S 
naujas

SEIMOS 
DRAUDIMAS
Vienas gyvybės draudimas pa

dengia visą jūsų šeimą... net 
automatiškai kiekvieną natfjai 
prisidėjusį (po 14 amžiaus die- 

i nų) NE KIEK NEPADIDfiJANT 
i už mokamą vieną draudimą!

Skambinkit:
PAULINA MOZURAITIS,

Agentas
‘ SK 1-2183

I. Cl’UKSIAS
L A lKR ODi KV> ¥ A S

*
Taiso ir parduoda Įaikrodžlua 

apyrankes ir kitas brangenvbna 
Sąžiningas ir gnmntuotas dar- 

prieinamomis kainomis.
753 E. 118 St. ' 

Cleveland 8. Ohio 
Telef.: LI 1-5466

X.
■ d

I

r LB Clevelando Apylinkės
Valdybos ir Kontr. Komisijos 

rinkimams sudaryta rinkiminė 
komisija: K. Žukas, J. Urbšai- 
tis, Pr. Židonis, M. Katkus, E. 
Bkrebulytė, Vyt. Kamantus ir Z. 
peckus.
•/ .Metinis susirinkimas ir rin
kimai įvyksta 1958 m. sausio 
26 d. 11 vai. 20 min. lietuvių 
svetainėje.

Bronė ir Anelė Trunciūtės, 
kilusios iš Rokančių km., ieško
mos giminių iš Lietuvos. Prašo
ma atsiliepti: A. Remeika, 1672 
Carlyon Rd., Cleveland 12, Ohio;
~ ■ n ■* ii u ■ ri - i- n t r

Neužmirškit išsiimti leidimus 
laikomiems šunims. Juos reikia 
išsiimti iki sausio mėn. 20 d. 
Cuyahoga County namuose — 
2119 Ontario St. arba esančiuose 
leidimų skyrfiuose. 1957 m. Co- 
yahoga apskrity buvo įregis
truota 74,000

G E T O (J ii
LOW KATES AND
HELPFUL TERMS

t

sūnų.

J. S. AUTO SERVICE 
Sav. J. Švarcas

1254 Addison Road 
Tel. HE 1-6352

Atdara nuo ryto 8 ik! 7 v. v.

sutikimui Baltic 
(6908 Superior)

Parengtaųfcataidorius
bus vedamas nuo 1958. I. 1, kad 
išvengus nesusipratimų ir suta
pimų, ruošiant minėjimus, kon
certus, vaidinimus ir kt. paren
gimus. LB Clevelando apylinkės 
yaldyba prašo visas organizaci
jas, numatančias ruošti bet kokį 
parengimą, iš anksto įsiregis
truoti LB parengimų kalendo
riuje lietuvių svetainėje (bare). 
Parengimų kalendorių tvarkyti 
pavesta F. Eidimtui, 1320 Gid- 
dings Rd., tei. UT 1-1921.

AUTOMAŠINŲ 
TAISYMAS

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

Naujų Metų
Delicatessen

savo klientams pasiūlo:
U Įvairių šampanų, kaip Due 

de Marmot, Lacrima ' Chrišti,' 
Ruinart, Mum ir prabangiškų 
Heidsick. ‘Kairioš Hut/’$Š.OO’*bž' 
bonką.

I 2) įvairių puikių vynų, like- 
' rių, importuoto alaus, gėriminių 
prieskonių — zubruvkos, trejų 
devynerių, vaisvandenių ir kt.

I Laike N. Metų laikysime krau
tuvę atidarytą nuo 10 vai. ligi 
1 vai.

Sutikime Naujus Metus su pa
kilia nuotaika ir su putojančio 
šampano ar gero vyno taurele 
rankoje.

Laimingai sutikti ir praleisti 
Naujuosius Metus!

Akvilina ir Bronius Gražuliai

Crusl Lontpany

CADMIJAUS
AKUMULIATORIUS — 

BATTERY 
AUTOMOBILIUI

Ėuropuje naudojamas nuo iš
radimo dienos — 1909 m. dai 
tebeveikia. Amerikoje vadinamas 

j amžinu.
■ Negenda nuo šalčio, karščio 
elektros smūgių. Daug kitų gerų 
savybių Garantijos laikas neap 
ribotas.

Supažindinimui parduodamai 
papiginta kaina. Skambinkite B 
Snarskiui — KE 1-0210 arba rei 
kniaukite garažuose.

BALTIC SUPPLY CO.,
71 E. 207 St.. Euclid 23, O.

DĖMESIO! Clevelandui ir jo apylinkėms DĖMESIO!

NAUJA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO 
AGENTŪRA

PERSIUNCIANTI SIUNTINIUS l LIETUVĄ IR | KITUS 

EUROPOS BEI AZIJOS KRAŠTUS

Turime gerų ir gražių namų, 
vienos ir dvieju šeimų, Naujo
sios Parapijos rajone.

Stanley Yacas, jr. 
lietuvis

REALM REALTY 
IV 1-9911

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO.
900 LITERARY ROAD, CLEVELAND 13, OHIO 

TEL. TOwer 1-1461

JUOZO KAMAIČIO 
IR JONO BALEIKOS,

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

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

Siuntimui j Europą duodama 
nuolaida.

Batų taisymas paimamos ir 
pristatomos j namus be mokes
čio.

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

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

Mes kepame visokius pyragus, lietuviškų 
duoną, tortus ir kitus skanumynus. Prašant " 
išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Otetenis

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

GERESNĖS statybos kontraktoriai 

ĮSTATO MONCRIEF ORO VENTILIACIJĄ 

• ŠALDO vasarą • ŠILDO žiemą

_______________imi mum au fiii

Šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai 
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. įvairus dovanų 

pasirinkimas.

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

I. J. S AM A S JEWELER

Skaitydami KARĮ būsite ge
rai informuoti apie pasaulinius 
karinius įvykius, rasite straips 
nių iš karinės ir Lietuvos istori
jos retaiš paveikslais iliustruotų 
ir Lietuvos karių atsiminimus iš 
vairių laikų.

Metinė prenumerata $5.r0; ra 
lykite: KARYS. 916 tVilloughby 
L ve.. Brooklyn 21. N. Y.
—« su—Og

dėmesio muzikos
MĖGĖJAMS!

Pigiausiomis kainomis siūlau 
į įvairių importuotų HI-FI-radijo 
I aparatų ir nulijo patefonų. Dide- 
' lis pasirinkimas.
Į ’ SIEMENS” 20 lempų 6 gar
siakalbių.

”N0VAK” 12 lempų 5 gar
siakalbiu.

"NORDMENDE” 12 lempų 6 
j garsiakalbių.

’ TONT’UNK” 13 lempų 4 gar
siakalbių.

”FONOVOX” 14 lempų 6 gar
siakalbių ir su bufetą.

HI-FI Tap rccord "NOREL- 
KO” (Philips).

i Geros išsimokėjimo sąlygos

VOKIEČIŲ RADIO APARATŲ 
ATSTOVĄ

609 East 120 St. Tel. PO 1-1398

i
1I LIETUVIU KLUBAS

a

6835 SUPERIOR AVĖ. EX 1-1143

I

t
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Lietuviu Klubo Direkcija, Ūsus lietuvius ir jų draugus, kviečia 
nepamiršti 1958 m. lietuvių klubo.

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

Atsilankę neapsiriksite, visi patogumai Jums.
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TURiME jums gerų namų,Pasinaudokite proga- 
Mažas (mokėjimas. Labai geras 

rajonas
Prie Chardon Rd. 7 k. gerai 

išlaikytas namas. Karšto van
dens šildymas. Didelis sklypas. 
Garažai. Savininkas skubina par
duoti.

Turime, ir daugiau gėrų pirki 
nių. Kreipkitės į . b ’

p. ŠIRVAITI . ..
Wm. T., Byrne — ReaLEstate 
1535 Hayden Avė. MU 1-6100 

ar namuose KĖ 1-4080 ' 
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GEORCrŠ FLOWER
ANCiGIFTSHOP

7011' SUPERIOR AVĖ. 
TEL. UT 1-8677 ' .

Jurgis Sidabras — lietuvis 
'savininkas

Juozą Mikonj,

ar namuose M U 1-2151

JAKUBS & SON
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Suinten suoti namų pirkiniu kreipkitės ; 
)

IIAY NAUSNER RE \LTY
' 11809 St. CIair Avė. Tel. UI. 1-39)9

ypatingai Eddy — St. CIair rajone.
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S 1 u h i 1 a m « : drabažim, avalyne, medžiagas drabužiams, odas, 
vaistas, gydymo priemones, laikrodžius, maistą ir 
kita.

Garantuotas greitas išsiuntimas ir pristatymas.
Siuntinių persiuntimo išlaidos, įskaitant ir muitą, apmo

kamos čia pas mus, vietoje.
Pristatymas siaatMą | paakyrhta vietą tranką ano 6 iki 8 savaičių. 
Oro padln — nuo 8 iki 14 dieną. Kadangi siautimus mes siunčiame iš 

Clevelando TIESIOGINIU PA4TU — betarpiai siuntinio gavėjui.

Siuntiniui pasiekus adresatą, siuntėjas gauna ii gavėjo-paralą, kad 
« siuatinys gautas.

Jeigu norite rasti patikimą firnią su teisingu siuntinių persiuntimo 
jkainojimu, mandagiu elgesiu su žmonėmis Ir su garbingu jiems 

- patarnavimu, — prašųme, malonėkite užeiti pas mus.

Misų malonią klijentų patogumui' sšvo sandėlyje turime,— didelį pasb 
rinktiną vyriiliiems ir moteriškiems.drabužiams medžiagą, vietinių ir 

' importuotą odą (ludito,.chromo, cbavreau ir kft.>, skarą, dldelią vii-, 
nonių (su kutats) skarą, užvalkalą,.marškiniams audeklo; laikrodžių, 
siuvamą mašlsą, skutimosi mašinCHų, skustuvą, peiliuką ir . kitokią .

’ daiktą. . ‘■•■7 r
Ala proga mes norimo pabrėžti, kad mes turimo perduoti ir labai gėry 
aagiiibą viknęnią medžiagą - kostiumams ir paltams ir žymial piges- 

f' nfmis kainomis negu kur kitur. '
įAv'-7 ■ ’-i- '■ ■ ■ -J.-.
itūra atdara t ; • . u

^.>< ^^;;-|^tadlepJaią. 9 ’ 7 val.; ..

•* utairaty gyvenantienui l-S vai.
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Pilnai padengta apdrauda HI 2-7626

WM. DEBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

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

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

OFISU TE1.EF.: MAin 1-1773. REZIDFNCUA: FENINSULA 2621
Norėdami pigiai pirkti namu? mieste arba priemiesčiuose, kreip

kitės j mane, gausiu pigia kaina.. Taipgi guusit patarnavimą įvai
riuose apdėnuitos-insurance reikaluose. •

Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir išpildymą* 
garantuojama. ftreipKitęs j manu telefonu arba asmeniškai.

Jurgis ^Sidabras

Įvairiausius gėlės. Importūotok 
prekės 14 uąsienip. Arbata.' Kar 

vaP.Pudingas Ir kt.i l;-ą i 
Gėlės vestuvėms, < žermErftas,,' 

’.įlMtnkėtaiM. b-.--.. 'b-■ 
T agra'kūmas. Vidaus .dė- 

koracijos namų, krautuvių,

LOKOftDELICATESSEN
1 fiSilS Sarerlor 

čkampaSiEl 65 ir Superiorl (
j i-. ^vęiĮsląnrne vi?fap; lietuvius kllientus. Būtinai atsilan- 1 
kykit J mūsų“krąutųy(> jtr pareikškit savo pageidavimus, t 

Teoriu geriausių maisto' produktų norėtumėt visad gauti. I 
Manometatidarytii.spėfeialų lietuviškų delikatesų sky- . 

rių ir pardavinėti lietuvių mėgiamus maisto produktus. (
Pas nius puiki^ŪMįi’jfųtųviška duona, sūriai, ikrą, alus ’ 

ir .vynas- .. u ' '
TėfetbEN 1-9142

FUNERALHOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

DeUa E, Jakutis & Wil)iam J. Jakulis
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo 
6621 Edna Avenue ENdicott;l-17*3
936 East 185 Street

vore
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ir administracijai adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., 61ev«Iand 8, Ohlo. — Telefonas: HEadenoc 
1-6344. Redaktorius Balys GAID2I0NAS (buto telefonas i GL 1-8978).

prisimenant
Gruodžio 17-osios tautinis po

sūkis yra reikšmingas įvykis lie
tuvių tautos istorijoje. Jei to 
įvykio nebūtų buvę, labai gali
mas dalykas, kad Lietuvos ne
priklausomybės siūlas būtų nu
trūkęs ne 1940-aisiais metais, 
bet daug anksčiau.

NežSSąht j tai, mūsų tarpe 
netrūksta tokių, • kurie dideliu 
įnirtimu tą įvykį smerkia kaip 
smurto ir sauvalės aktą ir kaip 
labai nedemokratišką žygį. Tat 
ir dera pažvelgtf į praeitį ir pa
svarstyti, ar toks sprendimas 
yra pagrįstas ir ar nėra atsiti
kimų, kada valdžios pašalinimas 
jėga ne tik nėra smurtas, bet 
demokratijos principų padiktuo
ta priemonė, ir ar gruodžio 17- 
osios posūkis nebuvo viena iš 
tokių priemonių.

Pažiūrėkime, ką apie valdžių 
paskirtį ir jų pašalinamumą ar 
nepašalinamumą sako Amerikos 
Jungtinių Valstybių nepriklau
somybės paskelbimo aktas, ku
rio demokratiškų principų nie
kas neginčija.

Jo pradžioje mes randame to
kį pareiškimą: "Mes laikome 
neginčijama tiesa, kad visi žmo
nės yra sutverti lygūs, kad jie 
Kūrėjo yra apdovanoti nenusa
vinamomis teisėmis, kurių tarpe 
yra teisė į gyvenimą, į laisvę ir 
į laimės siekimą; kad toms tei
sėms patikrinti yra organizuoja
mos vyriausybės, kurioms teisė
tas galias la ivu r'-ru suteikia 
valdomieji; k..J. kai '-cit kuri 
valdymo forma ii., i t’’ d i tuos 
tikslus, tauta turi teisę 1 ' eis. i 
ir panaikinti tokią valdžia or. 
mą ir suorganizuoti naują vy
riausybę, kuri pagrindan dėtų 
tokius principus ir tokią formą, 
kuri, tautos nuomone, galėtų ge
riausiai 
laimą ir saugumą”................ "ir
kai ilga sauvalės ir uzurpavimo 
grandinė, nenukrypstamai sie
kianti to paties tikslo, aiškiai 
rodo užsimojimą įgyvendinti des
potiją, piliečių pareiga ir teisė

, 4 - , ’

ir Vincas Kudirka, Jonas Basa
navičius, Tumas-Vaižgantas ir 
daugybė kitų didžiųjų Lietuvos 
sūnų.

Jų dvasia tebebuvo gyva 1941 
metais, kai lietuvių tauta sukilo 
prieš bolševikus, jų pavyzdys 
švietė ir tada, kai, pasitraukę j 
miškus, lietuviai net keletą metų 
vedė nelygią kovą prieš grįžu
sius pavergėjus. Jų dvasia tebė
ra gyva ir dabar kovojant per
daug 
jais.

mokratiniais pagrindais.
Lietuvos 1926 metų vyriausy

bė buvo rinktinė, taigi demokra
tinė, vyriausybė. Bet jos trum
po gyvavimo metu, kaip konsu
las Budrys savo kalboje, pasa
kytoje New Yorke kariuomenės 
šventės proga, įtikimai parodo, 
labai pakėlė galvą ne lietuviš
kas, priešvalstybinis elementas.

Toji vyriausybė savotiška lais
vės interpretacija sudarė labai 
palankias sąlygas priešvalstybi
niam, nelietuviškam elementui 
klestėti. Labai galimas dalykas, 
kad šitokios padėties akivaizdo
je, Maskvos padrąsinti, negau
singi Lietuvos komunistai būtų 
neužilgo mėginę padaryti per
versmą arba bent sukelti krašte 
suirutę. Tai būtų buvęs puikus 
pretekstas lenkams įsikišti į Lie
tuvos vidaus reikalus, neva tvar
kai grąžinti, o tai, kaip ir ko
munistų įsivyravimas, būtų reiš
kęs Lietuvos nepriklausomybės 
galą.

Politinė to meto Europos koa- 
junktūra buvo tokia, kad nė vie
na didžiųjų valstybių Lietuvos 
nuo lenkų okupacijos nebūtų va-! Bachunas' pasvdkino° Šydnėja Js

nelygią kovą su pavergė-

Julius Smetona

J ir M. Bačiūnai 
Australijoje

Gruodžio 8 d. J. ir M. Bachu- 
nai Mariposa laivu pasiekė Aus
traliją. Sydnėjaus uoste juos pa
sitiko Australijos LB Krašto 
Valdybos pirm. St. Kovalskis, 
vicepirm. B. Daukus, ALB Syd
nėjaus apyl. pirm. V. Butkevi
čius ir kt. Vos tik spėję iš kelio
nės persirengti, svečiai išsku
bėjo į Melbpurno Dainos Sam
būrio suruoštą koncertą, kuris 
praėjo su dideliu pasisekimu.

Koncertui pasibaigus, J. J.

davusi.
Kiekvienas sutiksime, kad pa

tekti svetimųjų jungan yra blo
giau, negu kęsti savųjų varžtus. 
Tad jei yra demokratiška jėga 
pašalinti vyriausybę, kad tauta 
būtų išgelbėta iš savųjų despoti
jos, tuo demokratiškiau yra pa^ 
šalinti valdžią, kad išgelbėtum' 
tautą iš -gręsiančio svetimųjų 

' jungo. Iš to išplaukia, kad gruo
džio 17-osios tautinis posūkis 
nebuvo smurto aktas, bet demo
kratinių principų sankcijonuota 
priemonė tautos gyvybei išlai
kyti. Nepada. yti to, kas Lietu
voje buvo ] -daryta gruodžio

i patikrinti valdomųjų septynioliktąją, būtų imituoti
veršelį, kuris ramiai laukia, kad 

| jam kas nors nusuktų galvą, vis ; 
dar slaptai tikėdamasis, kad 
įvyks stebuklas ir jo galvelė iš
liks nenusukta.

Gruodžio 17-osios vykdytojai 
5TaJnuversUr7okia“vvri'au‘šybę'ir 'buvo Tieaa> tem žy«iui
parūpinti naujas savo saugumo pritarė ir vyresnieji, bet be jau- 
garantijas”. | j>a būtų buvęs neįmano-

, mas- Tie jaunieji vaizdavo bręs- 
Iš tų ištraukų aiškiai matyti,1 tančios lietuvių tautinės sąmo- 

kad šios šalies kūrėjų nuomone, I nės reakciją prieš svetimas įta- 
valdžios nenušalinamumas jėga kas ir jų vyravimą Lietuvoje, 
nėra absoliutus principas, kad Jiems Lietuva, Maironio žodžiais 
yra atsitikimų, kada valdomieji tariant, buvo "skaisti idealų, 

. i x . • tylimų 8ritis, padangėmis
skriejusi, erškėčių vainiku pa
sipuošusi, kaip kentėtoja ... jie 
nieko nuo jos netroško, jai vis
ką aukojo” — savo jaunystę, 
ateitį ir savo gražiausius sieki
mus.

Tie jaunieji buvo kuklūs žmo
nės, kaip ir jų vadas a. a. ma-i 
joras Antanas Mačiuika. Jie vis
kuo rizikavo ir jokio užmokes
čio sau nereikalavo.

Taip, jie buvo revoliucionie
riai, bet revoliucionieriais buvo1

r. 5» J\t 1

ne vląkaSi Ir svečiai tuo įsitiki
no, kdi atsidūrė naujoje t studi
joje. Joje svečiai pamatė..bene 
pirmąjį naujųjų darbo sąlygų 
vaisių —didžiulį paveiksią, vaiz- 
duojantį Marijos pasirodymą Ši
luvoje^; Kūrinys skirtas Salezie
čių- koplyčiai, statomai Cedar 
Lake, Indianos valstybėje.

Uždarų' iškilmių "moderato
rius ’ ir ceremonijaimeisteris” 
Vladas Vijeikis supažindino da
lyvius su studijos reikmenimis 
ir pakvietė p. Varnienę ir sale
zietį kun. Sabą nutraukti nuo 
kūrinio uždangą. Autorius dail. 
A. VaTnas pareiškė keletą min
čių apie dabarties asmenybės 
susiskaldymą ir iškėlė mūsų vi
suomenėje jau ne nuo šiandien 
besireiškiantį polinkį į mirties 
kultą. Gyvieji pamirštami ir ne
retai nuvertinami, o mirusieji 
iškilmingai laidojami ir garbina
mi. Ir jam pačiam, esą, kai kas 
siūlęs ne Studiją rengtis, o dary- 
dintįs grabą. Tačiau jis esąs ne 
mirties garbintojas, o gyvybės 
puoselėjimo šalininkas. Naujo
mis, geresnėmis sąlygomis jis 
pasiryžęs dar intensyviau kurti.

P. Bąbickas iškėlė kitas mūsų 
neigiamybes: kuklintis ten, kur 
nereikia, ir afišuotis tada, kai 
nėra kuo. Jei ne skatinimas iš 
šalies, tai ir šie nauji dail. Varno 
pasiekimai būtų tapę perdėto 
kuklumo auka ir neparodyti 
spaudos žmonėms.

Savo energija, valia ir pare’ I 
gingumu, po tiekos kūrybinio 
darbo ir gyvenimo naštos metų, 
dail. Adomas Varnas yra, retas 
pavyzdys ne tik jaunesniam ko
legai, bet kiekvienam už jį daug 
jaunesniam kultūrininkui ir vi
suomenininkui.

J. Paplėnas

lietuvius, Perduodamas Ameri
kos LB linkėjimus, kuriuos pirm. 
S. Barzdukas prašė Rachuną per
duoti Australijos lietuviams.

Sekančiomis dienomis p.p. Ra 
chunai lankė Sydnėjaus lietu
vius, MŪSŲ PASTOGĖS redak
ciją, Minties spaustuvę, Balti
jos b-vės krautuvę. Gruodžio 12 
d. dalyvavo Australijos LB 
Krašto Valdybos posėdyje, ku- 
rin buvo suvažiavę atstovai iš 
daugelio ALB apylinkių, čia jis 
susipažino su Australijos LB 
organizacine struktūra, lietuvių 
kultūriniu, visuomeniniu ir ki
tokiu reiškimusi tame krašte, ir 
pats pateikdamas platų Ameri
kos lietuvių organizacinio gyve
nimo vaizdą.

Adomas Varnas 
nekapituliuoja

'Dirvos pranešimas į
r

Nuo' 1958 metų pradžios Dirvą išeis du kartus per savaįtę.
Jos metinė kainą į vistis kraštus nustatyta vienoda: metams 88.00, 
gi pusei ąietų 81.00.

Visi skaitytojai, mokėdami už 1958 metus ir įrašome prie 
tos naujos kainos prisitaikyti. ? - .

Ateinančių.švenčių proga.mes kviečiame skaitytojus, kaip 
Kalėdinę ar Naujųjų Metų dovaną, Dirvą užsakyti savo artimie- 
siams, kurie dar. Dirvos iki šio laiko neskaitė. Už tokią dovaną Jūs 
mokėsit papigintą' kainą, kuri galioja tik gruodžio mėn. Būtent, 
tik $6.00. ■■ - - .- • -

žemiau spausdiname atkarpą, kurią iškirpkit ir su pinigais 
siųskit Dirvai, kad laiku galėtumėm skaitytojui pranešti, kas jam 
kaip šventiną dovaną, laikraštį užsakė. Ypač mes kviečiame neuž
miršti savo artimųjų, pasilikusių Vokietijoje, kurie patys laik
raščio užsisakyti nepajėgia.

lurnuB^rr

Aš
...................................... ............ ............................................................

(užsakytojo pavarde, vardas ir adresas)

užsakau nuo 1958 metų pradžios du kartus per savaitę einančią
Dirvą, kaip šventinę dovaną, ir prašau ją siųsti šiuo adresu:.......

Metinei papigintai prenumeratai apmoksti siunčiu |6.00.—   — I ...........- — — , ■ I. -!■!. , . —,

kaip kad eksternalinė manifes
tacija sugestionuoja.

Akcentuodami koegzistenciją 
ir neturėdami L»ikrečios kon
spiracijos konfliktui ir komplek
sui, toleruojame konkurenciją ir 
abipusę koegzistenciją, kas yra 
pozityvi ir reali* optimizmo sąvo
ka.

SANTARIEČIŲ 
GYVENIME

... - -J. A iĮ-n ,

užs. reik. min. konferencijoje. ;(•
Raketinius ir atomkilus gink-?, 

lūs pavedant 8ACEUR dispori-, 
cljai,vis' dar ‘ tebelieka ateitoji:' ' 
klausimas, kurie kraštai juos ^ 
įsileis, vBrįtį ■■ Macmillanas jaa. • 
gayo parlamepfopritarimąsto&tjr 
tl bazes Anglijoje. Turkija Jau) 
Paryžiuje paskelbė! kad Ji esan-; 
tį pasiruošusi. Atrodo, kad i**: 
paseks Prancūzija ir Olandija,; _ 
tuo tarpu, kai Norvegija ir.Da-; 
nija konferencijos metu griežę 
tai prješinosi. Kraštuose, kurie; 
įsileis, ginklai bus bendrai kon
troliuojami to krašto Ir JAV —•; 
nė vienas negalės jų paleisti be 
kito žinios.

Kalbant apie derybas su so*!?1 
vietąis ,reikia atsiminti, kad 
sai jau anksčiau išėjo iŠ 5 tautui j 
pakomitečio Jungt. Tautose';SĮif' I 
pareiškė,, jog boikotuosią ir nau
ją 25 narių JT nusiginklavimo 
komisiją. c :

Savaitės pabaigoje kalbėję 
Chruščevas Maskvoje Ir Gromy- 
ko Jungt; Tautose atmetė'NA
TO konferencijos nutarimą, šiuo 
reikalu, nepasiūlydami nieko 
naujo.
- • Valstybės sekretorius John 

F. Dulles po NATO konferenci
jos nuskrido Madridan, kuris jis 
dvi valandas tarėsi su Franco.

• Lenkai pabėgėliai pasakoja, 
kad sovietai paskubomis rengią 
naują iš tolo vairuojamų raketų 
bazių liniją tarp Leningrado ir 
Lvovo.

• Gen. L. Norstadto pareiški
mu, raketinių ginklų bazės bū
siančios įrengtos per 12-18 mė
nesių.

• Popiežius Pijus XII savo ka- 
| lėdinėje kalboje skatino Vakarus 
- tartis su sovietais.

vyrų kvartetas. Sutikimą rengia 
Bostono Sporto Klubas Dainava, 
Bostono Studentų Santara ir 
Lietuvių Bendruomenės Brock- 
tono apylinkė drauge. įvyks 
gruodžio 31 d. nuo 9 vai. vakaro 
Aragon salėje, Elm St., Brock- 
ton, Mass. Įėjimas, vakarienė ir 
įvairūs gėrimai, kaip rašoma pa
kvietimuose, kainuos po 6 dol. 
pavieniems ir po 10 dol. dviese 
einantiems. Dalyvaujantieji pra
šomi ligi gruodžio 20 d. užsire
gistruoti pas Vytautą Eikiną, 6 
De Wolfe St., Dorchester 25, 
Mass., nes vėliau gali pritrūkti 
vietų. |

• New Yorke Naujų Metų ba
lius įvyks puikioje Grand Papa- 
disę salėje (320 Grand Street, 
Brookl/n 11, N. Y.). Pradžia 
9:30 vai. ir svečių laukia vaišės, 
šampanas, staigmenos, pagarsė
jęs Starlight orkestras. Rengė
jai Studentų Santara ir Lietu
vių Sporto Klubas. Registruoja- 
masi iš anksto pas J. Kepenį, 
360 Palmetto St., Brooklyn 27, 
N. Y., telefonu VA 1-3247.

Visi, santariečiai, jų bičiuliai 
ir plačioji visuomenė maloniai 
kviečiami šiose vietovėse daly
vauti Naujų. Metų sutikimuose 
su studentais Bantariečiais links
moje akademinėje nuotaikoje.

*
• Bostono Santaros skyrius 

išleido humoro leidinį. "Kokybė 
ir Kiekybė”. Biuletenyje ypač 
gausu karikatūrų ir suvedamos 
"sąskaitos” su Santaros New 
Yorko skyriumi.

• Kosto Ostrausko straipsnis 
apie Vinco Krėvės kūrybinį verž
lumą tilpo paskutiniame ”Aidų” 
numeryje, skirtame Vinco Krė
vės paminėjimui.

• Filisterių Santaros Centro 
Valdyba išsiuntinėjo aplinkraš
tį, kuriame filisteriai raginami 
atlikti savo metinę pareigą įne- 
šant 10 dol. studentų santarie
čių veikimui paremti per iždinin
ką Zenoną Rekašių (1836 Lo- 
cust Laite, West Lafayette, 
Ind.), kviečiami išsirinkti įgalio
tinius vietovėse ir informuojami 
visa eile einamųjų klausimų 
(žurąalo, suvažiavimo, Federaci
jos ir t.t.).

• Urbanos santariečių suruoš
tame dr. Vinco Kudirkos minė
jime įdomią ir gyvą paskaitą 
skaitė Balys Dundulis iš Chica- 
gos. Ištraukas iš V. Kudirkos 
raštų perdavė Julius Lintakas ir 
Modestas Jakaitis. Minėjimas 
praėjo gražiai dalyvaujant gau
siam skajčiui Urbanos studentų.

• Raselė Betkauskaitė įeina į 
Chicagos Studentų Sąjungos 
ruošiamų Naujų Metų sutikimo 
komisiją.

• Gruodžio 15 d. Bostono san- 
tariečiai turėjo muzikinę valan
dėlę, praskambėjusią kaip gera
me aštuoniolikto šimtmečio aris
tokratiniame salione. Tiktai dis
kutuota buvo modernioji muzi
ka, kurią priminė kompozito
riaus Juliaus Gaidelio pašneke
sys apie muzikines problemas. 
Herkulis Strolia, akomponuoja- 
mas Vytauto Strolios, smuiku 
perdavė Johan Svendsen Ro
mansą ir Mlynarskio Mazurką. 
Daiva Mongirdaitė, palydima 
komp. Gaidelio, dainavo Barka- 
A»lę iš Hoffmano pasakų, Luigi 
Arditi "EI Bacio” — ir dėkingos 
auditorijos iškviesta dar dau
giau. Užbaigai rimtesnieji sky
riaus nariai dar suimprovizavo 
muzikinį kabaretą.

• Chicagoje Naujųjų Metų 
sutikimas ruošiamas kartu su 
Sambūriu šviesa gražioje ir pa
togioje Western Ballrootn salėje. 
Sutikime pradžia 9 vai. vakaro, 
o pabaiga nėra: žinoma. Staliu
kus galima užsisakyti telefonu
LAfayette 3-8864. Norintieji 0 
šiame šaukiame Naujų Metų su- V 
tikime dalyvauti kviečiami pa- v 

skubėti užsisakyti vietas, nes V 
bus .įleista tik 350 Svečių. Su v

IS VISUR
• Iš Maskvos ateinančios ži

nios teigia, kad. sovietinėje hie
rarchijoje vis didesnį balsą įgy
ląs Michailas Suslovas. Spė
jama, kad jis būsiąs svarbiausias 
asmuo po Chruščiovo.

• Komunistinio bloko atstovai 
susirinko Kairan į Azijos-Afri- 
kos "liaudies konferenciją”.

• JAV ir S. S-ga pradėjo ben
dradarbiauti radioaktyvių kri
tulių tyrinėjimo srityje. Sovie
tams pasiūlius, JAV mokslinin
kai prieš keletą savaičių pasiun
tė šiais krituliais apkrėstos že
mės pavyzdžius. Iš sovietų dar 
nieko negauta. ■

• Buvusiam Vengrijos prem
jerui Imre Nagy ruošiama byla. 
Jis* kaltinamas paruošęs kelią 
kontrarevoliucijai ir vėliau at
virai išdavęs "Haildies demokra
tiją”. — Koncentracijos stovyk
lose šiuo metu tebėra kalinama 
apie 20,000 laisvės kovotojų.

• Sov. S-ga Ir šiaur. Korėja
pasirašė "dvigubos pilietybės” 
sutarti, kuria rusams suteikiat- 
mos balsavimo teisės š. Kerė
joje. “ ■ ■ <

• Rusai praneša, kad už moks
linius laimėjimus apdovanota 
labai daug asmenų. Jie gavę Le
nino medalius ir pinigines do
vanas. Apdovanotųjų tarpe esą 
ir 20 asmenų, dirbusių prie že
mės įatelitij paleidimo.

• Prancūzija šiomis dienomis 
j vandenį nuleido pirmąjį poka
rinį naują lėktuvnešį — Clemėn-' 
ceau. LėktuVnešis turi visus mo
derniojo karo įrengimus ir yra

k iVH>wvi> •uuuiaEJUttvr KjtSiiUWWtr crira
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žengdami į Naujuosius Metas 
perspąusfįjpame vedamąjį iš 
Bostono ąąntariečių humoristi
nių vienkartinio leidinio. Veda
mojo mintys tinka plačiajai lie
tuviškajai ,. visuomenę!:

Totališkei- nediskriminuodami 
savo individų, kurie' operuoja ne
atsižvelgdami į altematyvizmą 
ir individo egocentriškumą, nei 
nediferencijuodami kitų indivi
dų, apeliuojame į visų psichinį 
ekvilibriškiųmą.

Trokšdajni racionalinės idė
jos, potericialiai sugestionuoja
me ir aktualiai implikuojame su
rasti koncentrinį branduolį ir su
koncentravus potencialu indivi
do pajėgumą, dirbti totalinį, 
konkretų, kolektyvinį darbą.

Negatyvių įtakų paveikti tu
rėjome ekspresuoti savo idėjas 
pragmatinėje fazėje. įvykių cik
lui chronąlogiškai vystantis ir 
logiškai interpretuojant objektą 
ir nepopuliarizuojant idealo, mes 
interpretuojam ir kvalifikuojam 
savas sensacijas.

Neveikiant mentaliniui proce
sui, ekstrėminė, integralinė, evo
liucija neimponuoja kolektyvinio 
objektyviškumo. Totališkai ana
lizuodami institucijos interesus,

Mūsų dailės veteranas Ado_- 
mas Varnas, atsigavęs po nega
lavimų, vėl kupinas jėgų ir ryž
to kurti. O dabarties sąlygos jo 
kūrybai, jei dar, galbūt, ir neide
alios, tai jau visiškai patenkina
mos. Jas dail. A. Varnas pade
monstravo plunksnos žmonių bū
riui, š. m. gruodžio 14 d. pasi
kvietęs juos j priešįkurtuvinį po
būvį jau savuose namuose Chi
cagoje (3721 W. 65 St.). Čia jis( 
ne tik jaukiai įsitaisė su savo neimplikuojam paradokso^ 
artimaisiais, bet, bičiulių talki- .
namas, priedo įsirengė šviesią ir zes, determinavome, kad egzis- 
erdvią darbo studiją.

Dail. A. Varno butas yra tarsi minacija priklauso nuo metafizi- 
galerijėlė, kurioje nedaug jau' nės sintėz'ės, neatsižvelgiant j 
tėra erdvės naujiems peizažams/ontologinį konceptą, o ne nuo 
portretams ir šaržams. Bet tai ekvilibrinio mentalinio proceso,

ne tik įgyja teisę, bet ir turi 
pareigą pašalinti vieną valdžią 
ir jos vieton pastatyti kitą.

O dabar pažvelkime į netoli
mos praeities patyrimą.

• 1933 metais nacionalsocialistų
partija laimėjo Vokietijos rin
kimus ir Hitleris tapo kancleriu, 
o neužilgo ir diktatorium. Ar 
nuversti Hitlerį būtų buvęs 
smurto aktas, ar demokratinė 
priemonė? Kadangi nacionalso
cialistinė santvarka padarė ne
įmanomą vyriausybės pakeitimą 
rinkiminiu keliu, jos pašalini
mas jėga liko vienintelė priemo
nė demokratijai atkurti.

Tai yra vienas pavyzdžių, kaip 
rinktinė vyriausybė gali nusto
ti demokratinio charakterio ir 
kaip jėgos priemonė yra vienin
telė priemonė demokratijai at
kurti.

Imkime kitą pavyzdį. Komu
nistinė valdžia nėra rinktinė 
valdžia. Tačiau komunistinė san
tvarka yra tokia, kad esamos 
valdžios pašalinti rinkiminiu bū
du neįmanoma. Ar jos pašalini-’, 
mas jėga būtų demokratinis ak
tas? Aišku, kad taip, kadangi tai 
tūtų vienintelė priemonė tautai 
grąžinti atimtas teises ir jai su- Mūsų studentija Kalėdų ir Naujųjų Metų atostogų laike keliose vietose ren 
teikti galimybę organizuotis de-1 kaip gali mūsų jaunimo nepatraukti tokie iškylavimo v

Modifikuodami jūsų parafra-

tencijos iiiterprėtacija ir detėr-

stovyklas. Ir
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Riboti laimėjimai 
NATO 

konferencijoje 
(Atkelta U 1 pal.) 

konferenciją laiko smarkiušią
JAV pralaimėjimu. Konferenci
joje paaiškėjo, kad JAV nepa
kankamai vertino Europos bai
mę dėl raketinių lenktynių ir 
Bulganino pasiūlymų sudarytą 
įspūdį, o NATO pasirodė jau ne
besanti vien tik WashtngtonO 
sprendimų pritarėja.

Abiem daugiausia diskusijų 
sukėlusiais klausimais susitar
ta:

1. NATO nutaria steigti ato
minių ir raketinių ginklų bazes; 
ginklai pavedami Vyr. Sąjungi
ninkų Vado Europoje (SACE 
UR) dispozicijai. Tačiau palie
kama patiems NATO nariams 
nuspręsti, ar jie tas bazes įsileis 
į savo teritorijas.

2. Leistis, geriausia Jungt. 
Tautų rėmuose, į derybas su so
vietais dėl nusiginklavimo. Jei 
sovietai atsisakytų dalyvauti 
naujoje nusiginklavimo komisi
joje, bandyti tą reikalą spręsti 27.C00 tonų.

| MIELI KORPORANTAI-T4S,
v sveikiname Jus, gyvenančius visame pašau- ■ 

lyje, sulaukusius
SV. KALĖDŲ

LA ĮMINGU l*i 95.8 METU I
■juo .ueiaui im oov av.cvių. ou v VlVat, CreSCAt, PIoTęat > ,
vakariene ir šampanu įėjimas j KORE I NEO LITHUANIA 
vienam asmeniui 6 dol. Grieš pa- Q Po^ilaa A 1 i a a u'rk'a i" " 1 <
garsėjęs amerikiečių orkestras. C .K.i ’
■ Broektone-Bartose Naujų# , Pirmininkas ;
Metų sutikimomeninėje progra- 0 ■
moję dalyvaus soHątai Daiva # ' ■
Moagird*ltė, St«ws Liepa8 ir
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