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Ar JAV yra pasiruošusi?
Išsikėlimas Libane parodė visą eilę silpnybių

Naujo karo — mažo ar net glo
balinio— grėsmei didėjant, ypač 
po to, kai komunistinė Kinija 
praplėtė savo pakrančių teritori
nę zoną iki 12 mylių, tuo būdu 
įtraukdama į ją kai kurias ligšiol 
nacionalistų tebevaklomas sale
les, o JAV valstybės departa
mentui pareiškus, jog Matsu ir 
Quemoy salos bus ginamos — 
kyla klausimas, ar JAV karinės 
pajėgos yra tinkamai paruoštos 
pradėti efektingus karo veiks
mus, galimai greičiau užkertant 
kelią tolimesnei komunizmo eks
pansijai. Juoba, kad gali tekti 
tuo pačiu metu vesti du karus: 
ginti Formozą ir kovoti Vid. Ry
tuose, kur šiuo metu "tebesto- 
vyklauja” 13,000 marinų ir ar-

i jos--, pa ra š i u t i n i n k ų.
Iš Vid. Rytų grįžę kai kurie 

laikraštininkai, stebėję JAV įgu
lų išsikėlimą į Libaną, pabrėžia,

Jame yra daug patobulinimų, 
palyginus su II Pas. kare naudo
tais tankais.

M-41 Walker Bulldog yra ame
rikiečių "lengvasis” tankas, sve- 
riąs 25 tonas ir ginkluotas 76 
mm patrankėle. Jis yra greitas 
ir lengvai manevruojamas.

"Sunkusis” M-103 sveria 60 
tonų. Jis buvo pradėtas gaminti 
1954 m., bet vėliau jo produkcija 
sustabdyta, nes jam neskiriama 
didelio vaidmens ateities kare.

Tarp kitų naujų ginklų yra 
M-56, automatinis 90 mm prieš
tankinis pabūklas, pradėtas ga
minti 1956 m., ir visa eilė auto
matinės taikymo artilerijos, su
konstruotos po Korėjos karo.

žinoma, ginkluotas konfliktas 
Tolimuosiuose Rytuose būtų ki
tokio pobūdžio ir ten būtų pa
naudotos kitokios priemonės, ne
gu Libane, kur iš anksto buvo

jog tas išsikėlimas buvęs labai j žinoma, kad nebus susilaukta jo- 
sėkmingas tik dėlto, kad niekas kio arba labai mažo pasipriešini- 
nesipriešinęs. Jei būtų buvę at- mo. Tačiau kritikų vis dėlto pa- 
virkščiai — krantan besikelian- brėžiama, kad JAV savo ginkla- 
tys kariniai junginiai būtų ture- vimosi pastangas buvo ligi šiol 
ję labai didelių nuostolių. nukreipusi į pasiruošimą globa-

Scrippso - Howardo korespon- linio masto karui, nesirūpinda- 
dentas J. G. Lucas rašo, jog išsi- ma lokaliniais karais, kaip dabar 
kėlimo operacijų metu labai sti- komunistai juos galį išprovokuo- 
gę organizuotumo. Anot jo, ry- ti.
šiai tarp dalinių net dviems die- Bet vienu ar kitu atveju vis
noms praėjus po išlipimo kran- -------
tan, tebebuvę chaotiški. Beiru-,
tui susisiekti su JAV aviacijos 
baze Adane, Turkijoje, reikėda
vę 40-50 minučių, kai tuo tarpu 
lėktuvui nuskristi iš vieno mies
to į kitą tereikią trumpesnio lai
ko. Direktyvos ęausumos įgulų 
vadams gulėdavusios po 2-3 ne-

dar tebėra opi transporto proble 
ma. Kai kurie armijos specialis 
tai sako, jog aviacija turėtų bū
ti pasirušusi pergabenti keturis 
kartus daugiau, negu ji dabar 
pajėgia. Pastaroji šiuo metu tu
ri 482 transportinius lėktuvus, 
galinčius skristi 3,000 mylių be 
nusileidimo, plius didesnį skaičių 
trumpesnių distancijų lėktuvų. 
Tai reiškia apie pusės divizijos 
permetimų vienu metu. Laivy
nas turįs pakankamai priemonių 
iškelti ginaman krantan tarp vie
nos ir dviejų divizijų. Taip pat 
turįs pakankamai laivų iškelti 
panašiomis sąlygomis dar vienai 
divizijai, tačiau tik pranešus mė
nesiu iš anksto. Šiais abiem at
vejais, be abejo, nekalbama apie 
laivyno ir aviacijos savų kovos 
dalinių operacijas, o vien tik 
apie šių ginklų rūšių pagalbą, 
pergabenant armijos pėstinin
kus, tačiau, kaip duomenys rodo, 
tolimu distancijų atveju tai nė
ra pakankamai efektinga prie
monė skubiam agresijos sustab
dymui.

Formozos konflikto atveju dar 
reikia pridurti, jog pati naciona
listinė Kinija turi 300,000 kovai
paruoštų dalinių ir 500 lėktuvų, 
iš jų 300 senesnio tipo ameriki
nių sprausminių. Be to, paruoš- 
tyje ten yra septintoji JAV lai
vyno flotilė, aprūpinta lėktuvais 
su atominiais šaudmenimis, 
penktoj^ JAV aviacijos eskadra 
Japonijoje ir tryliktoji JAV es
kadra Filipinų salose.

skaitytos, 
mai kodo

nes nebuvę pakanka- 
iššifravimo aparatų.

TARNYBA TAUTAI IR VALSTYBEI
Min. S. Lozoraičiui 60 metų

Daugelis tos kartos tautiečių, Stasio Lozoraičio vardas buvo 
kurie išgyveno laimingus Lietu- minimas viešumoje, negali atsi- 
vos nepriklausomos valstybės stebėti, kada jubiliatas suskubo 
laikus, dabar patyrę, kad Lietu- įsijungti į atsakingą Lietuvos

Stigę pakrančių valčių ir malūn- A()S diplomatijos šėlui Stasiui valstybinį gyvenimą. Jau, deja,
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sparnių. Daugeliui marinų reikė
ję iš laivų krantan bristi, apsi
krovus sunkiais nešuliais.

Akcijai tebuvo panaudota tik 
labai maža dalis laivyno trans
porto laivų. Didžiąją dalį sudarę 
standartiniai prekybinio tipo lai
vai, kurie yra pigesni. Aviacija 
panaudojo apie 100 lėktuvų, dau
giausia senojo propelerinio tipo, 
nors didžioji problema ten buvo 
ne lėktuvų, o tinkamų vietų 
jiems nusileisti trūkumas.

Marinai ir parašiutininkai bu
vo ginkluoti senais Garand M-l 
šautuvais, įvestais 1936 metais. 
Oficialiai skelbiama, kad jie ne
trukus turį būti pakeisti, nes 
prieš vienerius metus JAV ofi
cialiai priėmė naujus M-14, ta
čiau atskirus dalinius tėra pa
siekęs dar gana nedidelis kiekis 
bandomųjų modelių, o pilno mas
to produkcija dar net nenuma
tyta pradėti ir ateinančiais me
tais. Rusai tuo tarpu yra aprū
pinę Siriją, Egiptą ir Jemeną 
naujo tipo šautuvais SKS. Todėl 

teisingai yra kritikų pastebima: 
"Arabai gal ir nesupranta, koki 
yra didieji modernūs ginklai, ta
čiau kiekvienam jų aiškus skir
tumas tarp naujųjų rusų ir se
nųjų amerikiečių šautuvų”.

JAV daliniai taip pat tebenau
doja pasenusius M-1917-A1 tipo 
kulkosvaidžius. Jie yra sunkesni 
ir mažiau efektingi už taip pat 
oficialiai jau patvirtintus M-60. 
tačiau pagal planą jų tik 12,800 
bus pagaminta 1960 metais.

Du visiškai nauji dalykai iš- 
sikėlimo operacijose buvo: "On-
tos” _  prieštankinis pabūklas,
įvestas 1956 m., ir naujasis am
fibinis šarvuotas traktorius 
"LVTP5’\.

i Armijos ir marinu naudojamų 
tankų grupėje yra M-48 Patton, 
pradėtas gaminti 1952 metais — 
"vidutinis”, sveriąs 45 tonas ir 
ginkluotas 90 mm patrankėle.

Lozoraičiui rugsėjo 5 d. sukanka suėjo 18 metų nuo šiurpiosios 
60 metų amžiaus, su nuostaba tragedijos, kai sovietų kariuo- 
paklaus: "Argi tiktai 60 metų?”, menė įsiveržė į Lietuvą. Atsieit, 

Ir iš tikrųjų, kai suskaičiuoji tiek pat metų Lozoraičiui tenka 
tą ilgų metų virtinę, kurioje eiti nepaprastų aplinkybių pa-

Gen. Kld£cly Gaither 
CARIBBEAN

diktuotas ir precedento neturin 
čias diplomatijos šefo pareigas 
Antra vertus, tiktai vienas as 
muo, būtent, prūsų lietuvis dak
taras Dovas Zaunius tik vieni 
mėnesiu ilgiau išbuvo užsienio 
reikalų ministerio pareigose, ne
kaip Stasys Lozoraitis, vadova 
vęs Lietuvos užsienio politikai 
puspenktų metų. Prieš tai jubi
liatas per 11 metų įgijo stažą 
diplomatinėje tarnyboje, kol 
kaipo užsienio reikalu ministerisi
atsistojo diplomatinės hierar
chijos priešakin.

Tačiau Lozoraitis atėjo į dip
lomatinę tarnybą ne kaipo jokio 
valstybinio patyrimo neturįs 
naujokas. 1923 m. gegužės 29 d. 
"Vyriausybės žiniose” užtinka
me tuometinio Respublikos Pre
zidento Stulginskio pasirašytą 
įsakymą, kuriuo Lozoraitis "dėl 
jo paties prašymo" atleidžiamas 
iš Ministeriu Kabineto reikalų 
vedėjo pareigų. Tenka atsiminti, 
kad tai buvo vieta, kurią vėliau 
užėmė viceministerio rango as
muo.

Jubiliatas priklauso tai kartai, 
kuri tikra žodžio prasme įaugo 
į Lietuvos nepriklausomos vals
tybės gyvenimą. Kai ano meto 
žymieji mūsų tautop visuomenės 
veikėjai paskelbė i nepriklauso
mybę ir patys pasidarė valstybės 
vyrais, reikėjo iš nieko kurti ad
ministracijos aparatą. Stasys 
Lozoraitis buvo vienas tų anuo
met jaunų vyrų, kurie pajuto sa
vyje pašaukimą atiduoti savo jė
gas jaunajai valstybei. 1919 me
tų lapkričio 11 d. susidarė pir
moji prisikėlusios Lietuvos vals
tybės vyriausybė, o jau už dvie
jų savaičių, lapkričio 26 d., Sta
sys Lozoraitis, tiktai peržengęs 
20 metų amžiaus slenkstį, įstojo 
į vidaus reikalų ministeriją.

Matyt, jaunasis Lozoraitis tu
rėjo iš pat pirmųjų dienų užim
ponuoti savo vyresnybei, nes jau 
po kelių mėnesių jis skiriamas 
raštinės vedėju, o dar po kelių 
mėnesių nueina į Ministeriu Ka
bineto tarnybą, kur gauna atsa
kingą kanceliarijos viršininko

Gen. Thomas Povver 
STRATEGIO

Gen. Frank Armstrong 
ALASKA

Gen. Lauris Norstad 
EUROPEAN

Adm. Ilarry D. Fclt 
PACIFIC

Adm. James Hollou'ay 
FAST AIL.-MEDIT.

Adm. Jerauld Wrlght 
ATLANTIC

Gen. Earle Fartridge 
NORIU AMERICAN

Vyriausieji JAV gynybos frontų vadai.

Lietuvių skautų sąjungai 40 metų sukaktį švenčiant, už didelį 
pasidarbiavinią, buvo apdovanoti Padėkos ordinais (iš kairės): 

Stp. Kairys, P. Jurgėla, O. Zailskienė ir Dr. S. Biežis.
V . K i z 1 a i č i o nuotr.

vietą, po dviejų gi metų jam pa
vedamos tokios aukštos pareigos, 
<aip Ministeriu Kabineto reika- 
ų vedėjo.

Per 40 metų Lozoraitis be per
traukos dirbo valstybinį darbą, 
aigi jis Lietuvos valstybei ati 

davė du trečdalius savo gyveni
mo. šiemet, 60 metu sukakties •
proga, jis gali minėti ir 40 metų 
valstybinio darbo jubiliejų.

Pirmuosius ketverius metus 
išdirbęs besikuriančios Lietuvos 
laikinojoje sostinėje Kaune, kur 
yrą gimęs bei užaugęs, taigi, jis 
priklauso savaime negausingai 
ano meto lietuvių miestelėnu 
kartai (jo tėvas buvo žinomas 
visuomenės veikėjas advokatas 
Motiejus Lozoraitis, deja, anksti 
miręs), jaunasis Lozoraitis ap
sisprendė pereiti į diplomatinę 
tarnybą. Tai nebuvo vien nuotai
kos ar kokių apskaičiavimų įtai
gotas apsisprendimas. Kas pa
žįsta Lozoraitį, sutiks, kad tokį 
nuosprendį tegalėjo padiktuoti 
pašaukimas, nes vargu ar atsi
ras daug žmonių, kuriems taip 
tiko diplomato darbas, kaip jam. 
Jis, kaip mėgstama sakyti, yra 
gimęs diplomatas ir tatai tau
riausia šio žodžio prasme.

Jeigu nepriklausomybės pra
džioje visose srityse stigo prity
rusių specialistų, tai juo labiau 
neturėjome žmonių, kurie būtų 
įsigiję diplomatinį stažą. Prof 
Mykolas Biržiška savo veikale 
"Lietuvių Tautos Kelias”, kalbė
damas apie anuo metu besiarti
nantį Lietuvos prisikėlimą, rašo: 
"Poetai (Baltrušaitis, Milašius), 
apysakininkai (šeinius, Savic
kis), žurnalistai (Klimas, Balu
tis) virs frakuotais diplomatais". 
Lozoraitis nepriklausė nė vienai 
Biržiškos suminėtai žmonių ka
tegorijai. Jis atėjo į diplomatiją 
jau iš valstybinės tarnybos, jis,

betariant, nebuvo apsunkintas 
jokių pašalinių hipotekų. Jis 
brendo valstybinėje tarnyboje, 
leisdamas vis gilesnes šaknis į 
jos aparatą. Jeigu greitu laiku 
jis iškilo, prieš tai atlikęs stažą 
Berlyne ir Romoje prie šv. Sos
to, ir buvo atkviestas į užsienio 
re Jų ministerijos politikos de 
partamento direktoriaus vietą 
kai teturėjo 34 metus amžiaus 
tai vien tiktai savo išimtinių ga
bumų dėka.

Kaip dažnas Lietuvos užsienio 
tarnybos žmonių, Lozoraitis nie 
kada neturėjo ambicijų vidaus 
politikos gyvenime. Jis tarnavo 
tautai ir valstybei, nesidairyda- 
masis protekcijų partijų cent
ruose. Dar daugiau. Turbūt, Lo 
zoraitis savo amžiuje niekada 
nėra prisidėjęs nė prie vienos vi
suomeninės organizacijos, nes 
jis norėjo atiduoti savo jėgas vi 
sai tautai, o ne kuriai atskirai 
grupei ar pasaulėžiūrai.

Esame tikri, kad tremtyje Lo
zoraitis išgyveno vieną skau
džiausių tragedijų, kai tam tikrų 
srovių žmonės ir spauda ėmė jam 
prikišti (ir tatai grubia forma!) 
partiškumą, kuris jam tikrovėje 
visada buvo svetimas. Jeigu Lo
zoraičiui, kai jis dar nebuvo pa
siekęs 36 metų amžiaus, 1934 m. 
buvo pasiūlyta užsienio reikalų 
ministerio vieta, tai ne todėl, kad 
jį būtų rėmęs koks partijos cent
ras, bet vien dėl to, jog jis savo 
būdo savybėmis, vispusišku ir 
giliu išsilavinimu, gyvu ir visas 
diplomatines "plonybes" perma
nančiu intelektu priaugo iki tų 
pareigų ir visų, jį pažinusių, bu
vo laikomas tinkamiausiu kandi
datu. Kaip tai neretai pasitaikė 
intelektualams, nesusidėjusiems 
su jokia politine srove, Lozorai
tis mūsų politiniame gyvenime 
buvo gana vienišas, kuriam tiko 

(Perkelta j 2 psi.)

AUSTRALIJOS
LIETUVIAI

LIETUVES DALYVAVO
RANKDARBIŲ PARODOJE
Canberros Gerųjų Kaimynų 

Tarybos pirmoje rugpiūčio pusė
je surengtoje rankdarbių paro
doje iš mažumų tedalyvavo tik 
lietuvės ir latvės. Daugelis abie
jų broliškų tautų eksponatų, k. 
t. audinių, mezginių, buvo labai 
panašūs. Todėl nenuostabu, kad 
australams neretai buvo juos la
bai sunku atskirti.

Lietuvių pavilionas buvo orga
nizuotas Canberros apylinkės 
moterų skyriaus. Jame buvo iš
statyta audinių, mezginių, me- 
Ižių drožinių ir odos išdirbinių. 
Girtina, kad moterys pakviestos 
neatsisakė, ir nepagailėdamos 
laiko, tautiniais drabužiais pasi
puošusios, budėjo parodoje, gar
sindamas Lietuvos vardą.

Gaila, kad nebuvo knygų apie 
Lietuvą anglų kalba, o tokiomis 
progomis kitataučius galėtume 
dar labiau supažindinti su savo 
tėvyne. J. N.

• Sydnėjuje rugpiūčio 22 d. 
mirė aktyvi visuomenininke Wil- 
helmina š n a p štytė-Jonaitienė. 
Australijoje ji dirbo ligoninėse 
kaip gailestingoji sesuo, ir daly
vavo Liet. Raud. Kryžiaus veik
loje, labai daug padėdama nu- 
kentėjilsiems tautiečiams.

• Sydnėjaus ateitininkai rug
piūčio 17 d. buvo surengė vaka
rą, kuriame dr. A. Mauragis kal
bėjo apie lietuvybės išlaikymo 
problemas tremtyje, ypač pa
brėždamas šeimos lietuviškumo 
reikšmę savo vaikų tautinės są
monės ugdymui. Tėvai turėtų dė
ti visas pastangas, įžiebti vai
kuose Tėvynės meilės kibirkštė
lę ir sudaryti tokias sąlygas, kad 
toji lietuviškoji ugnis vis švie
siau ir skaidriau užsidegtų. Šią 
lietuvišką ugnį, prelegento nuo
mone, stiprina, palaiko ir stipri
na lietuvių savaitgalio mokyk
los, jaunimo organizacijos, ben
druomenė ir bažnyčia.

kūs, o ypatingai P. Bičkienės; 
smulkmeniškai muzikaliai pa
ruošti. Dar kitame antraštė — 
Infine bellima voce (begaliniai 
gražus balsas).

— Kokie Jūsų tolimesni dar
bai bei planai?

— American Opera Auditions, 
suteikusi mums 8 šią pagalbą, 
rūpinsis globoti dar visus metus, 
nevaržydama asmeninių įsipa
reigojimų kitur, stengsis įstaty
ti į atitinkamo meninio lygio 
operas.

SOLISTĖ PRUDENCIJA BIČKIENĖ
GRĮŽO Į JAV

Prieš keletą mėnesių, laimėju
si American Auditions stipendi
ją, į Italiją buvo išvykusi solis 
tė Prudencija Bičkienė. f tų lai
mingųjų skaičių ji pateko iš 1000 
kandidatų. Iš jų tada buvo iš
rinkti tik 8: 4 moterys ir 4 vy
rai. Jų tarpe ir mūsų solistė.

Dabar, grįždama iš Italijos, ji 
tiesiai iš aerodromo atvyko į 
PLB Seimo posėdžių salę Statler 
viešbuty, kur prezidiumo pirmi
ninko buvo pristatyta Seimo da
lyviams. Ta proga sutiko atsa
kyti į keletą klausimų.

— Kodėl ta amerikiečių orga
nizacija siuntė Jus Italijon to
bulintis dainavimo?

— Italijos dainavimo mokyk
la yra laikoma aukščiausio me
ninio lygio, todėl ir American 
Auditions laimėtojus dainininkus 
siuntė pasiruošti pas geriausius 
italų profesorius ir grįžti čia 
dirbti amerikiečių operose.

I — Pas kokius profesorius

Jums teko gilinti dainavimo stu
dijas?

— Daugiausia pas prof. Ben- 

venuti, maestro Cervi Caroli, 
maestro Ruff ir Confalonieri.

__ Kokias roles per tą laiką
dainavot?

— Man teko pagrindinė rolė 
operoj • Tosca, kuriai daugiausia 
ir skyriau dėmesio.

— Kaip atsiliepė italų spauda 
ir kritikai?

Atsakydama į šį klausimą, so
listė parodė daugelio laikraščių 
iškarpas, kurias mums čia pat iš 
italų kalbos išvertė vienas iš Ro
mos atvykęs PL Bendruomenės 
Seimo atstovas. Apie tai rašė 
Lob Corriere, Lombardo, Milano 
dienraštis, L’Italy, La Note, net 
komunistų laikraštis D’Avanti. 
Visų aprašymai labai ryškiom ir 
stambiom antraštėm. Viename 
iš jų antraštė: Amerikiečių Tos
ca — aukso balsai. Kitame — 
Visi trys amerikiečių balsai pui-

— Kada ir kas paskatino pra
dėti dainavimo studijas?

— Pirmasis atkreipė dėmesį
Antanas Marijošius Radviliškio 
gimnazijoj, kur jis paruošdavo 
mane jau atlikti solo partijas 
chore, pradedant nuo 12 m. Pro
fesinį pasiruošimą pradėti pa
skatino komp. muz. Budriūnas 
Vilniuj. Ten ir įstojau į konser
vatoriją. Toliau dainavimo stu
dijas tęsiau Miunchene, Vokie
tijoj, labai sunkiomis gyvenimo 
sąlygomis. Vėliau, atvykusi į 
Chicagą, lavinausi pas privačius 
profesorius.

— Kada pradėjot dalyvauti 
koncertuose?

— Jau Vokietijoj bestudijuo
dama, važinėdavau po lietuvių 
kolonijas ir atlikdavau partijas 
vokiečių koncertuose. Pirmas di
desnis laimėjimas buvo 1957 m. 
Indianoj, kur pastoviai atlikinė
jau mažas partijas operoj ir po 
to sekė šis paskutinis laimėji
mas.

Malonu, kad Italijos laikraš
čiai, solistės talentą aprašydami, 
visur pažymi jos lietuvišką kil
mę.

Baigdama pasikalbėjimą, Pru
dencija pareiškė dėkingumą sa
vo vyrui Vytautui Bičkui, kuris 
jos talentą vertina ir, šių laimė
jimų siekiant, mielai remia.

Kai mūsų menininkai, negailė
dami savo kieto darbo, kantry
bės ir lėšų, po didelių pastangų 
išplaukia į plačiuosius vandenis, 
tuo džiaugiasi ne tik jie vieni, 
bet kiekvienas lietuvis, nes jie 
mus reprezentuoja mūsų tautą 
plačiam pasauly.

E. čekienė
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BENDRUOMENĖS SEIME

II
Aš nesiėmiau ir neturėjau ga

limybės visai tiksliai pagal do
kumentus apskaičiuoti, kiek nuo 
praėjusio pasaulinio karo pabai
gos, vadinasi, per pastaruosius 
13 metu, turėjo pajamų (iš mu
sų tautiečių aukų, mokesčių ar 
musų draugų dovanų) ir išlaidų, 
pavyzdžiui, tik dvi stambios lie
tuvių institucijos užsienyje: Vli
kas ir ALT. Manau, kad norint 
būtų galima ir gal reikėtų tą vi
sai tiksliai apskaičiuoti. Dabar 
tik apskritai pasakoma, kad per 
tą laiką tos įstaigos yra turėju
sios mažiausia pusę mlijino, o ki
ti tvirtina, kad net ligi milijono 
ar ir daugiau dolerių pajamų ir 
tiek pat išlaidų.

Sutikime, kad dalis tų išlaidų 
politiniams ir informaciniams 
reikalams atlikti buvo būtinos, 
neišvengiamos ir naudingai su
vartotos. Kita, gal ir gana didelė 
tų lėšų dalis jau kels diskusijų 
ir abejonių dėl jų sunaudojimo 
tikslingumo, praktiškumo ir nau
dingumo. čia yra ąuestions of 
opinion: — vieni mėgins tai pa
teisinti, kiti stačiai sakys; kad 
daug pinigų be naudos ir čėikalo 
buvę kasmet išmetama ”kaip į 
balą”...

Aš esu įsitikinęs, kad mažiau
sia pusė tų išlaidų, skirtų vadi
namos "politikos” reikalams, ne
buvo būtinos ir nedavė atitinka
mos naudos. Jei jos būtų buvu
sios planingai sunaudotos, pavyz
džiui, Jietuviškų mokyklų vado
vėliams parengti ir išleisti, vie
nam kitam geros kokybės garsi
niam propagandiniam filmui Lie
tuvos reikalais paruošti, kelioms 
tikrai rimtoms ir vakarietiško 
standarto reikalavimus atitin
kančioms knygoms didžiosiomis 
kalbomis paruošti ir išleisti apie 
Lietuvos istoriją, nepriklausomą 
Lietuvą, jos kultūrą, politinius 
reikalus ir išsilaisvinimo kovą, 
— nauda būtų buvusi didesnė, 
pastovesnė, nedingstanti su ta 
diena, nuolat reikalinga ir būti
na.

Tai yra pavyzdys, į kurio 
smulkmenas nesileisiu, nes jos 
daugeliui mūsų gerai supranta
mos. Gyvename metus po metų, 
slenkame sena ir gal kaikam pa
togia vaga, bet išvadų vis nepa
darome. Manau, kad laikas jas 
padaryti visu platumu ir drąsu
mu, nes kitaip merdėsime toje 
pačioje vietoje.

Vadinamiems politikos reika
lams tautiečiai visame pasauly
je, kad ir nebe tiek gausiai, bet 
vis dar sudeda aukų. Joms telkti 
naudojamos tautinės šventės ir 
visokie įtikinėjimai. Neapeliuo
jama į partinius, bet į bendrus 
patriotinius jausmus. Partijos, 
grupės ar religinės organizacijos 
gali rinkti aukas iš savo šalinin
kų ir jas sunaudoti, kaip joms 
patinka. Bet čia yra aukos ben
driems tautos laisvės ir jos išli
kimo reikalams. Visi aktyvūs lie
tuvių bendruomenės sūnūs ir 
dukterys nuoširdžiai įvairiose 
kolonijose dirba, kad tų aukų 
būtų daugiau. Todėl natūralu ir 
teisinga, kad mes, Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės Seimo at
stovai, pareikštumėm nuomonę 
dėl tautiečiu, ir mūsų pačių, su
dedamu aukų naudojimo.

Kad bendriems tikslams sude
damos aukos neišsiblaškytų ir

teisingai patarnautų ne tik ko
kiam vienam uždaviniui, bet vi* 
sų pagrindinių sričių uždavi
niams įgyvendinti, jos turėtų 
turėtų būti tvarkomos, ameriko
niškai tariant, Community Chest 
(ar gal kaip vietomis tai vadina
ma Joint Fund) principu ir dva
sia. Tos aukos visų dedamos ir 
renkamos, o vėliau pagal tam 
tikrą sutartą nuošimtį skirsto
mos tiems uždaviniams ir toms 
institucijoms, kurioms jų reikia 
būtinam ir praktiškai naudingam 
darbui atlikti.

Sekant tuo pavyzdžiu, gerųjų 
tautiečių surenkamos aukos tu
rėtų būti paskirstomos sveikai 
ir teisingai — viena dalis lietu
vybei išlaikyti, jos kultūros gink
lams kalti, kita dalis Lietuvos 
laisvės bylai ginti politinėmis 
priemonėmis.

Tai pirmoje vietoje turėtų pa
liesti ALT iždą, Tautos Fondą ir 
Lietuvos Nepriklausomybės Fon
dą, pastaruosius du veikiančius 
ne vien Jungtinėse Valstybėse. 
Dalybų nuošimtis turėtų būti 
toks, kad iš vienos pusės nepa
kenktų anų institucijų remia
mam darbui, o iš kitos pusės, 
kad nebūtų tik nereikšminga "iš
malda” tiems uždaviniams, ku 
riuos turi atlikti Lietuvių Ben
druomenės organizacija įvairiose 
lietuviškose kolonijose.

Labai liberaliai ir palankiai 
nusiteikus, aš manyčiau, būtų vi
sai racionalu 40 procentų iš ALT, 
Tautos Fondo ir Lietuvos Nepri
klausomybės Fondo surenkamų 
inkų skirti Bendruomenės dar
bams, o dar 60 procentų liktų 
mųjų remiamai lietuviškai poli
tinei akcijai, kas yra, kaip ma
tome, visai gražus nuošimtis, 

nano asmeniška nuomone ga! 
net perdidelis. Bet tiek jau to, 
čia gi tokie dalykai, kad jų neat- 
sversi kaip vaistinėj . . .

Tam tikslui turėtume sudary
ti atitinkamas komisijas, kurios 
šį reikalą smulkiau aptartų ir 
sutartų jo vykdymą. Tai būtų tik 
pradžia. Vėliau šį principą turė
jime stengtis visuotinai įgyven-
linti.

Įsiūlau Pasaulio Lietuvių Ben- 
Iruomenės Seimui išrinkti spe
cialią komisiją ir pavesti jai ne
įeisiant sueiti į kontaktą su ati- 
inkamomis čia paminėtomis lie

tuvių institucijomis ir siekti to
kio sutarimo.

Jei, tačiau, aukščiau išvardin
tu veiksnių nuotaikos būtų to-4. C t
kios, kurios pastotų kelią tokio 
racionalaus pobūdžio sutarimui 
pasiekti, tada, man atrodo, Pa
saulio Lietuvių Bendruomenė bū
tų priversta savo pačios inicia
tyva pradėti vykdyti koplatesniu 
ir sistematingesniu mastu lėšų 
telkimo akciją savo darbams pa
remti. Man atrodo, kad būtų ne
tik gera, bet tiesiog būtina to di
delio pastangų padvigubinimo iš
vengti — ypač kada kreipiamasi 
i tuos pačius žmones, t. y. į vi
nis Amerikos lietuvius ir į viso 
pasaulio lietuvius tremtinius — 
ir dėl to reikia dėti visas įmano
mas pastangas kalbamam sutari
mui pasiekti. Bet, aš pakartoju, 
iei tai pasirodys neįmanoma. 
Bendruomenei neliks kitos išei
ties, kaip tik visomis pajėgomis 
pradėti vystyti ir šią lėšų telki
mo akciją.

(Pabaiga)

• Leopoldas Grigonis, grįždamas 
iš Izraelio valstybės, kur jis bu
vo vienos amerikinės naftos ben
drovės direktorius, važiuodamas 
toms pačioms pareigoms į Brazi
liją, buvo sustojęs Nevv Yorke ir 
per Lietuvos Gener. konsulą J. 
Budrį paaukojo 150 dol. įvai
rioms lietuviškoms organizaci
joms. Iš jų 50 dol. aukojo Lietu
vos Nepriklausomybės Fondui 
sakydamas, kad gyvendamas Iz
raely, prisižiūrėjo žydų dosnumo 
savo tautai ir, pasekęs anų pa
vyzdžiu, niekeno aukos neprašy
tas atiduoda savo metinę duoklę 
Lietuvos reikalams.

• Stepas Zobarskas jau išleido 
Lithuanian Folk Talės, lietuvių 
pasakų vertimą į anglų kalbą. 
Knyga gražiai įrišta ir patrauk
liai atrodo, šriftas stambus, vai
kams lengvas ir malonus skaity
ti. Iliustracijos pritaikytos turi
niui, gražios, bet galėtų būti aiš
kesnės, o kai kurie pageidautų 
net spalvotų, žinoma, spalvotos 
būtų pačios gražiausios ir pa
traukliausios, bet tada ir knygos 
kaina žymiai pakiltų. Būdinga 
tai, kad autorius visai nepakeitė 
lietuvišku vardų, o tai lietuviu
kui suteiks daug naudos savų 
vardų t areno j.

Tai pirmas bandymas, todėl su 
džiaugsmu reikia sutikti ir rem- 
fi autoriaus pastangas, perkant 
kiekviena proga kaip dovaną sa
vo artimų nelietuvių draugų vai
kams, o taip gi ir Čia gimusioms 
lietuviukams.

Knyga turi 200 psl., iliustraci
jos Ados Korsakaitės. Užsisaky
ti galima pas autorių: 85-37 88 
St., Woodhaven 21, N. Y.

Verta paminėti, kad šios kny
gos 250 egz. jau išsiuntinėta 
amerikiečių spaudai be atlygini
mo.

Šiuo metu S. Zobarskas jau 
pradėjo ruošti rinktinės lietuvių 
prozos antologijos vertimą. Taip 
pat jau atidavė spaudai vertimą 
Grušo novelės "Kelionė su kliūti
mis", kuri tilps ARTESIAN lite-

ratūriniam žurnale, leidžiamam 
ANN ARBOR, Mich. E.
• Kan. A. Sabaliausko — žalios 
Rūtos 85 m. gimimo sukaktį ilgu 
straipsniu paminėjo didžiausias 
Suomijos dienraštis "Helsingin 
Sanomet". Kan. Sabaliauskas, 
pagal gautas iš Lietuvos žinias, 
yra miręs 1950. I. 14. Be "Kale- 
valos", jis yra į lietuvių kalbą 
išvertęs suomių klasiko A. Kivi 
(1834-1872) romaną "Septyni 
broliai". Vertimas buvo išleistas 
Vilniuje 1950 metais, tačiau ja
me nepaminėta vertėjo pavardė, 
tik pažymėta, kad viršelis pieš
tas V. Černiauskaitės, ats. red. 
buvo, D. Urbas ir korektorė P. 
Žemaitytė.
• Antanas Senikas, LNF pirmi
ninkas, su žmona Danute atos
togauja Cape Cod, Mass.
• Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Bostono skyrius, savo 
namuose, rugsėjo mėn. 13 d. ren
gia tautos šventės iškilmes. Jose 
bus atidengta Vytauto Didžiojo 
statulos, A. Smetonos biusto, Dr. 
J. Basanavičiaus ir A. Olio por
tretų atidengimas. Iškilmės 
ivyks rugsėjo 13 d. 5 vai. vakaro.
• Ieškomas Kazys Rinkevičius,
sūnus Jono. Pranešti: Juozas 
Rinkus, 515 East 115 St., Cleve
land 8, Ohio.

Užsirašykime choran
Kunigaikštienės Birutės Ka

rių šeimų Moterų Draugija or
ganizuoja mergaičių chorą. Va
dovu pakviestas mokytojas Sta
sys Šližys. Priimama nuo 13 m. 
amžiaus. Užsirašoma: K. Daug- 
vydienę, 13635 Pinewood Avė., 
tel. LA 6-5911 arba Neringos 
knygyne. J. K.

Padėka
Vietos Dariaus - Girėno klubo 

valdyba už sėkmingą Atlanto 
nugalėtojų 25 metų skridimo pa
gerbimą širdingai dėkoja šv. An
tano parapijos klebonui, kun. dr. 
Ignui Boreišiui, atlaikiusiam iš
kilmingas mišias ir pasakiusiam 
jautrų patriotinį pamokslą. Klu
bo kūrėjui ir nuolatiniam rėmė
jui Petrui Padolskiui, paaukoju
siam 50 dol. Aukotojams ir vi
siems talkininkams: Amerikos 
Lietuvių Balso Radijo Klubui, 
W. Adams — Nekilnojamo turto 
ir apdraudos agentūrai, J. Pus- 
dešriui, A. Mateikai, V. Paužai 
— Neringos knygyno savinin
kui, V. Kunčiūnui, P. Burbai, J. 
Pranaičiui, A. Gumbriui, V. Gai- 
veliui, F. Blauzdžiui, L. Gruno- 
vui, V. Augustinaičiui, B. Navic
kui,, S. Purvinui, I. Pusdešr ienei, 
B. Gaivelienei, A. Lukui, G. 
Sherman, J. Briedžiui, Rukšte- 
lienei ir K. Pakalniškiui — Bro
thers svetainės savininkui.
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Balfo vakaras ir rinkliava
Balfo 76 skyrius spalio 18 d. 

ruošia vakarą. Čikagos vaidinto
jų grupė vaidins Petro Vaičiū
no "Pažadėtąją žemę".

Rugsėjo 27 d. vyks vieša rink
liava. Dėžutės gaunamos Gaivo
je, Neringoje ir pas valdybos 
narius.

šeštadiertlhėje Lituanistinėje 
mokykloje

šiais metais mokytojaus: Balce
rytė, M. Buitkienė, D. Kaupienė, 
L. Bulgaris, K. Gricius, K. Jur
gutis, kun. Simonavičius, Vaš
kelis ir P. Zaranka.

Pasikeitimai Baltijos tunte
Baltijos tunto adjutantas s. v. 

vyr. si. J. Kirvelaitis ir DLK 
Mindaugo dr-vės draugininkas 
vyr. si. A. Zaparackas pasitrau
kė iš einamųjų pareigų. Naujuo
ju tunto adjutantu paskirtas 
vyr. si. A. Plečkaitis, drauginin
ku — si. R. Griškclis.

Organizuodami braižybos 
kursai

Vietos Inžinierių ir Architek
tų skyrius ruošia 200 vai. braižy
bos kursus. Pamokos vyks va
karais. Priimama įvairaus am
žiaus. Užsirašoma knygyne Ne
ringoje pas V. Paužą, 1906 — 
25th, tel. TA 6-7134. Malonu, 
kad vietos Inžinierių ir Archi- 
‘ektų skyrius ateina saviesiems 
pagalbon.

Baigė mokyklą
Valentinas Bauža išlaikė egza

minus ir labai gerai baigė trijų 
metų National Conference Egza- 
mination in Mortuary Science 
mokyklą. Šiuo laiku atlieka prak
tiką.

• Rugpiūčio pabaigoje, atosto
gaudamas, Los Angeles mieste 
lankėsi ALT S-gos centro v-bos 
pirmininkas inž. Eugenijus Bart
kus su dviem savo bendrakelei
viais: inž. Eiva ir med. dr. Sut
kumi. Ta proga rugpiūčio 23 d. 
pas Tautinės S-gos Los Angeles 
sk. v-bo<s pirm. A. Latnėną, vai
šių metu, centro v-bos pirminin
kas padarė pranešimą aktualiais 
šių dienų tautinės s-gos ir ALTo 
klausimais.

• Kaip jau žinoma iš anksčiau 
pasirodžiusių spaudoje žinių, 
Tautinės S-gos Los Angeles sky
rius yra užsimojęs įsigyti Tau
tinius Namus. Sumanymas, anot 
pirmininko inž. E. Bartkaus, am
bicingas ir didelis, šio didelio su
manymo, šiokia tokia yra jau ir 
darbo pradžia. Dar pernai metais 
buvusioji skyriaus valdyba pa
ruošė namų įstatų projektą, ku
ris visuotinoje skyriaus narių su
sirinkimo buvo priimtas, ir kurie 
rėmuose pradėtas lėšų telkimas 
Platinami namų įsigijimui pasi
žadėjimai akcijoms pirkti. Vai-

Tarnyba tautai...
(Atkelta iš 1 psl.) 

vieno skandinavų rašytojo pasa
kymas: "Aš esu galingiausias, 
kai esu vienas!”

Lozoraičiui teko vadovauti už
sienio reikalų ministerijai nepa
prastai sunkiu laikotarpiu, kai, 
iš vienos pusės, Vokietijoje įsi
galėjo nacionalsocialistai, o Var
šuvoje užsienio politiką vairavo 
toks didybės manijos pagautas 
žmogus, kaip pulk. Beckas. Lozo
raitis patyrė neužtarnautą smū
gį, kai Varšuva 1938 m. pavasa
rį įteikė Lietuvai ultimatumą, 
reikalaudama besąlyginiai už
megsti diplomatinius santykius, 
tuo tarpu kai jis, teisingai įver
tinęs padėtį ir nusimanydamas, 
jog Lietuva nepajėgs ilgainiui 
atsilaikyti prieš vokiečių ir len
kų spaudimą, jau anksčiau ban
dė išsilyginti su Lenkija. Tačiau 
pulk. Beckas pamėgdžiojo Berly
no metodus.

Lozoraitis susilaukė aštrių 
puolimų iš Berlyno, nes jo minis- 
teriavimo laikais Kaune buvo iš
kelta byla "fiurerio” partijai. O 
kai Lozoraitis 1938 m. pabaigo
je pasitraukė iš užsienio reikalų 
ministerio pareigų ir kai kilo 
mintis jį paskirti pasiuntiniu 
Berlyne, tuometinei vokiečių vy
riausybei jis buvo nepriimtinas. 
Ir vėl pasitvirtino sena tiesa, jog 
kai priešas tave peikia, reiškia, 
kad gerai atlikai savo pareigą.

Trumpai prieš antrąjį pasauli
nį karą Lozoraitis atvyko į Ro
mą, kur buvo paskirtas pasiun
tiniu prie italų vyriausybės.

Netrukus Lozoraičio tarnybo
je prasidėjo naujas laikotarpis. 
Tai įvyko 1940 m. vasarą, kai 
Kremliaus suokalbininkai, veik
dami išvien su vokiečių nacional
socialistais, ėmė spęsti kilpas ir 
ruoštis užpulti Lietuvos valsty
bę. Tuomet Lozoraitis buvo pa
skirtas Lietuvos diplomatijos 
šefu. Ir vėl buvo sustota ties jo 
asmeniu, nes jo kvalifikacijos 
geriausiai atitiko jau anuomet 
numatytąjį uždavinį: kaipo Lie
tuvos valstybinių institucijų už
sienyje šefui vadovauti jų veik
lai už pažeistų suvereninių tei
sių grąžinimą Lietuvos valsty
bei. Tas pareigas Lozoraitis eina 
ir šiandien.

Keista likimo ironija lėmė, kad 
jau kelinti metai Lozoraičiui ten
ka patirti, savo pareigas beei
nant, daugiau sunkumų su kai 
kuriais savo tautiečiais, nekaip 
su svetimaisiais. Jubiliejaus pro
ga nedera kartoti viso to niekam 
garbės neteikiančio ginčo, kuris

sukeltas aplink Lozoraičio asme
nį partinių varžybių fone.

S.t Lozoraitis, kuris Lietuvos 
nepriklausomybės laikais sąmo
ningai laikėsi nuošaliai nuo vi
daus politinių reikalų, buvo 
tremtyje, tragišku valstybei me
tu, įveltas prieš savo norą į par
tines aistras. Kai kas, deja, ne
pajėgė suprasti, kad tatai neiš
vengiamai atsilieps tiek visai 
Lietuvos diplomatinei tarnybai, 
tiek, galutinėje išdavoje, Lietu
vos laisvės bylai.

Kaip anksčiau, taip ir dabar, 
kai jam tenka eiti sunkias diplo
matijos šefo pareigas, Lozoraitis 
pasiliko ištikimas savo vyriau
siam principui: tarnauti savo 
tautai ir valstybei, prisiimant 
visišką atsakomybę tiek prieš 
nešališką istorijos sprendimą, 
tiek prieš savo paties sąžinę.

A.

IŠ LAIŠKŲ 
REDAKCIJAI

PUIKŪS J. JAKŠTO 
STRAIPSNIAI

Dešimtyje Dirvos numerių 
skaičiau istoriko J. Jakšto straip
snius kazimierinėm temom.

Atsigrįžti atgal ir pasidairyti 
lietuvių tautos išlikusių veidų 
galerijoj, o taip pat pasekti sa
vo tautos į praeities tolumas nu
bėgusį kelią — man visada yra 
malonios atsigaivinimo valandos.

Mano išmanymu, J. Jakšto 
straipsnių pasirodymas Dirvoje 
— yra jos vienas pačių naujau
sių laimėjimų, tikrai sveikintini! 
ir vertingų.

Istoriko J. Jakšto straipsniai 
parašyti sklandžia ir gražia kal
ba, savaimingai stilingu ir išieš
kotu sakiniu (kas, mano nuomo
ne, itin svarbu, pasakojant istori
nius įvykius), su mokslininko 
įžvalgumu, ramumu ir erudicija.

Dirvoj pasirodė tik keli J. 
Jakšto straipsniai, o kiek juose 
sutelkta žinių apie viduramžius 
aplamai ir Lietuvą XV amžiuje! 
Manau, nemaža Dirvos skaityto
jų nuoširdžiai džiaugsis, kai ras 
Dirvoj J. Jakšto str. ir kitomis 
Lietuvos praeities temomis.

Man gerokai nuostabu, kad 
apie tuos straipsnius nieko nesu
ko kiti Dirvos skaitytojai.

K. St., Bostont

TAUTIEČIAMS PASKATINTI
Rašau apie tai ne savo rekla

mai, o vien tik paskatinimui tau
tiečių nemėtyti pinigo j šiukšly
ną.

BILIETUS FAUSTO OPEROS SPEKTAKLIUI
CLEVELANDE RUGSĖJO MĖN. 13 D. 7:30 VAL. VAK. 

Masonic Auditorium — 3615 Euclid Avė.
GALIMA UŽSAKYTI PAŠTU. UŽSAKYMUS SU PINIGAIS 
SIŲSKITE:

Nijolė Bartuškaitė, 1893 Rosalind Avė., E. Cleveland 12, Ohio.
Kainos: Maz'n Floor $6.00, $5.00

Mczzanine $6.00, $5.00, $4.00 
Balconv $5/0, $4/0, $3/0

Clevelande gyvenantieji bilietus gali gauti pas santariečius ir 
LIETUVIU PREKYBOS NAMUOSE

6933 SUPERIOR AVĖ.
PITTSBURGH, PA. operos bilietus platina p. Antanas Ža- 

Haduonis, 3718 Superior St., Homstead Park, Pa. 
Telef.: HO 1-6041.

DETROIT. MIGII. biletai gaunami NERINGOS krautuvėje, 
1906 Twenty-Fifth St., Tel. TA 6-7134

lybos žinioje turima jau tam 
ikrą suma grynais pinigais ir 

pasižadėjimais.
Spalio 11 d. yra rengiamas 

pirmas viešas parengimas, ku
rio metu bus traukiami laimėji
mai, dabar platinamos tam rei
kalui loterijos. Parengimas žada 
būti gražiose patalpose su įdo
mia programa. Tai bus kaip ir 
žiemos sezono atidarymas (jei iš 
viso čia Kalifornijoje galima kal
bėti apie žiemą, kaip mes ją esa
me pratę suprasti), nes kaip jau 
anksčiau buvo pranešta, skyrius 
bepos 20 d. turėjo pikniką, kuris 
praėjo su dideliu pasisekimu.

tautinių Namų Fondo suda
rymo reikalu sk. v-ba ir nariai 
■ra įsitraukę j darbą. Kitais me- 
’ais manoma tas darbas pradėti 
varyti platesniu mastu, tam 
’eikalui i1’ co,Vro pirmini’ 
inž. E. Bartkus yra pažadėjęs 
visokeriopą paramą.

Be abejo sumanymas didelis, 
reikalaująs daug energijos, dar
bo, laiko ir pinigo. Mums vie
niems losangeliečiams, be plačio
sios lietuvių visuomenės para
mos, bus sunku įgyvendinti. Bet 
mes tikimės visų geros valios 
lietuvių talkos. Tautiniai Namai 
bus visų lietuvių namai, nes jie 
savo paskirtimi yra pasiryžę 
stiprinti lietuvių tautinių ir kul
tūrinių vertybių ugdymą, prisi
minti seną ir garbingą lietuvių 
tautos praeitį ir dabartinius jos 
laisvės kovų įsipareigojimus ir 
ateinančioms kartoms palikti čia 
mūsų buvimo apčiuopiamus pėd
sakus. Tokie pagrindiniai tauti
nių namų tikslai nužymėti jų 
laikiname statute.

Tai pradėjau praktikuoti nuo 
prezidento K. Griniaus mirt ios 
— tuomet sąmoningai sekiau iki 
kremetoriaumo, du automobi
lius, su kaupu perpildytus gėlė
mis. Ir kągi — visi suėjo j vadi
namąją koplyčią, o gėles nuvežė 
už kiemo antrųjų vartų ir su
vertė į šiukšlyną. Manau, ma
žiausia pora tūkstančių dolerių 
buvo išmesta. Gijčia pat, jau ke
linti metai, centus rankioja K. 
Griniaus monografijai ar atsi
minimams išleisti . . .

Todėl vietoj gėlių puokštės 
ant bičiulio Vlado APYNIO ka
po, siunčiu 5 dol. LITUANUS 
paremti ir 5 dol. lietuviams — 
punskiečiams.

J. čėsna, Chicago

GREITAI • GERIAUSIAI •

PINIGAI Į
LIETUVĄ

LENGVAI

IO nuuuų iu I.—
Mokestis 45 - iki $50.09
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; . PILNAI GARANTUOJA

ip

gėj?’ k Ą$ E - ’ -■» S?.'J .? h. ..V

-V, •• V ' *• • '''X

ja

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 pastų. 
DIRVA — 1272 East 71 St.

Cleveland 3, Ohio 
Tel.: HE 1-6344

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

PELĖDĄ
Išeina kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėn.
Rašykite dar šiandien: PELĖDA, 231 VVallace Avė. S., 

Wel)and, Ont., Canada.
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RŪPESČIAI DĖL LITERATŪROS 
LIETUVOJ

J. RAINIS

2. akliniesiems tenka žarijos 
graibstyti

—Mykolas Sluckis parašė būsi- 
nBn rašytojų suvažiavimui skir
tą diskusinį straipsnį, pavadintą 
"Mūsų literatūros pavasaris” 
(TIESA, 1958. 7. 27).

Bolševikijoj straipsniai rašo
mi pagal nusistovėjusį šabloną: 
a) vadinamųjų buržuazinių laikų 
smerkimas, b) dabartinio režimo 
laikais padarytoji pažanga, c) 
kas bus padaryta ateityje (ne
svarbu, ar pažadai bus tesėti!) 
ir d) bet — pagrindinis dės
tymo ir išvadų skyrius. Iš tų 
rėmų neišeina joks straipsnis, 
tad, praleisdamas pirmąsias šab
lonines dalis, sustoju tiesiai ties 
tuo pagrindiniu skyriumi, ku
riam visada yra būdingas bet.

Stilistiniais sumetimais My
kolas Sluckis šį kartą atsisakė 
žodelio bet ir, pakeitęs vieną

W’dę, šią straipsnio dalį pradėjo
Ižiu net. Tačiau tatai nei 

esmės, nei prasmės, neigi paties 
plano nepakeitė. Cituoju:

” N e t (mano praretinta, J. 
R.) optimistiškiausias lietuvių 
tarybinės literatūros mylėtojas 
neteigs, kad sukurti milžiniški 
lobiai, kad viskas literatūrinio 
proceso raidoje lygu ir gražu”.

Po šio lemtingo net, M. 
Sluckis ima dėstyti savo susirū
pinimą literatūrinio proceso ne
lygumais ir nedailumais, papil
damas visą eilę, matyt, gyvų, 
tačiau ne.visai suprantamų ter
minų, kaip antai: meteorologai, 
žiemos drabužiai, uniforminiai, 
įsižiemojimas, išpavasarėjimas, 
speigas, pilietinis ryžtas ir t.t.

Nežinant tenykščių rašytojų 
gyvenimo užkulisių, sunku net 
numanyti, apie ką čia sekreto
rius kalba, ir ar tai reikia su
prasti tiesogine, ar atkelta pras
me. Ar tai nėra ženklas, kad ir 
tenai esama skirtingu literatū
ros mokyklų, krypčių, įvairių jų 
atstovų? Speigas, įsižiemojimas 
greičiausia bene bus stalininių 
laikų grėsmė rašytojams, kurią 
juk ne vienas Sibiran ištremtas 
rašytojas pergyveno kaip visai 
realų speigą, žiemos drabužiai 
bene bus rašytojų saugojimasis 
nuo to speigo, apsisiautimas tik 
nepavojingomis temomis, o uni
forminiai — gal griežtai priside
rinusieji prie partijos linijos? 
Išpavasarėjimas bene bus iš pa
garsėjusio atlydžio grįžimas at
gal, į įsižiemojimą pagal pereitų 
metų Chruščiovo reikalavimus, 
taip uoliai pabrėžtus šių metų 
partijos suvažiavime Vilniuje? 
iV^eorologai kažin ar ne tie, ku- 
rWšiuos dabar Sluckio vartoja
mus terminus bus paleidę apy
varton? Sekretoriui kaip tikzfie, 
tie meteorologai — iš partijos 
centro pučiančių bei numatomų

| vėjų spėjikai — kelia daugiau
sia rūpesčio. Partijai reikia pri- 

į sitaikiusių kūrėju, o čia bene bus 
tik prisitaikėliai. Pagaliau, pilie
tinis ryžtas bene bus drąsa pa
sakyti nemalonią tiesą? Labai 
keblus dalykas, ta tiesa. Atrodo, 

| kad sekretorius jos nori ir bijo. 
Tad stengiasi aiškinti, kad pilie
tinis ryžtas yra ir malonią tiesą 
sakyti, arba nemalonią mokėti 
taip pasakyti, kad neatrodytų la
bai nemaloni...

Yra, pasirodo, ir dabar Lietu
voj net literatūrinis pogrindis, 
kuris, anot sekretoriaus, pradė
jęs itin nesnausti:

"Juo labiau keista, — sako ji
sai, — kad mūsų aktyvius jau
nus literatūros darbuotojus 'drą
sina’ tie, kurie ilgus metus tylė
jo krapštydami sau nagus arba 
augindami chrizantemas ir žir
nius pardavimui”.

Tik ten, Lietuvoj, be abejo, 
yra kas tikrai žino, kieno daržan 
šis sekretoriaus akmenėlis svie- 

I džiamas.
O bendrai imant, tai dabar 

Lietuvoje besireiškiančius rašy
tojus tenka skirstyti į dvi kate
gorijas: vyresniuosius iki Mozū
riūno, Keimerio ir Jonyno imti
nai, ir jaunuosius — maždaug 
nuo Sluckio iki vos prasikalan
čiųjų. Senimas literatūrą admi
nistruoja ir dergia praeitį, o jau
nimas "septynias ožkenas” par
davinėja **), tai yra, turi nema
lonią pareigą liesti aktualias te
mas ir nūdieną, kurioje, kaip ir 
visais laikais, visko pasitaiko, 
juoba diktatūroje. Rašytojui, o 
ypač nepatyrusiam tatai yra itin 
pavojinga avantiūra grynai me
niniais sumetimais: nūdienoje 
visada smulkmenos užgožia vi
sumą ir esmę, dėlto nūdieną gi
liau ir plačiau apimti net ir ge
nijams nelengva, o ką bekalbėti 
apie jaunus karštakošius.

(Mykolas Sluckis pats kaip tik 
yra iš tos kategorijos, kuriai 
lemta liesti nūdienos buitį. Jis, 
užaugęs bei subrendęs "geruose 
namuose” — karo našlaičių prie
glaudoje, parašė visai įmanomą 
apysaką "Geri namai”, kur sten
giasi įrodyti, kad prieglauda 
auklėjimo atžvilgiu pranašesnė 
negu šeimos židinys. Apysaka 
tezinė. Sakyčiau, siužetas paga
dintas ir gal net su profanuotas 
tas prasme, kad apysaka nesuvi- 
sai bloga, bet ir ne šedevras, tai 
prie tos temos vargu ar kada au
torius begalės sugrįžti, o kitas 
nebenorės tos temos besiimti).

Praeities siužetas yra laisves
nis, daugiau palieka laisvės fan-

**) "Septynios ožkenos” — pa
vadinimas jauno dramaturgo K. 
Sajos komedijos, kurioje išjuo
kiamos kolchozų negerovės.

tazijai ir mažiau uždeda atsako
mybės. Be to, seniems vilkams 
juk nepatogu varčioje suklupti. 
Todėl į nūdieną ir siundomas 
jaunimas.

Jauniems autoriams partija 
nuolaidesnė. Ji žino, kad jauni
mas, perėjęs per pionierių ir 
komjaunimo gretas, tyčia, pikty
biškai nekryps iš tikrojo kelio. 
Pavyzdžiui, teatre, kaip taisyklė, 
drąsesnės mintys reiškiasi ne 
sostinėje, o periferijose: Klaipė
doj (Saja), Kaune (Grušas), 
Panevėžy (Kosmauskas). Labai

VILNIAUS GOBELENAI
Vilniaus dailės muziejus 

iš Leningrado Ermitažo at
gavo keletą senųjų Vilniaus 
gobelenų (oficialiai skelbia
ma, jog jie buvę ten pasiųsti 
konservavimo darbams, ku
rie tęsėsi keletą metų). Juos 
atgavus, buvo suruošta spe
ciali paroda ir ta proga spau
doje paskelbta apie juos 
daugiau duomenų.

Gobelenai yra brangūs, daž
niausiai vilnoniai dekoratyviniai 
audiniai, kuriuose įvairiaspal
viais siūlais išaudžiami tapyto
jų sukurti vaizdai. Rašytinių ži
nių apie ankstyviausius gobele
nus turime iš prancūzų XIII am
žiaus cechų statutų. Nors gobe
lenai buvo audžiami daugelyje 
Europos šalių, bet pavadinimą 
jie gavo XII a. iš paryžiečio da
žytojo Gobeleno pavardės. Vadi
nami jie dažnai ir arasais — iš 
Prancūzijos provincijos Aras, 
taip pat špaleriais ir kitais var
dais.

Gobelenų audimo menas labai 
sudėtingas, todėl prie juos au
džiančių manufaktūrų buvo spe
cialios mokyklos, kur būsimieji 
audėjai 5-8 metus mokėsi piešti 
ir austi. Iš pagalbinių gobelenų 
gamybos darbų sudėtingiausias 
buvo darbo kartono sudarymas. 
Piešinį gobelenui (arba tiktai es
kizą) padarydavo dailininkai.

CHICAGOS LIETUVIŲ OPEROS PERSONALAS, 
atvykstąs į Clevelandą su Fausto opera šį šeštadienį, rugsėjo 13 d.

galimas dalykas, kad provincija 
"ūžia” prieš sostinę, bet gali bū
ti, kad sostinė ir pati nori drą
sesnės minties, tik ne čia pat pa
nosėje. Na, ir neneigiu, kad drą
sesnė mintis ir savaime gali kilti 
iš jaunos, o ne iš surambėjusios 
ir taukais apaugusios sąžinės.

Bet visa ta "drąsa” labai baik
šti. Jauni autoriai visu uvėrumu 
siekia prisitaikyti. Na, o kitas 
naivus jaunuolis ir patiki senų
jų paraginimais "visapusiš
kai ir aštriai vaizduoti tarybinę 
tikrovę” (Bus daugiau)

Tokius piešinius darydavo ir žy
miausi Europos tapytojai — Ra- 
faelis, Rubensas, Sneidersas, 
Goya ir kiti. Darbo kartoną dai- 
lininkas-kartonjeras paruošdavo 
iš elastingo, tvirto popieriaus 
(kartais — audeklo), perkelda
mas piešinį iš eskizo, jį padidin
damas iki būsimo gobeleno dy
džio, smulkias detales pakeisda
mas stambesnėmis, dekoratyvi
nėmis. Atskiri amatininkai kar
tono piešinio kontūrą perpiešda- 
vo ant horizontaliai ištemptų 
metmenų. Tik tuomet imdavosi 
darbo audėjai.

Audžiant gobeleno piešinį su
formuoja spalvoti ataudų siūlai, 
kurie nesitęsia Skersai audinio 
per visą išvirkščią jo pusę, o sie
kia tik norimos gauti spalvinės 
dėmės ribas. Atskirą motyvą iš
alkius, ataudų siūlai būdavo nu
plaunami ir užrišami, arba tie
siog užaudžiami. Naujas frag
mentas buvo audžiamas kitos 
spalvos siūlais. Taip kantriai dir
bant, į audinį būdavo perkelia
mos sudėtingiausios tapybos f i- 
gūrinęs ir peizažinės kompozici
jos. Prityręs audėjas per metus 
išaušdavo tiktai 1-1,5 k v. metro 
gobeleno. Vieną gobeleną ausda
vo 2-8 audėjai, priklausomai nuo 
jo dydžio.

Dailės muziejaus kolonų salė

je neseniai eksponuoti gobelenai 
yra pasaulinio masto taikomo
sios dailės vertybės. J Vilnių jie 
pateko ne atsitiktinai. Savo lai
ku šių brangių audinių Lietuvo
je buvo žymiai daugiau. Yra ži
noma, pavyzdžiui, tiktai su Vil
niumi susijusių apie .30 gobele
nų, kurių dauguma, deja, dingo 
visiems laikams.

Didelė gobelenų dalis, kuriuos 
1666 m. gavo Katedros kapitula, 
iki tol priklausė Kazimierui Leo
nui Sapiegai.

Visi parodoje eksponuoti go
belenai buvo išausti XVII-XVIII 
a. garsiose Flandrijos manufak
tūrose Briuselyje, kurios gobe
lenų gamykloje vaidino pirma
eilį vaidmenį Europoje. XVII am
žiuje tiek flamandų, tiek kitų 
kraštų gobelenams stiprų povei
kį padarė daugelis barokinių 
kompozicijų mitologine, istorine, 
religine tematika, o taip pat eilę 
kartonų gobelenams nutapiusio 
Rubenso kūryba.

Seniausiuose Vilniaus gobele
nuose taip pat jaučiamas betar
piškas, ryškus Rubenso kūrybos 
poveikis. Po dviejų "Dovydo ir

Muzikas Aleksandras Kučiūnas,
diriguos Fausto operą Clevelan
de, Masonie Auditorium, rugsė
jo mėn. 13 d.

Saliamono istorijos” gobelenų 
konservacijos atsidengė atelje 
inicialai, pagal kuriuos galima 
tiksliai nustatyti audinio laiką ir 
vietą: visi astuoni buvę tos re
tos serijos gobelenai išausti Briu
selyje. Jokūbo van Zeuneno ma
nufaktūroje 1640-1650 m. laiko
tarpiu.

Paprastas gobeleno "Maldyk
los pašventinimas” siužetas — 
karalius Saliamonas, lydimas pa
lydos, vyksta šventinti maldyk
los. Tiek kompozicijos visuma, 
tiek jos detalės — figūrų susta
tymas, gestai, veidų išraiškos, 
drabužiai — taip būdingi Ruben
so teptukui, jog nebūtų didelės 
klaidos, jei šio gobeleno kartoną 
priskirtume jo dirbtuvei, tačiau 
jį sukūrė kitas Antverpeno ta
pytojas — Abraomas Diepenbe- 
kas (1596-1675). Karaliaus Sa
liamono figūra gobelene paimta 
iš Kopenhagos muziejuje esan
čio Rubensui priskiriamo paveik
slo "Saliamono teismas”.

A. Diepenbekas nupiešė ir go
beleno "Dovydas ir Betsabė” 
kartoną. Vietoje į akis krintan
čių maldyklos šventinimo iškil
mių dalyvių turtingų kostiumų, 
teatrališkai pakilios jų nuotai
kos, čia Rubenso pamėgtame 
užuolaidos fone matome veikian
čių figūrų psichologines charak
teristikas. Dailininkas vaizduoja 
savimi patenkintą, išdidžiai už
sispyrusį karalių Dovydą, kuris, 
neatsižvelgdamas į karalienės 
Betsabės maldavimus, atkakliai 
priešinasi skirti savo įpėdiniu 
Saliamoną. Nuostabiai kruopš
čiai atliktas kartono figūrų per
kėlimas į audinį. Meistriškai go
belene atlikta Dovydo galva, 
ypač jo barzda. Karalienės Bet
sabės ir kitos kompozicijoje esan
čios moters figūros labai artimos 
vieno iš žymiausių Rubenso mo
kinių — Kasparo de Krayerio 
(1584-1669) kūrybai, todėl ma
noma, kad, kurdamas kartoną, 
Diepenbekas bus pasinaudojęs jo 
eskizu.

Abu šie biblinės tematikos go
belenai yra tipiškos barokinės 
figūros kompozicijos. Nors ge
rokai amžių išblukinta, mėlynos 
spalvos tonų jų spalvinė gama 
saikinga ir patraukli: vykusiai 
suderintas su visuma J. Jordan- 
so manieros bordiūras.

Gobelenas "Lapių medžioklė" 
išsiskiria iš kitos serijos savo 
meniniais privalumais. Geras ba
rokinės kompozicijos piešinys, 
subtilus koloritas su žalią gamą 
atsveriančiais gelsvai-auksiniais 
tonais, dekoratvvinis bordiūras 
sudaro visumą, kuri sukelia stip
ru meninį įspūdi. Gobelene at
vaizduota lapių medžioklės fina
linė scena. Ir čia Rubenso me
džiokliniu scenų poveikis toks 
ryškus, kad juo alsuoja visa di
namiška paveikslo kompozicija. 
Nors tikrasis kūrinio autorius 
nėra žinomas, joie nesunku at
pažinti dvieju didžiųjų Antver
peno tapytojų — Rubenso ir

Sneiderso — braižą. Abu jie kar
tais dirbdavo kartu prie vieno 
paveikslo. Viename savo laiške 
kolekcionieriui Karitonui Ruben
sas, pavyzdžiui, rašo, jog paveik
slas "Prikaltasis Prometėjas” 
yra nutapytas jo, o Prometėją 
draskantis aras — Sneiderso. 
"Lapių medžioklės” animalinės 
figūros, netgi medžiotojas su ie
timi, rodo labai artimą Sneider- 
sui manierą. Jos yra to paties 
charakterio, kaip Berlyno Alt- 
kunst - Margrafo antikvariatate 
buvusio gobeleno, kuris, be abe
jo, priklausė tai pačiai serijai, 
kaip ir vilniškis.

Gobelenai, kurių kompozicijo
se dominuoja augmenijos moty
vai, vadinami verdiūromis 
(prane. "verdure” — žalumy
nai). Augmenija verdiūrose daž
nai paįvairinama gyvulių, paukš
čių, kartais ir žmonių figūromis.

Tokią, palyginti, apypilnę fla
mandiškų verdiūrų seriją, susi
dedančią iš šešių nevienodo dy
džio gobelenų, matėme ekspozi
cijoje. Pirmaujantį vaidmenį šio
se verdiūrose dailininkai pasky
rė antikinės mitologijos scenoms 
pagal garsiojo romėnų poeto Ovi
dijaus "Metamorfozių” siužetus. 
Visų šešių gobelenų kompozicijų 
pirmieji planai skirti šių siužetų 
veikėjams, o simetriškai kompo
zicijas aprėminantieji didingi, 
vešliai lapuoti medžiai ir kita 
augmenija pajungti persona
žams išryškinti.

Šių verdiūrų peizažas, paįvai
rintas kreivais keleliais, vingiuo
jančiais upeliais, malūnų griuvė
siais ir pilaitėmis, yra labai bū
dingas to laikotarpio — besibai
giančio baroko ir rokoko pra
džios — prancūzų tapybai nuo
N. Puseno iki K. Loreno. Karto
nus verdiūroms nupiešė XVII a. 
antros pusės flamandų peizažis
tas Jacųues d’Artois, figūrinė jų 
dalis sukurta prancūzų dailinin
ko P. Mignaro įtakoje.

Verdiūrose vyraujantieji žali 
tonai kiek kontrastuoja su neiš
blukusiomis raudonomis spalvo
mis bordiūruose, kuriuos dažnai 
sukurdavo atskiri dailininkai. 
Dėl to jie ne visada gerai deri
nasi su visuma. Iš dalies tai ga
lima pastebėti ir vilniškėse ver
diūrose. Jei didesnės iš jų — 
"Panas ir Siringa”, "Apolono ir 
Pano varžybos", "Junona ir Iri
dė" aštrų dekoratyvinį bordiūrą 
prislopina, tai nedidelėse kompo
zicijose, kaip "Afroditė ir Ado
nis", "Euridikės bėgimas nuo gy
vatės”, o ypač verdiūroj "Apolo
nas ir Dafnė” didelis bordiūras 
yra per sunkus, pretenzingas.

Visai kito pobūdžio yra di
džiausias (20-ties kvadratinių 
metru) ir savo meniniais priva
lumais vertingiausias gobelenas, 
sąlyginai pavadintas "Vadų ka
valkada”. Tai — daugiafigūrinės 
kompozicijos, dekoratyvių, bet 
malonių spalvų derinių gobele
nas, kuriame atvaizduotas bata-

( Perkelta i 8-tą pual. )

ĮSTABUS draugai
AXEL MUNTHE

(12)
Ne, daktaras tikrai nenorėjo jos žadin

ti, jis sėdėjo tylus šalia senosios močiutės, 
paskendęs mintyse. Jis galvojo apie Rafaellos 
istoriją; ji nebuvo jam nauja, ta istorija. Ita
lų vargšų kvartalas jau nesykį ją buvo pasa
kojęs, o ir knygose nekartą jis buvo apie tai 
skaitęs. Tačiau tai, ką gyvenime matė, buvo 
daug paprasčiau ir daugiau liūdniau, negu 
kn^)se iškaitydavo.

Rafaellos istorija nebuvo nei nepapras
ta, nei dramatiška, be jokių stiprių skausmo 
arba nusivylimo jausmų išsiveržimo, be ban
dymų nusižudyti, be pažadų atkeršyti. Vis
kas atsitiko taip paprastai ir kasdieniškai.

Ne iškelta galva ir degančiomis akimis 
stovėjo močiutė prieš tą, kuris buvo kaltas, 
o nuolankiai susigūžusi ties durimis ir už
čiaupusi nelaimę, ir nueidama dar paprašė 
Madonos, kad ji savo gailestingumu jam at
silygintų. Vargšė turėjo pakankamai pagrin
do nekelti savo galvos. Gyvenimas jau seniai 
buvo pajungęs jos sprandą kasdieniniam var
gui, jos akys negalėjo grasinti, jos perdaž-

nai turėjo elgetauti duonos kąsnio. Ji nemo
kėjo kaltinti, nes ji neišklausyta buvo pa
smerkta amžinam vargui; ji nemokėjo reika
lauti teisių, nes jos visas gyvenimas buvo 
beteisis. Jos kelias ėjo per vargą ir tamsą, 
ji tiek maža tematė gyvenimo saulės, ir jos 
mintys po raukšlių išvagota kakta buvo liūd
nos. Ji buvo atbukusi, kaip senas pervargęs 
junginis gyvulys.

Ir suvedžiotojas, jis tikrai nebuvo niek
šas, jis galbūt nebuvo blogesnis už kitus. Jis 
padarė, ką galėjo, kad atsiteistų už nusikal
timą, kuris, jo nuomone, greičiausiai nebuvo 
didelis, jis apmokėjo vaiko išlaikymą išti
siems retams — vaiko, kuris, kaip jam atro
dė, nesąs jo — ką daugiau jis begalėjo pada
ryti? Jis paklausė daktaro, ar tas žinąs bent 
vieną dorą modelį, ir daktaras turėjo atsa
kyti neigiamai, nes ir jis nepažinojo dorų 
modelių.

Ir Rafaella nešė savo pažeminimą, kaip 
anksčiau savo neturtą, be susigraužimo, be 
nusivylimo. Kartais ji paverkdavo, bet nieko 
nekaltindavo — nei savęs pačios, nei to, kuris

ją suvedžiojo. Ji rezignavo. Rašytojai mano, 
kad esą taip paprasta nušokti į Seną arba 
išgerti butelį opiumo, o iš tikrųjų tai yra la
bai sunku. Rafaella buvo neturtingų tėvų vai
kas, joks "auklėjimas” nebuvo įsiskverbęs į
jos minčių pasaulį __ nei su šviesa, nei su
šešėliais, — ji buvo tikras gamtos vaikas, ir 
civilizacijos niuansai jai nebuvo suprantami.

Taip, ji buvo labai necivilizuota, ji nieko 
nežinojo apie žmones, ji net nesuprato, kodėl 
ji turėtų būti paniekinama už tai, jog ji tapo 
motina. Ji prašė tą, kuris čia, prie jos lovos, 
sėdėjo, jai paaiškinti tai, ką ji tikro gamtos 
vaiko jautrumu buvo pastebėjusi: kodėl kai
mynės atsukdavo jai nugarą, kai ji eidavo 
pro šalį. Ir tas, kuris buvo civilizuotas, jai 
tegalėjo pasiūlyti, kad ji vaiką išgabentų į 
kaimą arba atiduotų į prieglaudą, o ta, kuri 
buvo necivilizuota, nerasdavo į tai kito atsa
kymo, kaip tik kūdikį stipriau prie savęs pri
glausti. Ir la Nonna, senelė, kuri nemokėjo 
nei rašyti nei skaityti, kuri ištisą dieną šveis
davo laiptus ir nešiodavo anglis, o vakarais, 
užliūliavusi kūdikį miegui, pervargusi už
snūsdavo pusiau sumerktomis akimis, prieš 
tai dar ant alkūnės užsivyniojusi virvelę, kad 
retkarčiais galėtų pasūpuoti vaiko lopšį — ir 
ji negalėjo suprasti, koks būtų palengvėji
mas, vaiką išsiuntus kitur.

Šviesa krito į skurdžią lovą, ir daktaras 
atidžių žvilgsniu stebėjo savo pacientę. Taip, 
paveikslas buvo labai panašus — jis buvo 
didelis dailininkas, tas garbinamas tapyto
jas! Tik kiek labiau buvo išblyškęs jos vei
das, jokio skausmo šešėlio nebuvo jos kak
toje anuo metu, šviesioje ateljė, kur gimė tas 
paveikslas, tie tamsūs ratai aplink akis juk 
netiko parodai. Tačiau tas pats formos tobu
lumas bruožuose, ta pati kilni galvos laiky
sena, tie patys vaikiški skruostų apvalumai, 
tos pačios garbanos ant gražių smilkįnių — 
taip, gandas buvo teisingas, jos kaktoje švie
tė kilmingumas, tačiau ne iš Faubourg St.- 
Germain, o iš Elados. Ji turėjo Meloso Afro
ditės bruožus.

Buvo taip tylu ten, tamsiame pastogės 
kambarėly. Daktaras pažvelgė į motiną, kuri 
taip ramiai miegojo su kūdikiu glėby, jis pa
žvelgė į senelę, kuri šalia jo sėdėjo ir leido 
per pirštus rožančių. Su skausmingu nujau
timu jis galvojo apie tai, ką ateitis atneš tam 
trejetui, liūdnai klaidžiojo jo mintys tuo ke
liu, kuris laukė jo vargšų draugų.

Rafaella greitai atsigavo, jaunystė grą
žino sveikatą. Modeliu ji jau nebebuvo, nes 
negalėjo palikti vaiko. Ji ir neištekėjo, nes 
liaudis neatleidžia toms, kurios turi vaiką iš 
"signore”. Su kūdikiu prie krūtinės ji išėjo

ieškoti darbo — kokį begautų; jos reikalavi
mai buvo toki maži, tačiau perspektyvos buvo 
dar mažesnės — jis darbo negavo. Senoji 
kurį laiką dar ištvėrė, bet pasibaigė jos jėgos, 
ir Rafaella turėjo parūpinti valgio trims bur
noms. Paskutiniai grašiai sutirpo, šventadie
niniai drabužiai atsidūrė lombarde. Viešoji 
labdarybė jai nepadėjo, nes ji buvo užsie
nietė, o privačioji labdarybė Rafaellos nepa
siekė. Ji tegalėjo pasirinkti tik skurdą ar 
prostituciją; vaikas gyveno, ir ji pasirinko 
skurdą. Pasaulis neatlygino jai už tą pasi
rinkimą, nes dorybė badauja ir šąla Pary
žiaus vargšų kvartaluose. Tad baigė ji, kaip 
ir daugelis kitų: ”a fare la seopa”.*) Išblyš
kęs ir sulysęs vaikas sėdėjo pas senelę, o Ra
faella sulinkus šlavė gatves, kuriomis vaikš
čiojo prabanga ir malonumai. Vargas išbluk- 
dė jos žavumą, jos veide įsirėžė sielvarto ir 
skurdo bruožai. Rūpesčiai išvagojo jos kak
tą, tačiau kilmingumo antspaudas tebeliko — 
pagarba dorybei skarmaluose! Ji kilnesnė už 
tą iš Faubourg St.-Germain!

*) Gatvių šluoti. Tai visų Paryžiaus 
vargšų kvartalo nelaimingųjų, kurie dar nori 
ir gali dirbti, paskutinioji prieplauka. Didžio
ji Paryžiaus gatvių šlavikų dalis tuo metu 
buvo italai.

(Bus daugiau)
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SVARSTYMAI
Iš JAUNESNĖS IR VYRESNĖS KARTOS 
VISUOMENININKU SUSIRAŠINĖJIMO

Rašo
L. JAUNIUS ir V. ŽILIUS

Neliberalu būti išskirtinai tik ”antiklerikalu”. __ Klerikalizmas
skirtinas nuo religijos. — Tautininkai buvo ir, turbūt, yra an-

t ik ler įkalni, bet ne antireligininkai.

ŽILIUS JAUNIUI 
rugpiūčio 19 d.

... Liepos 28 d. laiško gale pa
brėžei, kad norėtum matyti tau
tininkus tarp ko kita ir aiškius 
antiklerikalus.

Ar tautininkai pasirodys atei
ty radikalūs, galbūt, pareis nuo 
to, ar jie nepaskęs retrospekci- 
joj, tai yra, vien tik įsimylėju
siam apmąstyme ir pasigėrėjime 
tuo, kas kaip kadai buvo (per
daug literališkai suprastame ”iš 
praeities stiprybės sėmime”). 
Bet "aiškus antiklerikališkumas” 
tai turbūt dar reikalauja tiks
lesnio apibūdinimo.

Teisybė, libtĮralumas nėra ap
sisprendimas būti idėjiniu kark
lu, ant kurio visos ožkos lipa. Tai 
yra net gi griežtas pasipriešini
mas konservatyviam sustingi
mui tik tradiciniame (paveldėcu 
me) dalyku supratime. Liberaliz
mas yra net ir kova prieš pasi
kėsinimą idėjų raidai uždėti ne
kintamus varžtus ir palaikyti 
tuos varžtus moralinėmis ir ypač 
administracinėmis priemonėmis. 
Klerikalizmas yra užsimojimas 
padaryti visą dvasinį, protinį, 
kultūrinį, socialinį, ūkinį ir po
litinį gyvenimą priklausomą nuo 
klero nurodymų, paremtų nekin
tamomis dogmomis bei monopo
lizuota tų dogmų interpretacija. 
Tam liberalas, aišku, negali ne
sipriešinti.

Bet iš kitos pusės, liberalumas 
juk pagal savo prigimtį yra to
lerantiškumas kitoms idėjoms, 
kitokioms pažiūroms, kol jos ak
tyviai nesikėsina prievartauti 
laisvės. Prieš pasikėsinimus į 
laisvę liberalas, manau, visada 
net labai radikaliai kovos, ir ko-

vistiek, ar tas kėsinimasis 
u

vo
bus pamuštas religija, ar fašiz
mu, ar socializmu, ar kuo kitu.

Kai pabrėžei tik linkėjimą tau
tininkams būti a nti klerikalais, 
tai susidaro įspūdis, kad šį daly
ką išskiri iš kitų pasikėsinimų 
į teisėtą asmenybės laisvę, ir gal 
ar tik ne todėl, kad nori tautinin
kus matyti pasireiškiančius kaip 
antireligininkus. Bet apriorinis 
antireligiškumas, man regis, jau 
nebesiderina nei su liberalumu. 
Liberalas, man regis, rūpinasi 
kova prieš minties priespaudą, 
o ne prieš religiją.

Nesakau, kad Tu (nei tauti
ninkai) turi būti proreligininkai, 
bet nei tautiniu nei liberaliu po
žiūriu nebūtų pateisinama būti 
principiniu antireligininku.

Šiuo požiūriu tautininkams, 
man regis, jokio gairių pakeiti
mo nereikia. Vieni iš jų gal yra 
proreligininkai, kiti abejingi, bet 
jie buvo ir, turbūt, tebėra šiuo 
požiūriu kažkaip savaime artimi 
prie pagrindinės liberalinės te
zės: būdami ne antireligininkai, 
yra neabejotini antiklerikalai, 
klerikalizmą, žinoma, imant tik
rąją to žodžio prasme.

Taip tr.vo nuo AUŠROS-VAR-

PO-VILTIES laikų, taip, manau, 
yra ir dabar.

Tiesa, klerikalizmo praktinius 
pasireiškimus ne visada lengva 
atskirti nuo religinių dalykų. 
Kartais, atiduodant religijai, kas 
jai atrodo bepriderą, netyčiomis 
atiduodama duoklė ir klerikaliz
mui. Bet tai greičiau neapsižiū
rėjimai, o ne principiniai nusi
statymai ...

Redakcijos pastaba: Spausdin
dami S. Rudžio įsiterpimą, bu
vom priversti palaikyti V. Ži
baus ir L. Jauniaus laiškus, ra
šytus apie S. Rudžio įsiterpimą 
nežinant. Iš jų, berods, paaiš
kės, kad S. Rudis kaikur bus 
aniedviem už akių užbėgęs. To
dėl dabar kitus, tą susirašinėji
mą besekančius prašom turėti 
kiek kantrybės ir pasekti jį il
gesnį laiką. Jau turime žodį iš 
L. J. ir V. Ž., kad jie pasidalinsią 
savo mintimis laiškuose ir apie 
S. Rudžio laišką, tik išspausdin
ti tai galėsim kiek vėliau, kai 
ateis eilė.

IR TAIP 
GYVENIME

BŪNA

Vienas 73 metų East Provi- 
denee miestelio gyventojas buvo 
išteisintas eismo byloje, kai, 
įverdamas tris kartus iš eilės 
adatą, įrodė, jog jo regėjimas 
yra pilnoje tvarkoje.

College Corner miestelio mo
kykla yra ant Ohio ir Indianos 
valstybių sienos. Vienos klasės 
yra Ohio ir kitos Indianos vals
tybėje. Valgykla yra abiejose val
stybėse. Trys ketvirtadaliai mok
sleivių gyvena Indianoje ir tik 
vienas ketvirtadalis Ohio. Anks
čiau mokyklos išlaikymui lėšas 
skirdavo lygiomis Indiana ir 
Ohio. šiuo metu Ohio skiria 30% 
ir likusias Indiana. Mokykla 
tvarkoma dviejų tarybų: Ohio, 
susidedanti iš penkių narių, ir 
Indianos — iŠ trijų narių. Abie
jų tarybų narių dauguma turi 
sutikti, kad vienas ar kitas mo
kytojas būtų samdomas. Iš kitos 
pusės mokytojas, norįs dėstyti 
toje mokykloje,, privalo išlaikyti 
egzaminus, kurių reikalavimai 
yra skirtingi abiejose valstybė
se.

«
Didieji tiltai yra mėgstami sa

vižudžių. Vienas San Francisco 
policijos tarnautojas per trejus 
metus atkalbėjo 80 asmenų, kad 
jie nenušoktų nuo Golden Gate 
tilto.

*
Vienoje Madisono miesto val

gykloje svečias, baigęs pietus, 
atsiprašė keliom minutėm pažiū-

Komplikuoti ir labai jautrūs instrumentai — dalis milijono dolerių vertės įrengimų, įmontuotų į 
naujausią JAV atominį povandeninį Triton, kuris rugpiūčio 19 d. nuleistas į vandenį, šie instru

mentai skirti gelmių slėgimui matuoti.

lauke. Kada valgyklos vedėjas 
susidomėjo, kodėl svečias taip il
gai negrįžta, tai pasirodė, jog 
2.25 dolerių pietų sąskaita nu
ėjo šuniui ant uodegos.

*
Viename Kalifornijos mieste

lyje keleivis įlipo į baltai ir rau
donai dažytą taksį. Pasirodė, jog 
tai esama vietos gaisrininkų vir
šininko. Norint išvengti panašių 
klaidų ateityje, automobilis nu
dažytas baltai.

•
Anglijoje vienas praeitis, pa

stebėjęs skęstantį berniuką, šo-

VISI VAIŽGANTĄ GERBIAME, BET 
DAUGUMA BIJOME JO PAVYZDŽIU 

PASEKTI
1)R. L. STELMOKAS, Iš RENDSBURGO, RAŠO VIENAM DIR
VOS SKAITYTOJUI APIE VAIŽGANTĄ, TREMTINIŲ VAR

GUS IR BLOGĄ VAKARĄ ŠIAURĖS VOKIETIJOJ

Nuo mano paskutinio laiško 
Jums iki šiai dienai atėjo septy
ni spaudos siuntinukai, kurių 
dviejuose buvo ir po knygą. Ma 
lonus skaitymas.

Man daug džiaugsmo suteikė
ko su rūbais į maudymosi basei- Vaižganto įaštų tomas, lt juos
ną ir išgelbėjo. Kai norėjo persi
rengti, tai maudyklos prižiūrėto
jas neleido įeiti į kabiną, iki ne
susimokėjo 18 centų.

San *Quentino kalėjime kalinys 
išlaužė grotas, įėjo į kalėjimo 
krautuvę, atidarė seifą ir pasi
šalino iš kalėjimo su 116 laikro
džių.

*
Charlestone vienas medžioto

jas, nubaustas už nelegalų me
džiojimą, nusiuntė pabaudą ir du 
dolerius prenumeratos laikraš
čiui, kuriame skelbiamos visų 
nusižengusių medžiotojų pavar
dės, nes jis norįs nors kartą pa 
matyti savo pavardę spaudoje.

RUSIJA — ATSILIKĘS 
KRAŠTAS

Paraudonavęs amerikietis mul
timilijonierius Cyrus Katonas su 
savo žmona ir keliais veisliniais 
galvijais šiuo metu vieši Mask
voje pas Sov. S-gos žemės ūkio 
ministerį Mackevičių ryšium su 
visasąjungine žemės ūkio paro
da.

Savo įspūdžius iš Maskvos 
Mrs. Anne Kinder Eaton dien
raštyje The Cleveland Press pra
dėjo labai teisingu ir atviru Ru
sijos apibūdinimu:

Dvidešimt keturių valandų 
Maskvoje pilnai pakanka užre
gistruoti dviems faktams:

žmonės nėra linksmi, kaip 
amerikiečiai savo krašte;

Rusija yra atsilikęs kraštas.
Toliau Mrs. Eaton pasakoja 

kaip jie buvo sutikti Maskvoje, 
kaip Mr. Eaton buvo apdovano
tas žymeniu už sovietų galvijų 
veislės pagerinimą, savo- laiku 
jam padovanojus veislinį bulių, 
kaip jų draugai rusai stengiasi 
atsilyginti jiems už vaišingumą 
Katonų rezidencijose prie Cleve
lando ir Nova Scotia ir t.t.

E. K.rėti šuns, kuris esąs paliktas
*’l"""Kaaa3a ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■j
“ PERSIUNČIAME SIUNTINIUS I SSSR, LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS. 5 

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PATIKIMOS, ATIDŽIOS IR SKUBIOS FIRMOS S
s GENERAL PARCEL & TRAVEL CO. INC. s
S 135 W. 14th St., New York 11, N. Y. Tel. CHelsea 3-2583 S
“ (Licensed by USSR) ■
« s MŪSŲ SKYRIAI S

116 East 71 h St. 
New York City 
Tel. YU 2-0380 

632 VV. Girard Avė. 
Philadelphia 23, Pa. 
Tel. VVAlnut 5-8878

900 Literary Rd.
Cleveland 13, Ohio 
Tel. TOwer 1-1461

332 Fillmore Avė.
Buffalo 6, N. Y.

Tel. M()hawk 2674

11339 Jos. Campau 
Detroit 12, Mich. 

Tel. TOwnsend 9-3980 
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Tel. ANdrevv 8-5040

beskaitydamas vis surandi ku 
naujo, jo dvasia tokia šviesi, pa
traukianti. Ir pagalvojus keista 
pasidaro. Visi mes, be partijų ir 
pažiūrų skirtumo, Vaižgantą ger 
biame, garbiname, juom didžiuo
jamės, bet jo pėdomis sekti ne
norime. Mes ieškome kitų parti
jų ar kito nusistatymo tautiečių 
būde ir veiksmuose vien tik blo
ga, išknisame, kad ir iš giliau
siai, kiekvieną dėmelę, kiekvieną 
klaidą. O akis užmerkiame prieš 
tų 'Tariamųjų priešų” nuveiktus 
darbus.

Vaižgantas, gi, buvo kitoks. 
Jis savo aštria plunksna kartais 
ir gerokai išvanodavo kurį nors 
veikėją, bet kiekvienam pripa
žindavo jo nuopelnus, nesibijo
davo savo redaguojamame laik
raštyje pagirti ir svetimų parti
jų darbuotojus, jei tik jie ką ge 
ro nuveikdavo Lietuvos ar lietu
vių visuomenės naudai. Jis net 
nemėgindavo tų darbų svarbą su
mažinti, — elgdavosi kaip beša 
liškas teisėjas. Tai buvo jo cha 
rakterio didybė. O apie kiek mū
sų šių dienų didžiųjų veikėjų tą 
būtų galima pasakyti?

— Apsidairykime aplink, ką 
mes dabar matome per šaukia
mus susirinkimus? Tematome 
vis tuos pačius gerai pažįstamus 
žmones, kurie, nors vėluodamie- 
si, atbindzina į šaukiamąjį vi
suomeninės svarbos susirinkimą. 
Jų tėra keletas dešimtų. Ir sta
tant kandidatus į valdybą, mes 
girdime kone vis tuos pačius ke
liolika žmonių. Ir pasiryžėlių 
dirbti, tikrai, tėra keliolika, daž
nai tik keletas; ir iš to keleto, 
jei viso rūpesčio sunkenybes ne
prisiima vienas, nesti darbo. Daž
nai kviečiamieji susirinkimai es
ti tiesiog tušti; tai net tų kelių 
kandidatų nėra iš kur gauti.

— Ir turime daug draugijų. 
Jų beveik užtektų, kad jos ne
būtų tokios anemiškos, kad dar
bas virte virtų, kad visi būtume 
•jomis suinteresuoti. Manęs ne
įtikina tai, kad mūsų tautiečiai 
esą pernelyg darbo nuvarginti. 
Žinoma, vargas pradirbti tuo 
pradėjimu 8 valandas. Vis dėlto, 
kai širdis kur patraukia, tesime 
nubėgti. .. Tai galėtume nubėg
ti ir į susirinkimą.

t— Jei nepasitaisysime, jei ir 
toliau liksime ištižėliai, netapsi
me suorganizuoti veikėjai visuo
menės ir valstybės darbui, žus

mūsų valstybė, žūsime ir mes 
patys. Nejaugi mūsų širdis te-

Tai tiek apie garbingąjį Vaiž
gantą. šiaip pas mane ne daug 
kas naujo, ne daug kas gero. 
Energijos po truputį atsiranda 
daugiau, bet viskas eina taip iš 
lėto, kad kartais kantrybės ga
lima nustoti. Iš kambario vis dar 
neleidžiama išeiti, bet tam ir jė

gų pakankamai nebūtų. Taip tik 
pro langą žiūriu ir seku kaip pa
vasaris prabėgo, kaip vasara bai
gia praslinkti. Tiesą sakant, 
šiaurinės Vokietijos dalyje šie
met tikros vasaros kaip ir nėra. 
Reta diena be lietaus. Vietiniuo
se vokiečių laikraščiuose jau 
skundžiamasi, kad javai išgulę 
ir derlius gali niekais nueiti, 
nors bendrai paėmus laukiama 
neblogo derliaus. Mat ne visur 
taip lietinga.

Stovykloje visi dar stengiasi 
krutėti. Vienas grįžta iš ligoni
nės, tai reikia kitą jo vieton ga
benti, tačiau su šiuo pasauliu, 
nors ir vargingiausiai gyvenant, 
niekas nenori' skirtis. Todėl ir 
laikomės atsispyrę, dantis su
kandę.

Baigsiu šiam kartui, nes jei 
pradėsiu kuria kita tema kalbėti, 
tai vėl galo nebus ir teks dar po
rą lapų ”pribaksnoti”. Gal se
kantį kartą ir ką įdomesnio su
rasiu.

Linkiu Jums geros sveikatos 
ir daug gražių dienų, 
sugraudins savasis pelnelis, sa
voji naudelė?

Kaip visi šie sakiniai, visos tos 
mintys tinka ir šių dienų mūsų 
išeivių-tremtinių gyvenimui! O 
tą rašė Vaižgantas 1921 metais. 
Štai koks jis aktualus ir šiandien. 
Ir labai naudinga būtų, kad mū
sų visuomenė daugiau domėtųsi 
jo raštais. Galėtų daug ko pasi
mokyti, gal ne vienam akys at
sivertų.

Dabar ruošiasi doktoratui. Ir jau 
turi darbą radaro srityje. Gi to 
paties Avižienio duktė Aldona 
studijuoja chemiją ir netrukus 
gaus Bachelor of Science. Tėvas 
Avižienis neturi susikrovęs tur
to. Vargsta, nelengvai dirba, bet 
vaikams atidaro kelią į šviesią 
ateitį.

• Dr. Biskis Birutė On?
nuo 1956 metų pabaigos pr£ 
dirbti Argonne National Labora- 
tory, atominių tyrinėjimų labo
ratorijoje. Dr. Biskis ten dirba 
biologinių ir medicinių tyrimų 
skyriuje. Dr. Biskis yra tremti
nė, gimusi Kaune. Jos vyras, inž. 
Biskis, dirba toje pačioje labora
torijoje. Julius šakelė
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CHICAGO IH CICJERO
• Dr. St. Biežis, vienas iš žy

miųjų Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos veikėjų, neseniai 
gavo ordeną — Vyčio Kryžių su 
Amerikos simboliu. Gana nuo
stabu, už ką ir kaip? Dabar? Juk 
Vyčio Kryžius buvo pats aukš
čiausias pasižymėjimo ženklas 
nepriklausomoje Lietuvoje. Tai 
padėka ir pripažinimas Dr. Bie
žiui už jo pagalbą Dariaus ir Gi
rėno žygiui į Lietuvą. Tuo metu, 
kada Darius su Girėnu ruošėsi 
skristi į Lietuvą. Dr. Biežis bu
vo Amerikos Lietuvių Kareivių 
Susivienijimo pirmininkas ir la
bai parėmė Dariaus ir Girėno žy
gį. Todėl dabar Amerikos Lietu
vių legiono vadas kpt. P. Jurgė- 
la, įvertindamas Dr. Biežio pa
stangas, suteikė jam tokią retą 
garbę. Šiuo metu Dr. St. Biežis 
daug padeda lietuviams skau
tams.

• Kun. Petras Patlaba, Cicero 
lietuvių bažnyčios vikaras, yra 
taip pat Aukšt. Lituanistikos 
mokyklos direktorius.

• Generolas Mikas Rėklaitis, 
Lietuvos Kariuomenės Kūrėjų 
Savanorių sąjungos pirmininkas, 
davė Dirvos korespondentui la
bai įdomią politinę statistiką. 
Savanorių sąjunga buvo išsiunti- 
nėjusi savo nariams ankietą, 
prašydama atsakyti į klausimus 
politikos reikalais. Sąjunga šiuo 
tarpu turi 181 narį. Aišku, sava
norių laisvame pasaulyje yra 
daug daugiau. Dėl įvairių prie
žasčių kiti nestoja į savo sąjun
gą. Pasirodo, kad į ankietą atsa
kė tik 68 žmonės. Pirmutinis an
ketos klausimas buvo: Ar Tams- 
a nori, kad Vyriausias Lietuvos

Išlaisvinimo Komitetas pasilik
tų toks, koks dabar yra? Daugu
mas (53) atsakė, kad Vilkas ne
turi pasilikti toks, koks yra da
bar.

• Inž. Jonas Variakojis, ALT
S-gos Cicero skyriaus pirminin-

sėdį savo bute, kur ir Dirvos ko
respondentas dalyvavo informa
cijos tikslais. Dalyvavo šie val
dybos nariai: inž. Biskis, čenkus, 
Šulaitis, Vasaitis. Bobinas ne
galėjo atvykti — dirbo antvalan- 
džius. Nutarta dėti pastangas, 
kad galimai daugiau narių daly
vautų rajoninėje konferencijoje 
Bačiūno vasarvietėje. Taip pat 
nutarta skatinti narius ir jų šei
mas gausiai dalyvauti Tautos 
šventės iškilmėse, kurios ruošia
mos rugsėjo 6 d., šeštadienį, Ci
cero parapijos salėje. Pirminin
kas Variakojis pabrėžė būtinu
mą aktyviau dalyvauti vietos 
visuomeniniame gyvenime, o taip 
pat turėti tikslesnę informaciją 
lietuviškos politikos klausimais. 
Nutarta prašyti inž. Eugenijų 
Bartkų, ALT S-gos pirmininką 
galimai greitu laiku padaryti 
pranešimą. Planuojama kiek vė 
liau suruošti viešą pasirodymą 
Cicero. Paaiškėjo, kad nemažas 
narių skaičius, ypačiai iš naujai 
atėjusių, pageidauja informaci
jų ideologiniais klausimais. Buvo 
siūloma kviesti Algimantą Mac
kų skaityti paskaitą tuo reikalu 
Tikimasi, kad ir Dirvoje pasiro
dys straipsnių iš tos srities. Kiek 
pirmiau Dirvoje jau buvo pana
šių straipsnių.

• Z. Juškevičienė, Dirvos ben
dradarbė, išvyko su savo dukra 
(inž. Variakojo žmona) dviems 
savaitėms atostogų į Tautinę 
skautų stovyklą.

• Antanas Rudis kandidatuoja 
į kongresmanus nepriklausomai 
nuo partijų, ir tuo reikalu peti
cija jau surinko pakankamai pa
rašų. Rudis kandidatuoja trečia
me kongresiniame distrikte, kur. 
be Rudžio, dar kandidatuoja vie
nas respublikonas ir vienas de-, 
mok ra ta s.

• Algirdas Avižienis, Lietuvos 
Kariuomenės Kūrėjo savanorio 
Antano Avižienio sūnus, baigė

Santara. Lietuvių Studentų 
Santara turi savo skyrių ir Cle
velande. Niekas nežino, kiek čia 
jų yra. Bet visi žino, kad jie 
yra. šio miesto santariečiai turi 
paprotj savo tautiečiams prisi
statyti ne kalbom, o gana Rū
kingais žygiais. W

Prieš kelis mėnesius jie rizi
kavo keliais tūkstančiais doleri 
ir parsikvietė Chicagos Stepo' 
naitį su šikšnosparniu. Klausė 
mės linksmos Štrauso operetė 
ir buvome nudžiuginti.

Dabar juos jau stačiai galvo 
netekusiais kaikas laiko, pasir, 
žus į Clevelandą atsikviesti (g 
riau — jau pasikvietusius) p? 
čią operą Faustą.

Opera. Kitais metus visas pa 
saulis minės šimtą metų nu 
operos Fausto kompozijos užbai 
gimo.

Prancūzas Gounod parašė vi 
są krūvą operų, bet jo Faustas 
liko nemirtingas ir karams siau 
čiant, ir valstybėms griūvant 
Mūsų Valstybės operos reperiu 
are Faustas turėjo pastovią i 
niekieno neginčytą vietą. Lanky 
tojai ir šiandien tebekalba api 
Faustą ir jo žymiuosius solistus

Sunkiai įvertinamą darbą ai 
liko Chicagos Vyrų Choras, vė 
atgaivinęs populiariąją opera 
sunkiom emigrantinėm sąlygom 
Chicagiškiai lietuviai ir jų sve 
čiai amerikiečiai vis dėlto pajė 
gė padengti bent pačias medžią 
ginęs pastatymo išlaidas.

13 rugsėjo. Tą dieną mūši, 
darbštusis jaunimas patirs, ar j< 
miesto lietuvis pakankamai ver-] 
tina jų kultūrinį darbą. Jie šiuo] 
rizikingu žygiu ne tik apeliuoja! 
į clevelandiečio patriotinę sąmo-i 
nę. Jie jam žada keleriopai atly
ginti už bilietui išleistą pinigą.

Fauste girdėsim ne tik gerą 
chorą ir garsųjį Clevelando sim
foninį orkestrą. Jau žinomi iri 
emigracijoje iškilę mūsų solis
tai atliks svarbiausius v Jano
nis. Savo miestui čia dainuos 
A. Stempužienė Sibelio partijo
je. Margaritą duos Kripkauskie- 
nė, gražiai čia užsirekomendavu
si dviejuose koncertuose,

čia nereikia nė rekomenduoti 
mūsų mėgiamojo tenoro Bara
nausko. Jis dainuos Faustą. Gir
dėję, gražias pagyras sako ir bo
so Vaznelio adresu. Jis esąs vi
sai puikus Mefisto.

13 rugsėjo į Masonic Audito
rium susirinks ne tik visi Cleve
lando ir jo apylinkių lietuviai 
Faustu pasigėrėti, liet ir būrius 
savo svečiu atsives. Bilietus tai 
jau dabar pats laikas įsigyti, i 
Klauskite jų Liet. Prek. Namuo
se — 6933 Superior Avė., arba 
sekmadienį spaudos kioske.

132 Franklin Avė.
Hartford, Conn.

Tel. CHapel 6-4724
Visais klausimais, susijusiais su siuntinių persiuntimu Jūsų giminėms ir draugams, kreipkitės į mū

sų patyrusius, atidžius ir mandagius skyrių vedėjus, kurie maloniai suteiks jums visus nurodymus.
Mūsų didžiulė firma, turėdama tūkstančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja siuntinių pri

statymų. Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas per 48 valandas ir adresatų pasiekia per 6-7 savaites {oro 
paštu per 7-12 dienas).

Jūs dar spėsite persiųsti maisto produktus vasaros laikui.
Mūsų įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies maisto produktų, kaip tai — sviesto, arbatos, 

kavos, ryžių, kumpių ir t.t., o taip pat pramonės gaminių: vilnonių audeklų, dirbtinio šilko, odų viso
kiausių rūšių, skarelių, avalynės, laikrodžių ir kitų daiktų pačiomis žemiausiomis kainomis.

Atsiminkite, kad mes esame siuntinių persiuntimo specialistai.

MARGUTIS
yra pats seniausias Amerikos 
lietuvių žurnalas. Jis išeina kiek
vieną mėnesį — yra gausiai ilius
truotas, turiningas, įvairus i) 
skaitomas su. malonumu.

Margučio adresas: 6755 So 
Westem Avė., Chicago, IH.

MARGUČIO metinė prenume 
ra t a $3.00.
<--------------------------------- --------- ,

kas, buvo sušaukęs valdybos po- studijas su magistro laipsniu.' Vm rs.

Meksikos sostinėje studentai buvo suorganizavę streiką, protestuodami prieš autobusų bilietų kai
nos pakalėlimą. Streikas baigėsi čia maloniu reginiu.
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jrinės prievolės JAV kariuome- 
įį) nėn. Stp. Dariaus laive jis nuo 

'^LIMKESE Pat pirmų^ dienų pasižymėjo

DIRVOS RUDENS VAKARAS
įvyksta spalio mėn. 4 d. Slove- 
nian Auditorium, kuri šią vasa
rą pagrindinai atremc.ntuota ir 
visiems svečiams labai patogi.

Programoje Chicagos Dramos 
Teatro pastatymas "Pažadėtoji 
žemė". Vaidina prityrę aktoriai. 
Pastatymas Liet. valstybinio te
atro režisoriaus Ip. Tvirbuto.

Rezervuokitės spalio. 4 d. tam 
įdomiam vaidinimui ir sekite to
limesnius pranešimus Dirvoje.

Mirė Klemensas Matusevičius,
ilgesnį laiką sirgęs ir sulaukęs 
72 amžiaus. Buvo.taurus lietuvis, 
nuoširdžiai rėmęs Dirvą, buvęs 
Vilties Draugijos narys. Gražiai

REMKIME LITUANUS
Akademinio jaunimo leidžia

mas anglų kalba informacinis 
kultūrinis žurnalas LITUANUS
gali eiti tik visų lietuvių remia-

geru vėju traukia į penktąjį lie- mag 
tuviškosios skautybės dešimtme-

darbštumu ir ištverme. Jo dėka 
laivas atlaikė visas audras ir su

tį.
Už savo pareigingumą v. v. 

A. Andrašiūnas tapo apdovano
tas skautiškuoju "Už Nuopel
nus" ordinu. Martyno Jankaus 
jūrų budžių įgula jam surengė 
kuklias broliškas išleistuves.

Irenos Andolytės ir 
Henriko Johansono

sutuoktuvės įvyksta šį šeštadie
nį — rugsėjo mėn. 13 d. 10 vai. 
Naujosios parapijos bažnyčioje.

Abu jaunavedžiai yra aktyviai 
įsijungę į Čiurlionio ansamblį ir 
kitas lietuviškas organizacijas.

LITUANUS vakaras
išaugino ir išmokslino dukterį ir įvyks šeštadienį, rugsėjo 27 die-
sūnų. Kol sveikata leido buvo ną, lietuvių salėje. Programą at-
nuolatinis lietuviškų parengimų 
lankytojas. J JAV atvyko prieš 
aštuonerius metus.

Likusiai našlei p. Matusevičie- 
nei, sūnui, dukteriai ir kitiems 
artimiesiams reiškiame giliausią 
užuojautą.

Lankėsi Michigane
Gen. K. Tallat-Kelpša su ponia 

ir Karpiai Darbo šventės proga 
buvo nuvažiavę į Flint, Mich., 
aplankyti gen. Joną Černių ir jo 
ponią. Ten jie suėjo ir daugiau 
lietuvių. Pas Černius taipgi lan
kėsi iš Detroito inž. Petras Svi- 
las ir maj. Antanas Racka su 
ponia.

Pirmą vakarą šeimininkių nu
sivežė savo svečius į Nidos va
sarvietę, kurios savininkai yra 
inž. Kęstutis Kodatis ir ponia 
Kunigunda Kodatienė. Vasarvie
tė stovi prie Lobdell ežero, vieno 
iš ilgos eilės ežerų toje srityje, 
netoli Linden miestelio. Jų butas 
įrengtas lietuviškais motyvais iš 
lauko ir viduje, ir yra kelios pa
skiros patalpos vasarotojams.

Čia svečiavosi ponia Gerulai- 
tienė, genercJo Gerulaičio žmo
na; jis bolševikų išvežtas į Sibi
rą. Kiti svečiai, kapt. Jurgis Mit
kus su ponia ir Kostas Čiuželis. 
visi iš Detroito.

Flint mieste yra didelės Buick 
ir Chevrolet ir šiaip General Mo
tors dirbtuvės.

Gen. Černius dirba inžinerijos 
srityje didelėje AC firmoje, ku
ri gamina precizinius instrumen
tus automobiliams ir kitiems rei
kalams. Inž. Kodatis dirba Chev
rolet firmoje. Jo tėvas, buvęs 
profesorius Kaune, mirė Chica
goje.

Flirte gyvena rašytoias Balys 
Gražulis su šeima, inž,. Juozas 
Virškus su šeima ir šiaip lietu
vių.

Antanas Leimonas,
važiuodamas iš Clevelando i Chi
eagą aplankyti savo broli Juozą, 
pakeliui sunkiai susirgo ir buvo 
paguldytas i Illinois Central Ho- 
spital.

Algis Andrašiūnas,
Clevelando Pilėnų tunto Stp. 

Dariaus laivo vado pavaduoto
jas, rugp. 25 d. išvyko atlikti ka-

Stroh’s pažanga
Stroh alaus gamykla buvo pa

kvietusi Clevelande svetimomis 
kalbomis einančių laikraščių at
stovus aplankyti jos bravorą De
troite, M ch., ir būti liudininkais 
to pripažinimo, kurį jai, kaip vie
nai Detroito pionierių firmai, 
įsteigtai daugiau kaip prieš 10C 
metų, suteikė Detroito Istorinė 
Sąjunga.

liks studentų kvartetas iš Chica
gos, clevelando baleto šokėja ir 
dailiojo žodžio menininkas iš 
Montrealio, Kanados.

Po programoj bus šokiai, gro
jant geram orkestrui ir vaišės, 
ruošiamos puikios šeimininkės p. 
Onos Jokubaitienės.

Bilietus — po $1.50, $1.00 ir 
moksleiviams po 75 centus gali
ma gauti pas vakaro rengėjus — 
akadminį jaunimą, Dirvoje, Liet. 
Prekybos Namuose (6933 Supe
rior Avė.), Spaudos Kioske ir 
pas kitus platintojus. Vietas ga
lima rezervuoti skambinant tel.: 
MU 1-6767.

I LITUANUS rėmėjų
eiles, po vajaus paskelbimo, įsi
jungė nuolatiniai studentijos 
darbų rėmėjai: Dirvos red. B. 
Gaidžiūnas, Liet. Bendruorpenės 
CV pirmininkas St. Barzdukas, 
buvęs Dirvos red. K. S. Karpius 
ir kt.

Gražus 2 seimu namas,
parduodamas savininko. Po 5 
kambarius. 1 kamb. įrengiamas 
3 aukšte. Labai geram stovyje. 
420 E. 120 St. šeimininkas gy
vena žemai. (71)

Rugsėjo mėnuo yra paskelb 
tas LITUANUS žurnalui remti 
mėnesiu ir šį mėnesį Clevelando 
jaunimas renka aukas.

Clevelandiečiai kviečiami pa
remti LITUANUS žurnalą. Au
kų lapus turi aukų rinkėjai — 
Clevelando jaunimas ir studen
tai, DIRVA, Spaudos Kioskas ir 
kiti jaunimo bičiuliai. Aukos 
renkamos taip pat ir po pamaldų 
prie Šv. Jurgio bažnyčios. Ku
riems patogiau, prašoma siųsti
aukas LITUANUS administraci
jai 91G VVilloughby Avė., Brook

lyn 21, N. Y.
Įvairiais vajaus reikalais 

kreiptis į LITUANUS žurnalui 
Remti Komitetą, 508 E. 125 St., 
Cleveland 8, Ohio (telefonas MU 
1-6767).’

Visos Clevelando organizacijos 
ir visi lietuviai paremkime šį 
svarbų jaunimo darbą. LITUA
NUS rėmėjai gaus atitinkamus 
meniškus padėkos diplomus — 
jaunimo padėką už jų paramą.

Namų pirkimo-pardavimo įstaiga
J. G. OSHEN REALTY &

INSURANCE SERVICE, 
1141 Ansel Rd.,

C leveland 8, Ohio, 
pasipildziusi dviem patyrusiais 
bendradarbiais, jūsų patogumui 
yra atidaryta kasdienį nuo 10 v. 
ryto iki 8 vai. vakaro. (Sekma
dieniais bus atidaryta 10-4 vai.,
pradedant spalio 5 d.).

Visuomet mandagų patarnavi-

Naujojoj Parapijoj veikiančios 
šv. Kazimiero vardo 

lietuanistinės mokyklos
antrieji mokslo metai pradeda
mi rugsėjo 20 dieną.

Pamokos, kaip ir pereitais me
tais, vyks nuo 1 ligi 3 vai. p. p. 
šeštadieniais.

Vaikučius galima užregistruo
ti sekmadienį klebonijoj 
tuoj po lietuviškų pamaldų, arba 
šeštadienį pamokų metu.

Manome, kad visi lietuviai tė
vai dar tebelaiko savo būtina tau
tine pareiga vaikučiuose lietuviš
kumą išlaikyti, o lituanistinės 
mokyklos tikslas ir yra tėvams 
pagelbėti.

Šiais metais darbo sąlygos, ąt-

J. P. MULL-MULIOLIS 
Seniausia lietuviška namų 

pirkimo-pardavimo agentūra
Clevelande 

6606 Superior

Šv. Jurgio parapijoje
2 šeimų 5-5, didelis sklypas,

reikia remonto. $11,SCO.
3 šeimų 3-3-4, $11,600.
3 šeimų 6-4-3. Prašo $14,900.
1 šeimos nedidelis — $8,500.

Šv. Kazimiero parapijoje
Geras 6 kamb. namas. $8,700.
Erdvūs 8 kamb., įmokėti —

$1,000.
Slovakų-kroatų rajone

4 šeimų 3-3-3-3, pajamos apie 
$175 į mėn. Prašo $12,500.

rodo, bus geresnės ir todėl nu- Bratenahl
matoma dirbti su visais ketų- Puikus mūrinis vienos šeimos 
riais skyriais. 9 kamb. namas, pristatyti gara

žai, gražus sklypas. $24,000.
Fausto operos bilietus,

šią savaitę bus dar galima įsi
gyti Lietuvių Prekybos Namuo
se, 6933 Superior Avė. iki šešta
dienio 12 vai. dienos, šeštadienio 
vakare bilietus bus galima įsigy
ti Masonic Auditorijoje nuo 6 
vai. vakaro.

Rengėjai įspėja visus dar kar
tą, kad Fausto spektaklis prasi
dės lygiai 7 vai. 30 min. be jokių 
pavėlavimų. Norintieji bilietus 
įsigyti prieš spektaklį, turėtų 
nuvykti į Masonic Auditoriją 
apie 6 vai. 30 min., nes gali tekti 
stovėti eilėje gerą pusvalandį.

Lietuvių Budžių stovykloje,
kuri įvyko rugpiūčio 12-24 d. p. 
Keršio miške, buvo surengta vi
sa eilė paskaitų. Dr. Žilinskienė 
mokė lietuvių kalbos gražiojo 
skaitymo ir tarimo, kun. Dziego
raitis kalbėjo apie tikybinę mo-

East Cleveland 
4 šeimų mūrinis po 6 erdvius

kamb. ir balkonai. Prašo $35,000. 
Bendradarbis 

Algimantas Dailidė 
UT 1-2345 HE 1-8516

(69)

nią randate pas tos įstaigos ve- ralę, Dr. K. Pautienius — apie
deją

Edvardą K a r n ė n ą .

Ten pat atliekamas dokumen
tų notarizavimas __  parašų pa
tvirtinimas.

Telefonai: SVV 5-4808 ir na
muose ER 1-4732. (71)

GRAŽI REZIDENCIJA!
Puiki vieta ant ežero kranto. Arti prie Naujos Parapijos. 

Angliško stiliaus, muro statyba. 4 erdvūs miegami kambariai. Pa
likimas — galima pirkti lengvomis sąlygomis.

JONAS NASVYTIS
R. (Vili Realty Co.

421 East 230 Street IV 6-1600

pirmąją pagalbą ir higieną, inž. 
žiūris — apie lietuvybės išlai
kymą, dail. Žilinskas — apie tau
tinių ženklų reikšmę ir pamokė 
rikiuotės.

Lietuvos Nepfiklausomy b ė s 
kovų dalyvis Mackevičius bu- 
džiams padovanojo tautinę vė
liavą, prie kurios 5 kandidatai 
— Vyt. Dailidė, G. Balasevičius, 
A. Kalvaitis, Paškonis ir A. Dai- 
Idė — davė ižodi.

Išnuomo ja mas kam ba rys
ramioje vietoje, mažoje šeimoje.
Telefonas: PO 1-6015.

yisterday TO DAY

EAST 118 ST. — $13,300
3 miegamieji. Namas labai ge

ram stovy. Naujas dujų furna
sas. Variniai vandentiekio vamz
džiai. Naujas stogas. $1,000 ver
tės kilimas.

Betty Hansen Realty 
UL 1-6150

GERAS PIRKINYS
Skubiai norima parduoti du 

namus vienam sklype, E. 8 
gatvėj, tarp Superior ir St. Clair 
Abudu namai yra erdvūs ir la
bai prieinama kaina. Dėl plates
nių informacijų skambinkite:

J. A. Gricius Realty 
19715 Cherokee Avė.

IV 6-2525
(69)

J. CIJUNSKAS 
LAIKRODININKAS

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

753 E. 118 St.
Cleveland 8, Ohio 
Telef.: LI 1-5466

THREE WAY 
PAINTING CO.

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

Lietuviams darome nuolaida.
J. ir E. Ignatavičiai

677 E. 128th St. Tel. MU 1-836?

70 Chicagos lietuvių operos 
dalyvių

atvyksta į Clevelandą su Fausto 
spektakliu. Daugumas nakvynes 
jau pasirūpino pas gimines, pa
žįstamus ar viešbutyje. Nakvy
nės reikalingos dar 39 operos 
narių:

Mažionytė Sofija, Vaclovas ir 
Margarita Momkai, Beinaraus- 
kas Vytautas, čelkis Petras, 
Vaitkevičius Vincas, česuns- 
kas Jonas, Gutauskas Vytautas, 
Vytautas ir Virginija Kupcike- 
vičiai, Mardosas Vincas, Pet
rauskas Vacys, Stropus Vladas, 
Dudėnas Juozas, Kalvaitis Leo
nas, Mažeika Vaclovas, Mykolė- 
nas Alfa, Antanavičius Anta
nas, Grina Antanas, Jokubaus- 
kas Eduardas, Mockaitis Jonas, 
Paškevičius Zenonas, Vaišvila 
Vladas, Pakalenka Benas, Line- 
vičius Antanas, Vytautas Vir- 
kau. Vaznelis Jonas.

Clevelandiečiai, kurie galėtų 
apnakvydinti kų nors iš Chicagos 
svečių, prašomi skambinti Nijo
lei Bartuškaitei, tel. GL 1-6482. 
Chicagiečiai atvyksta autobu
sais prie Masonic Auditorijos 
Šcštadiem rugsėjo 13 d. apie 1 
vai. p. p. r dar turės prieš spek
takli keletą valandų laiko.

DĖMESIO’ 
GLOBĖ PARCEL 
SERVICE, INC.

Persiunčia Jūsų sudarytus 
naujų daiktų siuntinius į Lietu
vą ir visas Rusijos sritis, apmo
kant muitą siuntėjui. Gavėjas 
nieko neturi primokėti.

Galima siųsti iki 44 svarų, jei
gu persiunčiamieji daiktai telpa 
dėžėje, kurios dydis nustatytas 
JAV pašto taisyklių. Maistą kar
tu su rūbai siųsti neleidžiama.

Nepatikėkit savo brangių siun
tinių į neaiškias, siūlančias tar
pininkauti rankas.

Globė Parcel Service Ine. siun
čia su Inturisto įgaliojimais. 
Siuntiniai pilnai apdrausti.

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

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

Tel.: UT 1-0896

LABAI PRIEINAMA KAINA 
PARDUODAMAS

DABARTINIS DIRVOS 
NAMAS,

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

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

Šaukit Dirvą telefonu HE 
1-6344.

Gražus 3 miegamųjų namas,
garažas, didelis rūsys, poilsio 
kambarys, kilimai. Lietuvių kai- 
minystė.

Šaukti savininką PO 1-0645. 
___________________________ (70)

I **East 185 rajone 
mūrinis, 2 miegami, jauki vir
tuvė su tile siūk, clay tile vonia, 
pilnas, perdalintas rūsys, l’/j dy
džio mūrinis garažas, 50’xl90’ 
sklypas. Namas reikalingas per- 
dekoravimo, tik 12 metų senu
mo. žemiau $20,000.

E. A. Baraga Realty
985 E. 185 St.

IV 1-9998 (68)

Skubiai
p a r d uodama skanėstų - maisto 
produktų krautuvė. Vynas ir 
alus. Gerai išvystyta prekyba N. 
parapijos rajone. Parduoda dėl 
ligos. Kreiptis pas A. Dailidę.

J. P. MulI-Muliolis
UT 1-2345 HE 1-8516

(68)

Štai Jums geri namai 2-jų šeimų 
(side-by-side)

Į pietus nuo St. Clair, E. 149 
gatvės rajone, po 5 kambarius 
kiekvienam bute, karšto- vandens 
šildymas, 4 automobilių garažai. 
Prašo tik $13,900.

Vienos šeimoj namas 
• (J šiaurę nuo St. Clair, E. 126 

gatvės rajone, 3 miegamieji, 
naujas gaso pečius, garažas. Kai
na $11,300.

Turime ir daugiau gerų pirki
niu. Kreipkitės i

p. ŠIRVAITĮ
Wni. T. Byrne — Real Estate
1535 Hayden Avė. MU 1-6100 

ar namuose KE 1-4080

I. J. SAM A S JEWELER

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

J

Amerikoje. Tam reikalui bravo
ras turi 19 milžiniškų varinių 
katilų, kur alus verdamas 2000 
Farenheito laipsnių ugnimi, tuo 
būdu išgaunant lengvesnį, švel
nesnį ir labiau gaivinantį skoni.

Gamybai naudojami geriau
sios rūšies miežiai, rinktiniai 

Detroito Isterinio Muziejaus r Otieji įyžiai ir specialiai augi- 
pecialiai surengtoje parodoje nam a05 niai. fermentacijos pro-

buvo išstatyta 17 pėdų ilgio pla- 
katinė lenta, kurioje vaizdais pa-

cesui naudojama mielių kultūra 
yra atgabenta iš Europos. Fer-

lyginG senieji įrengimai ir ųa- mentacija atliekama šimte mil- 
bartinis modernus bravoras. Ga- ^niškų, iš raudonmedžio gamin-
mybos procesas buvo vaizduoja
mas nuolatos besisukančia spal
votų plokštelių juosta.

Aišku, šių dienų gamybos pro- Į 
cesas vra visiškai skirtingas nuo 
anų dienų. Didėjantis Stroh

tų kubilių. Alaus sendinimu' 
įrengta per 500 iš vidaus stiklu 
išlietų tankų. Pilstytuvė yra vie
na iš didžiausių visame pasauly.

Nuo 1850 metų Stroh alus pa
sižymėjo aukšta kokybe. Laikui

liaus pareikalavimas privertė jį įbėgant, keitėsi bravore, įrengi- 
smarkūii išplėsti ir modernizuo-1 mai, tačiau vadovybės tikslas — 
ti. duoti vartotojui geriausios ko-

Stroh yra vienintelis atvira Į kybės alų — visą laiką liko ne- 
ugnimi verdamas alus visoje Į pasikeitęs. Sk.

B?

1 J. S. AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas

1254 Addison Road
Tel. HE 1-6352

Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.

AUTOMAŠINŲ 
TAISYMAS

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

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

P. J. KERSIS
609 Society for Savings Blgd.—Cleveland, Ohio

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip
kitės į mane, gausite pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą Įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.

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

Viršutinėje nuotraukoje: vaizdų lenta, palyginanti senuosius ir 
dabartinius Stroh bravoro įrengimus. Apatinėje: J. W. Shenefield, 
Stroh Brevvery Co. viceprezidentas ir iždinin’.as, J. P. Palukaitis, 

Dirvos atstovas, ir Gari Stroh Jr.

PRANEŠAMA...
NATIONWII)E’S

naujas

ŠEIMOS
DRAUDIMAS
Vienas gyvybės draudimas pa

dengia visą jūsų šeimą .. . net 
automatiškai kiekvieną naujai 
prisidėjusi (po 14 amžiaus die
nų) NE KIEK NEPADIDeJANT 
už mokamą vieną draudimą!
PAULINA MOZURAITIS, 

Agentas 
SK 1-2183

LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ. t EX 1-1143

Lietuvių Klubo Direkcija, visus lietuvius Ir jų draugus, kviečia 

nepamiršti 1958 m. lietuvių klubo.

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

Atsilankę neapsiriksite, visi patogumai Jums.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

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

&
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BUDRIO ŽODIS

Visi, neabejoju, jaučiame gilią 
šio Seimo prasmę ir svarbą už
brėžtų jo tikslų. Tie tikslai nėra 
sukurti dirbtiniu būdu, juos iš
kėlė gyvenimas ir tai ne šian
dien.

Lietuvai Nepriklausomybę at
gavus, džiaugėsi lietuviai ne tik 
Lietuvoje. Visi išeiviai lietuviai 
Amerikoje, Anglijoje ir kur jie 
bebūtų, entuziastingai tą žinią 
sutiko. Jie kovojo dėl savo senos 
Tėvynės laisvės, kuo galėjo — 
su pagrindu jie džiaugėsi laimė
jimu. Protas ir jausmai diktavo, 
kad visa tauta ne tik atnaujintų 
giminystės ir dvasinius ryšius, 
bet sueitų dar arčiau; kad tie 
ryšiai būtų ir glaudūs ir pasto
vūs.

Visa Lietuva juto svarbą su
artėti su savo užjūrio broliais. 
Bet pradžioje, kaip ir kiekvienas 
naujakurys, turėjo gausybę sun
kių problemų ir negalėjo visų jų 
vienodu greičiu iš karto atlikti. 
Idėja betgi buvo gyva — jai bu
vo visuotinis pritarimas, ir 1932 
metų pradžioje iniciatorių būrys, 
radęs tam pilną tuometinės vy
riausybės pritarimą, organizavo 
•Užsienio Lietuviams Remti 
Draugiją. Ta tai Draugija ir pa
ruošė pasaulio lietuvių Kongre
są, kuris Įvyko Kaune rugpiūčio

tradicijas, remia moraliai ir ma- 
terialiai. Jie atlieka sąmoningai 
savo pareigą Tautai ir Tėvynei. 
Jų šviesus pavyzdys patrauks ir 
tuos, kurie kol kas lieka nuoša
liai visuomeninio darbo.

Turime mecenatų, skiriančių 
stipendijas, literatūros premijas. 
Ką gali padaryti, kad ir maža 
grupė, turėsime pavyzdį ir šian
dien. Mums visiems ruošiamas

netikėtumas — sumanytojai jį ir 
atidengs patys.

Prašau priimti mano broliškus 
sveikinimus naujai išrinktai Va
dovybei, visiems šio Seimo daly
viams, ypatingai iš tolimų kraš
tų atvykusioms.

Manau, mūsų visų gilią pagar
bą ir padėką užsitarnauja Orga
nizacinis Komitetas, nuvertęs 
kalnus, atliekant milžinišką dar
bą, paruošiant Seimą.

Nors ir maži skaičiumi — bū
kime didieji dvasia. ”Vardan tos 
Lietuvos” ir Jai dirbant, susi
lauksime ir džiaugsmo ir atlygi
nimo — Laisvos Lietuvos.

SKIRSTĖMĖS VIENOS ŠEIMOS 
NARIAIS...

Korp! Neo-Lituania vasaros stovykla

KĘSTUTIS GAIDŽIŪNAS

Pranešame pažįstamiems ir draugams, kad š. m. rug
sėjo 6 d., aprūpintas paskutiniais Sakramentais, mirė

KLEMENSAS MATUSEVIČIUS,

72 m. amžiaus.
Pašarvotas D. Jakubs laikotuvių name — Edna Avė. 
Laidojamas iš šv. Jurgio parapijos bažnyčios rugsėjo

mėn. 10 d. 9:30 vai. į Ali Soul kapines.

Nuliūdusi žmona, sūnus' ir 
* klūk t ė su žentu bei anūkais

dagavo kol. Kęstutis Gaidžiūnas, 
Eglė Žemgulytė, Gražina Paukš
tytė ir Ąrūnas Gasparaitis.

Bematant ir prabėgo aštuonios 
stovyklos dienos. Ir prieš akis 
vėl skubėjo valandos, ne dienos, 
kada stovykla bus uždaryta. Už
darymo iškilmingą posėdį prave
dė kol. P. Ališauskas, Centro Val
dybos pirmininkas. Savo žodyje 
jis vėl iškėlė stovyklos tikslą, pa
sidalino stovyklos įspūdžiais, o 
baigdamas dar kartą priminė 
Korp! Neo-Lituania ideologiją, 
pagrįstą tėvynės meile, dideliu 
tolerantiškumu kitiems, besąly
gine kova dėl Lietuvos laisvės. 
Trumpus žodžius tarė stovyklos 
vadovas Dr. Br. Nemickas, sve 
čiai V. Abraitis ir A. Senikas.

VYRAI ARKTYJE
EDV. KARNĖNAS

1935 metais.
Šiandien mūsų Seimas susirin

ko labai sunkiose sąlygose, ir jo 
reikšmė svarbesnė, r.ei to pirmo 
Kongreso.

Mūsų tauta nedidelė, jos di
džiausia dalis vėl pavergta. Ti
kiu tautos gajumu. Ta didžiuma 
veikia pagal jų sąlygas ir savo 
atliks. Mes sudarome trečdalį ir 
tą išmėtytą po visą pasaulį. Se
noji išeivija davė jauniausiai 
ryškų Tėvynės meilės pavyzdį ir 
padėjo tvirtą pagrindą organi
zacijom. Senųjų eilės praretėjo, 
bet jie ir toliau stiprūs savo dva
sia. Jų meilė Lietuvai ta pati. 
Jų praretėjusių gretas užpildy
kite jūs, jaunesnieji. Jie turi se
nas organizacijas, Susivieniji
mus, politinę vadovybę.

Toms senoms, jau veikusioms 
organizacijoms, Bendruomenė nė 
kiek nekliudo. Anaiptol, gerai 
susiorganizavusios Bendruome
nės, nesvarbu, kad kituose kraš
tuose, jos pagal vietos sąlygas, 
pasivadinusios kitaip, iškels lie
tuvių autoritetą, o tuo pačiu bus 
ramstis ir palengvins darbą po-

Ilgai laukta pirmoji Korp! Neo 
Lituania stovykla jau praeityje. 
Praėjo dideliu entuziazmu, rim
tu pasiryžimu dirbti, gyvoj kor- 
porantiškoj nuotaikoj.

Stovykla, gal geriau ją vadin
ti studijų dienomis, vyko "Aud
ronės” vasarvietėje, gražioje 
Cape Cod, Mass. gamtoje. Nors 
oficialus stovyklos atidarymas 
turėjo būti tik sekmadienį, rug
piūčio 24 d., bet jau nuo šešta
dienio pradėjo rinktis stovyklau
tojai. Pamažėl įriedėdavo apdul
kėję automobiliai tai iš Cleve
lando, tai iš Bostono, tai ir iš 
Chicagos. Ir vis pilni jaunų ko- 
’^trių ir kolegų.

Sekmądienį stovykla buvo ofi
cialiai atidaryta. Jaunimo susi
rinko iš Bostono. Chicagos, Cle
velando, Ne\v Yorko, Indianos ir 
1.1. Iš viso 40. Iškilmingam ati
darymo posėdyje tarė žodi Korp! 
Neo-Lituania Centro Valdybos 
pirmininkas kol. P. Ališauskas, 
ypatingai pabrėždamas šių stu
dijų dienų tikslą — sujungti vi
sus korporantus i viena šeima 
PRO PATRIA šūkiu. Buvo pri
statyta ir stovyklos valdyba, ku
rią sudarė kol. Dr. Br. Nemic- 
kas — vadovas, kol. D. Siliūnas
__ vadovo pavaduotojas, kol. D.
Maurukaitė — arbiter elegan- 
tiarum, kol. R. Kašubaitė — mer
ginų vadovė, ir kol. R. Punkrys 
— vyrų vadovas. Vakare buvo 
linksmas susipažinimo vakaras.

Nuo pirmadienio prasidėjo 
rimtas stovyklos darbas. O jo 
buvo tikrai daug. Kasdien buvo 
skaitoma vienas jaunųjų kolegų 
referatas ir išklausoma po vieną

buvo išgirsti pačių kolegų refe-
Iš stovyklautojų pusės, spau 

dos vardu, kalbėjo Eglė žemgu
ratus, nes iš jų mes aiškiai j u- lytė, "Naktibaldos” redakcijos 
tome, kaip mes patys galvojame,' vardu Kęstutis Gaidžiūnas, n
kaip žiūrim į kasdieninias bėdas bendru stovyklautojų vardu Vi 
ir ideologines korporacijos pro
blemas.

Pačių jaunųjų korporantų bu
vo skaityti šie referatai: Kęstu
čio Gaidžiūno — Korp! Neo-Li
tuania junioro akimis; Donato 
Siliūno — Korp! Neo-Lituanijos 
santykiai su kitomis akademinė
mis ir ideologinėmis organizaci
jomis ; Algio Modestavičiaus —
Kodėl aš esu ir turiu būti lietu-

su-

litiniams veiksniams, čia ne paskaitą. Be abejo, įdomiausia 
kompeticija, bet kooperacija, ne 
rungtyniavimas, o bendradarbia
vimas.

Nerodykime perdaug baimės 
dėl nutautėjimo. Jaunuomenė 
aktyviai veikia, kelia spaudoje, 
kolegijose ir kitur Lietuvos 
klausimą. Taip yra Amerikoje, 
taip yra Australijoje, Pietų Ame
rikoje, net Naujoje Zelandijoje 
ir visur. Skautija, stovyklos, 
sportas, menas — niekas nepa
miršta. Jaunuomenės atstovai, 
dar labiau įtraukti į organizaci
jas, patys vadovaus jaunesniems, 
to dar reikalingiems.

Būkime optimistai — tam tu
rime pagrindą. Apsidairę pama
tysime džiuginančius faktus.

Profesionalai neatsiriboja nuo 
jaunuomenės, lieka jų vyresniai
siais broliais, perduoda Lietuvos

viu ; Rimos Kašubaitės — Paren
gimų ruošiamas; Rimo Nemicko 
— Korp! Neo-Lituania vidaus 
veikla ir Eglės žemgulytės — 
Korp! Neo-Lituania tremties 
spauda. Po kiekvieno referato 
sekė gyvos diskusijos.

Su paskaitomis stovyklą ap
lankė šie visuomenininkai: prof. 
J. Vengris, Dr. Br. Kalvaitis, 
kol. A. Augustinavičienė, poetas 
St. Santvaras, prof. J. Puzino ir 
inž. J. Jurkūno rašyti žodžiai, 
ir t.t.

žinoma, šalia šios rimtos da
lies, buvo. dar gausesnė linksmo
ji. O ji buvo labai, labai Įvairi.

Nuo pirmos iki paskutinės die
nos stovvklautoius lankė dien
raštis "Naktibalda”. Ji, cituo
jant iš pirmo numerio, buvo: 
"stovyklos linksma ir paslaptin
ga dvasia”. Jos puslapiuose mes 
dalinomės savo džiaugsmais ir 
vargais, savo juoku ir ašaromis. 
Naktibaldos akimis, mes kasdien 
regėjom čia gimstančią jauną 
korporantišką dvasią, kuri ir yra 
pats tvirčiausias pamatas visai 
tolimesnei veiklai. Laikraštį re-

da Gulbinaitė. Stovyklos metu 
buvo gauta visa eilė sveikinimų 
iš kol. švedo — Chicagos tėvūno 
New Yorko Sambūrio, Los An 
gėlės juniorų, Dirvos, Lituanus 
žurnalo ir 1.1.

Pavakarėj buvo kavutė,
ruošta iš New Yorko atvykusių 
ponių. O po to specialiai pasi
ruoštas uždarymo vakaras ir pa
skutiniai šokiai. Apie vidurnak
tį pradėjo kolegos jau skirstytis 
namo. Dainos žodžiams: Drau
gais esam, draugais būsim, drau
gais amžiais paliksim . .. lydint, 
nenorom sėdo į automobilius, 
spaudė dešines, jautresrti brau
kė ašarą, ir suko namų link, vis 
žvelgdami atgal, dar kartą pa 
modami liekantiems . ..

Atvažiavom į stovyklą kaif 
pavienių skyrių nariai. Pradžioj 
buvo čia Chicaga, čia Clevelan- 
das, čia Nevv Yorkas. Išvažiavom 
jau tik vienos didelės šeimos na
riais. Nebeliko skvrių, o liko tik
tai viena stipri korporacija.

Išsiskirstėm, bet ir vėl susitik
sim, — tai metinėse šventėse, ta' 
suvažiavimuose, tai sekančiai" 
metais stovykloje . . .

NORINTIEJI VASAROTI
savininkų Stasio Lūšio ir Bru- 
tenio L. Veito vasarvietėje, kuri 
randasi saulėtam Cape Code. 
kreipiasi sekančiu adresu:

Colonial Inn 
Beach St.
Monument Beach 
Cape Cod, Mass.

CHINA

Nauja federacija? — Pakistanas pasiūlė Iranui ir Afganistanui sudaryti bendrą gynybos sistemą, 
drauge pašalinant tarp tu 3 valstybių muitų užtvaras. ir pasų suvaržymus. Iranas ir Pakistanas, 

be to, priklauso Bagdado paktui.

Nuo priešistorinių laikų žmo
gus stengiasi nugalėti gamtą. 
Atomo suskaldymas, satelitų iš- 
šovimas į beorinę erdvę, paga
liau pastangos pasiekti mėnulį 
įrodo, kad ligšiolinės mokslinin
kų teorijos yra teisingos ir kad 
žmogaus proto vaizduotė yra be
ribė, kaip begalinė yra visata.

Tik kai žinome, kiek dar neiš
tirta yra mūsų žemės planeta, 
kiek dar yra galimybių joje vi
siems žmonėms laisvai ir pato
giai gyventi, — eilinis žmogus 
su šypsena komentuoja mūsų 
mokslininkų pastangas pasiųsti 
žmogų į mėnulį, ištirti jį ir ja
me, jeigu galima, įsikurti...

šiais tarptautiniais geofizi
niais metais visų šalių moksli
ninkai pirmoje eilėje apniko pie
tinį žemės polių, Antarktį. Gau
sios ekspedicijos, apsišarvavu
sios ankstyvesniųjų ašigalių ty
rinėtojų paliktomis žiniomis ir 
moderniškomis priemonėmis, ga
na patogiai ten įsitaisė, tiria 
oro atmainas, vandens gelmes, 
ledyną — zuja skersai ir išilgai 
pietų ašigalį, kad patarnautų 
žmonijai, mokslui, žinoma, ir sa
vų kraštų pirmenybei globalinio 
karo atveju.

Tuo tarpu šiaurinis žemės po
lius, Arktis, atkreipė pasaulio 
dėmesį tik kaip dviejų pasaulio 
galybių — Amerikos ir Sovietų 
Sąjungos interesų laukas. Ką te
nai veikia sovietai — nežinia, nes 
iie moka tyliai veikti. Gi Ame
rika negalėjo nuslėpti povande
ninio laivo Nautilius praplauki- 
mo pro šiaurinį ašigalį po ledu, 
kas yra nemažesnis Amerikos 
'riumfas už Rusijos sputniko į 
'rdves iššovimą. Taip pat jau 
vra žinoma JAV-Kanados Ark- 
vje pastatyta radarinė "Maži

no linija”, vadinama I)EW Line.
Toji Dew Line tęsiasi 3000 

nylių ilgiu žemiau Arkties lini
jos, prasideda vakaruose ties 
Aliaskos Barrow iškyšuliu ir 
baigiasi rytuose Baffino sala 
ties Grenlandija. Susideda iš 50 
stočių.

ši radarų linija Arktyje pa
statyti nutarta 1952 m. moksli
ninkų susirinkime Massachusetts 
Technologijos Institute. Ją sta
tant, dirbo 23,000 JAV ir Kana
dos statybininkų, vadovaujant 
Western Electric Kompanijai, 
padedant specialistams iš Bell 
Telephone Sistemos.

Statyba truko keturis metus. 
Visos statybinės priemonės bu
vo pagamintos JAV ir Kanado
je. Sumontavimui buvo nuvežtos 
aisvais Pacifiku pro Beringo 

sąsiaurį ir Atlantu pro Labrado
rą ir Hudsono įlanką. Dalis prie
monių gabenta lėktuvais.

Galima įsivaizduoti, kokiomis 
sunkiomis sąlygomis vyrai dirbo 
prie tos radarų linijos statybos 
Arktyje, kur tik vasaros metu 
oro sąlygos buvo lengviau pa
kenčiamos, gi žiemos metu tem
peratūra siekia 50 ir daugiau 
aipsnių žemiau nulio, dažnai vė- 
ui pučiant virš 100 mylių grei

čiu per valandą. Montavimo me- 
ų vyrai gyveno palapinėse, mie-

VINGIAI
IR

PERSPEKTYVOS
_ J- p. p.

Nehru ruošiasi netrukus pa
reikalauti viršūnių konferenci
jos Tolimųjų Rytų klausimais —
tokios žinios ateina iš New Dehli. 
Į siūlomųjų dalyvių skaičių bus 
įtrauktas Maocetungas ir, žino
ma, jis pats.

Kinija krizę Tolimuosiuose 
Rytuose plečia. Netiesioginės 
agresijos taikiniu padaryta P. 
Korėja. Komunistų agentai pra
dėjo plataus masto infiltraciją. 
Agentai naktimis atplaukia ma
žais laiveliais iš š. Korėjos, šiuo 
metu jie tekursto antiameriki- 
nes nuotaikas, propaguodami 
Korėjos sujungimą. Ateityje ga
li pradėti plataus masto akciją.

Netiesioginė agresija taip pat 
palietė Ilongkongą. Britai jau 
uždarė raudonųjų įtakoje esan
čias mokyklas, išvarydami ko
munistus mokytojus. Tačiau Pei- 
pingas rado naują spragą: jis 
užverčia Hongkongo rinką že
miau savikainos parduodamomis 
prekėmis, kad pamušus koją 
Hongko,ngo pirkliams ir padidi
nus nedarbą.

Maocetungo avantiūrai gelbs
ti visas komunistinis blokas. Di
deli MIG 17 ir lengvų pėstininkų 
ginklų kiekiai siunčiami iš Ru
sijos, Lenkijos ir Čekoslovaki
jos. Įvairiuose kraštuose verbuo
jami "savanoriai".¥

Tačiau tuo pat metu vis dar 
tebevyksta Maskvos ir Peipingr 
varžybos dėl pirmavimo komu
nistiniame pasauly. Chruščiovo 
ir Maocetungo susitikimo komu
nikatas buvo paskelbtas nevieno
dai (pirmą kartą istorijoje!): 
Rusijos versijoje buvo pirmoje 
vietoje minėtas Chruščiovas, Ki
nijos — atvirkščiai. Pradėjo mai
šyti ir satelitai. Praeitą savaitę 
Maskva išsiuntinėjo satelitinėms 
komunistų partijoms bendraraš- 
tį, kuriame buvo nurodyta, kad 
ateityje Sov. S-ga būtų minima

gojo savo drabužiuose, kovodami 
su dažnomis įsiveržėlėmis polia
rinėmis meškomis.

Montavimo metu vien tik la
kūnų žuvo 26.

Vyrai Arktyje daugumoje yra 
vedę, jauni, jų tarpe yra ir iš 
naujųjų Ateivių. Jie įsipareigoję 
dirbti tenai pusantrų metų lai
kotarpiui. Jų atlyginimas yra 
labai geras. Radaristai gauna po 
$850 mėnesiui, o sektorių vedė
jai iki $17,000. metams. Baigęs 
terminą, vyras gauna $1,500 bo- 
nų. Grįžęs toliau dirbti, gauna 
dar daugiau.

šią DEW Line aptarnauja 700 
vyrų, jų tarpe keli kapelionai. 
Dabar jie gyvena Arkties sąly
goms pritaikintose specialiose 
patalpose.

Greta pirmosios radarų lini
jos, skersai Kanadą yra įrengtos 
dar dvi pagalbinės linijos: Mid- 
Canada Line ir Pinetree Line, 
viena tarp Prince Rupert ir

pirmoje vietoje, o Kinija — ant
roje.

♦ <
Nehru, prieš pat pasitraukda

mas iš politinio gyvenimo, pra
deda susiprasti. Jis jau atvirai 
kalba, kad komunizmas yra blo
gis, kad jis žlugsiąs, kad jis ne
galėsiąs išlaikyti amžinos vergi
jos — net ir Vengrijoje.

Galbūt jį įtikino įvykiai Ke- 
raloje, komunistų valdomoje In- 
dijosx provincijoje, kur teroras 
yra kasdienis reiškinys. Ir įdo
mu: jis yra nukreiptas prieš 
Nehru šalininkus ir griauna Neh
ru partiją.

*
Rusija, kaip skandinavų žval

gybos sluoksniai konstatavo, 
Arkties zonoje, abiem pusėm 
Murmansko geležinkelio, stato 
tarpkontinentinių raketų iššovi- 
mo bazes.

Buvęs britų atominis moksli
ninkas Bruno Pontecorvo šiuo 
metu yra Kinijoje, kur jis drau
ge su kitais sovietų specialistais 
padeda kinams ruošti atominių 
ginklų programą, šiuo metu Ki
nija tebesigabena visiškai pa
ruoštas sovietines atomines bom
bas.

*
Nasseris prašė Kremlių, kad 

tas prilaikytų į Pragą pabėgusį 
Sirijos komunistų vadą Khaled 
Bekdash jo pusėje. Maskva su
tiko, bet tik tol, kol Nasseris bū
siąs paklusnus Maskvai.

Bekdashas pabėgo anapus ge
ležinės uždangos tuo metu, kai 
Sirija susijungė su Egiptu. Nas
seris jo bijo labiau, negu bet ku- 
’io arabų nacionalistų vado.

De Gaulle savo kelionėje po 
Afriką konstatavo, kaip toli yra 
ižengę Prancūzų Afrikon Mask
va ir Kairas. Dakare daugiau 
Nasserio paveikslų, negu paties 
De Gaulle. Madagaskare komu
nistai jau turi per 40% balsuo
tojų savo pusėje. Didžiausios 
profesinės sąjungos Prancūzų 
Afrikoje yra didelėje komunistų 
itakoje. Taip pat ir Afrikos stu
dentų unija.

VILNIAUS
GOBELENAI
(Atkelta iš 3 psl.) 

liriis epizodas: kompozicijos per
spektyvoje matome karių pul
kus, o pirmajame plane — meis
triškai atliktas pabėgėlių, karių 
ir jų raitų vadų figūras.

Gobelenas "Vadų kavalkada" 
priklauso naujam šių audinių 
vystymosi etapui. Specifiški go
belenų spalviniai deriniai deko- 
ratyviškumo efektui gauti čia 
keičiami į staliuginei tapybai bū
dingus švelnių spalvinių derinių 
niuansus. Platus bordiūras čia 
pavirsta paauksuotų paveikslo 
rėmų imitacija, kas dar labiau 
priartina šį gobeleną prie tapy
bos paveikslų.

Originalūs yra tiesioginiai su 
Lietuva susiję du identiški her
biniai didžiojo etmono Mykolo 
Kazimiero Paco gobelenai, išaus
ti garsioje J. Leinierso manufak
tūroje Briuselyje. Turtingesni

Schefferville, kita tarp Vancou- Lietuvos feodalai ir kunigaikš
ver ir Septlles.

Radarų sistema budi dieną ir 
naktį, šią visą sistemą, aišku, 
papildo specialios nuolatinėje 
parengtyje esančios lėktuvų įgu
los JAV ir Kanadoje.

Galimo karo atveju, sovietams 
užpuolus per ašigalį, paaiškės, ar 
ši radariška "Mažino linija” pa
teisins į ją sudėtas viltis ir mil
žiniškas žmogaus pastangas ka
pitalu, muskulais ir protu.

Tačiau viena galima pasakyti, 
kad tokia didelė statyba Arkty
je yra ne tik didelis žingsnis 
technikoje, žmogui įsistiprinant 
poliarinėse sąlygose, bet — tai 
pastūmės civilizaciją žymiai to
liau į šiaurę, kas ypač Kanadą 
paskatins civilizuoti savo didžiu
lius šiaurinius plotus ir išnaudo
ti tenai glūdinčius žemės turtus.

čiai, ypač Žygimantas Augustas, 
jau XVI amžiuje užsakydavo go
belenus Flandrijoje. Kartais jie 
buvo audžiami pagal vietinių 
dailininkų piešinius. M. K. Paco 
gobelenų vieno plano plokštumi
nis piešinys — heraldinis skydas 
su jo giminaičių Šemetų, Vala
vičių, Katkevičių ir Alšėnų (Gai
šios) kunigaikščių herbais — 
aiškiai parodo, jog eskizą šiems 
gobelenams yra piešęs kuris nors 
Lietuvos dailininkas. Heraldinio 
skydo šonuose įaustos raidės 
reiškia užsakovo pavardės ir jo 
titulų sutrumpinimą. Jas iššifra
vus, nesunku nustatyti ir gobe
lenų audimo laiką — 1666-1682 
metais.

Tik Dirvą skaitydamas sužinosi, 
kaip gyvena viso pasaulio lietu

viai.

VISI FAUSTO OPERON CLEVELANDE ŠĮ ŠEŠTADIENĮ!
I


