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t (Mūsų Europos

Senatorius Paul Douglas, kal
bėdamas senate apie Amerikos 
Balso vadovybės nuosprendį siau
rinti kai kurių tautų kalbomis 
transliacijas ir jų sąskaita plėsti 
programas rusų kalba, yra pa
reiškęs taiklios kritikos žodžius:

"Regimai niekas iš Amerikos 
Balso vadovybės nepažįsta fak
to, kad pavergtas nerusų tautos 
žiūri į rusų kalbą kaip į komu- Į 
nizmo gimtąją kalbą ir neapy
kantos taikinį.

"Kalbėjimas į pavergtųjų tau
tų žmones jų pavergėjo kalba 
yra tragiškas pavyzdys, kaip ga
lima nustumti nuo savęs žmones 
ir padaryti sau priešų šioje pa
saulio strateginėje srityje".

Šen. Paul Douglas žodžius pa
tvirtina naujausi faktai. Prieš 
kelias dienas jūsų koresponden
tui teko kalbėti su vokiečių kil
mės iš Lietuvos į Vakarti Vokie
tiją repatriavusia šeima. Ji pa
pasakojo įsidėmėtiną, pavergtuo
se lietuviuose sukėlusį pasipik
tinimo jausmą dėl Amerikos Bal
so neapdairaus žongliravimo.

Jungtinių Tautų specialioje se
sijoje svarstant vidurinių Rytų 
krizės klausimą, Amerikos 
Balsas, daugiau kaip 
savaitė laiko į Lie
tuvą transliavęs s e - 
sr*rf-o s posėdžių eigą 
rusų kalba. Visa tai vy
kę įprastinių lietuvių kalba 
tiansliuojamų valandėlių metu 
nei lietuviams įprastomis radijo 
bangomis. Klausytojai, buvę pa
likti be jokios sava kalba infor
macijos. šis faktas lietuviuose 
sukėlęs nusivylimą, įvairius ko
mentarus. Girdi, Amerikos Bal
sas, lietuviams piršdamas ne
mėgstamą rusų kalbą, pradėjęs 
talkininkauti Kremliui.

šis mažas epizodėlis paryški
na ir patvirtina Šen. Paul Doug
las teigimus. Neapgalvoti Ame
rikos Balso vadovybės sprendi
mai netik nepadeda naujus drau
gus įsigyti, bet ir senesniųjų ne
tenkama.

Kad pastarųjų dvejų metų bū
vyje Amerikos Balsui nerūpėjo 
ir nerūpi įsigytieji draugai, yra 
nenuginčijamų įrodymų.

Laisvame pasaulyje gyvenan
čių lietuvių veiklos informacija 
yra Amerikos Balso ignoruoja
ma. Jei kada koks įvykėlis ir už
simina, tai fakto pateikimo for
ma bei rėmai tokie siauri, lyg ne 
lietuviai būtų informuojami, bet 
kiniečiai.

bendradarbio)

I ž o d į, tai kaip suprasti ir pa
teisinti kasdienį Amerikos Balso 
iš Washingtono šūkį — "Ameri
kos Balsas kalba į Lietuvą!"

Ryškinant senatoriaus Paul
Douglas susirūpinimą nepraras
ti Amerikai senai laimėtų drau
gų, čia peršasi naujų, priešinga 
kryptimi besirikiuojančių faktų 
virtinė.

Spalio 15 d. plačiai vokiečių 
skaitomas dienraštis Abendzei- 
tung atspaude buvusio Amerikos 
Balso Europoje etatinio bendra
darbio Daktaro K. J. Čeginsko 
atvirą laišką, kur iškeliami reor
ganizuoto Amerikos Balso Eu
ropoje vadovybės biurokratizmo 
faktai. Ryšium su Amerikos Bal
so Europoje likvidavimu, dr. Če
ginskas buvo atleistas iš tarny
bos, atsakant jam padengti ke
lionės išlaidas sugrįžti prie savo 
šeimos Švedijoje. O atsakyta to
dėl, girdi, jis tarnybon buvęs pa
imtas ne iš Švedijos, bet iš Stras- 
burgo.

Jei Amerikos Balsas nebeteko 
orumo draugiškai išsiskirti su 
buvusiais savo bendradarbiais, 
o elgiamasi lyg su "iš gatvės pa
imta mergaite", suprantama, 
kad Šen. Paul Douglas susirūpi
nimas Amerikos draugais yra 
padarytas laiku ir vietoje.

Dr. Čeginsko atviras laiškas 
vokiečių spaudoje, jūsų kores
pondentui teikė progos plačiau 
pasinformuoti buvusių Amerikos 
Balso Europoje bendradarbių bei 
gerų Amerikos draugų likimu.

Patirta, kad visi Amerikos 
Balso Europoje tarnautojai at
leisti be jokios kompensacijos. 
Lyg pasityčiojimui, iš Washing- 
tono atvykęs likvidacijai praves
ti Mr. John Albert (pats bėglys 
nuo hitlerinio režimo) prityru
sius spaudos ir radijo darbuoto
jus, kaip pigią bedarbių jėgą, 
leido savo įstaigoje verbuoti iš 
kažkur atvykusiam rangovui. 
Tokį neprašytą Mr. John Albert 
gestą, buvę tarnautojai palaikė 
įžeidimu. Vienas bendradarbių 
prasitarė, jog šį faktą turėtų pa
tyrinėti Kongresinė komisija.

Pati Amerikos Balso Europo
je reorganizacija pravesta mažai 
kam girdėtu "metodu". Direkto
riaus John Albert įsakymu, su
naikinti lietuvių skyriaus su
rinkti gausūs ir vertingi sovie
tinės spaudos rinkiniai, iškarpos. 
Makulatūron atiduoti Vilniaus 
vadijo programos sekimo moni

Kaip Amerikos Balsas gali lai
mėti naujų draugų ir senuosius 
prie savęs išlaikyti, kai prie mik-; 
rofono neprileidžiami Lietuvos 
Diplomatinės Tarnybos atstovai, 
lietuvių kultūrininkai, visuome
nės veikėjai, socialinių organiza
cijų vadovai, Lietuvos laisvini
mu besirūpinantieji sambūriai ir 
net nepertransliuojama žymių 
amerikiečių lietuviams padaryti 
pareiškimai.

Jei laisvame pasaulyj gyve
nantiems lietuviams neleidžiama 
radijo bangomis palaikyti dva
sinio ryšio su broliais krašte, 
jei per Amerikos 
Balsą uždrausta 
transliuoti religinį

toringai, o taip pat šešerių metų 
lietuvių kalba transliuotų pro
gramų archyvas, su prijungtais 
žymių lietuvių Amerikos Balsui 
įteiktais rankraščiais. Sunaikin
tas gausus magnetofono juostų 
rinkinys su turtingais, istorinę 
vertę turinčiais gyvo žodžio įra
šais.

Kai vieną, buvusį tarnautoją 
užklausiau, kaip jam atrodė gru
bus vertybių naikinimas, atsa
kymas buvo toks: "Taip, sunai
kintas didelis ir turtingas isto
rinis archyvas, galėjęs liudyti 
amerikiečių ir lietuvių glaudų 
bendradarbiavimą. Iš Wasbing- 
tono atsiųstas Amerikos Balso 
reprezentantas John Albert, sa
vo neapgalvotais sprendimais 
mūsų nepradžiugino. Nebuvo pa
rodyta pagarbos nei Amerikos 
Balso dirbusiems tarnautojams, 
artimiausiems jo bendradar
biams, nei pagaliau Amerikos 
Kongreso ir Senato nariams. Ir

LIETUVOS NAUJIENŲ ATRANKA

"VIEŠAS PRANEŠIMAS" IŠ AMERIKOS
Seniau sakė, kad žuvo, o dabar tik ponais būti nebeduosią. — 
Viską turi tik taip daryti, kaip iš viršaus nurodyta. — Rūpes
tingai renkama tautosaka. — Atidarė senai buvusią žemės ūkio 
mokyklą. — Kur statomos naujos elektrinės. — Virvė pakaruok

lio namuose.

Spalio 11 d. TIESA paskelbė 
nepasirašytą laišką iš Amerikos, 
kuriame viešai pranešama į Lie
tuvą, kad pabėgėliai tebeveikia 
ir nenustojo vilties grįžti . .. Pa
rašyta: "Daugel pas mus kalba 
tie pabėgėliai. Jie labai purvina 
visą Tarybų valdžią, renka au
kas ir viską daro. Jie mano dar 
sugrįžti ir vėlei ponais būti. Bet 
mes sakome: kaip bus, taip, bet 
jau daugiau nebūsite ponais, tu
rėsite dirbti." Vadinasi, negin
čija, kad gali ir grįžti, tik nebi
jokit — ponais nebebus.

Partijos propagandistai šiaip 
jau stengiasi įtikinti žmones Lie
tuvoj, kad negrįžusieji jau maž
daug žuvo, jau nustojo vilčių, o 
jeigu grįžtų, tai atimtų viską ir 
ponautų ...

ATLEIDO Už 
"AUTONOMIŠKUMĄ"

Nors Kauno "Neries" įmonė 
iki rugsėjo 15 dienos pagamino 
radiatorių gerokai daugiau, negu 
plane buvo numatyta, jos direk
torius Jasiūnas tapo atleistas iš 
pareigų spalio pradžioje, nes jis 
nepasirūpino parduoti radiato
rius toms įmonėms, kurioms bu
vo nurodyta parduoti, o parda
vė šiek tiek ir be nurodymų — 
Panevėžio, Kauno ir Liepojos 
įmonėms.

Griežto papeikimo susilaukė ir 
Mašinų gamybos viršininkas A. 
SpeiČys, kuris "Neries" direkto
riui liepė parduoti kiek radiato
rių ne ten kur buvo iš anksto 
nurodyta, ir neprižiūrėjo direk
toriaus, kad jis rūpintųsi radia
toriais aprūpinti visų pirma nu
rodytąsias įmones .(kurių var
dai neminimi, bet kurios, matyt, 
yra ne Lietuvoj’, ir ne Latvijoj).

Iš Valstybės sekretoriaus Dulles ir Chiang Kai-sheko pasitarimo 
Formozoje.

RŪPESTINGAI RENKA 
TAUTOSAKĄ

Vilniaus universiteto lietuvių 
literatūros katedrą, nors parti
jos ne tik barama, bet šį pavasa
rį net ir "išvėtyta", rūpestingai 
renka lietuviškos tautosakos tur
tus. Tautosakos archyvas turįs 
apie 9000 dainų, pasakų ir smul
kiosios tautosakos dalykų, ne
skaitant atskirų rinkinių, kurių 
studentai esą suradę, pav., iš 
Varnių apylinkės (801 dalykas), 
iš Ramygalos apylinkės (301) 
ir t.t.

Šią vasarą 74 lietuvių litera
tūras studentai, padedami aštuo- 
nių konservatorijos studentų ir 
literatūros instituto bendradar
bių, rinko tautosaką dar ma-

linkėse.

ANTALIEPTĖS NAMŲ 
RUOŠOS MOKYKLA — 

NAUJIENA
Iš 24 žemės ūkio ministerijos 

laikomų technikumų, vien tik 
Antalieptėje šįmet atidaromas 
namų ūkio skyrius, kuriame bus 
dėstomi dalykai, kaip ir Lietuvos 
mergaičių žemės ūkio, (namų ruo
šos) mokyklose. Kaip tik tokia 
(ar panaši į dabar atidaromą) 
toje pačioje Antalieptėje veikė 
nepriklausomybės laikais. Da
bar, tačiau, tokia mokykla — 
didelė naujiena. Kita tokia mo
kykla esanti tik Latvijoje. To
dėl į Antalieptę dabar, esą, plau
kia laiškai iš Ukrainos, iš Uralo 
ir net iš Sibiro: merginos nori 
atvykti mokytis. Antalieptėj ir 
viename Vilniaus ž. ūkio tech
nikumo atidaromi ir bitininkys
tės skyriai.

ELEKTRINIŲ STATYBA
Aukštos įtampos elektros li

nijų šįmet esą nutiesta visoj Lie
tuvoj apie 1,200 kilometrų. (Pla
nas numato iki 1965 metų nu
tiesti apie 50,000 km. Jam įvyk
dyti, šįmetis tempas turėtų būti 
padidintas 40 kartų jau nuo atei
nančių metų).

Neskaitant kauniškės, šiuo 
metu tebestatoma didesnė elek
trinė Antalieptėj (pradėta anks
čiau, kaip Kaune) ir penkios kai
mo elektrinės: Jundeliškėse 
(Jiezno rajone) Aukštadvary, 
Ignalinos, Širvintų ir Vievio ra
jonuose.

jų, per eilę metų iš Muencheno 
į Lietuvą transliuotų kalbų įra
šai juostose, — sunaikinti".

Faktai kelia nusistebėjimą! 
Kai buvusio vieno estų skyriaus 
tarnautojo užklausiau — ar ir 
pas juos panašiai pasielgta, at
sakymas — "O kaip būtų gerai, 
kad ir Muenchenan atvyktų Kon
gresinė Komisija Amerikos Bal
so veiklai tyrinėti. Ir tyrinėjimas 
turėtų prasidėti klausimu — 
kaip ir kokiais įgaliojimais į 
Muencheną buvo atsiųstas Mr. 
John Albert?"

Šie Amerikos Balso vadovybės 
nuosprendžiai ir veiksmai, jei ir 
nesiduoda suponuoti su tikrai
siais amerikiečių nusiteikimais 
pavergtų kraštų atžvilgiu, bet, 
kaip faktai rodo. kelių asmenų 
nesiorientavimas laike ir įvykiuo
se, Amerikos draugų ir bendra
darbių tarpe yra palikęs karčių 
nuosėdų.

St. Jaras

Iš Čiurlionio Ansamblio namu atidarymo iškilmių. Dideliam būriui cleveland iečių dalyvaujant 
Dr. S. Biėžis, po laisvės ąžuoliuko pasodyninio, taria žodį. Dirvos nuotrauka.

KAS UŽ IR KAS PRIEŠ 
RIGHT TO WORK

Right-to-Work įstatymas 
laisvas darbininkų įstojimas į 
unijas, kurios juos atstovauja 
santykiuose su darbdaviais. Pri
klausymas unijai ir mokėjimas 
unijai mokesčio, nėra būtina są
lyga išlaikyti darbą.

Darbininkas, pradėjęs darbą, 
neprivalo įstoti į uniją, prisi
jungti prie darbovietėje esančio 
organizuoto darbininkų vieneto. 
Jis turi teisę likti neorganizuotu, 
kartu sumažindamas unijai pri
klausančių asmenų skaičių. Ma
žesnis darbininkų skaičius yra 
įsijungęs į organizuotą grupę, 
silpnesnė unija, silpnesnė jos po
zicija derybose su darbdaviu, že
mesni darbininkų atlyginimai.

Right-to-Work įstatymas ga
lioja 18 valstybių, kuriose pra
monė nėra didėle, daugiau pieti
nėse ir žemės ūkio valstybėse. 
Lapkričio mėn. 4 d. šis įstatymas 
yra bandomas, balsavimo keliu, 
pravesti dar 6 valstybėse, jų tar
pe ir Ohio.

Aktyviausi right-to-work įsta
tymo darbuotojai ir vadovai Ohio 
valstybėje yra Ohio Prekybos 
Rūmai, (Ohio Chamber of Com- 
merce), Ohio Pramoninkų Drau
gija, General Electric Co., nedi-

KALBĖJO APIE VIRVĘ
PAKARUOKLIO NAMUOSE
Vilniaus radijo apžvalgininkas 

papasakojo, ką prancūzų rašyto
jas V. Rūgo rašė apie Napoleono 
s u o r g a n i zuotus balsavimus: 
"Liaudie, balsuok, kad neegzis
tuoji. Liaudis balsuoja, o valdo
vas skaičiuoja balsus. Jis jų tu
ri tiek, kiek nori. Tačiau jis ne
supranta, kad tai, ką jis nutvėrė 
— nepasiekiama : liaudis neatsi
statydina".

Apžvalgininkas bandė tą pa
lyginti gu dabar Pranrūzijoj įvy
kusiu plebiscitu. Bet klausytojai 
turėjo daug artimesnių balsavi
mo pavyzdžių ...

Buvusios ir busimoji JAV vėliava, kurią reikia pakeisti Aliaską priėmus 19 ta valstybe. Nuotrau
koj ir komisija, kuri turi paruošti galutinį projektą.

dėlė plieno bendrovė Armco, Tim- 
ken Roller Bearing Co. ir Cin- 
cinnati Milling kompanija. Jų už
nugaryje stovi visa eilė kitų ben
drovių, didesnė dalis ūkininkų ir 
respublikonų partijos atstovų. 
Didžiosios plieno bendrovės Cle
velande, Youngstowne ir Akro- 
no gumos pramonės milžinai, yra 
pasyvūs.

Opoziciją prieš right-to-work 
atstovauja unijų pareigūnai, re
miami didelės daugumos darbi
ninkų, demokratų partijos, šešių 
Ohio valstybės katalikų vysku
pų ir kitų religijų dvasininkų.

Propogandos ir veiklos plana
vimas yra 5 asmenų komiteto 
rankase. Visi penki yra vetera
nai darbininkų organizavime. Jų 
priešakyje stovi W. L. Davis, 
seniausio Amerikos unijų laik
raščio redaktorius ir E. F. Cope 
sekretorius AFL-CIO unijų.

Numatomas didelis skaičius 
balsuotojų, egzistuojanti ekono
minė padėtis ir bedarbių eilės 
Ohio valstybėje stiprina prieš 
right-to-work pusės laimėjimo 
galimybes. J. K.

VISAM PASAULY
• Vatikane kardinolai užsida

rė konklavon naujam popiežiui 
rinkti. Prieš pat konklavos pra
džią mirė Detroito arkivyskupas 
kard. Mooney, ir popiežių ren
kančiųjų kardinolų skaičius su
mažėjo iki 51.

Sekmadienį buvo įvykdyti ke
turi balsavimai, bet popiežius 
dar nebuvo išrinktas; per klaidą 
iš kamino iškilę balti dūmai bu
vo supainioję net Vatikano radi
ją, kuris buvo paskelbęs, kad po
piežius jau esąs išrinktas; vėliau 
tas pranešimas buvo atšauktas.

• Formozos sąsiauryje komu
nistų artilerija atnaujino savo 
veiklą. Quemoy apšaudymas šį

kartą nebuvo stiprus. Komunis
tai paskelbė, kad nuo dabar jie 
vykdysią karo veiksmus nelygi
nėmis mėnesio dienomis, o lygi
nėmis darysią pertraukas, kad 
salos gyventojams galėtų būti 
pristatomas maistas ir kiti reik
menys.

Washingtone valstybės depar
tamento pareigūnai šį keistą 
skelbimą pavadino nauju "katės 
ir pelės žaidimu", kuriuo esą sie
kiama skilimo tarp JAV ir čiang- 
kaišeko.

• Prez. Eisenhovveris pareiškė 
apgailestavimą dėl sovietų atsi
sakymo priimti anglų ir ameri
kiečių pasiūlymą nutraukti ato
minių ginklų bandymus viene- 
riems metams. Jis ragino sovie
tus pranešti, ar jų atstovas da
lyvaus spalio 31 d. Ženevoje pra
sidedančiuose pasitarimuose dėl 
atominių ginklų bandymų su
stabdymo.

• Laisvojo Alžiro vyriausybė, 
reziduojanti Kaire, atmetė prem
jero De Gaulle kvietimą į Pary
žių pasitarimams dėl ginklų pa
liaubų.

• Sovietai pareiškė pasipikti
nimą dėl literatūrinės Nobelio 
premijos paskyrimo B. Pasterna
kui. Premijuotasis romanas 
"Daktaras živago" komunisti
niuose kraštuose nebuvo spaus
dintas. Labai abejotina, ar auto
rius B. Pasternakas bus išleistas 
Stockholman premijos atsiimti.

• Prancūzijos premjero De 
Gaulle pasiūlymai reorganizuoti 
NATO vadovybę sukėlė didelio 
nepasitenkinimo Europos valsty
bių, ypač Vak. Vokietijos ir Ita
lijos, sostinėse. Laiškuose prez. 
Eisenhoweriui ir britų premjerui 
Macmillanui De Gaulle buvo pa
siūlęs sudaryti trijų valstybių, 
t. y. JAV, Britanijos ir Prancū
zijos direktoratą svarbiesiems 
NATO reikalams spręsti.
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LOS ANGELES LIETUVIŲ TAUTINIŲ
NAMU PARENGIMAS

Lietuvių Tautinių Namų pa
rengimas, įvykęs spalio 11 d., 
praėjo sėkmingai ir toli pralen
kė rengėjų numatytas geriausias 
galimybes. J parengimą atsilan
kė tiek daug svečių, kad rengėjai 
pritrūko ne tik stalų, bet ir kė
džių visiems svečiams susodinti.

Svečių tarpe matėsi prof. My
kolas Biržiška, Lietuvos Genera
linis Konsulas Bielskis su Ponia, 
prof. V. Raulinaitis, kuris yra 
real estate bizyje ir plačiai ap
tarnauja lietuvius draudos ir na
mų pirkimo ir pardavimo reika
lais, mūsų nepriklausomos ka
riuomenės atstovai — pulkinin
kai: Bronius Pulkauninkas, Jo
nas Andrašiūnas ir Juozas And
rius, bendrinių vietos organiza
cijų pirmininkai: Liet. Bendruo
menės — Kostas Liaudanskas, 
ALTo — Algis Raulinaits, BALE 
— Vladas Pačiūra, Lietuvių 
Fronto pirmininkas Juozas Ąžuo
laitis, lietuvių grupės respubli
konų pirmininkas Leonardas Va
liukas, inž. Bronius Budginas, 
Rezistencinės Santarvės centro 
komiteto pirmininkas dr. Petras 
Pamataitis, lietuviško rašto ir 
meno atstovai: rašytojas ir žur
nalistas Bronius Raila, poetė 
Emilija Mitkienė, rašytojas Ti- 
ninis, muzikas ir liet. parapijos 
vargonininkas Bronius Budriu 
nas, žurnalistai — Algis Gustai
tis, Vladas Bakūnas ir daugelis 
kitų.

Greta gausiai susirinkusių 
naujų ateivių, matėsi, palyginti, 
nemažai ir seniau šiame krašte 
įsikūrusių lietuvių: Kazė ir Pet
ras Žilinskai, VVaitek, Juozas Mi 
liūnas, Tėvynės Mylėtojų vietos 
skyr. pirmininkė Ona Račkienė 
iš Long Beach su visu būriu lie
tuvių atvykę smarkus veikėjas 
Arčius, Masonai, Batkai ir daug 
kitų iš pačios Los Angeles ir to
limesniu vietovių atvykusiu lie- 
tuvių.

Malonu pastebėti, kad Tauti
nių Namų parengimas, berods 
pirmą kartą Los Angelėje, bus 
taip gausiai sutraukęs lietuviški 
jaunimą. Tą vakarą susirinkę 
vyresnieji turėjo progos iš arčiai 
pažinti mūsų kolonijos jaunimą 
ir su pasididžiavimu įsitikinti 
kad jis yra gausus, lietuviškas, 
besiskinąs kelią į rimto moksli 
sritis, dažnai toli palikdamas i 
kitų tautų jaunimą.

Iš jaunosios kartos visuome 
ninėj veikloj daugiau pasireiš
kiančių buvo matyti: Danguole 
Pulkininkaitė — skautų veikėja 
aktyvi tautinės minties organi
zacijų narė, nuolat dirbanti lie
tuviškos radijo valandėlės pro
gramų vedime, talkininkaujant' 
kiekvienam lietuviškam reikalu'' 
ir save darbu daug prisidėjusi 
prie Tautinių Namu parengimo. 
Skaučių vietininkė Dobkeviciūtė, 
Katalikiškų ir bendrinių organi
zacijų veikėja Karaliūtė, Liet. 
Studentų S-gos pirmininkas Gi
les. Labai aktyviai lietuvių aka
demikų gvvenime anksčiau reiš
kęsis o dabar daugiau susitel
kus į mokslini darbą — Miklius 
Gausus būrys šio technikos am- 
ž'aus oažangos atstovų inžinie
rei- Abelkis, Burokas, Dundzila 
Petraitis, Ratkelis, Sodeika, Vai
čiūnas.

Jei šalia vyrų pavardžių ne
paminėtos ponios, anaiptol tai 
nereiškia, kad jos parengime ne- 
dalvvavo. Ir nepagalvokite, dėl 
Dievo meilės, kad tai buvo gry

nai vyrų pobūvis, o tai jau būtų 
didele klaida, nes ponios skait
lingai dalyvavo ir savo retu spal
vingumu vainikavo, visą vakarą.

Šalia trumpos, bet gerai atlik
tos meninės programos, kurią iš
pildė dainininkė Elena Swag- 
gart-Bartuškaitė ir baleto šokė
ja Olga Korzėnaitė, buvo ir kitų 
paįvairinimų. Paminėtinas spal
votų balionėlių valsas, kurį pra
vedė ir balionėlius pardavinėjo 
patys studentai ir vajaus komi
teto nariai. Surinktus pinigus 
paskyrė LITUANUS žurnalo pa
ramai. Tuo būdu Lituanus žur
nalui Los Angelėje tebevykstan
čiam vajui buvo sukelta papildo
mai dar kelies dešimtys dolerių.

Prie puikaus parengimo pasi
sekimo ypatingai daug prisidėjo 
malonios ir nenuilstančios šeimi
ninkės, kurios ruošdamos gau
siems svečiams vaišes, net tik 
oaaukojo savo darbą, bet ir mais
to proruktus tuo žymiai pakel
iamos Liet. Tautiniams Namams 
□einą. Didelė pagarba ir padėka 
priklauso gerb. ponioms: Adelei 
Deringienei, Agotai Dudienei, Jo- 
sephinai Gediminienei, Onai Lat- 
vėnienei, Elvyrai Pamataitienei, 
Gražinai Puikūnienei, Onai Pul- 
kauninkienei, Janinai Radvenie- 
lei, Gražinai Raibienei, p. Skir- 
.nantienei, Bronei Sinkevičienei, 
Sofijai VVaitek, Vandai Valavi- 
čienei ir Kazei Žilinskienei. Vi
lam šeimininkių darbui vadova- 
/o energinga Zofija VVaitek.

Vakarui einant į pabaigą bu
vo įvykdytas per vasarą platintų 
^lietelių kilnojamai televizijai 
aimėti ištraukimas, kurį atliko 
larengimo programos vedėjo 
Bronio Dūdos paprašytą p. Biels
kienė. Jis teko Vytautui šešto
kui.

Vykdytas bilietėlių platinimo 
zajus nors ir davė nedidžiausį 
pelną, bet ypatingai daug prisi
dėjo prie tautinių namų išgarsi
nimo ir suaktulinimo. Bilietėlių 
platinime ypač pasižymėjo Kazė 
Žilinskienė ir Vyt. Aleksandriū- 
nas.

Parengime buvo pasveikinti

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

Tel. ofiso PRospect 8-1717 

Rezidencijos REpublic 7-7868

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas, 
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet. 
Rezid. 3241 W. 66th PLACE.

• Lietuvių Rašytojų Draugijos 
organų rinkimų duomenys. Bal
sų tikrinimo komisija — J. A. 
Vaičiūnienė, Gr. Tulauskaitė ir 
Alb. Valentinas — 1958. VIII. 23 
rado atsiųstus 54 balsavimo vo
kus, kuriuos slaptojo balsavimo 
tvarka atplėšus, gauta šie duo
menys: 1. Valdyba — Stp. Zo- 
barskas — 45 balsai, P. Jurkus, 
J. Tysliava ir L. Žitkevičius po 
37, A. Landsbergis ir P. Naujo
kaitis po 35, K. Grigaitytė — 
31; 2. Rev. komisija — L. An- 
driekus — 43, N. Mazalaitė 36, 
A. Merkelis 31, kandidatai — A. 
Tyruolis 27, O. Balčiūnienė 22; 
3. Garbės teismas — J. A. Vai
čiūnienė — 42, P. Gaučys 39, J. 
švaistas 31, kandidatai — L. Ši
mutis 27, Kl. Jurgelionis 23.

Naujoji Valdyba pirmajame 
posėdyje nutarė lygiomis teisė
mis pakviesti kandidatus ir pa
reigas pasiskirstė šitaip: pirm. 
J. Tysliava, vicepirm. P. Naujo
kaitis ir A. Landsbergis, sekr. 
P. Jurkus, ižd. Stp. Zobarskas, 
L. Žitkevičius ir K. Grigaitytė — 
valdybos nariai. Pirmininko ad
resas: 192 Highland Blv., Brook-

parengimo rengėjų ir susirinku
sių svečių vardu to vakaro du 
gimtadininkai Adelė Deringienė, 
nuoširdžiai remianti visas lietu
viškas organizacijas, ir Juozas 
Raibys — judrus, gyvas, akty
viai dalyvaująs vietos visuome
niniame ir kultūriniame gyveni
me. Ta proga Elena Svaggart- 
Bartuškaitė gimtadieni ūkam s 
pagerbti sudainavo jų garbei pa
pildomą dainą.

Svečių nuotaikos buvo labai 
geros. Nežiūrint metų naštos, vi
sų buvo daug šokta ir bendrai 
linksmintasi. Iš daugelio svečių 
parengimo šeimininkams buvo 
reikštas pasitenkinimas ir pagei
davimas, kad tokių parengimų 
būtų dažniau.

Rengėjams tai buvo miela gir
dėti, bet ypatingai malonu, kad 
parengimą lietuvių visuomenė 
parėmė tokiu gausiu atsilanky
mu. Padengus visas išlaidas, gau
ta 573 dol. ir 59 ct. gryno pelno, 
iš kurio, 50 dol. paskirus lietu
viškai radijo valandėlei, kuri taip 
gausiai ir nuoširdžiai garsino ir 
garsina Liet. Tautinių Namų 
reikalus, į Tautinių Namų Fon
dą įnešti 523 dol. ir 59 ct. Tuo 
vūdu vėl buvo žengtas spartes
nis žingsnis Į Liet. Tautinių Na
mų minties įgyvendinimą.

Užbaigus vieną darbą, Tauti
nių Namų Fondo laukia kitas, 
kuris savo apimtimi yra žymiai 
platesnis ir sunkesnis, tai yra, 
ruošiamas Tautinių Namų Fondo 
Los Angeles lietuvių bendras 
Naujųjų Metų sutikimas. Jam 
ruošiamasi plačiu mastu, su gau
siem is Nau iiems Metams sutik
ti Įvairenybėmis. Telkiamos jė
gos ir organizuojamas platesnis 
Naujųjų Metų parengimo komi
tetas. t

Girdėti, kad visuomenės susi
domėjimas didelis.

lyn 7, N. Y. Sekretoriaus adr.: 
910 Willoughby Avė., Brooklyn 
21, N„ Y.
• "Lietuvių rašytojų” leidinio 
sudarymo ir tvarkymo darbai 
dar nebaigti. Leidinio redakto
rius, perdavęs LRD vadovavimą, 
turės daugiau laiko prisėsti ir 
tikisi nugalėti žymiąją kliūtį, t. 
y. šiaip ar taip užpildyti trūksta
mas 29-ių kolegų spragas. Dar 
kartą raginami visi, kurie atsili
ko, paskubėti atsiųsti nuotrauką 
ir žinias, kad nereikėtų jų ran
kioti iš spaudos.
• Korp! Neo-Lithuania Nėw Yor
ke į valdybą sekantiems metams 
išrinkti: Algirdas Sperauskas — 
pirmininkas, Virginija Sutkutė 
— vicepirmininkas, Dalia Mau- 
rukaitė — sekretorius ir Juozas 
Tysliavą jr. — valdybos narys 
spaudos ir informacijos reika
lams. Arbiter elegantiorum pa
kviestas Antanas Smetona, tėvū
nų — Br. Nemickas ir iždo glo
bėju — Juozas Maurukas.
• Alf. Koncė, Juozas Maurukas, 
Stepas Mackevičius, Gražina Si- 
liūnienė ir L. Tamošaitis išrinkti 
i naują Tautinio Akademinio 
Sambūrio valdybą New Yorke.

TORONTO

Petras Varkala, buvęs Didž. 
Britanijos Lietuvių S-gos Centro 
Valdybos pirpininkas, Londono 
liet. par. klebonas kun. A. Kaz
lauskas spalio 19 d. lankėsi To
ronte. Ta proga šv. Jono Kr. pa
rapijos salėje buvo surengta sve
čiams pagerbti vaišės. Į pagerb
tu ves susirinko daugiausia Ang
lijoje gyvenusių apie 50 asmenų.

Nors ir buvo spaudoj skelbia
ma, bet kažkodėl P. Varkala pa
gerbimo vaišėse nedalyvavo.

KLB Toronto apylinkės pirm. 
R. Simanavičius iš eitųjų parei
gų paJSitpMfė. Apyl. pirmininko 
pareigas eina pirm. pavaduoto
jas J. Senkus.

KLB Krašto Tarybos posėdis, 
numatoma, įvyks Toronte gruo
džio 6-7 d.d.

J. S. AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas

125/ 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 towing.

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

Picose Vote FOK 
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JUDGE
ROBERT B.

KRUPANSKY

COMMON PLEAS 

COURT

IŠ LAIŠKŲ 
REDAKCIJAI

Krupansky for Judge Committce, Robt. E. Wendling, Sec’y.

PĮTJOĮT

PAMINĖTA SPALIO 
DEVINTOJI

Vilniaus Krašto Lietuvių Są
jungos Detroito skyrius suruošė 
spalio devintosios minėjimą per 
ALRBK radijo valandėlę. Radijo 
pranešėjas J. Kriščiūnas pradėjo 
minėjimą Maironio eilėraščiu 
"Vilnius”. Po to kalbėjo kultūri
ninkas Vladas Pauža.

Prof. K. Pakštas skaitė paskai
tą apie galimybes/ persikelti į 
Britų Hundūrą. JL

♦
šeštadieninės ir Lituanistinės 

mokyklos tėvų komitetan išrink
ta S. Kaunelienė, J. Mikulionienė 
ir V. Selenis.

*
Detroito tautinių šokių grupė 

"šilainė”, įvykusiame pobūvyje 
pas p. Gobius, išsirinko naują 
valdybą: J. Smagrauskaitę, L. 
Stankaitytę, V. Damušį ir V. 
Ruzgį. Buvo įteikta ilgametei šo
kėjai Birutei Rackaitei rankų 
darbo medinė lėkštė^vaizduojan- 
ti lietuvišką sodybą. Jai palin
kėta daug laimės sukuriant šei- 

1 mos židinį.
*

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 352 kuopa paskyrė 10 dol. 
auką Lituanus žurnalui, ši kuopa 
yra viena seniausių Detroito 
draugijų.

*
Pasktn. V. Simutis, įvykusio

je akademiku skautų sueigoje 
nas p. Petrauskus, skaitė refera
tą "Akademikų skautų tradici
jos Lietuvoje”. Referatui buvo 
natiekta eilė klausimu. Sueigai
vadovavo J. Gerulaitis.

•
T npkričio 22 d. Lituanus žur

nalui Remti vietos komitetas
ruošia vakarą žurnalui paremti.

*
Vietos studentų skyriaus nau

ją valdvbą sudaro: pirm. Jurgis 
Jurgutis, sekr. R. Valukonvtė ir 
A. Barakai! ska s, vicepirm. V. 
Petrauskas ir ižd, Z. Pajaujis.

IPK

Tel. ofiso EVergiade 4-7376 
Tel. buto GRaceland 2-9203

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 
2336 VVest Chicago Avė. 

Chicago 22, III.
VAL.: 1-3:30, 6-8:30 p. p. pirmad, 

antrad., ketvird., penktad.
Tik susitarus trečiadieniais.

• Nepakels jūsų mokesčius
• Kasdien užsimokės už save

FOR THE BOND ISSUE

AGAINST THE BONI) ISSUE

P I e a s e Vote Y E S 12
Cleveland Charter Amendment

• Nespaus jūsų mokesčius ŽEMYN!
• Duos darbus ir algas!

BOSTON

Ar taip remiamas BALFas?
Spalio 19 d. buvo rengiamas 

Bostono Balfo skyriaus banke
tas, kuris buvo skelbiamas iš 
anksto, bet lietuvių parapijos or
kestras, su kun. A. Kneižiu, tą 
pat vakarą surengė savo koncer
tą. žinoma, ne visi eina į koncer
tus, kaip ir į banketus, bet ži
nant parapijos akciją, reikia pa
sakyti, kad. Balfo banketui pa
kenkė.

Nejaugi Balfo šelpimas nerūpi 
mūsų dvasiškiams? Jei patys ne
nori prisidėti, tai tegul nekenkia 
vargstantiems Sibire ir kitur.

LIETUVIŲ
ENCIKLOFfcuiJOS

TALKA
Lietuvių Enciklopedijos Admi

nistracija skelbia paskutinę Lie
tuvių Enciklopedijos talką nuo 
š. m. spalio 15 iki 1959 m. balan
džio 15 d. Talkos metu naujai L. 
E. užsiprenumeravusiems bus 
duodamos premijos.

Užsiprenmeravusieji nuo š. 
m. spalio 15 d. iki gruodžio 15 d. 
iš leidyklos nemokamai gauna: 
1) Vinco Krėvės Raštus — pilną 
komplektą (komplektą sudaro 6 
tomai, kurių trys tomai jau iš 
leisti, o ketvirtasis spausdina
mas; 2) Lietuvos žemėlapį ir 3) 
Jono Balio "Lietuvių Dainos 
Amerikoje.”

Prenumeratoriai, kurie užsisa
kys nuo š. m. gruodžio 15 d. iki 
1959 m. vasario 15 d., gaus pilną 
Vinco Krėvės Raštų komplektą

O tie, kurie užsiprenumeruos 
nuo 1959 m. vasario 15 d. iki tų 
pat metų balandžio 15 d. gaus 
Lietuvos Žemėlapį ir Jono Balk 
"Lietuvių Dainos Amerikoje”.

Jau išėjusius L. E. tomus nau
jieji prenumeratoriai gaus išsi 
mokėtinai pageidaujamomis są 
lygomis. Už vėliau išteisimus to
mus mokama normalia tvarka.

Lietuvių Enciklopedijos leidi
mas nėra kieno nors asmeninis 
reikalas, o vaisius visų lietuvių 
sutelktinių pastangų, vaisius 
deja, tik laisvame pasaulyje gy
venančių lietuvių. Tad ir nuopel 
nai atitinkamai priklauso vi
siems tiems, kurie bet kuriuo bū
du prie šio didelio darbo priside
da. Darbas kilnus, nes lietuvių 
tautos ir valstybės kančios ir ver
gijos metais, jis skiriamas jo,c 
garbei ir pasididžiavimui. Dar
bas prasmingas, nes skirtas n< 
tik mokytis ir praturtinti kiek 
vieno mūsų žinyną, bet yra bū
das ir priemonė išlaikyti lietuvių 
kalbai ir lietuvybei.

Argi nėra didelis pasididžiavi
mas prieš laisvas tautas, kad pa
vergtos tautos vaikai, plačiai pa
siskleidę priverstinėje emigraci1 
joje, sutelktinėmis jėgomis su
geba tokį milžinišką darbą pa
daryti ?

Ir Tu, Mielas pavergtos tautos 
Sūnau ir Dukra, prenumeruoda
mas L. E., esi tų sutelktinių jėgų 
dalininkas ir Tau. kaip ir visiems 
bendradarb ėms ir talkininkams 
priklausys busimųjų mūsų tau
tos kartų padėka ir tinkamas 
‘vertinimas.

Laukte™0 atsiliepiant.
Lietuviu Enciklopedija

265 C St,.
So. Boston 27, Mass.

U. S. A.

KADA VIENYBĖS 
IEŠKOTOJAI UŽMIRŠTA 

SAVO DARBUS
P. L. B. valdyba savo pirmuo

ju atsišaukimu "žodis lietu- 
I viams" išėjo į plačiuosius lietu
viškus politikos vandenis, čia ji 

i apgailestavo seperatistinj laisvi- 
I nimo veiksnių darbą ir pažadėjo 
visomis išgalėmis siekti, kad vėl 

. būtų sudarytas vieningas laisvi
nimo frontas ir viena vadovybė.

Skaitytojams aišku, kad čia 
kalbamieji veiksniai yra L. N. 
laika ir Vlikas. Visiems žinoma, 
kad šie veiksniai yra sudaryti 
politinių partijų ir organizacijų 
atstovavimo pagrindais.

Visi mes trokštame vieningo 
darbo. Labai daug kalbama apie 
vienybę, tik jos vis nėra, nes daž
nai vienybės ieškotojai nėra nuo
širdūs. Girdėjome apie tų veiks
nių vadovybių pasitarimus ir 
tuometinio Vliko pirmininko, da- 

! bar PLB valdybos pirmininko 
pastangas, kurios liko be vaisiu.t

Vos gimusi bendruomenės va
dovybė savo pirmuoju punktu 
deklaruoja tą vienybę atstatyti. 
Atrodo, kad bendruomenės vado
vai jaučiasi kompetetingi tuos 
reikalus patvarkyti. Tąją kom
petenciją, matomai, bus suteikęs 
Tėviškės žiburiuose Nr. 34 tilpęs 
J. Matulionio straipsnis, kad 
"Plačiai PLB-nei, kaip vyriau
siai, bendrinei, centrinei ir visus 
apjungiančiai organizacijai, ten
ka apjungti visus lietuvius, jų 
dabar veikiančias organizacijas, 
derinti visą lietuvišką veiklą ir 
daboti, kad tame veikime nebūtų 
spragų ...”

Nevykusiai baigęs savo misiją 
buvęs Vliko pirmininkas ir dar 
keturi visuomeniniame lietuvių 
gyvenime nežinomi arba vos pir
muosius žingsnius žengiantieji 
visuomenininkai, ryžtasi tvarky
ti visą lietuvišką veiklą. Vargu 
ar jie turės įtakos šio klausimo 
sprendime.
, Antra vertus, imtis arbitro 
vaidmens galėtų tokie asmenys, 
žinomi visuomenininkai, kurie 
patys prie tos vienybės ardymo 
nėra prisidėję.

Dabartiniai PLB vadovai visi 
vra tie patys KLB vadovai, ku
rie KLB-nėn įvedė partinę vilki
nių grupių politiką ir iš jos iš
bristi nenori ar nemato kelio. 
Kalbėti apie vyriausius, visus 
apjungiančius organus ir primes
ti visiems savo atstovavimą, tuo 
naciu nesuteikiant galimybės pa
tiems bendruomenės nariams 
tuos atstovus išsirinkti, tikrai 
yra ne vienybės ieškojimas.

KLB vadovai patys save išsig 
rinkę atstovais į PLB seimą ii™ 
kaipo tokie šiandieną sudarę P. 
L. B. vadovybę, negali laukti vi
sų Kanados lietuvių paramos. 
Tie patys vadovai, sudarydami 
Tautos Fondo Atstovybe Kana
doje, padarė ją oficialiu KLB or
ganu ir primetė visiems Kanados 
’ietuviams likusių vilkinių gru- 
niu nolitiką.

Jeigu ir dabar tie patys asme
nys kalba apie pastangas vienv- 
be atstatyti tais pačiais pagrin
dais, tai labai tenka apgailestau
ti bendruomeninio darbo nesu
pratimu.

Atrodo, kad šiems metodams 
pravesti tinka žodžiai: Nežiūrė
kit mūsų darbu, bet klausykit 
mūsų žodžiu.

V. Andriūnas, Toronto

Išrink • • •
SAUL S. b

Telefonas: Ofiso REpublic 7-5020 
Namų VVAlbrook 5-3765

J. Ramunis, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2557 W. 69th Street 
(įėjimas iš Rockvvell St.)

VAL.: kasdien 2-4 p. p. ir 6-8 p. p. • 
Šeštadieniais: 2-4 p. p. ir 5-7 p. p.

Sliall the proposed amendment of Section 45 of the ss 
Charter of the City of Cleveland to remove the ~ 
requiremerit that leases or franchises in or to ~ 
lake front lands exceeding thirty-five years be Hz 
snbmitted to a vote of the eleetors be approved. ~
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COMMITTEE FOR CIVIC PROGRESS
GENI.KAL CHAIRMAN 

Upshur Evans
TREASUERER 

John C. McHannan
JPEAKERS GROUP 

Frank J. Kovac

321 Republie Buiiding • Cleveland 15, Ohio • TOwer 1-8185

MŪSŲ SPECIALYBĖ
Vaistų siuntimas į užsie 

nius. Mūsų sandėliai yra pil
ni, ir užsakymai greit iš
pildomi. Kainos visiems pri
einamos.

MODERN DRUG 
12429 St. Clair Avė.

MU 1-2342
M

DANACEAU
— FOR —

JUDGE OF COMMON PLEAS COURT
• CHIEF ASSISTANT COUNTY PROSECUTOR
• CO-AUTIIOR OF PRESENT CITY CHARTER

• WINNER OF THE ”GOOD GOVERNMENT AWARD” IN 1955 
• AN ABLE OUTSTANDING LAWYER 

Remiamas AFL-CIO ir 
The Demoeratie Cosmopolitan League

CAUL S. DANACEAU
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ŽIŪRĖK, MŪSŲ NEPASTEBĖJO...
VYT. ALANTAS

Kartą mūsų mieste kažin kuri 
organizacija surengė koncertą, 
pasikviesdama geriausias mūsų 
vokalines pajėgas. Rengėjai ne
gailėjo pastangų tam ne eili
niam mūsų mieste kultūriniam 
poreiškiui išreklamuoti. Kaipgi, 
buvo išsiuntinėti garbės kvieti
mai ir vietinei nelietuviškai spau
dai.

Taip jau likimas norėjo, kad 
vakaro rengėjai įsiteikiančiai 
šypsodami ir linkčiodami atvedė 
ir pasodino šalia manęs ir mano 
draugo Pašakarnio vieno dienraš
čio kritikę.

— Didelis laimėjimas: redak
cija atsiuntė mums savo kritikę, 
— šnypštelėjo man į ausį kon
certo rengėjas nueidamas.

Aš žvilgterėjau į kritikę: mo
teriškaitė kaip moteriškaitė — 
žilstelėjusiais plaukais, žvalio
mis, šypsančiomis akimis.

Prasidėjus koncertui, aš už
miršau kritikę ir gėrėjaus mūsų 
W‘ninininkų išmone. Per per
trauką mes išėjome į koridorių 
parūkyti ir mano draugas labai 
susijaudinęs paklausė:

— Matei?
— Ne tik mačiau, bet ir gir

dėjau: jie puikiai dainuoja.
— Aš ne apie tai... Matei, 

kaip kritikė reaguoja?
— Nemačiau, nesidomėjau ...
— Aš ją visą laiką kreiva aki

mi sekiau: ji mandagiai ranka 
dangstė savo žiovulį.

— Matyt, jei nebuvo thrilling 
ir excixting, — nusijuokiau.

— Bet...
— Klausyk, Petrai, nebūk 

kvakna. Kodėl jai mūsų daina 
turi būti tokia pat žavi, kaip tau 
ir man?

— Betgi jie gerai dainuoja, ji 
kritikė, turi srprasti...

— Tai kas iš to? — atsakiau 
nekantraudamas. — Per televizi
ją tu girdi solistus dar geriau 
dainuojant už mūsiškius, bet ar 
tu žaviesi jais visais? Pagaliau, 
pasakyk man, Petrai, ko tu atė
jai į koncertą: ar pasigėrėti mū
sų dainininkais, ar šnipinėti koks 
kritikės ūpas? Man nei šilta nei 
šalta ką . ta moteriškė galvoja, 
svarbiausia, kad man patinka ką 
aš girdžiu iš scenos.

— Bet ji parašys ...
— Terašo ką ji nori, o paga

liau dar didelis klausimas, ar re
daktorius įdės ką ji parašys.

— Vis geriau, kad pastebi ir 
įvertina...

— Visai teisingai, bet aš ne
su pasiryžęs nei gedulą rištis ant 
rankovės jei blogai parašys, nei 
šokinėti iŠ džiaugsmo ant vienos

Bos, jei vieną kitą mandagų
!elį tars. Koncertus mes ren

giame savo pačių ma’/onumui ir 
naudai, o ne kritikų "thrillingui" 
sužadinti. Nesusirk ir pats ma- 
žavertiškumo kompleksu, kaip 
daugelis mūsų tautiečių ta liga 
patvariai ir atkakliai serga.

Tiesą sakant, gal mes to juo
kingo viruso niekad iš savo nu
garkaulio ir nebuvom iškrapštę. 
Dabar, žiūrėk, koks farsas pasi
daro: jei kitataučiai apie mūsų 
kokį kultūrinį poreiškį palankes
nį žodelį taria, tai mes ir skam
biname varpais per visą savo 
spaudą — žiūrėkite, koks didelis 
laimėjimas, koks Lietuvos vardo 
išgarsinimas! Bet jei jie mūsų 
pastangų nepastebi, tai mes ir 
dūsaujame pakampiais — ai, ai, 
mūsų nepastebėjo!

Bet būna ir dar blogiau. Kar
tais svetimų nuomonių klapčiu
kai ir suosliai ims puldinėti pa
rengimų organizatorius, kam jie 
padarė ne šitaip, o anaip, nes jei 
jie būtų padarę anaip, o ne ši
taip, tai anie kritikai būtų malo- 
nėję atkreipti į mus savo akį ir 
būtų išrašę mums kultūrinio su
brendimo diplomą. Matai, tai yra 
senos kokietės psichologija. Kai 
pana nebepasitiki savo grožiu ir 
skoniu, tai būtinai ieško pripa
žinimo iš šalies ...

— Bet nieko bloga, jei kiti 
supras ir įvertins ...

— Ne tik nieko bloga, bet ir 
labai gerai; aš tik noriu pasa
kyti, kad maža garbė laikyti sa
ve prašeivomis su ištiesta ranka 
prie svetimų durų. Man tai per 
akis pakanka to meniško zizimo 
ir pataikūniško žvilgčiojimo į 
esamus ir nesamus autoritetus, 
kurie teikias ar nesiteikia pri
spausti savo antspaudą ant mū
sų kultūros popierių.

Mes čia jau gyvename de
šimtmetį ir ilgiau ir puikiai ži
nome, kad šalis gerų dalykų ir 
čia yra jūros šlamšto, žinoma, 
reikia kopti į viršūnes, bet ko
dėl mes visą laiką turime dairy
tis į šalis, kad kas pakištų mums 
savo lazdą?

Pertrauka pasibaigė ir mes 
grįžome į salę.

Kitą dieną skambina man kon
certo rengėjas, kuris atvedė į sa
lę kritikę, ir klausia:

— Skaitei?
— Skaičiau, lygiai penkios ei

lutės.
— Ai, ai, matyt nepatiko po

niai kritikei.
— Aišku, ne, moterėlė nuobo

džiavo.
— Taip stengėmės, rodos, ir 

koncertas buvo geras.
— Labai geras, publika entu

ziastiškai plojo.
— Nesuprantu, kaip jai galėjo

nepatikti? Turbūt, mūsų menas 
jei pasirodė nepakankamai aukš
to lygio...

— Kitaip sakant, pats galvoji, 
kad ta moteriškaitė mus, kaip 
kultūrininkus, diskvalifikavo, — 
nusijuokiau.

— Ką tu, — sumišęs sumur
mėjo į ragelį koncerno rengėjas.

— Tai ko tu nuleidai nosį? 
Mums, lietuviams, koncertas pa
tiko ir tai svarbiausia ir nėra 
čia ko kaišioti galvos po velėna,

kėlė excitingo. Pagaliau, gal ji ir 
buvo ką parašiusi, bet gal šįryt 
blogai nusiteikęs redaktorius ir 
tuos kelis palankesnius žodelius 
išbraukė.

— Gaila, ji įžymi kritikė ... 
— Tebūna ir įžymiausia, bet 

aš labiau branginu savo nuomo
nę ir išmaldos nenoriu.

— Taip tai taip, bet vis dėlto... 
— Viso labo, — aš padėjau 

ragelį.
Iš prigimties nemėgstu suos-

jei kritikei mūsų menas nesu- lių, klapčiukų ir prašeivų.
A. .JA*.

VISUS LIETUVIUS LAPKRIČIO 4-TĄ
DIENĄ KVIEČIAME BALSUOTI UŽ

DORĄ, SĄŽININGĄ IR LIETUVIAMS 

DRAUGINGĄ,

GUBERNATORIŲ

C. WILLIAM O’NEILL
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KUPREVIČIŪTĖS KONCERTAS 
BOSTONE

Koncertas, rengtas Baltų-Ame
rikiečių D-jos, įvyko spalio 17 d. 
Bostono Konservatorijos didžio
joje Jordan Hali salėje.

Draugijai šįmet pirmininkau 
ja žymus vietos lietuvių veikė 
jas Lionginas švelnis, o progra 
mos vadovė yra energinga ir su 
mani Jane Budreikienė.

Jauna koncertantė vakaro pro

gramą pradėjo Pugnani-Kreisler 
Praeludium ir Allegro. šiame ži
nomame veikale pradžioje pasi
taikė neaiškių vietų, tačiau pa
baiga buvo efektinga. Toliau se
kė Mozarto dviejų dalių Sonata 
Nr. 4 e moli. Ir čia antroji dalis 
— Tempo di Minuetto — buvo 
žymiai geriau apvaldyta už pir
mąją, kurioje pasitaikė lyg ir 
nuslydimų bei netvirtumų, ypač 
aukštose gaidose, o kai kurie 
smuikininkės pavartoti smyčiaus 
štrichai (braukimai) bereikalin
gai sudramatino veikalą, ko jame 
visiškai nėra. Einant toliau išpil
dymo "kreivė” — "matematiš
kai” tariant — staigiai kilo aukš
tyn ! Mozart-Kreisler Rondo in G 
dur sužybėjo, suspindėjo puoš
niu, grakščiu blizgesiu. Sunkios 
tercijos buvo atliktos stebėtinai 
lengvai, abi kadencijos buvo pui
kios. Veikalas praskambėjo leng
vai ir stilingai. Smuikas ir pia
nas sudarė žavų, neišskiriamą 
ansamblį. Taip buvo apvainikuo
ta pirmoji dalis!

Antroji dalis pradėta J. Gai
delio trijų dalių Sonata G dur. 
šis veikalas parašytas Bostone 
1951 m. moderniam, santūriam 
ekspresionistiniam stiliuje, nors 
kai kur truputį šiurkštus (šiurkš
tumą atskiedžia antroji — Lento 
tranųuillo dalis, kiek nukrypusi 
į impresionistinius atspalvius), 
yra be abejojimo vienas iš žy
miausių mūsų smuiko literatū
ros veikalų. Jame puikiai pavar
totos artimos mūsų dainom me
lodijos, kurios nėra tiesiai iš dai
nų paimtos, bet kompozitoriaus 
sukurtos, taip: I dalies antroji 
tema, Finale — panaši i Gruo
džio "Ulijoną", tik pradėta ne 
nuo kvintos, o nuo tonikos, ir ki
ta, ant žemųjų gaidų, yra puikiai 
inintos ir prasmingai puošia vei
kalą.

ši sonata amerikiečių kritikų 
(ji buvo Kuprevičiūtės atlikta 
Clevelande) yra statoma aukš
čiau panašios garsaus Prokofie- 
vo sonatos, šis veikalas, gana 
sudėtingas ir sunkus, praskam
bėjo kaip kruopščiai ir tiksliai 
išstudijuotas ir gerai išdirbtas 
be tinkamai niuansuotas. Salė
je buvęs autorius pagerbtas plo
jimais ir iškviestas į sceną.

Toliau sekė Saint-Saens — Ha-

LIETUVIŲ KOMITETAS
> O’NEILL’UI IŠRINKTI. 

JULIUS SMETONA, PIRM.

VOTE...
For Ohio Attorney General

Endorsed by The News, The Presą 
—and The Plain Dealer

Cuynttoen County Oomnlttee tor 8axfc«
WM. SAXBE Chairman; Fldelity Bldg.

□

'DIRVA* Nr. 82 M
vanaise. Tai lyg praėjusio šimt- 
mečio kompozitoriaus pagauti 
šių dienų tango bei panašūs to
nai. Buvo atliktas nuotaikingai 
ir švelniai. Buvo švarūs bei 
skambūs flanželetai ir tercijos. 
Lukas Foss — Composer’s Holi
day — vykusiai pavartotas smy- 
čius ir pagauti autoriaus suma
nymai. Koncertas užbaigtas Wie- 
niawskio — Polonaise Briliante, 
kuriame buvo atskleista daug 
spindėsio ir parodyta smuiko 
aukštosios technikos. Publikos 
išprašytam "bisui" buvo pagrota 
Dvorako Sonatinos melodingieji 
Largetto ir Scherzo.

Piano partiją tiksliai ir tobu
lai, o kai kur net gana meistriš
kai (Lozart-Kreisler Rondo) at
liko Robert Evans.

Ivadoje: turime puikią smui
ko virtuozę, kuria galime di
džiuotis ir kurią verta dažniau 
išgirsti. Jos technika gera, turi 
patrauklų toną ir tikslumą gro
jime, kai kurie dalykai atliekami 
beveik be priekaišto, galima sa
kyti, pasigėrėtinai. Jos reper
tuaras yra aukštos lygio, gal ja
me kai kur ir trūksta didesnio 
įsigilinimo bei iterpretacijoje gal 
yra šis tas taisytino bei tobu
linamo, bet tas su laiku turi bū
ti ir bus atsiekta! Linkime ne
nuilstamai žengti meno keliais 
aukštyn į tobulybę.

Pirmaujantieji Bostono ir Nau
josios Anglijos dienraščiai: Bos
ton Herald (P. C. B.) ir Boston 
Globė (Kevin Kelly) atsiljepė re
cenzijomis.

šio sezono bėgyje Baltų-Ameri
kiečių D-ja toje pačioje salėje 
duor dar du koncertus: 1959 
sausio 16 d. Irene Loosberg estų 
mezzo-soprano ir kovo 13 d. In
grida bei Karina Gutbergs, lat
vių piano duetas.

DĖKOJAME
DIRVOS

RĖMĖJAMS
Dirvai paremti skaitytojai at

siuntė šias aukas:
SLA 13©' 'kuopa .............. $15.00
Valiušaitis J., Stamford .... 4.00
Graužinis J., Chicago ........ 2.00
Mackevičius F., Chicago .... 2.00

Aukotojams tariame nuoširdų 
ačiū.

{

ĮSTABŪS DRAUGAI
AXEL MUNTHE

(26)
Netrukus virš Sorento kalnų pakyla mė

nulis. Laikinės sutemos šydas švelniai atsi
palaiduoja nuo išdidžios Solaro uolos, slysta 
slėniais su mirgančiais alyvmedžių miške
liais ir apelsinų gojeliais bei mirtomis ir 
dingsta sidabrinėje šviesoje virš įlankos van
denų. Naktis sapnuoja gražųjį sapną. Pasa
kiška ir mėnulio spinduliais apipilta pakyla 
iš jūros Sirenų sala. švelnus pietų vėjelis 
glosto vandenį, tyliai sučeža vos pabudusiose 
pakrantės bangelėse, pakvimpa žydinčiais

ailsinais ir žaismingai siūbuoja trapias vyn- 
džių šakeles. — Krykštaujantys balsai pa

sigirsta virš jūros, garsiau ir garsiau jie 
prasiveržia pro tylą, ir nakties keleivis ten, 
ant Monte Salaro, girdi sparnų šlamėjimą 
mėnulio nušviestoje erdvėje.

Kai Kapris kitą rytą pabunda, jau žino
ma, kad Laukinės žąsys praskridusios ir pa
vasaris atėjęs. Priešais Maria Vacca mėsinę 
kabo negyva putpelė — medžioklės sezonas 
prasidėjo! Nuo ankstyvo ryto aikštė pilna 
šunų. Kasdienybės flegmatiškumas dingęs, 
kažkokia energija pagyvinusi jų apsnūdusius 
bruožus, minties atspindžiai prašviesina jų 
akių tamsumą.

Priešais Don Antonio vyninę ilgomis ei
lėmis stovi šautuvai, ant kėdžių guli milži
niški medžioklės krepšiai ir parako ragai. 
Nuo pat ryto ii Cacciatore jau savo poste vy
ninėje — apsiavęs kolosališkais medžioklės 
batais, su sunkiu šovinių diržu aplink pilvą. 
Vargas putpelei, kuri dabar pasirodys Maria 
Vacca skerdykloje — ji tuoj dings Cacciato- 
res medžioklės krepšy. Po Rotušės vartais 
jaunesnioji karta klausosi senojo Timberio 
Pagano medžioklės istorijų iš jo jaunų die
nų, kada per vieną dieną būdavo pagaunama 
daug tūkstančių putpelių. Aukštai, ant baž
nyčios laiptų, guli klerikalai ir ilgesingai sva
joja apie praėjusią didybę, kada Kapris te
beturėjo savo vyskupą, kurio išlaikymas bu
vo padengiamas vien tik putpelių grobiu. 
"Vescovo delle quaglie” — Romoje buvo va
dinamas Kaprio vyskupas.*) Valandos slen
ka vis su didėjančia įtampa. Kai pagaliau 
varpinė paskelbia, kad pirmoji medžioklės 
diena yra baigta, vikriais žingsniais einama

*) Putpelių vyskupas. Kapris jau seniai 
nebeturi vyskupo sosto, tačiau putpelių me
džioklė, šalia turistų, tebėra didžiausias pa
jamų šaltinis.

namo. Vėl naktis nusileidžia virš salos, ir 
Kapris miega teisiojo miegu.

Pavargusiais sparnais traukia paukščių 
būriai virš jūros. Tūkstančiai jų jau žuvo 
Afrikos pakrantėse, kur jie būriavosi ilgai 
kelionei. Tūkstančiai nukrito be jėgų į jūrą. 
Tūkstančiai mirs uolinėse salose, kurios jiems 
iš tamsos moja. Paskutinės nakties valandos 
priedangoje jie artėja į salą, be garso krinta 
ant jos stačių krantų, ant Vilią Timberio, kur 
atsiskyrėlis jų jau laukia su savo spąstais. 
Ant Mitromanijos*) iškyšulių ir Piccola Ma
rina jie tupia, kur laukia klastingi tinklai jų 
sparnams apnarplioti — ant Limbo ir Punta 
di Carena iškyšulių, kur Kaprio šunes, kaip 
katės, be garso slankioja. Kai virš Salerno 
kalnų prašvinta diena ir, kaip prieš du tūks
tančių metų, liepsnojanti aukos ugnis, nu
šviečia apgriuvusį senojo saulės dievo altorių 
Mitramonijos grotoje — aplinkiniuose tink
luose blaškosi tūkstančiai bejėgių paukšte
lių. Putpelės, laukiniai karveliai, vieversiai ir 
daugybė kitų kraujuoja ant uolų. Bet kas rūpi 
saulei! Kas rūpi saulei, kad paskui tamsą

*) Maža kas belanko šiandien Mitroma
nijos grotą, kurios vardas greičiausiai turi 
ryšio su Magnum Mithrae Antrum. Ji yra 
rytinėje pusėje, ir pirmieji tekančios saulės 
spinduliai nušviečia jos slaptingą tamsybę. 
Iš rastųjų liekanų žinoma, kad čia kadais 
buvo meldžiamasi senajam, amžinai jaunam 
saulės dievui.

kurią ji teikia būriui pavargusių paukštelių 
nuo plėšrios akies apsaugoti, dabar slenka 
mirtis:

So, che Natūra ė sorda,
Che miserar non sa,
Che non dėl Ben sollecita 
Fu, ma delF esser solo.*

Monte Solaro aukštybėje sėdi ii Caccia
tore. Iki dantų ginkluotas, žvelgia jis perga
lės žvilgsniu į mūšio lauką po jo kojomis. 
Atsargiai! Neprieik arti! Jis šauja į viską! 
Diena buvo karšta, Cacciatore išleido per 
šimtą šūvių visomis kryptimis.

Pagaliau jis ilsisi po i/egirdėtų dienos 
vargų. Prie jo kojų guli abu šunes, tėvas ir 
sūnus, užpakalyje sėdi senasis Spadaro su 
atsarginiu šautuvu, rankoje ir milžinišku me
džioklės krepšiu per pečius. Retkarčiais su
loja tėvas su sūnumi, dar pro sapną sekdami 
atsitiktinį paukštį. Retkarčiais griebia Cac- 
ciatores ranka išbandytą šautuvą, kad užsi
svajojusią putpelę numuštų. Retkarčiais sap
nuoja Spadaro, kad jis naują grobį kemša 
į savo didįjį krepšį. Vis rečiau pasigirsta šū
viai. Vis gilesnė tyla gaubia Monte Salaro 
slėnius. Apačioje, po jų kojomis, jau spindi

*) Iš Leonardi vieno eilėraščiot, maždaug: 
Gamta turi kurčias ausis,
Nėra gailesčio jos karalystėj; 
Gyventi ji mus pagimdė,
Tačiau jai vistiek — gera ar bloga.

trys Faraglioni uolos auksu ir purpuru ir be
sileidžiančios saulės spinduliai sumirga įlan
kos bangose. Iš Kaprio, miestelio prasiveržia 
viešbučių skambalų garsai, šaukią valgyti. 
Kvapni putpelių pašteto haliucinacija kute
na Cacciatores nosį. Jo pusiau primerktoms 
akinis plati įlanka pasirodo, kaip jūra rau
dono "Capri Rosso" — tą purpurinę spalvą 
jau senasis Homeras palygino su spindinčiu 
raudonuoju vynu, o Spadaro kuklesnėje vaiz
duotėje krantan besiplakančių bangų teškė
jimas primena verdamų makaronų klegėji
mą, ir vakaro žara panaši į ant jų užpilamo 
"Pumaroli" *) sunkos bangą.

II Cacciatore patrina akis ir apsižvalgo 
aplinkui, o Spadaro rausiasi medžiokliniaųi 
krepšyje, kur tik vienas vienintelis viever
sys paskutiniam poilsiui įmestas. "Halio, 
Spadaro, andiamoci!" (Einam namo), šunes 
pabunda, ir karavanas lėtai leidžiasi į Kaprį. 
Pavargę nuo dienos vargų, pagaliau pasiekia 
aikštę ir draugišką vyninę, kur Cacciatore 
susmunka prieš litrą vynoi, o Spadaro su šu- 
numis triumfuodami neša namo šautuvą ir 
vieversį.

*) Pumaroli arba Pomidori: mėgstamiau
sia italų daržovė, svarbiausioji dalis visko, 
ką jie valgo, pagyvinanti makaronų vieno
dumą.

(Bus daugiau)

I



g ""Rp DIRV A » Nr. 82

SANTARIECIŲ 
GYVENIME

LIETUVIŲ KALBOS 
REIKALAI

Lietuvių kalbos menkas mo
kėjimas ir nesugebėjimas lietu 
viškai išreikšti savo mintis vis 
labiau ir labiau pastebimas stu
dentijos tarpe. Priežastys yra 
gana suprantamos — svetima 
kalbi yra pagrįsta didžioji lietu
vio studento gyvenimo dalis: uni
versitetas, draugų nemažas skai
čius, studentiškieji klubai, spau
da ir knygos, teatrai ir kinai.

Ataveiksmiu atsistoja tik šei
ma, lietuvių jaunimo organizaci
jos, savoji spauda ir knyga (de
ja, tik retai sugebanti užimti 
svetima kalba parašytųjų vietą) 
ir lietuviai draugai (jei su jais 
kalbamasi lietuviškai).

Bandymų kovoti su svetimųjų 
kalbų įtaka pasirodo ir mūsų

SKAUTAI

įvedamajam, atleistini tokie i Studerttų Sąjungos skyrius ruo- 
straipsniai kaip J. Ignatoniopia linksmavakarį su programa. 
"Meilė", V. Vintarto "Lietuvis- Urbanos skyriaus socialinių rei- 
kų techninių terminų žodynas", kalų vedėju paskirtas Leonas 
D. Veličkas "Lituanistinių mo-1 Narbutis.
kyklų vaidmuo", P. Orintaitės
"Žiupsneliai".

Tačiau būtina, kad sekančiuo
se numeriuose būtų daug dau
giau nagrinėjami, kaip pati re
dakcija rašė, "įvairūs, daugiau*
sia, žinoma, gyvieji praktiniai I • Naujiems mokslo metams 
klausimai, susiję su mūsų gim- Akad* Skautų Sąj. Toronto sky- 
tąja kalba". To studentija dau- rius valdybon išrinko: Gr. Gir- 
giausia ir pasigenda. dauskaitę, N. Bersėnaitę, G. Nor-

šis naudingas leidinys turėtų kūtę, V. Barsėną, Vai. šerną ir 
būti kiekvieno studento skaito- M. Slapšį. šiam skyriui gražiai 
mas ir studijuojamas. Siūlytume plečiant veiklą, pastaruoju metu
kiekvienai jaunimo, organizacijai sulaukta 14 naujų narių, 
tuojau savo artimiausiame susi* • IV Tautinės Stovyklos vėlia 
rinkime iškelti "Gimtosios kai- va buvo pasiūta ir išsiuvinėta 
bos" reikšmę ir paraginti na- clevelandiškės akad. skautės t. 
rius ją užsisakyti. Gi "Gimtosios n. Meilės Lekniekaitės. Jos ini- 
kalbos" kaina yra visiems leng- ciatyva Clevelandb ASD "šatri- 
vai prieinama — tik vienas do- jos Raganos" dr-vė pasiuvo aka
leris metams (už keturius nume- demikų stovyklinius kaklaraiš- 

eimose, organizacijų susirinki- rius). Administraijos adresas: I čius praėjusios vasaros žalia- 
ir IV TS stovyklauto-muosp ir spaudoje. Tai labai rei

kalingi ir sveikintini žingsniai 
Tačiau čia pat pastebime, jog bū
tinai mums reikalinga lituanis
tikos žinovų nuolatinė parama.

Štai, neseniai teko skaityti 
vieno kolegos straipsnį, kuriame 
jis nagrinėdamas paskaitas, skai
tytas Santaros suvažiavimuose 
kelia mintį, jog jos buvo per 
daug aukšto akademinio lygio ir 
kad ". . . visa ta minčių srovė, 
išmarginta mandriais tarptauti
niais žodžiais (kurių sąvokos ei
liniam inteligentui arba miglo
tos arba visai nežinomos), pra
ūžė aukštai, aukštai . . ."

Autoriaus mintis vartoti ma
žiau tarptautinių žodžių gal ir 
yra pagirtina, tačiau tik pažvel
kime į sakinius, sekusius jo pa
sisakymą prieš tarptautinių žo
džių vartojimą. "O po paskaitos 
galvoje lygiai toks pat vakumas, 
kaip ir prieš paskaitą. Ir kodėl? 
Ogi dėl to, kad prelegentai buvo 
kompetentingi savo srities žino
vai, sugebą preciziškai išsireikš
ti labai specifinėj terminologijoj, 
ir savo žinių bagažą iškrauną 
komplikuotu, tik profesionalams 
pilnai tesuprantamu būdu".

Mūsų juodai paryškinti žodžiai 
kaip tik yra tokie, prieš 'kuriuos 
kovon išėjo mūsų kolega. Jis 
juos panaudojo nesąmoningai, 
nejučiomis, turėdamas geriau
sius norus. Išvadoje, dar kartą 
turime pabrėžti, jog mūsų mėgė
jiškų pastangų neužtenka (nors 
ir jos turi savo vietą) ir reikia 
didelės lituanistų paramos.

Todėl su nemažu pasitenkini
mu sutikome pirmąjį bendrinės 
kalbos laikraščio Gimtoji Kalba 
numerį, retlaguojamą dr. P. Jo
niko, dr. A. Salio ir dr. Pr. Skar
džiaus, talkininkaujant B. Bab- 
rauskui, A. Dunduliui, J. M. Lau
rinaičiui ir D. Veličkai.

Savo žodyje redakcine komisi
ja sako*. "Joje bus keliami ir 
gvildenami įvairūs, daugiausia, 
žinoma, gyvieji praktiniai klau
simai, susiję su mūsų gimtąja 
kalba, jos kultūra ir globa. Ne
bus pamirštos ir kai kurios gre
timinės sritys, o ypač kalbos 
santykis su tautybe bei jos pa
laikymu. Straipsnių skyriuje bus 
aptariami bendresnio pobūdžio 
klausimai. Trumpiems paaiškini
mams skaitytojų keliamais klau
simais skiriama "Klausimų krai
telė". Recenzijomis stengsimės 
panagrinėti vieną kitą geresne ar 
blogesne kalba parašytą veika
lą. Įvairiuose periodiniuose leidi
niuose pasirodžiusius kalbinius 
bei su kalba susijusius straips
nius bus stengiamasi paminėti 
apžvalgos skyriuje, prireikus ne
vengiant ir kritinių pastabų. 
Trumpesnėms kalbos gyvenimo 
įvykių žinutėms bus kronikos 
skyrelis".

Jau pirmajame numeryje yra 
reikiamos medžiagos. Išskirtinai 
paminėtini straipsniai: L. Dam- 
briūno "Iš ko mokytis gimtosios 
kalbos” nurodo eilę šaltinių no
rintiems gilintis lietuvių kalbo
je. Pr. Skardžiaus "Teisnus ir 
veiksnus" ir "Klausimų kraite
lė". Įdomus kolegos Gabrielio 
Gedvilus pasisakymas "Apie lie
tuvių kalbos išlaikymą", kaip 
tik nagrinėjąs tą patį klausimą, 
kaip ir šios užuominos. Kaip pir
majam numeriui, daugiau gal

1602 So. 48th Ct., Cicero 50, III. kalnio"
Tikimės, kad "Gimtoji Kalba" jams.

dažnai lankys skaitytojus ir kad Vyr. skltn. Meilutė Juškėnaitė 
jos leidėjas — JAV Lietuvių pagal v. s. P. Karaliaus projektą 
Bendruomenės Kultūros Fondas, buvo pagaminusi specialius reikš- 
nesušlubuos, kaip kad neatleis- čius IV TS tvarkos tarnybos pa
tinai atsitinka su Kultūros Fon- reigūnams.
do leidžiama labai naudinga • Liet. Skautų S-gos Ūkio Sky- 
"Knygų Lentyna". —rm rius šiuo metu kruopščiai tvarko

* S-gos garbės ženklus bei papildo
• Julius Slavėnas skaitė pa- j V atsargas. Dabar ten galima 

skaitą "Mūsų veikla" paskuti- įsigyti ordinus: Geležinio Vilko 
niame Santaros Urbanos sky- ($12), Padėkos (rėmėjų — $10, 
riaus susirinkime. Paskaitoje skautininkų — $8) ir Vėliavos 
ryškinta mintis, jog studentija žymenį ($3). Gaminami ordenai: 
yra permažai susipažinus su Lie- Eelijos ($6), Gyvybės Gelbėjimo 
tuva ir jai trūksta net pačių ele-r®u Lelija ($8), Gyvybės Gelbė- 
mentariausių žinių apie Lietuvos jimo papr. ($6), Už Nuopelnus 
okupacijos tarptautinę ir teisinę ('$5) ir žymenys: Tėvynės Sū- 
padėtį. O nekartą juk tenka stu- naus-Dukros ($4), Pažangumo 
dentams ginti Lietuvos teises. ($2). Taip pat galima gauti or- 
Susirinkime išrinkta nauja vai- Minų rozetes (barėtes) ir trispal- 
dyba, kurią sudaro Vytautas Ar-Įves tautines juosteles prie uni

formos.
Užsakymai su pinigais siuncia-

dickas ir Kęstutis Paulikas.
• Bostono Santaros skyrius 

suruošė iškylą į New Hempshire 
balnus spalio mėn. 18-19 savait
galyje. Buvęs skyriaus pirminin
kas Petras Maleckas prieš kiek 
laiko vedęs Luaną Pilkaitę grįžo] 
iš Washingtono ir apsigyveno 
Bostone.

mi: Pr. Pakalniškis, 1331 — 16th 
St., Santa Monica, Calif. Ordinus 
užsakant prašoma pranešti apdo
vanotojo vardą, pavardę, apdo
vanojimo datą. Skolon nesiun- 
čiama.

• Detroito jūrų skautų "Šarū
no" ir jūrų skaučių "Jūratės"

• Santaros Garbės. Filisteris hajvaj savo šventėje turėjo pir- 
dailininkas Romas Viesulas iš-Lmojo pastato krikštynas. Iškil- 
vyko į Europą. Laimėjęs garsią- Į mėse dalyvavo jūrų sk. tėvai, rė
ją Guggenheimo stipendiją lan- rnėiai ir svečiai — viso virš 100 
Hysis Vokietijoje ir kituose kraš- aam Burinio pastato "ŠARŪ- 
tuose, o vėliau apsigyvens Pary- b>ĮAS" krikšto apeigas atliko kun. 
žiuje. Savo darbų plane yra nu- K> Simanavičius. Krikšto tėvai 
matęs išleisti specialų iliustruo- buvo V. Černienė, M. Sims, P. 
tą lietuvių liaudies dainų veika- Padolskis fc inž. Ii. Pečiūra. 
lą. Neseniai New Yorke buvo ro- Laivų iškilmingoje sueigoje 
dyta filmą ’ Krūrybingoji lito-|jQry skautai ir j. skautės davė
grafija”, susukta A. Gudaičio, o 
turinys — litografijos procesas 
— Romo Viesulo.

• Amerikos Pabaltijo Komite
to suruošto Chicagoje Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos draugingumo 
sutarties 24 metų minėjimo ren
gimo darbuose prisidėjo santa- 
riečiai Ramojus Vaitys, Gabrie
lius Gedvilą ir kiti.

• Filisteriai Lakštuonė Bet- 
kauskaitė ir Zenonas Rekašius 
prisiuntė metinę 10 dol. auką 
Studentų Santaros reikalams.

• šį savaitgalį Urbanoje įvyk
sta metinis "Homecoming", ku
rio metu grįžta į universiteto ap
linką seniau jį baigusieji. Nema
žai ir lietuvių parvažiuoja į savo
Alma Mater. Ta proga Urbanos
illlilllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllll

Balsuok demokratiškai 
išrink

JOHN KOVACK
State Representative

TURI GERĄ PATYRIMĄ IR 
PASIRUOŠĘS PATARNAUTI 

SAVO APYLINKĖS 
ŽMONĖMS.
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• v* 1 •įžodį.
Šventėje dalyvavo Brolijos Vi

durio Rajono vadeiva sktn. Ant. 
Banionis ir tuntininkė sktn. J. 
Pečiūrienė. Po iškilmių visi pa
vaišinti pietumis.

Laivų vadovybės dėkoja vi 
siems šventės dalyviams, tė
vams, rėmėjams ir svečiams už 
skaitlingą atsilankymą bci talką 
jūrų sk. veikloje.

• Detroito "Šarūno" jūrų sk. 
laivas išleido JAV karinėn tar
nybon savo laivūną (adjutantą) 
E. Petrulioni. Naujuoju laivūnu 
pakviestas vltn. Al. Pesys.

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

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

P. J. KERŠIS,
609 Society for Savings BIdg.

Telef.: MAin 1-1773 
Rezidencija: PENINSULA 252
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NELEIS SPECIALIAI
SUINTERESUOTIEMS 

ATIMTI SAVO DARBO 
APSAUGA“

Man 57m. Pradėjau dirbti nuo 17 m. Mano gyve
nimo ateitis buvo mano pensija ir Sočiai Security.

Jeigu Issue 2 praeis, aš galiu būti pašalintas iš 
darbo be mano kaltes. Bosai nemėgsta senesnio 

amžiaus darbininkų.

Pagal dabartinius Ohio valstybes įstatymus nie
kas mane negali pavaryti iš darbo tol, kol aš sąži
ningai atlieku savo darb<ą už nustatytą atlyginimą.

Neleis specialiai užinteresuotiems pakeisti mūsų. 
Neleisk jiems mane išmesti, kaip nereikalingą ge- 
lažgalį į atmatų dėžę.

Cnyahogn County Committee for Saxbc 
M. D. Evans, Chairman; Fidelity BIdg.

VOTE...
For Ohio Attomey General

□
Your popular Attomey General with a 

distinguished record in offtča.

IRfe-s'

■1

i
-V.

r
II
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PRISIMINK LAIKĄ, KADA VIRŠ 40 M. AMŽIAUS VYRAS
BUVO ATLEIDŽIAMAS IŠ DARBO KAIP SENAS!

Galbūt, kad didžiausia apsauga, kurią turi darbo žmo- 
gus, yra jo darbo apsauga. Jis ją turi todėl, kad yra orga
nizuotas. Jei praeitų Issue 2, jūs duotumėt teisę darbo žmo
gų bet kurią dieną iš darbo atleisti be pranešimo ir net 
atleidimo priežasties nepasakius.

United Organized Labor of Ohio 
85 E. Gay Street, Columbus, Ohio

Elmer F. Cope, Co-Chairman John T. Cushing, Co-Chairman
Phil Hannah, Co-Chairman R. C. Owens, Co-Chairman

on issue

Iii
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zapYLINKESE
Neo Lithuania korporacijos

metinė šventė ('levelande praėjo 
labai gražiu pasisekimu. Ištai- 
kinga La Vera salė buvo pilna 
korporantų ir svečių. Ypač la-bai 
daug buvo gimnazijas ir univer
sitetus lankančio jaunimo. Visi 
gražiai pasipuošę, tvarkingi, su
darė tikrai pasigėrėtiną vaizdą.

Metinę šventę pradėjo Cleve
lando skyriaus pirm. C. Modes- 
tavičius. Sugiedojus Tautos him
ną ir pagerbus mirusiuosius, il
gesių žodį tarė Centro valdybos 
pirmininkas P. Ališauskas.

Magistrą Aldona Augustina- 
vičienė pakeliamiems juniorams 
į seniorus tarė prasmingą parei
gų priminimą. Priesaiką davė: 
Benigna Balsytė, Dalė Benokrai- 
tytė, Gražvyda Gulbinaitė, Kęs
tutis Gaidžiūnas, Algis Garka, 
Algis Garlauskas, Algis Matu
lionis ir Algis Modestavičius. 
Spalvas gavusiųjų vardu kalbė
jo Kęstutis Gaidžiūnas.

Korporaciją metinės šventės 
proga sveikino visa eilė organi
zacijų atstovų, o taip pat gauta 
daug sveikinimų raštu. Jų tarpe 
ministerio ir korporacijos garbės 
nario B. Balučio laiškas.

Į metinę šventę, be gausų cle- 
velandiečių svečių, iš Nevv Yorko 
buvo atvykusių ll, o iš Chicagos 
16 korporantų ir jų bičiulių.

Po oficialiosios metinės šven
tės dalies vyko bendros vaišės ir 
pasilinksminimas. Skambėjo lie
tuviškos dainos, jaunimas paro
dijavo naujuosius šokius ir dai
nas, mezgė didesnę tarpusavio 
draugystę, šventė visais požiū
riais pavyko, korporacija sustip
rėjo naujais jos bičiuliais, o jau
nimas lietuviškai atsigaivino.

Sekmadienį šv. Jurgio parapi
jos bažnyčioje jvvko pamaldos ir 
a. a. Prezidento A. Smetonos ka
po aplankymas.

S. Abraitienė, P. Ališauskas 
ir daug kitų Neo Lithuanijos 
šventės dalyvių, atvykusių į Cle
velandą, aplankė Dirvą ir apžiū
rėjo jos naujas, baigiamas įreng
ti patalpas.

Sol. V. Verikaičio koncertan,
kurį rengė studentai ateitinin
kai, buvo susirinkę per 300 klau
sytojų. Solistui ir jo kvartetui 
rengėjai ir svečiai nepagailėjo 
ovacijų.

Laukiam Penkių Stulpų 
premjeros

Landsbergio premijuotoji dra
ma Penki Stulpai Turgaus Aikš
tėje Clevelande yra sukėlusi pa
lankių ir nepalankių gandų ir 
aiškinimų. Viena tikra: drama 
turi naują formą, reikalauja ne
įprastų pastatymo priemonių ir 
geros vaidybos. Jos turinys nu
austas iš herojiškų partizanų pa
vojų ir sprendimų. Penkių stul-

Pijaus J. žiūrio 65 metų 
sukakties minėjimas,

prašant Akademiniam Skautų 
Sąjūdžiui, kad clevelandiečiai ga
lėtų gausiau dalyvauti jų ren
giamam vakare ir po to P. J. 
žiūrio minėjime, atidėtas į lap
kričio mėn. 9 d. 4 vai. p. pietų 
(sekmadienį). Kaip žinia, minė
jimas įvyks Čiurlionio Ansamb
lio namuose.

Minėjimą rengia Amerikos 
Lietuvių Tautinė Sąjunga. Orga
nizacijos ar paskiri asmenys, no
rį prie rengimoi prisidėti, kreipia
si į skyriaus pirmininką Julių 
Smetoną, 1704 Lee ,Road, Cleve
land Hts. 18. (Tel. ER 1-4675). 
Pakvietimus į šį minėjimą gali
ma gauti pas Julių Smetoną (ER 
1-4675), Jaunutį Nasvytį (Čiur
lionio namuose), Vytautą Orintą 
(GL 1-9728) ir "Dirvos” redak
cijoje.

Lituanus vajus
Clevelande vykęs per visą rug-pų pastatymas žada Clevelande 

, .\ i . . . i . y- išėjo menesi, praėjo gana sek-dar neregetą draminį įvykį. Jį tu- o.......
ri visi matyti.

Stato: Vaidilos teatras, rež. P. 
Maželis, vaidina patys gabiausi 
vietos scenos darbuotojai.

Laikas: Lapkričio 15 d., šeš
tadienį, 1958 m.

Vieta: Lietuvių salė.
Kita: Sek skelbimus Dirvoje.

Clevelando lietuvių inžinierių 
ir architektų

(narių ir nenarių) susirinkimas 
įvyks šį penktadienį, spalio mėn

mingai. Prie jo pasisekimo prisi
dėjo visi rėmėjai ir studentijos 
bičiuliai bei talkininkai. Jiems 
norime padėkoti.

Ypatingai dėkojame DIRVAI 
už jos visakeriopą paramą, talką 
ir didelį dėmesį, kad vajus kuo 
geriausiai pavyktų. Dėkojame ir 
kitai spaudai apie vajų rašiusiai 
ir Tėviškės Garsų radijo valan
dėlės vedėjui J. Stempužiui per 
radiją apie vajų skelbusiam.

Didelės talkos mums suteikė
31 d. 8 vai. v. p. P. žiūrio rezi- p. Kersnauskienė, p. O. Jokubai-
dencijoje. Dėl informacijų skam
binkite skyriaus pirmininkui inž. 
V. Civinskui, tel. LI 1-6014.

Inž. P. žiūrys
per dail. J. Pautienių paaukojo 
$5 prof. Igno šlepelio paminklo 
statymo reikalams.

P. B. Gaid. i finui ir Dirvos 
bendradarbiams

Visų "Pažadėtosios Žemės” 
aktorių bei menininkų vardu, dė
koju "Dirvai” už pakvietimą pa-

tienė, p. Jucaitienė, V. Rociūnas, 
Lietuvių Prekybos Namai, už ką 
jiems dėkojame.

Visą sunkiąją vajaus naštą pa
kėlė moksleivė Jūra Gailiušytė, 
atėjusi studentams į talką su sa
vo jaunaisiais talkininkais, dau
giausia moksleiviais: A. Alkai- 
tytė, M. Gailiušytė, A. Grėbliū
naitė, L. Kasperavičiūtė, ž. Kon- 
čiūtė, J. Orintaitė, V. Orintaitė, 
A. Balčiūnaitė, D. Benokraitytė, 
J. Kavaliūnaitė, M. Mazoliauskai- 
tė, K. Stankaitytė, I. Stasaitė,

statyti šį veikalą Clevelande, už y. Augulytė, It. Verbylaitė, J.

ROCHESTERj

Bendruomenės skyrius po va
saros pereina j žiemos daugiau 
įtemptą darbą. Atidarymui su
rengė J. Liustikaitės koncertą. 
Solistė išpildė mūsų ir pasauli
nių kompozitorių kūrinius. Jo® 
malonus balsas, ir puiki laikyst 
na scenoj paliko žiūrovuose gra
žų įspūdį. Solistei akomponavo 
muzikas Z. Nomeika.

*
Lituanistikos mokykla pradės 

savo antruosius metus spalio 
mėn. mėr.. 25 d. Šiais metais lek
toriais pakviesti K. Sabalienė ir 
A. Jančys. ♦

Radijo valandėlei išlaikyti yra 
įsisteigęs radijo klubas. Nariai 
apSidėję pastoviu mokesčiu. Lė
šų papildymui rengiami parengi
mai. Pirmas toks parengimas 
įvyks lapkričio mėn. 8 d. Akto
rių grupė, vadovaujama A. Cie- 
menio. suvaidins ”Bubulį ir Dun
dulį.” ♦

šv. Jurgio lietuviškoji parapi
ja šiais metais mini 50 metų ju
biliejų. Apie šią parapiją turėsi
me progos daugiau po oficialaus 
minėjimo, kuris įvyks lapkričio 
mėn. 23 d. U.

gėles, gerą organizaciją ir vai
šingą aktorių priėmimą.

Taip pat artistai dėkoja savo 
draugams ir visiems tiems, kurie 
laukė jų su nakvyne bei vaišė
mis.

Clevelandan gastrolės buvo 
puiki ir maloni rudens išvyka, 
kurią dažnai visi prisimenam.

Sofija Adomaitienė, 
Lietuvių Scenos Darbuotojų

S-gos pirmininkė

Dail. J. Pautienius
atvykęs į Clevelandą tartis dėl 
ateinančių metų dailės parodos.

Balčiūnas, R. Laniauskas, A. Ma
lėnas, R. Sadauskas, V. šlapelis, 
A. šenbergas, A. Rukšėnas, M. 
Rinkus, A. Daukantas, P. žygas, 
A. Idzelis, V. Kasperavičius. Jie 
visi rinko aukas ir dirbo kjtus 
vajaus darbus. Be abejo, ir pa
tys studentai darbavosi, bet tai 
buvo mūsų maloni pareiga.

Dėkojame ir daugeliui kitų. 
kuriuos išvardinti būtu sunku.ę
Visiems AČIŪ!

Greitu laiku paskelbsime vi
sus mūsų rėmėjus, paaukojusius 
LITUANUS žurnalo leidimui.

Vajaus komitetas

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

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

6212 Superior Avenue Tel. EN 1-6525
Antroji mūsų krautuvė yra

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

produktus.
Kreipkitės į mus h būsit patenkinti

Inspektorius atvyksta į 
Clevelandą

Lapkričio 8, 7 vai. lietuvių sa
lėje, John B. Priestley, 3 v. pjesė 
kurią kiekvienas lietuvis turėtų 
matyti. Ši pjesė yra viena iš mė
giamiausiai statomų Vokietijo
je. Anglija net filmą buvo pasta
čiusi. Amerikoje 1947 m. New 
Yorke įvyko šio veikalo premje
ra, kuri atkreipė didelio dėmesio 
visuose kritikų sluoksniuose. Te
levizijos žiūrovai prieš dvejus 
metus turėjo progos šį veikalą 
pamatyti ir amerikiečių intele- 
gentijos atsiliepimai buvo kuo 
gražiausi.

Dabar pirmą kartą Clevelan
do visuomenė, lietuvių kalboje, 
turės progos šią pjesę pamatyti 
ir įsitikinti ko vertas yra mate
rialistinis žmogus. Visus kviečia 

Akademinis Skautų Sąjūdis

DĖMESIO' 
GLOBĖ PARCEJ. 
SERVICE. INC.

Persiunčia Jūsų sudarytus 
naujų daiktų siuntinius į Lietu
vą ir visas Rusijos sritis, apmo
kant muitą s’untėjui. Gavėjas 
nieko neturi pi imokėti.

Galima siųsti iki 44 svarų, jei 
gu persiunčiam. iji daiktai telpa 
dėžėje, kurios d. dis nustatytas 
IAV pašto taisyt ių. Maistą kar 
tu su rūbai siųsti neleidžiama.

Nepatikėkit sav* brangiu siun 
tinių į neaiškias, . dūlančias tar 
pininkauti rankas

Globė Parcel Sc» ice Ine. siun 
čia su Inturisto įgaliojimais 
Siuntiniai pilnai apdrausti.

Siuntėjų patogumui turimi 
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-n8'6

NELAIMĖ IR LIGA
Liga ir nelaimė ištinka netikė 

tai. Todėl tu turi užsitikrinti 
kad TAVO šeima būtų ansaugo 
fa pagal Accidcnt and Sicknes® 
planą.

NATIONVVIDE INSURANCE 
COMPANY siūlo platu ligoninės 
medieinių, operaciniu ir nedar
bingumo pajamų draudimą že
momis kainomis!

Dėl smulkesnių informacijų 
skambinti:
PAULINA MOZURAITIS

Agentas
Tel. SK 1-2183

J. C I J U N S K A S 
LAIKRODININKAS

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

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

Punsko lietuvių vidurinės 
mokyklos ansamblis Atžala,

sveikina Clevelando lietuvių jau
nimą ir dėkoja Pilėnų tunto 
skautams už padovanotas kank
les ir lietuviškas plokšteles. Jie 
džiaugiasi, kad mūsų skautų do
vana padės jiems nešti lietuviš
ką žodį į tolimiausius Suvalkų 
trikampio kaimus.

Anglų kalbos pamokos
kiekvieną antradienį ir ketvir
tadienį nuo 1 iki 3 vai. po pietų, 
Norwood Livrary — 6401 Su
perior Avė.

Balfo rinkliava Clevelande
Aukų lapai rinkėjams išdaly

ti, kai kas iš jų jau savo pareigą 
atliko.

Prašome likusius auku rinkė-£
jus pasispausti, o aukotojų pra
šome bent jų triūsą įvertinti ir 
pagal išgales daugiau aukoti.

VVilliam Saxbe,
dabartinis Ohio Attorney Gene
ral, kandidatuoja toms pačioms 
pareigoms antram terminui. Jj 
remia daug organizacijų ir įstai
gų, kokio rėmimo niekas anks
čiau neturėjo.

W. Saxbe yra buvęs ketu rius 
terminus Ohio Ilouse of Repre- 
sentatives ir daugumos vadas.

Gorman for County 
Commissioner

Toks buvo ir dar bus Dirvoje 
atspaustas skelbimas. Ir jei jūs 
savo, balsą už tai atiduosit, jūs 
balsuosit už gerą valdžią. Gor
man tarnauja Cuyahoga apskri
čiai jau daugelį metų ir su di
džiausiu pasišventimu ir giliau
siu visų problemų įsigilinimu. Ir 
jj išrinkus, jūs išrinksi! geriausj 
kandidatą, kokio norėjot. Sk.

VValler G. VVh.itlatch
kandidatuoja teisėju į Juvenile 
Court. Jis iki šiol buvo direkto
rius Legal Services o,f the Cuya
hoga County Juvenile Court. Jis 
yra ilgai dirbęs kaip padėjėjas 
prie teisėjų Harry L. Eastman 
ir Albert A. Woldman. Jį remia 
advokatų sąjunga. Dabar yra 50 
metų. Baigęs Adalbert College ir 
VVestern Reserve University tei
sės skyrių. Darbui pilnai pasi
ruošęs.

DIEVO KAKALYS TĖ S 
ŽINIOS

žmonija palengva bus iškelta 
iš jos dabartinių nuodėmių ir 
mirties sąlygų ir sugrąžinta į 
garbingą žmogišką Dievo pa
veikslą; i protinį, dorinį ir kūniš
ką tobulumą. Akmeninės širdys 
uomet bus permainytos į kūniš

kas širdis (Ezek. 11:19) ir, užuot 
saumylystės, neapykantos, ir kt. 
įžviešpataus meilė. Tuomet visų 
širdys prisipildys aukščiausia 
meile Sutvėrėjui ir meilė arti
mui. ir vers kiekvieną daryti ge- 
-’ą savo artimui: "Jie nekenks 
r neužmirš visame mano šven- 
ajame kalne, nes žemė pasidaro 
'ilna pažinimo Viešpaties, taip 

kaip vanduo užtvenkia jūros dug-| 
ną”. — Iza. 11:9.

Gražioji garbingos Dievo Ka
ralystės santaika, ramybė ir lai
mė yra labai gražiai atvaizduota 
pranašo žodžiuos (Iza. 11:6, 7; 
>5:25) ir taipogi Apreiškime, ku
ris buvo duotas Jonui Patmos 
'aloje: "Tuomet aš mačiau nau- 
a dangų (simbolinį dangų, dva

sišką religine santvarką ir nau- 
•ą žemę (visuomenės santvar
ką) : nes pirmasis dangus ir pir
moji žemė nuėjo — ir aš girdė
jui dideli halsą iš sosto, tariant: 
Štai Dievo padangė su žmonė
mis, ir jis gyvens su jais: ir jie 
bus jo žmonės, ir pats Dievas 
bus 'įu iaįs. Dievas nušluostys 
nuo jų akių kiekvieną ašarą; mir
ties daugiau nebebus, nei deja
vimo, nei šauksmo nebebus dau
giau • nes kas buvo pirma, išny
ko. Tuomet sėdintis soste tarė: 
Rašyk, nes tie žodžiai yra išti
kimi ir tikri”. — Apr. 21:1-4. 
Tuomet Dievo valia bus vvkdo- 
ma ant žemės, taip kaip dangu
je.

Skelbia
VVILLIAM SHIMKUS
1077 E. W«1Iinos Rd.

Brecksrille, Oh.{o

JUOZO MIKONIO NAMŲ PIRKIMO-PARDAVIMO ĮSTAIGA

EAST SHORE REALTY
780 E. 185 St. Telef. IV 1-6561. Namų telef. MU 1-2154

Jūsų patarnavimui atidaryta kiekviena dieną. Mes tarpi
ninkaujam namus įsigyti ten, kur Jūs pageidaujat.

Namus įsigysi — niekad nesigailėsi!

PERSIUNČIAME SIUNTINIUS I SSSR, LIETUVĄ, LATVIJA. ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS. 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PATIKIMOS, ATIDŽIOS IR SKUBIOS FIRMOS

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO. INC.
135 W. 14th St., New York 11. N. Y. Tel. CHelsea 3-2583

(Licensed by USSR)
MŪSŲ SKYRIAI

■3

GERESNI namu statytoja.
v ISUOMET ĮSTATO

MONCRIEF šildymą ir oro vėsinimą

Išnuomojami kambariai
vyrams ar moterims. Yra
patogumai.

7009 Lawniew Avė. 
EX 1-1024

900 Literary Rd. 
Cleveland 13, Oh?o 
Tel. TOuer 1-1461
132 Franklin Avė.

Hartford, Conn.
Tel. CHapel 6-4724

332 Fillmore Avė. 
Buffalo 6, N. Y. 

Tel. MOhawk 2671
39 Raymond P’aza W.

N<»wark, N. J.
Tel. M\rket 2-2877

11339 Jos. Campau 
Detroit 12, Mich. 

Tel. TOvvnsend 9-3980
308 West 4th. St. 
Boston 27, Mass. 

Tel. ANdrew 8-5040

141 2nd Avė.
Nevv York City

Tel. YU 2-0380
632 W. Girard Avė.
Phi’a’Hohia 23, Pa.

Tel. VVAlnut 5-8878
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.
Pradžiuginkite savo artimuosius siuntiniu Kalėdoms. z

Mūsų didžiulė firma, turėdama tūkstančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja siuntinių pri
statymų. Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas per 48 valandas ir adresatą pasiekia per 6-7 savaites (oro 
paštu per 7-12 dienas). 0

Mūsų ištaigose yra didelis pasirinkimas pirmo? rūšies maisto produktų, pramonės gaminių: 
skarelių, avalynės, laikrodžių ir kitų daiktų pačiomis žemiausiomis kainomis.

Atsiminkite, kad mes esame siuntinių persiuntimo specialistai.
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PARENGIMŲ KALENDORIUS

1958 m.
Lapkričio 29 d., lietuvių salėj, 

koncertas ir šokiai. Rengia San
taros filisteriai.

1959 m.
Gegužės 2 d., Slovenian Audi

torium JAV ir Kanados jaunųjų 
dainininkų konkursas. Rengia 
Dirva.

visi

Išnuomojamas butas
Gari Avė. 6 kambariai, vonia, ga- 
soi šildymas, šaukti

EX 1-2497 (82)

APSIMOKĖS
įsiregistruoti pas mus!
LESLIE REALTY CO.

1429 Hayden Avė. LI 1-5100 
Belą Greenfiejd. MA 1-6255

(k)

PARDUODAMI NAMAI
Strathmore Avė., East Cleve

land, dviejų šeimų 5x5, du nauji 
gaso pečiai. Prašo $16,900. Ma
žas įmokėjimas — $1,600.

Trafalgar Avė , iš Grovewood 
dviejų šeimų 5x4, du nauji gaso 
pečiai. Prašo $14,900.

Glenridge Rd. į pietus nuo Eu
clid Avė. mūrinis vienos šeimos 
iš 5 didelių kambarių.

Beverly Ilills, visai nauji na
mai pačio Kovac statyti nuo 
$20,000 iki $39,000.

Šaukite Paul Mikšys namų 
telef. U 1-8758 arba office

Kovac Realty 
960 E. 185 St.

KE 1-5030

GERI NAMAI — BE 
ĮMOKĖJIMO —

Vienos šeimos, su gražiu kie
mu ir garažu. Namas gerame 
stovyje su gaso šildymu.

2-jų šeimų namas 5-5. Gara
žas, kiemas, nauji gaso pečiai. 
Labai mažas įmokėjimas.

Capas Realty Co.
13923 Euclid Avė. MU 1-4515

APŽIŪRĖK IR SIŪLYK!
8 m. Euclid colonial namas 

21101 Priday Avė. 3 dideli mie
gamieji. 5 minutės nuo Naujo
sios Parapijos bažnyčios, šauk 
savininką RE 1-7593.

EAST CLEVELAND-EUCLID & SUPERIOR AVĖ.

SAVINGS
EARN

3‘;%
OPEN EVERY SATURDAY 

UNTIL NOON

SUPERIOR
SAVINGS

FACCOUNTS
IMSUREDTO 

*10,000
HOME AND 

REMODELING LOANS

I. J. SAM A S JEWELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai 

Laiftt'odžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
pasirinkimas.

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

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

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2621

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

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

—T’

LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ. EX 1-1143

Lietuvių Klubo Direkcija, visus lietuvius lr jų draugus, kviečia 

nepamiršti 1958 m. lietuvių klubo.

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

Atsilankę neapsiriksite, visi patogumai Jums.

JAKUBS A SON
FUNERAL HOMES

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

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

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

T
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DIRVA THE FIELD Sveikinimai ir geriausi linkėjimai visiems

Bedakcijos ir administracijas adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Sleveland 3, Ohio.
1-6344, Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GL 1-3976).

Telefonas: IIEndersoi.
JOHN J CARNEY

COUNTY AUDITOR

DAR VIENAS KULTŪRINIS CENTRAS
DR. S. BIEŽIO KALBA, PASAKYTA ČIURLIONIO ANSANBLIO 

NAMŲ ATIDARYME

Išlaikymas lietuvybės išeivijo
je tiesioginiai priklauso nuo mū
sų pačių. Jei mes dėsime pastan
gas, tai ji išsilaikys ilgą laiką, 
nes gyvenant laisvėje, niekas ne

lietuviškiems reikalams, neten
ka abejoti apie išlaikymo gali
mybes. Vienok mūsų visuomenės, 
stambesnė medžiaginė parama 
bus būtina ir reikalinga ilges-

varžo reikštis tautiniai. O nu- niam laikui, kol finansinis spau-

TURĖJOME IRTOKiŲ SEIMO NARIŲ...
Apie Jeronimo Plečkaičio veiklą

Gen. štabo pulk. P. ŽILYS

Ką pasakojo komunistai apie 
tuos ir kitus įvykius

1940 metais bolševikams oku
pavus Lietuvą tos Vilkaviškio 
provokacijos suskambėjo nau
jais akordais. Vieną kartą susi- 
tikau su U. S., kuris man buvo 
žinomas Vilkaviškyje iš 1923 
metų. Jis man pasakė. Tada aš 
dirbau su Jeronimu Plečkaičiu, 
o dabar dirbu su Gira (atseit 
Liudu Gira).

Po to jis pradėjo pasakoti apie 
darbus Vilkaviškyje — komunis
tinės literatūros platinimą, strei
kų organizavimą, ruoštą revoliu
ciją ir t.t. Jie viską darę drauge 
su seimo nariu J. Plečkaičiu, net 
talkininkavę rinkimuose.

Didžiausias jų priešas Vilkių- 
viškyje tada buvęs 2-sis ulanų 
pulkas, ypač pulko vadovybė, 
kuri taip sumaniai trukdžiusi .jų 
darbus.

Kitas panašus įvykis — pasi
kalbėjimas buvo su kitu pulko 
karininku.

— Ar tamsta būsi karininkas 
X?

— Taip aš esu karininkas X.
— Ar tamsta buvai karo lau

ko teismo narys, kuris teisė ko
munistus Vilkaviškyje?

— Taip, aš buvau teismo na
rys.

— Aš ese Y, jūsų nuteistas 
komunistas. Pnsakvk tamsta, 
kodėl jūs buvote i 'Ve kvailiai ir 
mus baudėte mažomis bausmė
mis. Mes buvome jauni, kvaili, 
komunistai idealistai. Ar jūs ma
note, kad mes dirbome dėl tų nu
skurusių, purvinų ir utėlėtų dris
kių rusų komunistų, kurie dabar 
atėję į mūsų tėvynę kankina ir 
žudo mūsų tautą. Tada mes bu
vome jauni ir kvaili idealistai, 
dirbome dėl idėjos, neturėjome 
supratimo apie tikrovę. Bet ko
dėl su mumis tada dirbo senas 
socialdemokratas, seimo narys 
J. Plečkaitis ir kiti jo bendra
minčiai. Jeigu ne jie, mes niekad 
nebūtume buvę komunistais ir 
nebūtume jiems dirbę. Mes drau
ge su J. Plečkaičiu platinome ko
munistinę literatūrą, ruošėme 
streikus, revoliuciją ir padėjome 
Plečkaičiui rinkimų metu. Vi
siems tiems reikalams seimo na
rys Plečkaitis gaudavo pinigus 
iš tos pačios kišenės, kaip ir mes. 
Tas pats iždininkas mokėjo pini
gus Plečkaičiui ir mums.

Reikėjo ne mus jaunus ir kvai
lus teisti, o teisti ir šaudyti sei
mo narį J. Plečkaitį ir jo arti
mus bendradarbius.

Taip kalbėjo lietuvis komunis
tas, išsėdėjęs kelius ar kelioli
ką metų Lietuvos kalėjime, pa
matęs bolševikų režimo tikrovę.

Sekant šį pasikalbėjimą krin
ta į akis du dalykai: senas ko
munistas, kalbėdamas su kari
ninku nė vieno karto nepavarto
jo žodžio draugas ir parodė ne
paprastai didelį respektą karo 
lauko teismui; 2. iš to pasikalbė
jimo aiškėja labai skandalingos 
rinkiminės paslaptys Vilkaviškio 
apskrityje, kurios savo laiku 
"Naujienose” buvo atvaizduotas 
kaipo triumfališkas kairųjų rin
kimų laimėjimas Vilkaviškio ap
skrityje ir katastrofiškas deši
niųjų pralaimėjimas 1926 me
tais (?!).

Dar vienas įvykis. Bolševikams 
okupavus Lietuva, kariuomenė 
buvo pavadinta Liaudies kariuo
mene ir buvo įvesta kariuomenė
je politrukų (politinių vadovų) 
Institucija. !

3-am dragūnų ”G. V.” pulkui j

politrukų buvo paskirtas K. Ka
dangi aš tada buvau pulko vadu, 
todėl pradėjau aiškinti, kas tai 
per vienas tas politrukas K. Iš 
surinktų davinių buvo nustatyta, 
kad jis (K.) būk esąs studentas 
varpininkas. Dėl man nežinomų 
priežasčių politrukas K. į pulką 
neatvyko.

Kiek laiko praslinkus, atvyko 
uniformuotas j aunas vyras ir 
pasisakė, kad jis esąs pulko po
litrukas Savickis. Kadangi 3-me 
dragūnų pulke politruko nėra, 
todėl jis esąs paskirtas laikinai 
eiti ir 3-čio dragūnų pulko poli
truko pareigas.

Politrukas Savickis tuojau pra
dėjo man aiškintis. Pirmiausia 
iis prašė manęs nesistebėti, kad 
jis toks jaunas, vos 22 m. stu
dentas, esąs paskirtas tokioms 
aukštoms pareigoms. Jis esąs tai 
nusipelnęs. Nuo V-tos klasės jis 
pradėjęs dirbti komunistams, 
priklausęs moksleivių, o vėliau 
studentų organizacijai. Jam tekę 
daug dirbti komunistu naudai, 
dažnai rizikuojant pakliūti į sau
gumo rankas. Už tokį sunkų ir 
rizikingą darbą iis gaudavęs tik 
150 litų mėnesiui. (Jei aš neklys
tu Lietuvoje stipendija studen
tams siekė tik 80 litu mėn.?). 
Visa Lietuvos komunistuojančio 
jaunimo laimė buvusi ta, kad jie 
turėjo daug bendraminčių Lie
tuvos socialdemokratų tarpe, ku
rie juos globojo, rėmė moraliai 
ir materialiai, priimdavo pernak
voti, duodavo patalpas susirin
kimams, tuo ypač apsaugodavo 
nuo saugumo or anų akių.

Po to jis išvardino visą eilę to
kių geraširdžių socialdemokratų 
— Kaune, Marijampolėje, Uk
mergėje, Panevėžyje, Šiauliuose,
Palangoje ir t.t.

Politrukas Savickis pradėjo 
įtikinėti mane, kad jeigu ne tie 
gera širdžiai socialdemokratai, 
tai iš lietuvių jaunimo nebūtų 
atsiradę nė vieno komunisto, nes 
jie jokiu būdu nebūtų galėję iš
silaikyti. Esą, mns nuo socialde
mokratų skirianti tik taktika ir 
t.t.

Tada man toks politruko Sa
vickio aiškinimas atrodė gana 
keistokas. Laikui bėgant politru
ko pasakojimas darėsi aiškesnis, 
o dabar komunistų veikėjai Taut- 
kaitei-Poželienei išleidus atsimi
nimus "Keliais keleliais į didįjį

vieškelį” pasitvirtina, kad tai yra 
tiesa.

Iš to seka išvada, kad lietu
vius komunistus Lietuvoje ”ga- 
mino” ne režimas,, o kai kurie 
socialdemokratai.

Jeigu seimo narys J. Plečkai
tis 1923 m. pavasarį Vilkaviš
kio apylinkėje sugebėjo organi
zuoti darbininkų streikus, apie 
kurių skandalingas paslaptis aš 
čia patiekiau žinių, tai panašiai 
tenka vertinti ir Suvalkijos ūki
ninkų streiką, apie kurio skan
dalingas paslaptis 1956 m. "Vie
nybė” Nr. 46, rašė p. Meškaus
kas.

Iš p. Meškausko straipsnio ma
tome, kad Suvalkijos ūkininkų 
streikininkai atsišaukimus spau
sdino Lenkijoje ir Vokietijoje ir 
iš ten gabeno juos į Lietuvą. Ka

CHICAGO IR CICERO
• Kad Olio durys neužsidarytų.

Vargiai ar bus klaida tvirtinti, 
kad velionis Antanas Olis buvo 
pirmutinis ir, kol kas vienintelis 
Amerikos lietuvis, kurs sugebėjo 
atidaryti lietuviams labai daug 
ir labai kietai užskleistų durų 
JAV valstybėje ir tautoje. To
dėl suprantama, kad Amerikos 
lietuviai, be pažiūriu skirtumo, 
yra labai susirūpinę ką nors da
ryti, kad po Antano Olio mirties
tos durys nebūtų vėl lietuviams

dangi tada Lenkijoje ir Vokieti- užtrenktos.
Daug minčių ir daug planų 

yra. Vienas skubus planas apra
šomas čia pat.

• Dr. S. Biežis, A. Lapinskas, 
E. A. Bartkus kreipėsi į Chica
gos lietuvių visuomenę tokiais 
žodžiais:

"Velionio Antano Olio atliktus 
reikšmingus darbus Chicagos 
Sanitariniame Distrikte, kuriam 
jis pirmininkavo per eile metų, 
aukštai i vertino netik Chicaga 
ir visa Amerika, bet tuo pačiu 
atkreipė ypatinga dėmesį ir kiti 
kraštai, šie ir kiti Olio nuopelnai 
iškėlė jj į pačias aukštumas. Jis 
kaip lietuvis atnešė mums ypa
tingą garbę ir pasididžiavimą, 
lis ruošė dar didesnius planus, 
kurių vykdymą, deja, sulaikė 
ankstyva mirtis. Mums, lietu
viams, yra ypatingos reikšmės 
ir tiesioginė pareiga dėti pastan
gas, kad velionio planai būtų 
įvykdyti kaip jis juos ruošė ir 
norėjo.

Tai bus galima tik tuo atveiu,
kai dabartinė Sanitarinio Dis
trikto administracija pilnai jam 
talkinusi, ir vėl bus perrinkta šį 
rudenį.

joje veikė cenzūra, todėl įie at 
sišaukimai buvo spausdinftfrii sv 
tų valstybių vyriausybių cenzū- 
rių žinia. Jeigu Lenkijos ir Vo
kietijos vyriausybių cenzoria 
leido tuos atsišaukimus spaus
dinti ir gabenti i Lietuvą, tai iš
eina, kad Suvalkijos ūkininkų su
kilimas buvo daromas su Lenki
jos ir Vokietijos vyriausybių ži
nia ir nauda.

Netenka aiškinti, kaip tokio 
"streiko” dalyviai yra vadinami 
Kas galvoja, tas žino.

Labai gerai prisimenu buv. ka
riuomenės vado gen. Stanaičio 
pasakymą: "Gėda kam nors sa
kyti, kad turime tokių seimo na 
rių”. Ir pilnai tam pritariu. Iki 
šiol aš to principo laikiausi. Da
bar nuo to principo esu privers
tas atsisakvti dėl to, kad Nau
jienose ryški tokia tendencija: 
buvusius komunistų agentus, 
revkomo sekretorius, komunis
tus, jų simpatikus bei artimus 
bendradarbius, net komisarus 
padaryti Lietuvos režimo auko
mis bei kankiniais, o lietuvius, 
vpač karius-karininkus pristaty
ti visuomenei kaip žmogžudžius, 
galvažudžius, šnipus, teroro ir 
žudymo aktų paruošėjus.

Jeigu skaitytojui kiltų dėl to 
abejonių, tai prašau prisiminti, 
kas buvo rašoma Naujienose apie 
revkomo sekretorių, komunistų 
agentą adv. F. Valiuką, kaip bu
vo niekinamas Lietuvos teismas 
už komunistų: K. Požėlos, Grei- 
fenbergerio, čarny, Giedrio nu
teisimą (prie to dar pridėti šni
po Klesčinsko bylą) ir palyginti 
kaip gerai tuos komunistus ates
tuoja didelė komunistų veikėja 
draugė Tautkaitė-Požėlienė savo 
atsiminimuose.

Visa tai palyginus susidaro pa-
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Tuo tikslu buvo sukviestas lie
tuviškos visuomenės susirinki
mas spalio 17 <1. Atsilankė gau-

tautėti, ypač mūsų jaunuomenei, 
kasdienį daug pagundų. Tačiau 
sąmoningas lietuvis, ir dar turįs 
pakankamai ryžto, nežus lietu
viškai idėjai.

Tvirčiausias pagrindas išlaiky
ti lietuvybei yra mūsų skaitlin
gos patriotinės organizacijos, 
kuriose plačiai ir stipriai reiškia
si lietuvybės idealas. Jose ir silp 
nesnės dvasios lietuviai randa 
atsigaivinimo ir sustiprinimo. 
Todėl be galo svarbu mūsų išei
vijai būti stipriai susiorganiza 
vusiai. Lietuvybė ir bus tiek pa
tvari, kiek bus tvirtos lietuvis 
kos organizacijos.

Vien tik išlaikyti lietuvybę 
dar nepakanka. Reikia ją ugdy
ti, kad pati idėja plėstųsi ir stip
rėtų. šio tikslo siekimui daugiau
sia gali patarnauti mūsų jauni
mas, kurio turime tiek daug ir 
grasaus. Malonu ir džiugu pažy
mėti, kad šis jaunimas, susibū 
ręs į įvairias organizacijas. Kol 
jis bus organizuotas ir ras pa
lankias sąlygas veikti, tol jis bus 
tvirtas ir nenutols nuo lietuvy
bės dvasios, — jis,vis jausis esąs 
lietuviškas.

Dalis mūsų jaunimo yra susi
būręs į įvairius chorus, kurie 
dainuodami lietuviškas dainas, 
patys lietuvybe tvirčiau persi
ima ir mūsų visuomenę lietuviš
kumu žavi.

Iš daugybės lietuviškų chorų, 
į pačias pirmąsias eiles yra iški
lęs LTM Čiurlionio Ansamblis, 
kuris savo darbais yra nusipel
nęs pagarbos, didelio dėkingumo 
ir visokeriopos paramos.

Daugelis lietuvių organizacijų 
ir dabar neturi atitinkamų patal
pų našiam veikimui. Čiurlionio 
Ansamblis iki pastarojo laiko ir
gi nebuvo išimtis. Įsigyjimas 
šių kultūrinių namų buvo drą
sus žygis, kurį tik reikia svei
kinti ir linkėti gražios ateities, 
šie namai, reikia manyti, sustip
rins patį Ansamblį ir užtikrins 
jo gyvavimą.

šie namai pareikalaus daug 
rūpesčio, darbo ir medžiaginio 
pajėgumo. Tačiau, žinant Čiurlio
nio Ansamblio vadovybės ryž
tingumą, paties Ansamblio popu
liarumą ir nuoširdų atsidavimą

ir pasikalbėjo apie sukakties rei
kalus. Sukaktuvininkas mielai 
priėmė šią mintį ir pažadėjo ren
giamame bankete dalyvauti kar
tu su savo žmona. Taip pat pa
žadėjo atvykti ir sukaktuvininko 
motina, šiuo metu gyvenanti Cle
velande.

Bankete dalyvaus visa eilė bu
vusių žymiųjų Amerikos lietu
vių sportininkų ir vietos ameri
kiečių sporto bei spaudos atsto
vai.

Kadangi bilietų skaičius yra 
gana ribotas, norintieji patekti 
į šį pobūvį, raginami juos įsigyti 
iš anksto. Bilietus galima gauti, 
kreipiantis į banketo rengimo 
komiteto narį Edvardą šulaitį, 
1330 So. 51st Ave., Cicero 50, 
III., tel. OLympic 6-1357.

dimas išsilygins. Ir kas parems 
jų namus, tas parems lietuvybės 
išlaikymo darbą.

Aukštai vertindamas Čiurlio
nio Ansamblio patriotizmą ir jau 
atliktus darbus, Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje davė pagrin
dinį įnašą pirkimui šių reikalin
gų namų, čia man ypatingai ma
lonu pažymėti, kad SLA Pildo
moji Taryba vadovavosi grynai 
patriotiniais principais, o ne in
vestavimo pelno siekiant. Duota 
galimos lengviausios sąlygos, ko
kių patsai Ansamblis pageidavo.

Nebūsiu perdėjęs pareikšda
mas, kad šiuo aktu Susivieniji
mas atliko dar vieną, iš praei
tyje daugybės patriotinių dar
bų. Ir šia, taip reikšminga ir ne
paprasta proga, SLA Prezidento 
Povilo Dargio pavedimu ir visos 
Pildomosios Tarybos nariu var
du, turiu ypatingos garbės bei 
malonumo širdingai pasveikint 
Čiurlionio Ansamblio vadovybę, 
jo visus narius ir visus jiems 
teikusius bet kokią pagalba su 
taip dideliu kultūriniu laimėji
mu. Noriu palinkėti geriausių 
sėkmių dirbti lietuviškoje veik
loje, kuriai dabar susidarė pato
gesnės sąlygos esant po savu sto
gu. Tuo pačiu tegul bus man leis
ta taip pat pasveikinti visas Cle
velando patriotines organizaci- 
ias, kurioms šių namų durys bus 
visada atdaros palankiau dirbti 
savo darbus.

Naudodamasis šia proga noriu 
kreiptis ir į kitas lietuvių kolo
nijas, mažas ir dideles, neturin
čias panašiu namų, imli pavyzdi 
iš Čiurlionio Ansamblio ir juos 
isigyti. Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje noriai talkins viso
mis- išgalėmis. Prsisteigę nuosa
vu kultūrinių centrų, mes padė
sime tvirtesnį pagrindą lietuvy
be išlaikyti ir sudarysime palan
kesnes sąlygas mūsų jaunimui 
reikštis.

sus būrys lietuvių. Atsilankė ir 
tokie, kuriuos retai kur kitur 
gali sutikti.

• Olienė, Vanagaitienė ir Dr. 
Dirmeikis buvo tame susirinki
me. Savaime suprantama, čia bu
vo ir ponia Biežienė ir kėlė labai 
sveikų sumanymų, kurie vėliau 
buvo priimti. Buvo ir dviejų 
ALT S-gos skyrių pirmininkai: 
Chicagos dail. Petras Vėbra ir 
Cicero, inž. Gediminas Biskis 
(laikinai pavaduojąs inž. Varia- 
kojį. Matėsi čia inž. Bakšys (bu
vęs Chicagos skyriaus pirminin
kas ir dabartinis vicepirminin
kas), buvo p. šulaitis iš Cįcero 
(skyriaus sekretorius) ir, žino
ma, daug kitų, kurių pavardžių 
nesuspėjau nugirsti. Bet ponią 
Mačiuikienę reikia atskirai pa
minėti. Tai retos energijos ir pa
jėgumo asmuo. Nepraleidžia nė 
vieno svarbesnio lietuviško įvy
kio nedalyvaudama ar neparem- 
dama savo auka.

• Antanas Lapinskas, buvęs 
Amerikos Lietuvių Tautinės Są
jungos pirmininkas ir dabar cen
tro valdybos iždininkas, kalbėjo 
labai trumpai, bet aiškiai ir la
bai vaizdžiai. Jis atsakė į klausi
ma, ką daryti, kad Amerikos po
litikai -— ne lietuviai pradėtų 
rimtai skaitytis su lietuvių rei
kalavimais ir remtų Lietuvos 
laisvinimo reikalą. Lapinskas 
nurodė, kad mes savo skaičiumi 
negalime užimponuoti. Mes ne
same vienoje vietoje — esame 
visur po truputį išbarstyti. Tai 
didelis minusas. Bet Lapinskas 
nurodė, kaip tą didelį minusą ga
lima paversti į didelį pliusą. La
pinskas sako: kiekybę turi atsto
ti kokybė. Kitais žodžiais sakant, 
kiekvienas lietuvis, kur jis be
būtų, turi labai aktyviai daly
vauti partijoje — pagal Lapins
ką — Amerikos respublikonų 
partijoje. Bet kaip dalyvauti, ką 
daryti? Svarbiausia: turi pats, 
su visa šeima balsuoti ir kitus 
raginti balsuoti. O svarbiausia 
apie tai turi žinoti tavo precinct 
captain. Taip darydamas įsigysi 
itakos ir kai reikės, galėsi svariai 
paremti lietuviškus reikalus ar 
lietuvišką kandidatą.

• Inž Eugenijus Bartkus, Ame
rikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
pirmininkas, pasiūlė penkių 
straipsnių programą, kuri, su
trauktai sakant, yra šitokia. 
Tuojaus įsijungti į propogandos 
vajų už respublikonų kandida
tus. Padėti ir darbu ir lėšomis. 
Jo pasiūlymas dar buvo papildy
tas: po rinkimų tuojau padarvti 
susirinkimą ir nutarti ka toliau 
daryti. Bartkaus pasiūlymai su 
šituo papildymu, ir buvo priimti.

Julius šakelė

AMERIKOS 
LIETUVIAI 

ir angliškųjų skolinių
ŽODYNAS

Knyga, kurios visi laukė, bet 
labiausiai tai Valparaiso Univer
siteto ir kitų universitetų bei ko
legijų buvusieji lietuviai studen
tai. Ji yra pirmoji knyga, kurio
je plačiai aprašomos aukštosios 
mokyklos, lankytos senosios 
Amerikos lietuvių inteligentijos; 
aprašomi ir veikusieji tose mo
kyklose lietuvių kalbos kursai; 
aprašoma ir pati inteligentija. 
Be. to, daug pasakyta apie tuo
metinės lietuvių spaudos kalbą, 
apie privatines ir parapines mo
kyklas, kuriose buvo dėstoma 
ietuvių kalba. Antroje knygos 

dalyje eina Angliškųjų skolinių 
žodynas, kuriame daug duodama 
gyvosios kalbos pavyzdžių, labai 
aiškiai parodančių šnekamąją 
Amerikos lietuvių kalbą.

Knyga didelio formato, 366 
psl., kietais viršeliais, gerame 
popieriuje, kaina tik $5.00. Ra
šykite: Dr. Alg. Margerls, 3325 
S. Halsted St., Chicago 8, III.

vaiz-sibaisėtinai 
das.

Taip pat prašau skaitytoją pri
siminti, kaip Naujienose skaity
tojui pristatomi buvusieji Lietu
vos kariuomenės vadai ir kaip 
gražiai jose rašoma apie draugo 
Stalino paskirtą Liaudies kariuo
menės vadą komunistą draugą 
gen. Baltušį-žemaitį, bei buvusį 
1919 m. Panevėžio (o gal Kauno 
gubernipos?) karo komisarą 
draugą Vitkauską (gen. Vitkaus
ko brolį). Ir tas pats Jeronimas 
Plečkaitis Naujienose pristato
mas, kaip didvyris (už bango 
apiplėšimą?) ir lietuviško režimo 
kankinys.

skandalingas

Kad tokius ir panašaus turinio 
straipsnius spausdina (ir rašo!) 
Naujienų redaktorius, tai jo gar
bės ir sąžinės dalykas, bet ka
dangi tas pats redaktorius nešio
ja Amerikos Lietuvių Tarybos 
sekretoriaus titulą, tai reikalas 
atrodo labai skandalingai.

(Pabaiga)

GREITAI • GERIAUSIAI • LENGVAI

PINIGAI Į
LIETUVĄ

10 Rublių už 1.—
Mokestis $5.—- iki $50.00

PILNAI GARANTUOTA
KVITAS PARŪPINAMAS 

EXPRESU PER 2 SAVAITES

GRAMERCY
744 Broad Street 

Newark 2, Wcw Jersey, U.S.A.

Leista Bankų Dept. 
ir apdrausta.

J. š A R K I O - ž U K A U S K O 
SUKAKTIS

Buvusiam pasaulio bokso meis
teriui Jack Sharkey — Juozui 
Žukauskui šiemet sukaks 40 me
tų nuo jo sportinės karjeros pra
džios. šios sukakties paminėji
mui Chicagoje yra rengiamas 
banketas, kuris įvyks lapkričio 
mėn. 23 d. Sharko’s restorane, 
6301 W. 63 St.

Pobūvį rengia specialus komi
tetas, sudarytas iš Šarkio drau
gų ir sporto darbuotojų. Vienas 
to komiteto narių J. Jakubs-Ja- 
kubauskas neseniai viešėjo pas 
J. Šarkį, gyvenantį Epping vieto- 
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