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SOVIETAI PLEČIA ŪKINE OFENZYVA
Tačiau galutino laimėjimo ūkinėje kovoje su 

Vakarais vargu ar begali tikėtis
1957 m. Chruščiovas paskelbė 

amerikiečiams - o su jais drau
ge ir visam pasauliui - karą, 
karą taikoje, Ūkinių lenktynių ka
rą.

Tuoj pat buvo pradėta ofen
zyva visais frontais. Maskvos 
aerodrome galima kas dieną, net 
kas valandą, matyti tos ofenzy
vos "kareivius", kartais pavie
nius, kartais su šeimomis, su 
lagaminais ir ryšuliais laukian
čius savo "žygio”. Pagrindinė 
ofenzyvos kryptis nukreipta į 
Tolimuosius ir Artimuosius Ry
tus, nors veikiama visame pa
saulyje, tik gal su mažesniais 
rezultatais.

Lėktuvai, pakylą iš Maskvos 
didžiajai ofenzyvai, neturi bombų 
ir šaunamųjų ginklų. Jų įgulos 
nesusideda iš parašiutininkų ir 
partizanų. Šios sovietų ofenzy
vos kareiviai yra inžinieriai, 
technikai, prekybos specialistai. 
Vietoj ginklų jie gabenasi planus 
ir brėžinius. Kiti lėktuvai ga
bena pagalbinius dalinius į jau 
užimtąsias pozicijas. Indai, egip
tiečiai, afrikiečiai, balti ir spal
voti, Sovietijoje apmokyti vyksta

Mirė generolas 
George Marshall

Spalio 16 d. Washingtone mirė 
armijos generolas George C. 
Marshall. 78, buvęs JAV gene
ralinio štabo viršininkas n Pa
saulinio karo metu. Po karo jis 
buvo valstybės sekretoriumi.Tuo 
metu ji paruošė pagalbos Vakarų 
Europai programą, žinomą Mar- 
shallo plano vardu. Už ją 1953 
m. jam buvo suteikta Nobelio 
taikos premija. Vėliau jis prez. 
Trumano administracijoje turėjo 
gynybos sekretoriaus postą, buvo 
specialiu prezidento įgaliotiniu 
Kinijos reikalams, ir susilaukė 
daug kritikos, ypač iŠ Kinijos 
nacionalistų pusės, kad savo ne
apdairumu padėjęs komunistams 
užgrobti Kiniją. Nepaisant klaidų, 
jis laikomas vienu iŠ didžiausių 
JAV karinių ir civilinių vadų 
šiame šimtmetyje.

♦ Buvusi Hollyvoodo žvaigždė 
Grace Kelly, dabar Monaco prin
cesė, tuo pačiu gaudama 24 kil
mingus titulus, grafienės, mar
kizės, baronės ir kunigaikštie
nės, su vyru Rainier buvo pri
imta Prancūzijos prezidento de 
Gaulle. Monaco kunigaikštija, 
nors yra Prancūzijos teritorijo
je - apimanti 21 km. plotą su 
25000 gyventojų, iš kurių tik 4000 
turi Monaco pilietybę - yra tikras 
rojus, nes jos gyventojai nemoka 
jokių mokesčių ir atleisti nuo 
karinės prievolės tol, kol turės 
princą. Gi Grace jiems "pado
vanojo" įpėdinį, kuris dabar jau 
19 mėnesių.

Alice Stephens choras Šiais metais ruošiasi švęsti 30 muzikinės veiklos metų sukaktį. Nuotraukoje 
choristės atlikusios koncertinę programą Balfo koncerte Chicagoje. Prie pianino G. Lavner, Chicagos 
Lyric operos dirigentas. V. Noreikos nuotrauka

kovoti sovietų naudai ir garbei.
♦

Vienas šio "karo taikoje" prie
tilčių yra Bhilai, centrinėje In
dijoje. Per tūkstantį sovietinių 
inžinierių ir specialistų staty
bininkų ten vadovauja milžiniško 
plieno fabriko statybai. Per 
60,000 indų vykdo jų nurodymus. 
Sovietija davė pinigų ir paruošė 
planus. Indija parūpino darbinin
kų armijas. Medžiaga ir įrankiai 
ateina iš Sovietijos. Sunkveži
miai, vilkikai ir žemkasės, tie
sa, atgabentos iŠ JAV, bet kas 
į tai bekreips dėmesį, kai baigta 
statyba liudys sovietinį "drau
giškumą ir brolišką pagalbą".

Jau dabar milžinišku triukšmu 
propaganda apie tą "socialistinę 
statybą" trimituojama iki men
kiausios indo lūšnelės, tarytum 
Bhilai būtų vienintelis plieno fab
rikas, kurį Nehru statydinasi. 
Faktiškai jis tėra vienas iš kelių, 
kuriuos pastatyti Indija atidavė 
užsienio firmoms.

Rourkeloje jau pradėjo veikti 
vokiečių firmų pastatytas fab
rikas. Duryapure anglai pastatė 
plieno fabriką, kuris didesnis, 
negu Bhilai ir Rourkela. Seniau
sias Indijos plieno fabrikas, ku
ris veikė jau prieš Indijos nepri
klausomybę, dabar modernizuo
tas ir pagerintas. Čia amerikie
čiai atrėmė sovietų ofenzyvą ir 
davė reikalingų pinigų.

• Bet Indijos ambicijos iŠ karto 
pasistatydinti tris plieno fabri
kus perviršijo indų organizaci
nius sugebėjimus. Visur atsirado 
transporto sunkumų, o iŠ dalies 
komunistų įtakoje esanti trans
porto darbininkų unija talkinin
kavo sovietams. Bet, nepaisant 
tų sunkumų, Vakarams pasisekė 
sovietus prisivyti.

♦

Kiekvienam aišku, kad Krem
lius tokį plieno fabriką indams 
už dyką nepadovanoja. Tačiau 
jo kaina yra Žymiai pigesnė,už 
skolą reikalaujama tik 2.5%, kas 
žymiai skiriasi nuo Vakarų rei
kalaujamų 6.3%. į piniginį pelną 
sovietai nekreipia dėmesio, jų 
svarbiausias tikslas išstumti Va
karų konkurentus. Su 2.5% pa
lūkanomis pasaulinis bankas, be 
abejo negali konkuruoti. Be to, 
Vakarai, skolindami pinigus, rei
kalauja, kad tie pinigai būtų su
naudoti tik būtinai reikalingiems 
projektams, o Sovietija testato 
sąlygą, kad pinigai nebūtų pa- 
naudo prieš ją pačią.

Todėl Kremlius neretai Ame
rikoje pirktąsias medžiagas per- 
parduoda ūkiškai atsilikusiems 
kraštams, kad tik Vakarus iš
jungus iš konkurencijos ir pasi
rodžius duosnesniais už juos. 
Sovietija per pastaruosius kele
rius metus su 2.5% palūkanų 
dvylikai metų paskolino: Egip
tui - 500 miL dol., Syrijai - 167 
miL, Irakui - 138 miL, Ceilonui 
- 60 miL, Indonezijai - 100 mil.

Prekybos stiprinimas su Art. 
Rytų kraštais yra kitas sovie
tinės ofenzyvos pagrindinis tiks
las. Čia naudojama itin refinuota 
taktika. Visus gaunamuosius 
įrengimus tegali aptarnauti ir 
taisyti tik sovietiniai technikai. 
Taip neseniai iš varžybų buvo 
išstumta Vak. Vokietija, kai ta
rėsi su Egiptu dėl laivų sta
tyklos. Sovietai pareiškė Nasse- 
riui, kad anksčiau duotieji laivai 
tegali būti remontuojami tik so
vietų statytose dirbtuvėse. Pri
spaustas Nasseris atidavė už
sakymą sovietams. (Vėliau, kai 
jis nenorėjo šokti pagal Krem
liaus dūdelę, sovietiniai inžinie
riai buvo atšaukti. Egiptiečių ap
mokymas naudoti sovietinius 
sprausminius lėktuvus ir povan
deninius laivus nutrūko ir sukėlė 
Nasseriui nemaža rūpesčio).

Ir Sirijoje sovietai yra pa
siekę laimėjimų. Pasaulinis ban
kas pasiūlė paskolą su 5% ir 
norėjo kontroliuoti pinigų panau
dojimą. Maskva pasiūlė 157 mil. 
doL su 2,5% dvylikai metų - be 
kontrolės (bent oficialiai, nes 
praktiškai Kremlius apie jo pi
nigų panaudojimą yra visada ge
rai painformuotas). Sovietija pa
žadėjo išpildyti Sirijos troški
mus: tiltai per Eufratą, užtvan
kos, 650 km geležinkelio linija 
tarp Latakijos ir Turkijos parei
kalavo matavimų, ir taip Sovie
tija "tarp kita ko" susirinko vi
sus krašto topografinius duome
nis.

Neseniai nepriklausoma tapu
sios Gvinėjos prekyba su Sovie
tija siekia 30% visos krašto pre*. 
kybos. Sovietija Gvinėjai moka 
aukštesnes kainas ir nevengia 
pirkti prekes, kurių jai nereikia, 
bent tokia apimtimi.

Olandams pasitraukus iš In
donezijos, sovietai tuoj pat įkėlė 
koją ir ten, perimdami visą su
sisiekimą tarp salų.

♦

Sovietiniai batalionai Šiame 
kare tebepirmauja, bet Šis pre
kybos karas neturi nieko bendra 
su ankstesnių prekybos karų 
strategija ir taktika, jei neminimi 
piratų laikai.
Tačiau galutinio laimėjimo 

Ūkinėje kovoje su Vakarais so
vietai vargu ar begali tikėtis. 
Pati Sovietija tebėra vystymosi 
stadijoje, ypač kalbant apie kas
dieninio pareikalavimo ir len
gvosios pramonės sritis, ir vis 
audringesnis sovietinio gyventojo 
troškimas turėti moderniosios 
civilizacijos reikmenų jau Šian
dien verčia Kremlių riboti fi
nansinę ekspansiją, kad nesukė
lus neramumų pačioje Sovieti
joje. Nes, siekiant sutvirtinti po
zicijas, kurias Sovietija laimi 
propagandiniais kreditais ir ūki
ne pagalba, pirmoje eilėje rei
kalingas politinis pastovumas ir 
savoje imperijoje, (tp)

"Prieauglio ne perdaug, bet didesnio kritimo nesijaučia...", sako muzikas A. Mikulskis, Čiurlionio 
Tautinio Meno Ansamblio ilgametis meno vadovas ir dirigentas, šiomis dienomis švenčiąs 50 metų 
amžiaus sukaktį. Ta proga Clevelando lietuvių visuomenė spalio 24 d. Čiurlionio namuose ruošia 
jam pagerbimą. Dirvos nuotrauka

ŽMOGUS, KURIS VISA SAVO GYVENIMĄ 
PAŠVENTĖ ČIURLIONIO ANSAMBLIUI

Vakaras pas Alfonsą Mikulskį
Muzikas A. Mikulskis sulaukė 

50 m. amžiaus. Gimė jis 1909 
spalio 14 Daglienų k., Pušaloto 
vis., Panevėžio aps.

Chorų ir orkestrų dirigentas 
Kaune, Klaipėdoje, Vilniuje ir 
kitur, A. Mikulskis betgi plačiau
siai išgarsėjo su M.K. Čiurlionio 
Tautinio Meno Ansambliu. Jis 
jo įkūrėjas, ugdytojas ir nuola
tinis meno vadovas bei dirigen
tas.

Šia proga nedera užmiršti to 
lemtingo vaidmens, kurį Ansam
blis atliko Tėvynėje ir išeivijoje. 
Lietuvoje okupacijų metais Čiur-

Paslaptinga mirtis ukrainiečių 
nacionalistų vado Banderos

Vokietijoje, viename Muenche
no priemiestyje, neaiškiomis ap
linkybėmis tragiškai mirė Stepan 
Bandera, Ukrainos nacionalistų 
vadas ir kovotojas dėl nepriklau
somos Ukrainos per II Pasaulinį 
karą ir po jo. Jis rastas nukritęs 
nuo laiptų, ir nėra jokių jo mir
ties liudininkų. Vokiečių policija 
tirianti jo mirties aplinkybes, 
bet ligi Šiol neradusi jokių įro
dymų, kad jis buvo nužudytas.

Bendera su dviem ukrainie
čiais nacionalistais 1936 m. buvo 
nuteistas mirti už dalyvavimą 
sąmoksle nužudyti Lenkijos vi
daus reik, ministerį B. Pierackį. 
Mirties bausmė buvo pakeista 
kalėjimu iki gyvos galvos, iš 
kurio jį išvadavo vokiečių inva
zija 1939 m. Tada jis įkūrė Ukrai
nos Nacionalistų Organizaciją 
(OUN), kuri, vokiečiams užpuo
lus Sovietiją 1941 m. buvo pa
versta pusiau karine organiza
cija. 1941 birželio 30 jis pro
klamavo nepriklausomą Ukrainą 
ir sudarė vyriausybę Lvove. Vo
kiečiai iŠ pradžių ją toleravo, 
bet, kaį jie pasiūlė Banderai 
kolaboruoti ir tas atsisakė, jį 
su kitais nacionalistų vadais įki
šo į Sachsenhauseno koncentra
cijos lagerį. Paleistas iŠ Sach
senhauseno 1944 m. rugsėjy,Ban
dera grįžo į Ukrainą ir tęsė 
kovą dėl Ukrainos nepriklauso
mybės. 1947 m. jis su keliais 
pagelbininkais prasiveržė į Vo
kietiją ir Čia pradėjo organizuoti 
OUN užsieninius dalinius.

Nuo 1950 m., kada rusams 
pasisekė sunaikinti Ukrainos su
kilėlių armijos Štabą, jo veikla 
Vokietijoje ribojosi antikomu
nistinio laikraščio leidimo. Bet 
jo gyvybei grėsė pavojus iŠ so-

VIKTORAS MARIŪNAS

lionis Mikulskio gudriai parinkta 
dainų programa palaikė kovos 
nuotaikas ir žadino laisvės vil
tis. Tremtyje Ansamblio nuola
tinės gastrolės po visas tris 
vakarines zonas davė ne tik tau
tinės kultūros ugdymo ir pro
pagandos vertingų vaisių, bet tu
rėjo ir labai reikšmingos socia
linės bei visuomeninės įtakos. 
Daug kur po Čiurlionio koncertų 
stovyklų globos organai mūsų 
tautinei grupei pasidarydavo ir 
palankesni, ir dosnesni. Ypačiai 

vietinių agentų pusės iki pat tra
giškos mirties.

♦ Garsusis Japonų dailininkas 
Foujita, kuriam yra 73 metai, 
nuolat gyvenąs Paryžiuje, pra
ėjusią savaitę Reimso katedroje 
priėmė krikšto sakramentus.įvy
kis buvo filmuojamas ir fotogra
fuojamas 97 fotografų. 

"Pažangaus" Amerikos lietuvio baisus sapnas...

prancūzų zonos tautiečiai stip
riai juto Ansamblio gelbstinčią 
ranką jų kasdieninės buities ke
liuose ir posūkiuose.
Reikšmingų kultūrinio ir visuo

meninio darbo nuopelnų turintį 
sukaktuvininką aną vakarą su bi
čiuliu J. P. Palukaičiu susibau- 
dėva aplankyti jo namuose, ty
liame ir pavėsingam Bratenahlio 
kaime. Man rūpėjo padaryti pa
sikalbėjimą Dirvai, Palukaičiui 
- nufotografuoti.

Savo klausimais pašnekesį 
bandžiau įvesti į bendresnį vi
suomeninio gyvenimo lauką, bet 
tai ne taip jau greitai sekėsi. 
Maestro atsakymuos skambėjo 
Čiurlionis ir liaudies daina, kon
certai ir dirigentai, meliodijos 
ir harmonijos, kadencijos ir ka
nonai.
Mikulskį reikia gyvą girdėti, 

kad pajustum, kokia fanatiška 
meile jis rūpinasi, džiaugiasi 
ir didžiuojasi tautos brangiuoju 
palikimu - liaudies daina ir savo 
paties kūriniu - Čiurlionio An
sambliu. Neturiu jokių vilčių jo 
nuotaikas sugauti į savo rašinį, 
nuotrupom sugrėbstytą iš išsa
mių ir karšto kvapo atsakymų.

(Nukelta į 3 psL)
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Ką padarėte vienam iš jų, 
man padarėte...

Ilgesnį laiką bedirbant 
amerikiečių tarpe nuolat 
teko juos informuoti apie 
lietuvių pastangas išlais
vinti savo kraštą, padėti 
vargan patekusiems. Nuro
džius skaitlingas lietuvių 
organizacijas, mūsų spau
dą, veikėjus ir veiksnius, vi
sad sukeldavai nusistebėji
mą.

Vienas iš nuostabesnių 
mūsų lietuvių darbų pa
vergtai Tėvynei yra orga
nizuota šalpa: Bendrasis 
Amerikos Lietuvių šalpos 
Fondas, vadinamas Balfu. 
jau penkioliką metų Ame
rikos lietuviai deda dolerius 
Į Balfo kasą, iš kurios sru
vena pagalba tremtiniams 
ir kankiniams.

Pačioj pradžioj į tą Fon
dą pateko ir buvo išskirsty
tos gerokos valdžios pinigų 
sumos bei Amerikos Epis
kopato dovanos Balfui. 
šiandien Balfas priverstas 
išsilaikyti ” ant savo kojų”, 
o tam reikia bent 100,000 
dolerių metams. Amerikos 
valdžia dovanai duoda tik 
maisto, kuris nuvežamas V. 
Vokietijoj esantiems trem
tiniams.

Daugelis iš mūsų gauna 
įvairių įvairiausių privati
nių prašymų, kuriais renka
ma šalpa įvairiems tiks
lams. Visos tokios aukos 
yra kilnios ir gražios, neno
riu jų čia pasmerkti ar kri
tikuoti. Tačiau mūsų gra
žiausioji lietuvio auka yra 
kenčiančiam bevardžiui lie
tuviui, nes ji ir išplaukia iš 
Dekalogo ketvirtojo įsaky
mo ir riša mus su Tėvų že
me.

Suprantama, yra daug 
vargo New Yorke ir Cleve
lande ir kitur JAV, tačiau 
tą vargą nesunkiai įveikia 
vietos amerikiečių instituci
jos. Tuo tarpu lietuvio var
geli Lietuvoj, Lenkijoj ar 
Sibire — mažina tik Ameri
kos lietuvis.

Yra kilnu aukoti misijų 
kraštams ar religinėms or
ganizacijoms, tačiau jos 
apeliuoja į plačias pasaulio 
katalikų mases. Lietuva yra 
sunkesnėje, negu misijų 
kraštai, būklėje, lietuvis di
desniam varge, negu Indijoj 
pagonis ar Afrikoj negras, 
nes jis prislėgtas raudona 
bolševiko letena ir paliktas 
savo kančios likimui. Tik 
Amerikos lietuvis yra jo 
viltis, todėl Amerikos lietu
vis į tautos kankinį, o ne 
kur kitur turi nukreipti sa
vo pagalbos ranką, visas 
šalpos lėšas.

žmogiškumo pradas ver
čia mylėti artimą: gelbėti 
tėvą, motiną, sesę, brolį. 
Lietuvis tai atlieka didžiu 
ir girtinu uolumu, pasiųsda
mas artimiesiems rūbų, 
maisto ir vaistų paketus. 
Amerikos lietuviai tam 
tikslui kasmet išleidžia virš

Dukart savaitinis, leidžia
mas VILTIES. Amerikos Lie
tuvių Spaudos ir Radijo D-jos 
(Inkorp. ne pelnui), 6907 Su
perior Avė., Cleveland 3, 
Ohio.
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* ■— HEnderson 1-6344.

Išeina Clevelande pirma
dieniais ir ketvirtadieniais.

Vyr. .redaktorius: Balys 
Gaidžiūnas.

Antros klases siuntos pri
vilegija suteikta Clevelande, 
Ohio.

Prenumerata metams, iš 
anksto mokant $8.00. Įsteig
tas 1915 metais.

Atsk. Nr. kaina 10 centų.

pusės milijono dolerių. Tai 
labai kilnu ir žmogiška.

Tačiau yra dieviškoji ar
timo meilės pusė, kai lietu
vis gelbsti lietuvį vien tau
tinio jausmo vedamas. Siun
čia penkines-dešimkę j ben
drą fondą, kad iš ten išeitų 
pagalba nežinomam lietu
viui.

Kasmet Amerikos lietu
viai tam tikslui duoda per 
šimtą tūkstančių dolerių, ir 
tai yra dieviška, nes niekas 
juk nesitiki jokio atpildo, 
specialios padėkos ar rek
lamos.

Gelbėdamas mamą, sesę, 
brolį, aš tikrai grąžinu 
jiems skolą; gelbėdamas 
nežinomą lietuvį kankinį, aš 
atsiliepiu į Dievo balsą: 
”Ką padarėte vienam iš jų, 
man padarėte”.

Balfo šalpos darbams lė
šos telkiamos tautiečių ypa
tingu pasišventimu ir pasi
aukojimu. Tad jų darbą, 
rinkėjų, komitetų ir Balfo 
skyrių veiklą paremkime vi
sais būdais, nes tai dieviš
kas ir kilnus darbas.

Kun. L. Jankus

♦ Amerikos atominės energi
jos komisijos pirmininkas Mc 
Cone apžiūrėjo sovietų atominj 
ledlaužį "Lenin", dalyvaudamas 
trumpame plaukiojime ir susi
pažindamas su įrengimais. Tai 
pirmas Žingsnis į atominį ben
dradarbiavimą tarp rusų ir ame
rikiečių.

♦ Du amerikiečių laivai, Ar
gentina ir Brazil, ateinančią va
sarą palaikys reguliarų susisie
kimą tarp Amerikos ir Rusijos 
uostų. Tai pirmą kartą po 20 
metų laivams su Amerikos vė
liava bus leista įplaukti į sovietų 
uostus. Be Leningrado, laivai 
Žada sustoti ir Rygoje.

Argentinoje dabar pavasaris. Argentinos Balso leidėjas Pranas 
Ozinskis su žmona (kairėje), nusifotografavęs su svečiais iš Bra
zilijos, siunčia linkėjimus ir ruošiasi pasitikti Bachunus, kurie 
išvyksta ilgon kelionėn po Pietų Amerikos valstybes.

VILTININKAI... 2 DR. J. PUZINAS

Pirmas Vilties numeris pasirodo 
1907 m. spalio 16 d.

Kunigėi, kurie tais laikais su
darė didelę lietuviškosios inte
ligentijos dalį, 1889 metais įstei
gė atskirą laikraštį - Žemaičių 
ir Lietuvos Apžvalgą. Laikraštis 
buvo gana plačiai skaitomas,bet 
griežti pasisakymai prieš Varpą 
pagilino ryšį tarp pasauliečių 
ir kunigų. Tat nepatiko ir! kai 
kuriems kunigams, todėl kun. 
Juozas Tumas - Vaižgantas ėmė
si leisti nuosaikesnį katalikų lai
kraštį. - Tėvynės Sargą, kuris 
ėjo 1896 - 1904 metais. Iš vei
kėjų, susibūrusių apie Tėvynės 
Sargą, 1904 susidarė politinė gru
pė - krikščionys demokratai.Tuo 
būdu XIX amžiaus pabaigoje ir 
XX amžiaus pradžioje susikūrė 
įvairios mūsų visuomenės sro
vės.

Toks visuomenės susiskaldy
mas buvo normalus reiškinys, 
nes ir kituose kraštuose vyko 
panaši diferenciacija. Tačiau tais 
laikais, kai teko kovoti sutelkti
nėmis pajėgomis su rusų oku
pacija, dažnai trūkta reikiamos 
vienybės. Besiskirstant visuo
menei partinėmis srovėmis, ir 
tautinininkams darėsi aktualu tu
rėti savo organą, per kurį ga
lėtų skleisti savo pažiūras į 
būsimą jį Lietuvos gyvenimą.

Pradžioje tautininkų ideologi
jos žmonės spietėsi apie Aušrą; 
jai sustojus, dalis vėlyvesnių tau
tininkų dirbo Varpe, o kai kurie 
kunigai (pavyzdžiui, kun. Juozas 
Tumas) Apžvalgoje ir Tėvynės 
Sarge. IŠ pradžių kun. J. Tumas 
ir Antanas Smetona bandė su
telkti vidurio srovės Žmones 1904 
metų gale pradėjusiam eiti pir - 
majame lietuvių dienraštyje 
"Vilniaus Žinios", kurias leido 
ir redagavo inž. Petras Vileišis. 
Jis nesigailėjo savo turimų pi
niginių išteklių dienraščiui leis
ti.

į darbą buvo įtrauktos geriau
sios ano meto spaudos pajėgos: 
Povilas Višinskis, Jonas Jablon
skis, Antanas Smetona, kun.Juo
zas Tumas, Kazys Puida ir visa 
eilė kitų. Tačiau dienraščio lei
dimas susilaukė didelių sunku
mų. Petro Vileišio lėšos tirpte 
tirpo, ir 1907 metų balandžio 
7 dieną Vilniaus Žinios sustojo.

Sustojus dienraščiui, atsirado 
didelė spraga lietuvių kultūrinia
me gyvenime. Tada Antanas Sme
tona ir kun. Juozas Tumas, dirbę 
Vilniaus Žinių redakcijoje, bandė 
tą susidariusią spragą užkišti. 
Pasitarimuose Kaune ir Vilniuje, 
kur dalyvavo gana įvairių įsiti
kinimų pasauliečių ir keletas ku
nigų, dar bandyta tartis su P. 
VileiČiu Vilniaus Žinių perėmi
mo reikalu, bet derybos baigėsi 
nesėkmingai. P. Vileišis reika
lavo gana stambios sumos už 
laikraščio vardo perleidimą, o 
organizatoriai nesitikėjo sutelkti 
pakankamai lėšų dienraščiui iš
laikyti. Tada nutarta leisti naują, 
nesrovinį laikraštį visuomenės 
sudėtomis lėšomis.

Branduolį naujam laikraščiui 
leisti sudarė: dr. J. Basanavi
čius, kun. A. Dambrauskas, Po
vilas Matulionis, kun. V. Miro
nas, kun. K. Olšauskas, A. Sme
tona, dr. Stonkus, dr. Rokas Šliu
pas, kun. J. Tumas, ir kun. 
V. Urbonavičius.

J. Tumas, kuris turėjo daug 
pažįstamų,ypač kunigų, Įvairiose 
vietose, važinėjo po Lietuvą ir 
telkė dalininkus į Vilties ben
drovę. Gana trumpu laiku įsi
rašė bendrovėn 179 dalininkai, 
jų tarpe 138 kunigai, kurie sutiko 
kasmet įmokėti po 100 rublių. 
Dalininkų susirinkime sudaryta 
Vilties laikraščiui leisti bendro
vė, pavadinta "Smetona, Tumas 
ir Kompanija".

Nutarta leisti Viltį Vilniuje 
tris kartus per savaitę: pir
madieniais, trečiadieniais ir 
penktadieniais. Pagaliau 1907 
metų spalio 16 dieną išėjo pir
masis Vilties numeris. Atsa
kinguoju redaktoriumi buvo A. 
Smetona, kuris tuo metus dirbo 
viename Vilniaus banke, fakti- 
nuoju redaktoriumi buvo kun. J. 
Tumas.

Vilčiai pavyko įtraukti į ben
dradarbių skaičių visą eilę stip
rių pajėgų, pvz., Joną Jablonskį, 
Kazimierą Būgą, Augustiną Vol
demarą, Juozą Kubilių, Martyną 
Yčą, kun. Antaną Kaupą, Kazį 
Puidą, Lazdynų Pelėdą, Šatrijos 
Raganą ir daugelį,kitų.

A. Smetona, J. Tumas, J. Ku
bilius buvo didžiausi Vilties ideo
logai. A. Smetona daugiausia ra
šė įžanginius straipsnius, kurių 
daugumas 1930 išspausdinti jo 
raštų tomuose: Vienybės gairė
mis, Šviesos takais, Atgimstant 
ir Lietuvių santykiai su lenkais. 
Vilties siekimai gražiai aptarti 
1907 metų Vilties Kvieslyje:"Mū
sų reikalų eina daugyn... Jų ne
begali jokia viena partija ap
rėpti, o dirbame išsiskirstę.Gy
venimas betgi nemėgsta tokio 
išsiskirstymo: jis daug kur ver
čia mus drauge gyventi ir drau
ge dirbti. Partijos tarpas dau
geliui pasirodė per siauras ir 
per ankštas, dėl to radosi noro 
dideliu, plačiu būriu dirbti vie
šą, nepartinį tautos darbą... Mū
sų viršiausias tikslas yra telkti 
tautinės pajėgos ir taikinti jos 
taip, kad darbe neprieštarautų 
"ienos kitoms, kad iŠ vieno ar 
šalymais eidamos, netrukdytų 
vienos kitų". (A. Smetona, Vie
nybės gairėmis 1930, 1-2). Toliau 
nurodoma, kokie klausimai Vil
tyje bus keliami: kultūros dar
bas, lietuvių tautos atgijimas, 
lietuvių pramonė, amatai, vi
suomeninis gyvenimas, lietuvy
bės gaivinimas ypačiai pakraš
čiuose, lietuvių teisių gynimas 
bažnyčiose ir kt. "Visu tuo rū
pindamos, Viltis nepataikaus, 
nesilenks kuriam nors luomui 
ar kuriai partijai". Kvieslys bai
giamas: "Mūsų Viltis vienybėje".

Darbo pradžia buvo sunki. Vos 
tik pasirodžius Vilties Kviesliui 
ir pradėjus eiti pačiai Vilčiai, 
imta ją pulti iŠ dešinės ir iš 
kairės. Tas vidurio kelias nevi- 
siems buvo priimtinas: dešinieji 
(Draugija) buvo nepatenkinti, kad 
viltininkai daro kompromisus su 
priešingomis krikščioniškam 
mokslui partijomis ir atskirais 
asmenimis; kairieji (Lietuvos 
ūkininkas. Žarija) spėliojo, jog 
tai būsiąs kuniginiam klerikali
nis laikraštis, nes jos dalininkų 
tarpe buvo daugumas kunigų ir 
net vienas redaktorius buvo ku
nigas Juozas Tumas. Nors par
tijos nepalankiai sutiko Viltį, ta
čiau visuomenėje susilaukta di
delio pritarimo, nes Viltis buvo 
įdomi turiniu, ramiu ir kultūrin
gu tonu.

Lygiai šešerius metus J. Tumo 
ir A. Smetonos redaguota Viltis 
mūsų visuomeniniame ir kultū
riniame bare išvarė tikrai dide
lį ir žymų barą. Tat čia trumpai 
apžvelkime, kokios idėjos buvo 
keliamos Viltyje ir kuriose sri
tyse pasiekta apčiuopiamų rezul
tatų.

Dideliu Vilties nuopelnu tenka 
laikyti vienybės idėjos populia
rinimą. Atsiradus partijoms,vie
nybės reikalas gerokai pairo. 
Išsiskirsčius srovėmis, imta ne
besutarti ir bendrųjų tautos rei
kalų klausimu. Ta vienybės Idė
ja jau buvo puoselėjama ir an
ksčiau, norėta ją iškelti aukš
čiau partinių interesų.

Tie mūsų tautos veikėjai, ku
rie įstengė pakilti aukščiau gru
pinių reikalų, šaukė tautiečius 
vienybėm J. Basanavičius - Auš
roje, Maironis - Šviesoje, Vincas 
Kudirka - Varpe. V. Kudirka ir 
Tautos Himnan Įrašė vienybės 
Šūkį: "Vardan tos Lietuvos vie
nybė težydi". Jis ir 1892 metų

Labai lengva tik kitus mokyti...
Vienybės redaktorius Juozas 

Tysliava iš Brooklyno ir jo vi
ceredaktorius V. Meškauskas iš 
Chicagos nesėdėjo bolševikų ka
lėjime. O kaip jie dabar smarkūs 
pasakyti, kaip kalinys kalėjime 
turėjo laikytis! Ponas Tysliava 
seniai nevejamas išbėgo iš Lie
tuvos ir jokios okupacijos neiš
gyveno, bet kaip "patriotiškai" 
dabar per savo laikraštį aiškina, 
jog lietuvis turi mirti už tėvynę, 
bet nė minutės nenusilenkti ir 
nepataikauti okupantui (o kažin 
kiek kartų Juozas jau "mirė už 
tėvynę"?). Kai prof. A. Greimas 
pareiškė nuomonę, kad kartais 
gal yra geriau gyventi dėl tėvy
nės, o ne tiktai mirti už ją, 
tai Vienybei Greimas tuoj tapo 
"turkiškas profesorius".

Dabar p. Tysliava surado dar 
vieną naują "bolševikųpataikūną"

Varpe (nr. 8) savo vienoje satyro
je skaudžiai pašiepia Jungtinių 
Amerikos Valstybių lietuvių vie
nybės stoką. Jis rašo: "Ateina 
stiprus vyras į Ameriką ir su
sirinkęs nepažįstančius viens ki
to lietuvius, taria: vyručiai, su
sivienykime! ... Lietuviai susi
vienija, džiaugiasi, kad gera gy
venti vienybėje ir stebisi, dėl 
ko jie anksčiau taip nepadarė. 
Tik štai, kelioliktame susirin
kime vienas narys, įsižiūrėjęs 
Į vieno kalbančio perdėtinio kel
nes, pastebi, kad jos ne skersai 
dryžuotos, kaip to nario, bet 
išilgai dryžos. Na, ir pradeda 
samprotauti: jo kelnės išilgai 
dryžos, o mano skersai... tai 
man nepatinka... su tokiu žmo
gum iš vien dirbti negalima, 
jis nori įvesti išilginius kelnių 
dryžius, jis mus prapuldys...Ir 
skersdryžiai iš susivienijimo pa
sitraukia... (V. Kudirkos raštai 
H, 186-187).

Vienybės stoka buvo jaučiama 
Didžiajame Vilniaus Seime 1905 
metais, jos trūko ir to meto 
laikraščiuose ir apskritai lietu
vių visuomeniniame darbe. To
dėl Viltyje vienybės idėja, at
gimstančios tautos jėgų konsoli
davimo reikalas, nužymėtas lyg 
kokia raudona gija. Viltininkams 
tautos vienybė buvo būtinoji są
lyga bendriems lietuvių tikslams 
siekti. Vilčiai ypačiai rūpėjo tel
kti visas turimas bendras jėgas 
bendram darbui, derinti jas taip, 
kad kova už savo tautos teises 
nebūtų trukdoma. Todėl ir par
tijų reikalu gana griežtai pasi
sakyta: "Kiekviena partija aj- 
partijėlė nori kalbėti ir visa 
daryti visuomenės vardu, pripa
žįsta tik sau teisę viską spręsti 
ir viską daryti, kiekviena skel
bia savo neklaidingumą ir kitų 
nusidėjimus. Ir kokia neapykan
ta svetimųjų nuomonių, kokiais 
Įrankiais su jomis kovojama!... 
Viskas norima daryti vien sa
viškai, bet tik būtų partijos ant
spaudas pridėtas... Kiekviena 
partija geidžia turėti savo mo
kyklas, net savo Ūkio draugijas" 
(Viltis 1, 1908).

Nors ir buvo pasisakoma prieš 
partijas ir partiškumą, tačiau 
netrukus ir Viltyje imta kalbėti 
apie tautininkų srovę, kuri dar 
neturėjo aiškiai formuluotos pro
gramos nei susikūrusios orga
nizacijos. Tačiau viltininkai būrė 
apie save žmones, kurie sudarė 
lyg savotišką Vienybės partiją, 
vėliau susiformavusią Tautos 
Pažangos partiją.

Bet vis dėlto ilgą laiką skelbta 
vienybės idėja rado atgarsio lie
tuvių visuomenėje. Tai matome 
Vilniuje vokiečių okupacijos me
tu, bedirbant Nukentėjusiems dėl 
karo šelpti komitete, ir pagaliau 
1918 metų vasario 16 aktas yra 
gana ryškus vienybės liudinin
kas.

Labai dideliu darbu tenka lai
kyti Vilties kovą už Lietuvos 
Rytų atlietuvinimą. Lietuvių pa
dėtis Vilniaus vyskupijoje buvo 
labai sunki. Jie buvo lenkinami 
per bažnyčias, iŠ jos buvo šali
nami lietuviški pamokslai, gies
mės ir įvedami lenkiški. Lietu
vių įstojimas Į Vilniaus kunigų 
seminariją buvo labai apsunkin
tas, lietuviai kunigai iš lietuviš
kų parapijų keliami į sulenkinus

(Nukelta į 7 psL)

- Draugo redaktorių kunigą J. 
Prunskį iš Chicagos. Kam jis 
savo brolio ir seserų vardu pra
šęs Chruščiovą išleisti iŠ Lie
tuvos jų seną, 72 metų, ten pa
silikusią motiną!

Vienybės redaktorius savo 
straipsnyje pirmame puslapyje 
labai piktinasi, kam "pataikauja 
ir, pasakysiu, negarbingai lai
žosi Chruščiovui mūsų pačių vi
suomenės garbingi veikėjai"...

Ir kad nesuklystume dėl tų 
negarbingųjų, Juozas Čia pat pri
deda: "Vienas iš tokių yra ku
nigas Prunskis, atvykęs į Ame
riką tada, kai dar nė vienas 
lietuvis nesirengė bėgti iš Lie
tuvos". Man rodos, kad Juozas 
čia tyčia sumaišė save su kun. 
Prunskiu. Prunskis išbėgo iš 
Lietuvos 1940 metų vasarą, kai 
ir kiti šimtai lietuvių bėgo nuo 
atėjusio bolševizmo siaubo. Bet 
Juozas Tysliava tai išbėgo iš 
Lietuvos daug anksčiau, dar tais 
laikais, kai "nė vienas lietuvis 
nesirengė bėgti iš Lietuvos".Tai 
buvo 1931 ar 32 metais...

Ankstybasis Pabėgėlis gražiai 
primena: "Ne/'’ Amerikoje lie
tuvio, kuris Lietuvoje nebūtų pa
likęs bent vieno artimo bei my
gimo asmens"... Tikra tiesa. 
Prunskiu sena motina ten pasi
liko, kitų tėvai, broliai, seserys, 
vaikai ar žmonęs, artimi gimi
nės.

Bepigu Tysliavai dabar kun. 
Prunskį išvadinti Lietuvos oku
panto pataikūnu ir rankų laižy
toju už tai, kad jis nori atga
benti Amerikon ten pasilikusią 
savo seną motiną. Pats Tyslia
va, kaip atrodo, gali būti toks 
griežtas "patriotas", nes jis 
Lietuvoje nepaliko nei gyvos mo
tinos, nei tėvo, o paliko tik savo 
pirmąją žmoną, praėjus keliems 
mėnesiams nuo vedybų. Jis tada 
išbėgo Amerikon, tariant jo pa
ties Žodžiu, kaip drigantas, pa
siimdamas tik didžiąją dalį žmo
nos stambaus kraičio. Suvalkijoje 
tada buvo daug juoko ir pažįsta
mi labai gailėjosi tos nelaimin
gos, prigautos mergaitės. Ji 
buvo studentė.

Galima turėti visokių nuomo
nių dėl tų, kurie nori atveždinti 
Amerikon pasilikusius Lietuvoje 
savo senus tėvus, motinas, žmo
nas ar vaikus, ir tam tikslui 
su nusižeminimu yra dabar krei
pęsi net į patį Chruščiovą,kada 
jokios kitos priemonės negel
bėjo. Gal galima juos ir smerkti, 
bet reikia turėti žmogaus širdies 
supratimą ir bent Šiokį tokį sai
ką. Taip pat suprantama, kad ir 
Juozas Tysliava turbūt neturi 
jokio noro atsigabenti Amerikon 
savo pirmąją žmoną, ir todėl 
jam nėra reikalo pataikauti ir 
"negarbingai laižytis". Bet kažin 
ar jam ir tik jam labiausia pri
tiktų pulti tuos, kurie turi kitokį 
supratimą apie šventuosius šei
mos ryšius, pareigas ir tikrą 
meilę. A. Kantautas,

Chicago

DAR DĖL DIPLOMUOTOS 
JUOKDARYBOS

Nuomonių pasikeitimas spau
doje yra geras reiškinys, jei 
neišvirsta Į niekinimą ar į 
kreivas diskusijas. Dėl diplo
muotos juokdarybos M. Lunec- 
kas, iš Chicagos, atsiliepė Į 
mano pastabas, bet atsiliepė ne 
į temą man primesdamas, jog 
aš laikausi "Chruščiovo zonoje".

M. Luneckui atrodo, jog titulo 
pasirašymas po straipsniu nuo
dys mūsų kultūrinį ir visuome
ninį gyvenimą. Tai jau tikrai 
kraštutinumas.

A.Musteikis, 
Detroit

Dirvos skaitytojas B. Nauja
lis, iŠ Toronto, rašo: "Mano 
troškimas, kad jaunimas, skai
tydamas Dirvą, būtų patenkintas 
ir džiaugtųsi. AŠ pats džiaugiuo
si stiprėjančia Dirva.

Dirvos skaitytojas V. Paragys, 
iš Australijos, rašo: "Gavau še- 
šius numerius Dirvos. Labai 
ačiū. Kadangi laikraštis labai 
gražiai leidžiamas, jame daug 
naujienų iš lietuvių gyvenimo 
laisvam pasauly ir okupuotoj Tė
vynėj, prašau jį man ir toliau 
siuntinėti”.
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ŠIANDIEN 
IR RYTOJ

***♦*#♦*<« if-įt

Šiomis dienomis Norvegi
jos sostinėje buvo susirinkę 
Skandinavų valstybių atsto
vai svarstyti "naują Vaka
rų politiką sovietų atžvil
giu” ir nuspręsti, kokią po
ziciją Skandinavijos valsty
bės turi užimti.

Skandinavai "koegzisten- 
cijoje” nori suvaidinti svar
bią rolę.

Jie kritikavo Atlanto 
paktą ir pasisakė prieš ba
zių steigimą Italijoje, Tur
kijoje bei Vakarų Vokieti
joje.

Oslo konferencijoje, sa
koma, buvęs išdirbtas pro
jektas, labiau politinis ne
gu strateginis, kuris dar su
kelsiąs didelį nustebimą Va
karų sostinėse.

•
Apie viršūnių konferenci

ją buvo daug rašyta, bet 
dar ne viskas pasakyta.

Anglijoj konservatoriams 
grįžus į valdžią su stipria 
dauguma, laukiama naujų 
įvykių. Konservatorių lyde
ris Macmillanas, kuris pra
eitą pavasarį atliko žvalgy
binę misiją už gerai saugo
mų Kremliaus mūrų, dabar 
žadąs kelionę pakartoti. Sa
koma, jis degąs nekantru
mu padaryti „gerą darbe
lį”....

Tai pavojinga.
Chruščiovas padarys iš

vadą, kad Vakarai yra labai 
jo reikalingi. Ir, pagal pa
siūlos ir reikalavimo taisyk
les, iš Vakarų pareikalaus 
aukštesnės kainos.

Be to, Macmillanas dar 
kažką kombinuoja . ..

Jis žino, kad lengviau yra 
susitarti dviem, negu trims. 
Eisenhoweris ir Chruščio
vas tai įrodė pirmoje „vir
šūnių konferencijoje" David 
stovykloje. Bet lengviau 
yra susitarti trims, negu 
keturiems, tarp anglų, ame
rikiečių ir rusų . . . , pran
cūzus su vokiečiais palie
kant už durų.

Kinijoje kažkas pasikei
tė. šiandien visi jie šypso
si...

Indijos konsulas' Tibete, 
kuris beveik mėnesį buvo 
kinų belaisviu, sako, kad 
šiandien kinai nori jam 
įtikti ir šypsosi iki ausų. Gi 
Pekine, kur dar ne taip se
niai ču En Lai nenorėjo pri
imti Indijos ambasadoriaus,

(Atkelta iš 1 psl.)
- Kokia dvasine ir fizine sa

vijauta, Maestro, sutinkate savo 
penkiasdešimtąjį gimtadienį?

- Kone tokia, kaip ir dvide
šimtąjį sutikdamas. Tiktai vei
drodis ne tą vaizdą rodo. Bet 
sveikata dar gera ir dvasia ne
suglebus.

- Esate gyvas ir aktyvus mūsų 
kultūrinio ir. visuomeninio lauko 
darbininkas. Kokia, Jūsų galva, 
yra išeivijos prasmė?

- Kažkokios gerosios rankos 
esame išsiųsti būti pranašais. 
Tie, kurie išeivijoje savo tautai 
nemirė, kurie kultūrinėje vagoje 
dirbo, nešė savo tautos dvasią 
į pasaulį, tie visada pateisino 
savo tremtį. Didieji tremtiniai 
didelius lobius davė ir trem
čiai, ir savo tautai, ir pasauliui.

- O kaip į savo paties misiją 
žiūrite?

dabar jam išreiškė amžiną 
draugiškumą.

Kad kinai moka pakeisti 
veido kaukę ir jų šypseno
mis negalima pasitikėti, tai 
seniai visiems žinoma, šian
dien jie rodo pavyzdį. No
rėdami prisitaikyti Chruš
čiovo linijai, su savo šypse
nomis pralenkia net sovie
tus.

Jie jau šypsosi ir Fornio- 
zai.

Maršalo čiang Kai šėko 
vyriausias sūnus Čiang 
čing Kuo mandagiai pa
kviestas vizitui į Pekiną 
"taikingoms deryboms” ir 
komunistinė Kinijos spauda- 
staiga nutilo kalbėti apie 
Formozos išlaisvinimą. Pa
galiau, Pekine laukiama Ja
ponijos delegacija, kad ap
tartų santykių pagerinimą 
tarp abiejų kraštų.

Kinai nesišypso tik Ame
rikai ir jų spauda tebetęsia 
puolimų kampaniją, bet bri
tų premjerui Macmillanui 
nesigaili gėlių ir ču En Lai 
ketina atvykti į Londoną.

Mao net bando pasigerin
ti Nasseriui, su kuriuo bu
vo nutraukęs santykius.

Chruščiovui pasiųs toje 
telegramoje, kurią pasirašė 
Mao Tse Tungas, ču En Lai 
ir dar kiti du aukšti Kini
jos pareigūnai, išreiškiama 
pilnas pritarimas koegzis
tencijos politikai tarp Rytų 
ir Vakarų, pritariama vir
šūnių konferencijai, nors 
Kinija joje ir nedalyvaus.

"Kaip matome, Kinijoje 
per trumpą laiką politika 
padarė staigų posūkį.

DIRVA

Vakaras pas Alfonsą Mikulskį...
■ , C. C

- Tremtyje teko susidurti su 
garsiaisiais muzikais ir muzi
kologais, tokiais kaip dr. Hue- 
bner, prof. dr. Schmidt ir kt. 
Vienoje po Čiurlionio koncerto 
prof. Schmidt susirado mane už
kulisy ir‘susigraudinęs bei su
sižavėjęs prisipažino: 300 tautų 
dainas užrašiau, bet nežinojau, 
kad šalia mūsų lietuvių tauta 
turi pačias įdomiausias ir gra
žiausias dainas.

Vokietijoje tarptautiniam fes
tivalyje mūsų ansamblis laimėjo 
pirmąją vietą, nežiūrint, kad 
latviai demonstravo savo puikųjį 
baletą, kad estus pats žymusis 
smuikininkas Aumere atstovavo, 
kad ukrainiečiai su savo garsiuo
ju Banduru išėjo. Jury komisiją 
žavėjo mūsų programos liaudiš
kumas ir dainų grynumas bei 
originalumas. Jie sakė: per jūsų 
ansamblį mes tiesiog matėm jū
sų tautą ir jos aukštą kultūrą.

Išlepintai ir aukšto muzikinio 
skonio Bayreutho publikoje Žy
musis muzikas Richard Bohner 
net vienuoliką kartų ištempė ma
ne nusilenkti.

Svetimieji labai įvertina mūsų 
dainų interpretavimą liaudiškai. 
Nevienas jų net žinomų muzikų 
nenorėdavo patikėti, kad tai 
liaudies dainos, o ne kompozi
torių sukurtos. Su mūsų tautos 
daina Čiurlionis vykdė savo kul
tūrinę, propagandinę ir kovos 
už laisvę misiją. Su ja buvo 
didžiulės minios žmonių pasiek
tos. Vien Vokietijoje esame dai
navę pusei milijono klausytojų.

- Kai įsiklausote į savo intui
ciją, ką ji sako apie mūsų likimą?

Lietuviui menininkui Amerikoje pragyventi iš savo profesijos nelengva. Daugumai tenka dirbti ne 
savo profesijoje. Štai ir Čiurlionio ansamblio meno vadovas ir dirigentas A. Mikulskis pragyvenimą 
turi užsidirbti prie mašinos viename Clevelando fabrike...

- Aiškaus kelio atgal mažiau 
besimato. Tik niekad negaliu įsi
vaizduoti ir sau prisistatyti, kad 
aš tenai negrįšiu.

- Kaip galėtume ilgiau išlikti, 
tautiškai nenublukę?

- Ilgiau išliksime, jei susi- 
bursime apie kultūrinį judėjimą. 
Kiti dalykai mūsų eiles apretino 
ir dar vis teberetina. Kultūrinis 
judėjimas tautiniam reikalui tu
rėtų būti mūsų tautinė politika. 
Bet ir kultūrinėj srity nusikrei- 
pimas nuo tautinių formų yra 
kenksmingas reiškinys.

- Kaip Žiūrite į mūsų spaudą?

- Esam nelaimingi, kad mūsų 
spauda yra partinė. Blogiausia, 
kai nepriklausai jokiai partijai. 
Spauda neturi intereso tavęs 
remti. Būdami už tėvynės ribų, 
neturim pripažintų autoritetų, 
neturim linijos. Lietuvoj Šim
kaus, Gruodžio, Banaičio Žodžiu 
visi muzikos žmonės paklusdavo. 
Čia kritika nesaikinga ir neobjek
tyvi: draugams persaldyta, ne
draugus stengiasi sudirbti, tie
siog lyg plytgaliu į galvą duoti.

- Kokia Ansamblio būklė ir 
perspektyvos?

- Prieauglio ne perdaug, bet 
didesnio kritimo nesijaučia. Su 
naujaisiais dirbti sunkiau, nes 
ateina visiškai neparuošti, mat 
čia mokyklose muzikos visi ne
mokomi. Namai? Išganingai at
siliepia į meninį pasiruošimą, 
finansiškai slėgia.
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Dirigentas A. Mikulskis repeticijos metu...

- Jeigu galėtumėt, kur pasi
rinktume gyventi Jungtinėse Val
stybėse?

- Ansambliui Clevelandas pa
togus, ir čia lengviau ir pigiau 
į visas puses gastroliuoti. Aš 
pats irgi esu Clevelandu paten
kintas, ypač mūsų Bratenahliu, 
čia ramu ir oras grynesnis.

- O žemyną?

- Tik Europą, nes tik ten 
muzika pilnu gyvenimu gyvena.

- Kokios Jūsų religinės nuo
taikos?

- Netekę tėvynės, pasidarėm 
jautresni viskam taip pat ir re
ligijai. Daug užmiršėlių išeivi
joje pradėjo į bažnyčią lankytis. 
Čia ir mano jautrumas reiligijai 
ir bažnyčiai padidėjo. Juk tikrai, 
bažnyčia dar nei vieno nesuga
dino.

- Kam ir ką dar šia proga 
norėtumėt pasakyti?

- Dėkingas esu savo tėvams 
ir Šeimai už duotą mokslą ir 
visokiariopą paramą, dainos ke
liu keliaujant.

UŽ muzikos Žinias ir nuro
dymus nepaprasta mano padėka 
Šimkui ir Žilevičiui. Jų buvo 
man tarti tiktai Šventi žodžiai.

Padėka ir pagarba doram lie
tuviui, kuris priėmė ir džiaugėsi 
su širdim ir ašara, tenai sto
vyklose ir Čia Amerikoje, Aša
rotų akių Žvilgsniai ir geri žo
džiai viską užmoka.

Negaliu pamiršt spaudos ir 
jos žmonių, jie nebuvo man abe
jingi.

Kaip žmogus - tik muzikoje 
egzistuoju.

♦
Mums besikalbant, ponia Ona 

valgomojo stalą gausiomis vai
šėmis apkrovė. Prie jo visi ke
turi įdomiais atsiminimais be
sidalindami, nei nepastebėjome, 
kad jau ir vidurnaktis praėjo.

Ilgų kūrybingų metų, bičiuli 
Alfonsai!

NIEKAS NEŽIŪRI I MANE
-------------- LARS AHLIN ----------------

Aš sėdėjau pušyje tol, kol supratau, jog praeis daug 
laiko, kol kas nors čia pasirodys. Iki aušros greičiausia 
niekas neateis. Aš nusliuogiau iš medžio, atsiguliau ant 
sausų baltų samanų ir greitai užmigau. Kai pabudau, 
saulė jau buvo aukštai. Tuojau pat įsikoriau į pušį — 
troškau pamatyti kiekvieną iš tos didžiulės žmonių 
grandinės, kuri ateis. Tačiau laikas bėgo, ir niekas ne
pasirodė. Aš išalkau, bet guodžiaus!: „Netrukus jie ateis. 
Greitai pasirodys didžiulė žmonių virtinė su valdžios at
stovu priešakyje. Vaikai ir suaugę, visi, kurie sveiki ir 
neišėjo į darbą, tuojau pakils į kalvą. Jie ieškos manęs 
tarp medžių, akmens gurvuolių, išvirtusių pušų, šimtai 
akių ieškos manęs”.

Saulė jau pasiekė zenitą. Paskui ėmė leistis. Vėliau 
visai pasislėpė, ir žara už kalnų užgeso. Pradėjo temti. 
Dieve, kaip man pasidarė baisu!

”Kodėl neateina žmonės? — galvojau aš. — Kodėl 
jie nežygiuoja ilga grandine ir nešaukia?’’

Aš vis dar klausiausi ir klausiausi, tačiaiu nieko ne
išgirdau. Pagaliau mane apėmė neapskomas nusivyli
mas. Vakaras buvo šviesus. Aš regėjau žvaigždės ir mė
nulio pilnatį. "Nejaugi tiktai aš pats žinau, jog egzistuo
ju? — mąsčiau. — Nejaugi aš egzistuoju tiktai pats 
sau ir daugiau niekam kitam visoje visatoje?”

Mėšlungis, vėl sutraukė rankas. Aš nejudėdamas 
žiūrėjau į mėnulį. Ir tuomet kažkas su manimi atsitiko. 
Tarytum nematoma būtybė įsikibo, įsisiurbė lūpomis į 
mano galvą. Aš pajutau, kad pasiduodu kažkokiam ki
tam traukos dėsniui, netenku lygsvaros. O, mane siurbė 

^plačiai pražioti mėnulio nasrai! Mėgindamas atsilaikyti, 

įsitveriau pušies šakų. Niekada aš nepergyvenau tokios 
baimės, kaip tą momentą. Man rodėsi, kad nustojau eg
zistuoti ir todėl lekiu Į apvalius mėnulio nasrus. Aš eg
zistuoju tiktai pats sau. Niekas daugiau nesidomi ma
nimi. Mano vaikai ir žmona netgi nepastebėjo, kad aš 
dingau. Jie nepastebi manęs ir tada, kai būnu namie. Jie 
galvoja, kad aš sėdžiu ant sofos ir apsimetu skaitąs laik
raštį. Tai kaipgi jie gali pajusti, kad manęs nebėra? Jie 
juk niekada nežiūri į mane ir niekada nekalba su ma
nim. Aš — baldas kambaryje, ir jie nepastebėjo, kad 
baldas dingo, nes tai nereikalingas baldas, baldas, ku
riuo jie niekuomet nesinaudoja.

Bet ne, negali būti! Tai netiesa! Aš nenoriu pra
smegti mėnulio nasruose. Aš nenoriu, kad mane paso
dintų ant žėrinčių žvaigždžių iečių smaigalių. Aš noriu 
ką nors reikšti savo artimiesiems. Aš noriu, kad žmo
nės ateitų didžiule virtine ir sušuktų: "Gustavai Ander
sonai, a-ū, kur tu?” Aš noriu, kad jie surastų mane, 
prieitų ir pasakytų: "Kaip gerai, kad mes suradome 
tave, Andersonai! Mes taip nerimavome dėl tavęs, An
dersonai. Jeigu tu būtum žuvęs, tai būtų mums didelis 
nuostolis, Andersonai. Tu buvai Sulfaforso papuošalas, 
Andersonai. Tu vienas pirmųjų pasistatei nuosavą namą, 
Andersonai. Tu dovanojai pasauliui puikius vaikus, An
dersonai. Daug daug valandų tu paskyrei profesinės są
jungos organizacijai, Andersonai. Nė per vienus rinki
mus tu nedrybsojai ant sofos, bet visada atlikdavai savo 
piletinę pareigą, Andersonai."

Mirtina nevilties tamsa nusileido i mano sielą, ir 
aš pagalvojau: "Visa tai negali būti teisybė! Tai netie
sa! Mane vadina ne Gustavu Andersonu. Turbūt, aš aps
kritai neegzistuoju, nes, priešingu atveju, būtų mane 
prisiminę ir atėję ieškoti”.

Man pavyko priversti save nusigręžti nuo geltonų 
mėnulio nasrų. Pavyko atplėšti įsisiurbusias nematomo 
žvėries lūpas nuo savo viršugalvio. Pavyko nusileisti iš 
pušies. Ir tuomet aš vėl pasijutau ant žemės ir šokau 

bėgti nuo kalvos. Bėgau mišku, paskui patekau į krūmus. 
Lapai lyg drėgnos pelenų plėnys plakė veidą, buvo visai 
tamsu, tarsi pelenų lietui lyjant. Bet mano sieloje buvo 
dar tamsiau. Sieloje buvo mirtinai tamsu nuo nevilties. 
Kai atbėgau į Sulfaforsą ir išvydau pirmuosius namus, 
viskas manyje ėmė šaukti. Tai buvo baisus šauksmas. 
Iš pradžių pats netikėjau, kad tai šaukiu aš. Aš nenorė
jau šaukti ir šaukiau, bėgau per Sulfaforsą ir šaukiau. 
Aš nenorėjau šito, tačiau viskas manyje šaukė. Daugu
ma gyventojų jau miegojo, bet kai kurie dar buvo gat
vėje. Ir daugelį aš pabudinau savo nežmonišku klyksmu. 
Aš dūmiau per Kasernagatą, vilų link, ir žmonės ėmė 
mane vytis. Bet aš bėgau labai greitai, aš norėjau par
bėgti namo, norėjau suspėti paprašyti savo artimųjų, 
kad jie pažvelgtų man į akis, ir pasakyti, kad aš gyvenu 
jų pasaulyje, kad neprasmegau milžiniškuose mėnulio 
nasruose. Tačiau toje vietoje, kur prasideda Vilavege- 
nas, Andersas Ensonas pasivijo mane.

— Sustok, Gustavai! — suriko jis. — Nusiramink, 
Gustavai.

Jis sugriebė mane, bet aš smogiau jam į veidą, ir 
jis krito aukštielninkas. Paskui vėl bėgau.

Dabar mane Vijosi daug žmonių.
— Girtas jis, ar ką? — šūktelėjo kažkuris.
— Gustavas Andersonas negeria, — atsakė jam.
— Jis ką — pamišo? — vėl sekė klausimas.
— Jis jau seniai pamišęs, — pasigirdo atsakymas. 
Visa tai aš gerai atsimenu. Mane pasivijo ir iš kar

to užpuolė. Vienam taip spyriau į kulkšnį, kad net su
staugė, o kitas nuo smūgio trilinkas susirietė. Bet žmo
nių buvo labai daug. Visa minia užgriuvo mane, žmonės 
nutvėrė mane už rankų ir kojų, pakėlė.

— Nurimk, Gustavai, — šaukė vienas.
— Viskas bus tvarkoj, Gustavai, — guodė antras.
— Jau iššaukė greitąją pagalbą, —- pranešė trečias. 
— Ir daktarą, — pridūrė ketvirtas.

(Bus daugiau)
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Akimirksnių kronikos Bronys Raila

Lietuvos žemė klauso...
Juozas Albinas Herbačiauskas 

(1876-1944) - pavardė, sakoma, 
esanti sulenkinta iš Suvalkijoje 
randamos lietuviškos pavardės 
Garbus, Garbukas... - lenkų kal
bos ir literatūros lektorius Kau
no VD Universitete, rašytojas 
ir laikraštininkas šiandien dau
gelio užmirštas, o mūsų jauniau
siajai išeivijos kartai visiškai 
nebežinomas. Apie jo asmenį ir 
darbus truputis žinių, itin ne- 
preciziškų, pabarstyta Lietuvių 
Enciklopedijos vieno puslapio 
skiltyje, nesugebant ir nei ne
bandant nupiešti kiek pilnesnį 
ja, kaip rašytojo, paveikslą. O 
juk, tarp kitko, jis buvo pirmojo 
lietuvių literatūros almanacho, 
Gabijos, leidėjas ir redaktorius 
1907 metais...

Bet visi, kurie dalyvavo ar 
stebėjo Kauno kultūrinį ir lite
ratūrinį gyvenimą 1926 - 32 metų 
laikotarpyje, atsimena Juozą Al
biną HerbaČiauską tikriausia 
daugiau ir spalvingiau, negu bet 
kokį kitą literatą. Kaip asmuo, 
jis buvo neabejotinai įdomiau
sias, originaliausias, keisčiau
sias, vien savo išvaizda ir ap
sirengimu "magiškesnis” ir 
"dvasingesnis" už bet kurį kitą 
Kauno literatūrinės bohemos da
lyvį. Paryžiuje, Berlyne, Miun
chene, daugelyje kitų vakarų Eu
ropos miestų, o taip pat Var
šuvoje ar Krokuvoje panašių bo
hemininkų tarpe jis būtų buvęs 
vienas iŠ tūkstančio, - bet pas 
mus, Kaune,jis buvo unikumas, 
toks vienintėlis.

Mat, Kaunas netikėtai buvo vir
tęs didmiesčiu ir net valstybės 
sostine. Jo visuomeninį ir dva
sinį lietuvišką elitą sudarė dau
giausia iš provincijos aodžių kilę 
veikėjai - žmonės rimti, krikš
čioniški, konvencionalus, opor- 
tūnistai, vieni praktiški, kiti 
sentimentalūs, treti idealistai, 
ketvirti spekuliantai. Reikalui iš
tikus, mokėjo gerai dėvėti net 
frakus, galėjo būti labai iškil
mingi ir pakalbėti tarptautinės 
reikšmės klausimais, bet inty
mumo akimirksniais nuo dažno 
dar dvelkė Šieno, dobilų, tvartų 
ir kopūstų kvapas...

☆
Bepigu buvo Juozui Albinui 

Herbačiauskui siautėti tokio 
keisto elito minioje. Kaip jis 
jį nuolat įžeidinėjo. Šokiravo, 
erzino, kėlė nerimą, pasipikti
nimą ir dar dažniau juoką, čia 
nei nemokėčiau trumpai apsakyti.

Pirmiausia, Juozas Albinas 
buvo magas, demonas, spiritis
tas, praeities paslapčių aiŠkin-

Generacija, kuriai J. A. Herbačiauskas skyrė savo Užklausimą... 
Kauno universiteto literatų būrelis "Express" susirinkimo metu 
1928 m. rudenį. Daugelis jo narių bendradarbiavo "Studente". 
Pirmame suole iš kairės: Glemža, Laurinaitis (likimas nežinomas), 
linkuvis Albinas Briedis, poetas, reporteris, vėliau "Verslo" sa
vaitraščio redaktorius, Baisiojo Birželio metu ištremtas į Sibirą, 
likimas nežinomas; panevėžietis Br. Raila, tuometinis būrelio 
pirmininkas; mariampolietis Antanas Venclova, ankstyvesnis pir
mininkas, poetas, romanistas, pirmosios okupuotos Lietuvos švie
timo komisaras, po praėjusio karo ilgametis sovietinių Lietuvos 
rašytojų sąjungos pirmininkas. Užpakaliniuose suoluose iŠ kairės 
dešinėn: panevėžietis Benys Rutkūnas, poetas, gimnazijos moky
tojas, tremtyje išleidęs eilėraščių knygą "Paukštės man meta 
sparnus", atvykus į New Yorką ilgą laiką sunkiai sirgęs; linkuvis 
Benediktas Babrauskas, vėliau gimnazijos mokytojas, kritikas, 
Chicagoje ilgametis Lietuvių Rašytojų Draugijos pirmininkas; pa
nevėžietis Jonas Šukys, novelių ir romanų autorius, prancūzų 
kalbos mokytojas gimnazijose, likęs Lietuvoje ir tebedirbąs savo 
srityje; žemaitis N. Radvila, studentas teisininkas, vėliau teismų 
grafologas (likimas nežinomas); panevėžietis Petras Laurinaitis, 
poetas ir vertėjas, netrukus miręs širdies smūgiu; panevėžietis 
Petras Zabela, studentas ekonomistas, likęs Lietuvoje; telšiškis 
Stasys Ariglickis, poetas, gimnazijos mokytojas, likęs Lietuvoje; 
panevėžietis Petras Čiurlys, novelistas, gimnazijos mokytojas, 
šiuo metu sovietinės valstybinės knygų leidyklos redaktorius... 
Kiti neatpažįstami arba užstoti, pvz., aktyvus būrelio narys jur
barkietis J. Banaitis, novelistas, vėliau muzikas, sovietinis ko
misaras, dabar kultūros ministras; telšiškis Petras Jonikas, kal
bininkas, docentas, dabartinis Lituanistikos Instituto prezidentas 
Chicagoje... Tuometinis būrelio narių amžiaus vidurkis buvo 18-25 
metų.

tojas, ateities pranašas. Jis iš 
delno ar iŠ akių galėjo tau pa
sakyti tavo ateitį ir likimą, ab
soliučiai tikrai nustatyti ir per
skaityti tavo horoskopą daug iš
kalbingiau, giliau ir vaizdingiau,
negu pati gabiausia Mickevičiaus 
slėnio Čigonė. Jis tai darė, bet 
kieno paprašytas ir net nepra
šytas, - ir niekad už tai neimda
vo nei cento. Kaikada jo prana
šystės buvo stebuklingai prama- 
tančios ateitį. Jaunam kylančiam 
literatui ir laikraštininkui, tuo
met "Vairo" žurnalo redakcijos 
sekretoriui Kostui Meškauskui 
pavasarį jis iŠ delno išpranaša
vo: - "Saugokis vandens!.." Tą 
pačią vasarą Kostas nuvyko atos- 
togoms į Palangą, maudėsi Bal
tijos jūroje ir - paskendo!

Amerikiečių ir viso pasaulio 
spauda stebisi Chruščiovo neiš
senkama atmintimi ir sugebėji
mu kiekviena proga taikliai pa
naudoti rusų patarles ir liaudies 
posakius. Šiuo atžvilgiu Nikita 
yra tik vargingas papūga kar
tojantis savo atsimenamas ir gal 
dar dažniau sekretorių parinktas 
patarles. Herbačiauskas pats kū
rė savo patarles - kiekvienu 
momentu, kiekviena proga. Pa
radoksų šiupiniai, kandžiausi są
mojai, sodriausia satyra, neven
giant pačių riebiausių žodžių, 
berdavosi jam iŠ pilnų riešku
čių, ir tai buvo jo kasdieninė 
duona ir druska. Net Kaziui Bin
kiui sunku buvo Albiną pralenkti, 
nors anojo sąmojai ir anekdotai 
buvo kažkaip realesni, taiklesni 
ir todėl daugiau jų išliko.

Vienos viešos paskaitos metu 
didžiojoje universiteto salėje 
Herbačiauskas liepsningai kal
bėjo apie literatūrą ir idealią 
meilę. Norėdamas paskaitininką 
pašiepti, trečiafrontininkas Pra
nas morkūnas (vardą ir pavardę 
jis rašydavosi mažosiomis rai
dėmis) iš salės paleido vulgarų 
klausimą: "O kaip tamsta my- 
liesi su savo žmona?"... Her
bačiauskas tuoj pat atsakė: "Ma
tote, kartais pasitaiko, kad vie
šoje vietoje kas nors susibezda. 
Ką mes darome? Mes nusukame 
nosį į šoną"... Pusvalandžiui pra
ėjus nuo atentato prieš ministrą 
pirmininką A. Voldemarą prie 
Valstybės Teatro, Žiūriu - Lais
vės Alėja eina Herbačiauskas, 
kažkaip dar daugiau išblyškęs, 
susijaudinęs. Staiga pamatęs pri
eina, paima Švelniai už peties 
ir tylomis Šnabžda: "Na, matai! 
Oras kambaryje buvo perdaug 
prišvinkęs. Tai ir išmušo 
langą"...

(Maloniam "Naujienų" admi-

nistratoriaus p. M. Gudelio dė
mesiui: - tai be abejo buvo pats 
palankiausias komentaras apie 
Voldemaro atentatą iš reakcio
nierių pusės. Nežiūrint savo

maištingumo, J. A. H. buvo visai 
aiškus aristokratinio pobūdžio 
reakcionierius. Pavyzdžiui, jis 
sakydavo: "AŠ niekad nevažia
vau ir nevažiuosiu automobiliu, - 
tik su arkliu!”... Mes jį kriti - 
kuodavom, kam visdėlto važiuoja 
traukiniu: ar nebūtų geriau nau
dotis tik humaniškomis susisie
kimo priemonėmis - savo dviem 
kojom? Jis atšaudavo: "Mano hu
manizmas ne kojose, o aukš
čiau!"...).

Užkl ausimas 

jaunatvei

(NOKTURNAS)
J. A. Herbačiauskas

Kas tu jaunos Lietuvos jaunuoli? Sužieduotini?
Vos pradėjęs jaunai gyventi, - kas tu?
Dar pumpuru nevirtęs, kad pražydėti, - kas tu?
Koks tavo jaunystės pasiryžimas?
Kokiu troškimu tavo siela alsuoja?
Kuo tu geidi, nori būti?
Ar piktu šuneliu - sargu, dienos metu prie būdos pririštu, o vien naktimis staugiančiu į Mėnulio 

kurčią ausį?
Ar vyturiuku ramios vergijos narvely, ilgesio - skausmo dainele suvedžiotą mergelę raminančiu?
Ar pasamdytu jonvaikiu nuolat pulti ir galvą daužyti kiekvienam iš tų keleivių^kurių pasaulis ne iš 

šio pasaulio?..
Kuo gi tu nori būti? Atsakyk, prisipažink, pasiklausęs širdimi ginkluoto proto!
Gal iš širdies slaptingų gelmių iššautų į dangų galingo jausmo, galingos meilės sviediniu?
Gal laisvės idėjos striela, paleista iš kūrybinės Valios lanko erdvių Erdvėn - Kometos taku - ieškoti 

ir rasti naujų pasaulių veidus, naujų saulių meilę?
Gal Prometėjaus Žaibo, stebūklingai žemės širdies užsilikusi
Gal Prometėjaus Žaibo, stebūklingai žemės širdy užsilikusiu, dėka kurio dar Žmogumi turi teisę 

būti?..
Kuo tu pasiryžai būti? Atsakyk audringai!..

* * ♦

Kas tu jaunos Lietuvos jaunuole? Sužieduotine!
Vos pradėjusi rūtele kvepėti, - kas tu?
Dar meilės viliojimu nepražydusi, - kas tu?
Kokia tavo jaunatvės svajonė?
Kokiu ilgesiu tavo siela alsuoja?
Kuo tu geidi, nori, meilę sukūrus, būti?
Ar klastinga gegele, kuri savo meilės vaisius į svetimus lizdus krauna?
Ar gyvate, paukštelių nekaltybės tykojančia?
Ar pigios meilės gatvėse išpardavėja?
Ar niekšų gausiai apmokėta globėja - ramintoja?
Ar gulbe kardo apkapotais sparnais, gyvenimui pritaikinta, žąsimi virtusia?..
Kuo gi tu nori būti? Atsakyk, pasiklausus savo protu sparnuotos širdies!
Gal šventai skaisčia Madonna, kurią Dievo Sūnus iš dangaus Žemės širdin vilioja, kad genijus, 

kad pranašus gimdytų?
Gal nuodėmingai skaisčia Ragana, kuri savo meile moka ir Šėtoną apsvaiginti, suvaržyti - bejėgiu 

padaryti?
Gal skausmo ilgesio skundu - malda į dangų, gal tąja žemės rauda, kuria užsiveislina Ūkanijos 

ir naujas žvaigždes gimdo?
Kuo gi tu išdrįsi būti - tu, Lietuvos moterie! Tu, kurios ysčiuje tautos likimas?!
Ar juoda gyvate, kuria raganius apsijuosęs pasaulį juodina, teršia?
Ar Laumės Juosta, kuria Viešpats apsijuosiąs savo išžvaigždintus rūbus, senus pasaulius naikina, 

naujus kuria?..
Kuo tu pasiryžus būti? Atsakyk ramiai!.. ♦ ♦ ♦
IŠ kur ateinat jūs - jaunuoli! jaunuole! - kapų gelmėse sužiedoti sapnai?
Kas jūs? Koks herojus jus iškentėjo? Koks vienuolis jus išmaldavo?
Kas jūs? Koks nusidėjėlis jus išgailestavo? Kokia Magdalena jus išraudojo?
Kas jūs?
Ar ne kapų malda - tu, jaunuoli?
O tos maldos ar ne šešėlis - tu jaunuole?
Gal tu, jaunuoli, gal tu kapų keiksmas. Gal tu tik neapykantos biauri pajuoka?
O tu, jaunuole, gal tu kapų juokas, žaislas. Gal tu tik skausmo maloni šypsena?
Drįskit pasisakyti: katras jūsų kapų skausmo šauksmas? katras - kapų keiksmo juokas?
Katrą kapai išmaldavo, katrą - iškeiksmavo?
Katras kapų prakeikimas, katras - kapų palaima - atpirkimas?...

* * *
Kas jus pagimdė - tave, jaunuole? tave, jaunuoli?
Ar praeities nuopelnas, ar jos nuodėmė?
Ar tėvų palaima, ar jų prakeikimas?
Ar mirusių dėl laisvės himnas? Ar nusižudžiusių dėl nelaisvės piktžodžiavimas?
Kas jus pagimdė? Drįskit žinoti!
Ką jūs nešat mūsų žemei - tėvynei?
Ar spindulį, - ar pasmerkimą?
Kuo pasveikinti; norit gyvus žmones?
Ar nemarybės himnu - poezija? Ar lavonų kulto mokslu - proza?
Ar kūrybos darbu - heroizmu? Ar artimo skausmais išprabanguotu tinginiavimu?
Lietuvos žemė klauso: atsiliepkit!

* * *
Saulė vyras, žemė - moteris.
Saulės bučiavimais žemė minta.
Saulės meilėje ir kapai gėlėmis pražydo!
Žemė savo meile atsimoka Saulės meilei.
Tai stebuklingiausią amžinos gyvatos simfonija!..
Tai ekstatingiausia meilės litanija tarp Saulės ir Žemės!
Viešpatie! Kaip miela gyventi!...

* * *
Ar gali būti meilė, maloni ir saldi tėvams, o nemaloni, skaudi, karti vaikams - tėvų meilės vaisiams? 
Baisus tai užklausimas!
Kapai dreba iš baimės...
Ir medis, ir gėlė, ir balandis - paukštelis, ir aras, ir liūtas - žvėris, - visi rūpinasi, kad jų meilės 

vaisius būtų gražus, geras ir tobulas!
Tik žmonės tuo nesirūpina: jų meilės vaisiai kasmet biauresni, piktesni, blogesni!
Visi sutvėrimai rūpinasi savo veislės pagerinimu. Tik žmonės rūpinasi, kad jų veislė visiškai 

subiaurėtų!..
Viešpatie! kaip baisu ateities laukti!
Moterie, moterie! Ką tu padarei su moterystės idėja?!
Kada tu nustosi niekšus gimdžiusi?!
Kaip džiaugiasi Saulė, išvydusi pražydusią rožę, kai ją spinduliais bučiuoja!
Kaip liūsta Saulė, išvydusi naujai dabar užgimusį kūdikį! Kaip tuo Saulės liūdesiu cypia užgimęs 

dabar kūdikėlis L.
Moterie, moterie! Ką tu padarei su gimdymo paslaptimi?
Kolei kapų prakeikimui gyvybę davlnėsi?! ♦ ♦ •
Kiekviena nauja karta:
arba auka atpirkti senos, mirusios kartos nuodėmėms!
Arba senos, mirusios kartos nuopelnų himnas - hosanna!
Sustok, jaunuoli! Sustok, jaunuole!
Nors valandėlei nuo gyvenimo viesulo išsivaduokit!Apsvarstykit ir pasirinkit vieną iš dviejų likimų: - 
Ar norite būti praeities hosanna dabarčiai?
Ar norit būti dabarties auka praeičiai?..

J. A. Herbačiauskas

Jo logika buvo fantastiška, vi
sai kitoniška, negu Aristotelio 
ar šv. Tomo Akviniečio. Kaiku- 
riuose rašiniuose, bet ypač pir
mosiose viešose paskaitose, ką 
tik sugrįžęs iŠ Krokuvos Kau
nan, jis aštriai puldavo mūsų 
lietuvišką klerikalizmą, kunigus 
ir jų gaspadines, bažnyčią, patį 
Dievą. Jis skelbėsi esąs lais
vamanis, ir tokiu jį daugelis 
laikė, kas pas mus dar reiškė 
- bedievis. Norėdami iŠsiaiŠkin

ti jo tikruosius religinius nusis
tatymus, kartą keliese Konrado 
kavinėje pradėjome klausinėti, 
kaip Iš tikrųjų yra su jo laisva- 
manybe Ir kodėl jis neigia Dievo 
buvimą. "Klystate!" - pakėlęs 
pirštą sušuko Herbačiauskas. "Aš 
neneigiu. Aš žinau, kad yra Die
vas, nes aš nuolat su juo 
kovoju"...

Iš tikrųjų, jis jautėsi Prome- 
tėjumi, kuris revoliuciniu keliu 
siekė pagrobti iš Dievo ugnį ir 
paskleisti ją žmonėms.

☆
Apie jo parašytas knygas, ku

rių žymiausioji be abejo buvo 
"Dievo šypsenos", ir apie gau
sybę straipsnių literatūrinėmis, 
mistinėmis bei politinėmis te
momis čia neminėsiu. Tik keliais 
žodžiais sustosiu ties to didžiau
sio mūsų bohemininko liūdnai 
tragišku "atsisveikinimu su tė
vyne".

Kaip literatūros mokslininkas 
universitete, žinoma, jis nebuvo 
nei tvirtas, nei pavyzdingas. Per 
jo paskaitas audoitorija kartais 
lūždavo nuo studentų, bet čia 
jie sueidavo ne lenkų literatūros 
pažinti, o paklausyti lektoriaus - 
mago įmantriausių paradoksų, 
mūsų universitetinio visokiario- 
po gyvenimo kritikos, papramo
gauti, pasilinksminti. Negalėčiau 
dabar iŠ karto tiksliai atsakyti: 
ar jo visada silpna ir vis daugiau 
Šlyjanti sveikata, ar humanitari
nių mokslų fakulteto vadovybės 
nepasitenkinimas jo nemoksliš
kais kursais; ar gal net vyriau
sybės reiks?’vL't-as atsikratyti 
tokio profesorių -s (o vyriausy
bei turėjo jis labai nepatikti, 
jis būtų nepatikęs bet kokiai vy
riausybei!) baigėsi tuo, kad Her
bačiauskas dar toli prieš pen
sijos laiką turėjo pasitraukti iŠ 
universiteto,arba dar aiŠkiaulie- 
tuviškai pasakius, - buvo paša
lintas.

Kaip ir lauktina iš tokio nuo
stabaus, kraštutinumų kupino 
charakterio, jo garbės jausmas 
ir išdidumas buvo taip pat be
ribiai. Savo jautrumu jis prilygo 
Stradivarijaus smuikui, jūros 
gelmių mimozai, rasoto astro 
lapeliui. Kai vyriausybė už jo 
praeities nuopelnus mūsų kultū
rai ir literatūrai jam paskyrė 
visai neblogą specialią pensiją, 
berods, 375 ar net 400 litų mė
nesiui, - jis neįsivaizduojamai 
įtūžo ir per porą savaičių trankė 
kumšteliu stalus Konrado ka
vinėje. Jis būtų sutikęs, na, su 
700 litų pensija, bet ne mažiau. 
Mažiau, - tai biaurus jos asme
nybės ir nuopelnų įžęidimas. Ir 
tada jis su Žmona vėl išvyko į 
Lenkiją, į tuometinio mūsų di
džiausio priešo kraštą, su kuriuo 
jokių santykių nepalaikėm.

Ten Varšuvoje jis išdidžiai 
kentė, skurdo, mažai kam bebuvo 
įdomus, kol pagaliau savo įnir
time tiek palūžo, kad pradėjo 
talkininkauti rašydamas pilnus 
kartėlio, pagiežos ir neapykan
tos straipsnius apie Lietuvos gy
venimą ir lietuvius tiems lenkų 
laikraščiams, kurie domėjosi 
Lietuvos juodinimu. Bet jis dar 
daug ir lietuviškai rašė litera
tūrinių kūrinių. Paskutinis iš 
lietuvių, kaip "karo korespon
dentas", Varšuvoje jį buvo ap
lankęs Henrikas Blazas.

Karo sfltemų išvakarėse, Juo
zas Albinas Herbačiauskas mirė 
ar žuvo Varšuvos griuvėsiuose 
1944 m. griodžio 3 dieną. Ar 
paliko jo vėlesnių kūrinių rank
raščiai ir ar jie saugomi, galėtų 
žinoti ar ištirti tik sovietiniai 
lietuvių ir lenkų rašytojai.

☆
Keliais brūkšniais čia nupie

šiau lietuvišką žmogų, labai 
įdomų, savotišką, keistą. Jei 
būčiau paėmęs kokį kitą - iš
kilmingai rimtą visuomenininką, 
pedagogą, barzdotą filosofą ar 
šiaip kokį tobfllą, šimtaprocen
tinį patriotą, jūs galėtumėt pa
sakyti: na, žinoma, toks kitaip 
ir negali prakalbėti į jaunimą, 
kaip tik su senatvės tobulybių 
moralais!.. Aš tyčia paėmiau ki
tokį žmogų - išdidų, patriotą, 
ir drauge labai nuodėmingą, net 
gal "tautos nusikaltėlį". Paėmiau 
poetą, tik poetą, patį kraštuti- 
niausią "menas menui" krypties 
įkūnytoją mūsų literatūroje, 
žmogų asketą beveik Šventąjį ir 
čia pat suaižytą silpnybių, žmo
gų "faustlšką”, kokiais buvo dau
gelis didžiųjų poetų, Žmogų ty
riausią moralistą ir čia pat be
veik niekšą, kuris iš pagiežos 
galėjo spiaudyti savo tėvynei į 
veidą.

(Nukelta į 5 psl.)
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Žvalgybų kova JO

Morrosas tardomas...
SLAPTAS SOSIRASINEIIMAS TARP STALINO, 

CHURCHILLIO IR ROOSEVELTO
N e p alyginamasis dvigu

bas agentas Borisas Morro
sas įteikė sovietų šnipams 
Jack ir Myra Soble pirmąjį 
"žinių” pluoštą apie Los 
Alamos atominę laboratori
ją. Ta proga jis susipažino 
su kitais dviem svarbiais 
sovietų šnipais — Zlotkovs- 
kių pora. Dokumentai buvo 
paslėpti paveikslo rėme, ir 
Morrosas buvo besirengiąs 
išeiti. Tada prabilo Jack 
Soble: ”Tamsta turi dar iš
gerti vodkos”. Tie žodžiai 
skambėjo įsakymu. Morro
sas atsisėdo kėdėn žinoda
mas, kad dabar prasidės 
tardymas, nervų bandymas, 
kuris nulems tolimesnę jo 
karjerą, o gal net ir visą jo 
gyvenimą.

- Tai K tamstai įteikė doku
mentus? - sako Myra. "K" reiš
kia profesorių.

Morrosas linktelia pritarda
mas.

- Kodėl jis tai padarė? - klau
sinėja toliau mažoji, juodoji pelė.

- Jis mano namuose susitiki
nėja su savo drauge, - Morrosas 
šypsos visu savo mongolišku 
veidu. - Kartais net, kai ir manęs 
namie nėra.

- K naudoja tamstos namą 
savo meilės aferoms?

- Taip, - Morrosas pradeda 
uoliai aiškinti. - Žiūrėkite drau
gai, K turi svarbų postą. Los 
Alamos į jo išvykas Hollywoodan 
kreivai žiūri. Juo labiau į jo 
santykius su artiste. Tuo aš ir 
pasinaudojau. Tuoj supratau, kad 
tas vyras bus viskam pasiruošęs, 
jeigu aš pasirūpinsiu, kad nie
kas nekliudytų jo susitikimams.

Jis apsidairo. Jack Soble jį 
stebi pusiau primerktomis aki
mis. Gerai atrodąs George Zlot- 
kovskis tyliai švilpauja. Gražioji 
Janė patenkinta šypsosi. Myros 
veidas be išraiškos, kaip griežto 
tardytojo.

- O ką tamsta tam K sakei? 
Morrosas stengiasi laimėti

laiko.
- Ką aš galėjau jam pasakyti?
- Noriu žinoti, kaip tamsta 

pagrindei savo norą, kad gautum 
tuos dokumentus, - ji mostelia 
link abstraktaus paveikslo.

Morrosas žiūri į paveikslą, 
tartum norėdamas bet kokia kai
na išspręsti, ką tas formų ir 
spalvų mišinys turėtų reikšti.

Pradžioje aš visai nekalbėjau 
apie dokumentus, - sako jis. 
- Aš to žmogaus išklausiau. Po 
kelių susitikimų aš žinojau, kad 
jis priklauso prie tos grupės 
atominių mokslininkų, kurie iš
sigando to, ką sukūrė. Prieš 
savaitę aš parodžiau sceną, ku
rioje visa tai buvo pavaizduota. 
Mes gėrėme iki vėlios nakties. 
Aš apsimečiau nusigėrusiu. Iš 
tikrųjų aš pakeliu begales alko
holio.

"Jau vėl giriuosi..." galvoja 
Morrosas. Mano sena yda. Jis 
pastebi, kad abu vyrai ir moterys 
jį stebi nepasitikėjimo pilnais 
žvilgsniais.

- Taigi, aš pradėjau kalbėti 
apie ateinantį karą. Aš kaltinau 
K, kad ir jis esąs kaltas dėl» 
atominio karo. Artistė mane 
parėmė. K paslėpė delnuose savo 
veidą. Jis buvo perdaug išgėręs. 
Jis pradėjo verkti. Kaip būtų 

Lietuvos valstybinis styginis kvartetas Budapešto tarptautiniame 
konkurse, skirtame kompozitoriaus Haydeno 150 mirties sukakčiai 
paminėti, laimėjo antrąją vietą. Konkurse kvartetas išpildė: Haydeno 
kvartetą G-moll, Šostakovičiaus kvartetą Nr. 1 ir vengrų kompozi
toriaus Belą Bartoko prieš 20 metų parašytą Kvartetą Nr. 6. 
Nuotraukoje - kvarteto dalyviai: Eugenijus Paulauskas, Kornelija 
Kalinauskaitė, Mykolas Senderovas ir Jurgis Fledžinskas.

galima tą nesąmonę sustabdyti, 
paklausė jis. Tada aš pradėjau 
veikti. Tik jėgų išlyginimas gali 
karą sukliudyti, aiškinau jam. 
Kai mes ketvirtą valandą ryto 
persiskyrėme, aš buvau jį 
įtikinęs, kad tolimesniam tyri
nėjimų tęsimui yra tik vienas 
pateisinimas: pasidalinti duome
nimis su tariamu priešu, t.y., 
su faktiškai draugiškąja Sovietų 
Sąjunga. AŠ pasisiūliau pasirū
pinti, kad dokumentai patektų į 
reikalingas rankas.

Morrosas nusijuokė.
- Aš pasiūliau... tai nėra 

tikslus išsireiškimas. K mane 
tiesiog maldavo, kad aš perduo- 
čiau dokumentus.

Pagaliau Myra paklausė:
- Tamstos žmonos, be abejo, 

nebuvo drauge, kai tamsta, Mo- 
rrosai, vaidinai tą teatrą?

- Ne, žinoma, ne!
Staigus klausimas:
- O kur ji buvo?
- Pas savo motiną.
"Ar rusai tikrins mano pasa

kojimą?” - nervingai klausia sa
vęs Morrosas. Bet nėra laiko 
galvoti. Pasigirsta naujas Myros 
klausimas:

- O iš kur tamsta žinai, kad 
K tamstos neišduos?

Morrosas perbraukia ranka 
savo plikę:

- Mažoji... Tamsta užmiršai 
tą artistę, drauge Soble. Jam 
reikia manęs. O jei aš ką pra
sitarčiau - jį tuoj pat išmestų 
iš Los Alamos. Ten laikomasi 
moralės, kaip sakoma.

Po pusės valandos, išeidamas 
iš buto, Morrosas nesusigaudo 
savo mintyse.

Pasikalbėjimo tarp jo, moks
lininko ir artistės, žinoma, nie
kad nebuvo. Jis pats nebuvo iš 
anksto pasiruošęs taip tiksliai 
atpasakoti niekad neįvykusįpasi
kalbėjimą. Ir jis net nežino, ar 
gerai melavo. O svarbiausia, jis 
net nenujaučia, kas yra tuose do
kumentuose, kuriuos jam perda
vė amerikinė slaptoji tarnyba, 
ir kurie dabar guli paveikslo 
rėmuose, be abejo, neilgam lai
kui.

Šioje vietoje aš, "senas Šni
pas", turiu įterpti porą paaiški
namųjų Žodžių.

Dokumentai, kuriuos Morro
sas perdavė Soble porai, buvo 
taip vadinamoji "Žaidimo me
džiaga". Tuo pavadinimu supran
tama medžiaga, kurią viena slap
toji tarnyba perduoda kitai, kad 
pastaroji tikėtų savo agento 
krupštumu ir apsukrumu.

"Žaidimo medžiaga" turi iš
pildyti dvi sąlygas. Ji turi at
rodyti įtikima, t.y. turėti tai, 
ko priešo žvalgyba nori patirti. 
Tačiau, iš antros pusės, ji neturi 
būti vertinga. Nes jei ji būtų 
vertinga, tada visai nereiktų Žai
dimo.

Kalbamu atveju sovietų slap
toji tarnyba padarė tiesiog ne
aprėpiamą klaidą, ištisais me
tais priiminėdama vis naują "žai
dimo medžiagą" ir nepastebė
dama, kad toji buvo "žaidimo 
medžiaga".

Kuo galima tai išaiškinti?
Pirma: slaptosios tarnybos ži

no, kad jos tegauna tik atskirus 
paslapties gabaliukus, ir tuos 
pačius nevienu metu. Kas negali 
pats statytis namo, tas ir negali 
nuspręsti, ar gaunamosios ply
tos bus jam tinkamos.

Antra: tarp slaptųjų žvalgybų 

vyksta nuolatinė konkurencija. 
Kiekviena jų stengiasi pralenkti 
savo konkurentę, bet, kita vertus, 
jos taptų nereikalingomis, jei 
savo priešininkes sunaikintų.

Trečia: slaptosios tarnybos tu
ri savo darbdaviams, t.y. savo 
valdžioms, įrodyti, kad jos pa
siekia laimėjimų. Iki tie rezul
tatai pervertinami, praeina tiek 
laiko, kad dažnai jie jau lieka 
bereikšmiai. Bet tas nepakeičia 
laikinių "laimėjimų" triumfo.

Aš tikiu, dabar suprantama, 
kodėl Maskva tikėjo Morroso tie
kiamos medžiagos tikrumu. 
Nors, kaip šiandien jau žinoma, 
gudrioji dailininkė "Slang" jau 
tada sovietinę žvalgybą įspėdi- 
nėjo nepasitikėti Morrosu, bet 
toji nepaisė ir pavedinėjo jam 
vis naujus uždavinius.

Lygiai juo patenkinti buvo ir 
Washingtono darbdaviai, kuriems 
rūpėjo sužinoti kuo daugiau šni
pų pavardžių.

(Tęsiny: Šešiasdešimt devinto
ji kelionė į Maskvą)

ATESTACIJA

Kaltinamasis paklausiamas,ar 
jis buvęs kada baustas. Jis at
sako taip.

- Kada? - klausia teisėjas.
- Prieš dešimtį metų.
- O vėliau ne?
- Ne, pone teisėjau.
- O ką per tą dešimtį metų 

veikei?
- Sėdėjau.

Sovietai turi

Į storą sovietų sulaužytų 
tarptautinių susitarimų rin
kinį įeina ir pažeidimas 
tarptautinės radijo trans
liacijų sutarties, kurią 
Kremlius pasirašė 1947 me
tais. šia sutartimi partne
riai įsipareigoja vengti są
moningo radijo transliacijų 
trukdymo.

Vos tik spėjusi sutartį 
pasirašyti, Sovietija pradė
jo statyti trukdomuosius 
siųstuvus, kurių vienintelis 
tikslas yra žodinę ir muzi
kinę programą iš Vakarų 
užmušti ausis kurtinančiu 
tratėjimu ir žviegimu. So
vietijos pavyzdžiu 1949 me
tais trukdomieji siųstuvai 
pradėti statyti ir visose 
"liaudies dem okratijose”. 
Pastaruoju metu jie staty
ti ir raudonojoje Kinijoje.

Šitų "šaltojo karo patran
kų” centras yra Sibire, o jų 
jėga ir tinklas yra tiesiog 
n e į s i vaizduojamo masto. 
1959 metais, atsargiais

Kad nesusipyktų su Stalinu, Churchillis "užmiršo” 
Katyno žudynes...

Priešais Dovvning gatvės 
10 numerį 1943 m. balan
džio 14 dieną sustojo auto
mobilis. Iš jo išlipo pražilęs 
generolas Sikorskis, lenkų 
kari uomenės, kovojančios 
sąjungininkų eilėse, vyriau
sias vadas ir lenkų egzilinės 
vyriausybės Londone pirmi
ninkas, atvykęs pietauti pas 
Churchillį.

— Aš turiu įrodymų, — 
pareiškė jis prie stalo, — 
kad rusai 1940 metais išžu
dė 15,000 lenkų, kurie jiems 
buvo pasidavę, naciams įsi
veržus į Lenkiją. Tie belais
viai, laikomi trijose stovyk
lose prie Smolensko, buvo 
lenkų elitas: karininkai, 
universiteto profesoriai, in
žinieriai, rašytojai.. . Jie 
buvo nužudyti ir užkasti 
Katyno apylinkės miške. Aš 
turiu dokumentinių įrody
mų, — užtikrino gen. Si
korskis.

— Jei jie mirę, — ramiai 
atsakė Churchillis, — tai, 
kad ir kažin ką bedarytu
mėte, jų nebeprikelsite.

Ši istorija Churchillį sta
tė į nepatogią padėtį. Buvo 
pavojus, kad ji galės sukel
ti incidentą su Stalinu labai 
nepatogiu momentu. Jis 
bandė nuraminti Sikorskį. 
Bet tas jam nesisekė. Lon
done esą lenkai ieškojo 
keršto ir spaudai perdavė 
visas informacijas apie tas 
žudynes.

Ekspertų komisija
Balandžio 17 d. lenkų eg- 

zilinė vyriausybė paskelbė^ 
jog Tarptautiniame Raudo
najame Kryžiuje dariusi 
žygių, kad būtų leista pa
siųsti delegaciją į Katyną 
ištirti žudynes. Raudonasis 
Kryžius atsakė, kad jis ne
galėsiąs vesti kvotos, jei jos 
nepaprašys rusai.

Nelaukdami, kol Raudo
nasis Kryžius pradės tyri
nėjimus, vokiečiai sudarė 
ekspertų komisiją iš įvairių 
kraštų atstovų ir pradėjo 
tyrimus. Protokolo duome
nys rodė, kad buvo rasta 
10,000 lavonų, sumestų į 
bendras duobes Katyno 
apylinkėje. Ant tų kapų pa
sodintų medelių senumas ir 
rasti prie lavonų dokumen
tai aiškiai įrodė, kad žudy
nės buvo įvykdytos rusų.

"Tai biaurus fašistų 
šmeižtas”

Stalinas nerimavo. Jis ži
nojo, kad Amerikoje yra 
daug lenkų, kurie irgi pra-

KARAS RADIJO BANGOMIS...
2,600 radio trukdomųjų stočių
Jungt. Tautų skaičiavimais, 
komunistinio bloko trukdo
mųjų stočių tinklas siekęs 
2,600 siųstuvų. Tai didžiau
sioji radijo sistema žemės 
rutulyje, nes tokio skai
čiaus tikrųjų transliacijų 
siųstuvų toli gražu neturi
ma visame pasaulyje. Išlai
dos tiems trukdomiesiems 
siųstuvams įrengti sieku
sios 250 mil. dolerių, ir kas
met jų veikimui išleidžiama 
apie 100 mil. dolerių.

Sistemingais trukdymais 
sovietai nori pirmoje eilėje 
Savo pavergtiesiems gyven
tojams neleisti išgirsti 
Amerikos Balso — kuris 
Rytų bloke paprastai vadi
namas "Balsu" — ir Lais
vosios Europos Radijo, ku
rie pastaruoju metu į Ryti
nės Europos kraštus per
duoda daugumą programi? 
(viso 1026 vai. per savaitę). 
Toliau trukdomos trumpo
sios BBC (Londono), Pary
žiaus ir Romos siųstuvų

Vargšas gen. Sikorski (kairėje) neturėjo laimės: jo "draugas" 
Churchillis (centre) paaukojo sąjungai su sovietais. Tik vienas 
de Gaulle (dešinėje) iš tos tragedijos išėjo nesusitepęs rankų.

dės bruzdėti. Demokratijų 
viešoji nuomonė galės būti 
užaliarmuota, ir šis dalykas 
Rusijai pridarys nemalonu
mų. Jis tuoj pat parašė 
Churchilliui ir Rooseveltui 
pasipiktinimo laiškus išdės
tydamas, kad patys vokie
čiai įvykdę šias žudynes ir 
dabar bandą apšmeižti TU
SUS.

1943 m. balandžio 21 d. 
jis iš naujo rašo Churchil
liui ir Rooseveltui: ".. . Si
korskio vyriausybė ne tik 
nepaneigė biaurių fašistų 
šmeižtų, bet net nerado rei
kalo mus klausinėti". Ir Sta
linas kaltino Sikorskį, kad 
jis einąs išvien su Hitleriu, 
šmeiždamas rusus.

Churchillis, kuris savo 
atsiminimuose vėliau rašo, 
kad buvęs įtikintas sovietų 
kaltumu, tačiau tada, po 
trijų dienų, parašė sovietų 
diktatoriui šį keistą laišką: 

"Aišku, mes energingai 
priešinsimės bet kokiai kvo
tai, kurią Raudonasis Kry
žius norėtų pravesti terito
rijoj, kuri yra vokiečių oku
puota . .."

Kadangi Stalinas savo 
laiške grasino nutraukti 
diplomatinius santykius su 
lenkų vyriausybe Londone, 

transliacijos, šitas prieš- 
puolis (šūkiu "triukšmas — 
papraSčiausias kontra - ar
gumentas") kaštuoja be
veik tiek pat, kiek visa ame
rikinė propaganda visame 
pasaulyje.

Dar didesnes sumas 
Kremlius išleidžia savai 
propagandai laisvajame pa
saulyje (skaičiuojama -750 
mil. dol. per metus). Dabar 
ruošiamasi tą propagandą 
ypač sustiprinti Vakarų Vo
kietijoje ir Artimuosiuose 
Rytuose. Vien Maskvos ra
dijas numato transliacijas 
Vak. Vokietijai — ligšiol po 
45 vai. per savaitę — padi
dinti dar 15 savaitinių va
landų. Arabams net nemo
kamai dalinami maži priim- 
tuvėliai, kuriais tegalima 
girdėti vien Maskvos stotį.

Ateity Maskva numato i 
propagandinį eterio karą 
smarkiai įkinkyti ir savuo-

(Nukelta į 6 psl.)

Churchillis apie Sikorskį 
taip parašė: "Jei jis pasi
trauks, mes galime tikėtis, 
kad vyriausybės priešaky 
matysime blogesnį."

Bejėgis asmuo ...
Dar kitame laiške Stali

nui Churchillis pridėjo:
".. . Aš studijuoju gali

mybę, kaip priversti tylėti 
lenkų spaudą Anglijoje, ku
ri puola Sovietų vyriausy
bę ..

Bet Stalinas visvien nu
traukė ryšius su Sikorskio 
vyriausybe. Laiške, kurį jis 
rašė balandžio 29 d. Roose
veltui, kaltino lenkų vyriau
sybę, kad ji esanti prohitle- 
rinė. Manevras buvo aiš
kus: reikia sudrausminti 
tremty lenkus, kurie jau 
žinojo, kad Stalinas ruošia
si sudaryti kitą lenkų vy
riausybę užsienyje, sau pa
lankią.

Vis dėlto Churchillis darė 
žygius, kad Londono lenkai 
nutiltų. Trečiame laiške 
Stalinui balandžio 30 d. jis 
rašė:

"Edenas ir aš pats pabrė
žėme lenkų vyriausybei, kad 
ji negali tikėtis atnaujini
mo draugiškumo ir darbo 
santykių su Sovietų Sąjun
ga, kol skelbs tokius, sovie
tus įžeidžiančius, kaltini
mus . .

Pagaliau įvykiui buvo pa
darytas galas. Stalinas at
sisakė pripažinti Sikorskį:

"Tai bejėgis asmuo", ra
šė Stalinas, kuris dreba 
prieš savo prohitlerinę vy
riausybę. Jis negali turėti 
jokios vilties grįžti į Len
kiją ir užimti vietą regulia
rioje vyriausybėje".

Gegužės 4 d. Stalinas 
Churchilliui pacitavo Ede
ną:

. Edenas grįžęs iš 
Amerikos pasakė, kad 
Roosevelto šalininkai įsiti
kinę, jog dabartinė lenkų 
vyriausybė Londone negali 
turėti jokios vilties, sugrį
žus Lenkijon, būti valdžio
je. Man atrodo, kad ameri
kiečiai yra arčiau tiesos”.

Popierinis karstas
Ir taip gen. Sikorski bu

vo palaidotas popieriniame 
karste. Tai buvo vienintelis, 
kurį jis gavo. Nes po kelių 
savaičių nuo šio susirašinė
jimo, jis tragiškai žuvo lėk
tuvo katastrofoje netoli 
Gibraltaro...

Kitame numeryje: Chur
chillis Rooseveltui: "Aš nie
ko neslepiu nuo jūsų..
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Nušluostė ne viena prakaito 
lašą, bet išėjo i gerą

Lietuvių Studentų Santaros šeštojo suvažiavimo, įvykusio rugsėjo 11 - 13 d. Tabor Farmoje, dalyviai.

Kursų vadovės Vandos Gege- 
vičiūtės ir jos pagelbininko Gab
rieliaus Gedvilo pastangomis su
rengti tokius kursus, kurie būtų 
įdomūs ir duotų progos atski
riems dalyviams pasireikšti,tik
rai nenuėjo veltui. Kada kiekvie
nas kursantas turėjo pasakyti 
trumpą kalbelę savo grupės da
lyviams, nevienas kolega, o 
ypatingai kolegė, nušluostė ne
vieną prakaito lašą, kol išdrįso 
viešai pirmą kartą prabilti prieš 
publiką. Bet, vienos kolegės žo
džiais tariant, visi Šie, kartais 
nelabai malonūs, uždaviniai "iš
ėjo visiems į gerą". Kad ir ta 
kolegė, daugiausia bijojusi, iš
girdusi savo balsą, kartojant į 
juosteles įrašytas kalbas, buvo 
maloniai nustebinta, "kad ir ji 
jau netaip blogai kalbėjusi".

Kursantai pradėjo į Tabor Far- 
mą rinktis jau pirmadienio va
kare, nors kursai turėjo prasi
dėti tik antradienį iš ryto. Iki 
vėlyvos nakties susirinko atsto
vai iŠ Chicagos, Detroito, Bal
timorės, New Yorko bei Phila
delphijos. Pirmasis vakaras buvo 
praleistas ilgai, ilgai dainuojant, 
Kęstučiui Paulikui pritariant 
akordeonu. Dainuojama buvo taip 
graudžiai ir gražiai, kad net kai
mynų šunelis, ištrūkęs iš savo 
būdos, atbėgo pasiklaustyti.

Antradienį iŠ ryto prasidėjo 
jau patys kursai. Trumpas kursų 
vadovės atidaromasis žodisz ir 
pirmąją paskaitą, arba gal geriau 
pasakius pašnekesį, pravedė Vy
tautas Kavolis apie dabartines 
jaunimo problemas. Buvo išsi
aiškinta, jog Šios kartos jauni
mas daugiausia ieško intymumo. 
Jam ne tiek svarbi ekonominė 
gerovė ar garbė, kiek susirasti 
sau intymią atmosferą, kurioje 
jisai galėtų pabendrauti su kitais.

Popietinėje sesijoje Algiman
tas Kėželis išryškino "Mūsų 
kartos diagnozę". Jo Žodžiais, 
mūsų aplinkybėmis mums dau
giau nieko nelieka, kaip tik pa
laikyti, vartojant jo terminą, sin
tetinę lietuvybę. Po šio griežto 
ir gana liūdnai nuteikiančio paš
nekesio kilo karštos diskusijos. 
Nevisi norėjo sutikti su taip pe
simistiškai skambančiomis min
timis. Per diskusijas nelabai se
kėsi vieniems įtikinti kitus, bet 
kas norėjo, galėjo išlieti savo 
jausmus Šiuo mums visiems 
svarbiu klausimu.

Tuoj po šios paskaitos sekė 
diskusijos "Organizaciniai ti
pai", dalyvaujant Liudui Šmul
kščiui ir Kęstučiui Paulikui,mo- 
deruojant Algimantui Kėželiui. 
Diskusijose buvo prieita išvados, 
kad organizacijoms būdingi ti
pai egzistuoja, bet jie daugiau 
susiformuoja, jau individui įsto
jus į organizaciją.
Tą patį vakarą, jau sutemus, 

buvo skaitoma pasaulinio masto 
poetų kūryba, išversta į lietuvių 
kalbą poeto Henriko Nagio. Ei
lėraščius perdavė Liucija Min- 
gėlaitė, Gabrielius Gedvilą, Mir
ga Vičiulytė ir Liudas Šmulkš
tys. Po literatūrinės valandėlės 
kursantai dar ilgai linksminosi, 
šokdami, dainuodami ir "api- 
plėšdami" pono Bachuno virtuvę.

Trečiadienio rytą filisteriai ir 
studentai, susiskirstę į atskiras 
grupes, svarstė svarbius klau
simus, liečiančius Santaros įkū
rimą, jos vietą mūsų visuome
nėje ir panašiai. Ųiomu paste
bėti, kad abi grupės, dirbdamos 
atskirai, priėjo labai panašių at
sakymų į klausimus, liečiančius 
Santaros veikimą. Tai buvo aiš
kiai matyti, kad abi grupės su
siėjo ir palygino atskirai pada
rytus nutarimus. Popietinėje 

programos dalyje sekė A. Kė- 
želio pašnekesys apie efektyvų 
kalbėjimą ir rašymą.

Vakare studentai suruošė "pa
vyzdinį" skyriaus susirinkimą. 
Pagrindinę susirinkimo dalį su
darė Domininko Nargelės pa
skaita apie Spinozą. Nors ir ne
visi suprato gana sunkią paskai
tą, bet kol. Nargelė daugelį klau
sytojų vien tik savo entuziazmu 
privertė susikaupti ir bandyti 
bent šiek tiek susigaudyti Spino- 
zos ir bendrai filosofijos pasau
lyje. Linksmojoje dalyje E. Kė- 
želienė perskaitė komišką ei
lėraštį, o mergaičių oktetas 
sudainavo keletą dainelių.

Po susirinkimo linksmoji dalis 
vėl užsitęsė iki vėlyvo laiko. 
Taigi, galima pilnai numanyti, 
kad kursantai kiekvieną rytą kė
lėsi, vis labiau ir labiau nemigo 
kankinami. Negalima užmiršti 
kas priešakyje dar suvažiavi
mas, kurio metu bus dar ma
žiau progų išsimiegoti. Bet ką 
reiškia jauniems studentams sa
vaitė nemigo... Juk egzaminų me
tu visi yra pripratę prie nemigo 
naktų.

Ketvirtadienį priešpiet Hor- 
stas Žibąs bandė apsimiegoju
siems kursantams įkalti į gal
vas 18 įstatymų, kuriuos orga
nizaciniams vienetams vadovau
ją turėtų sekti. Atrodo, kad jam 
tas neblogai pasisekė, nes net 
suvažiavimo metu buvo minimi 
Žibo įstatymai, kada bent kas 
drįsdavo vieną iš jų sulaužyti. 
Ketvirtadienį popiet, kaip jau bu
vo minėta, visi kursantai gavo 
progos atskirai pakalbėti. Po Šių 
prakalbėlių sekė visų kursų kri
tika. Visi dalyviai turėjo pro
gos išreikšti savo nuomonę. Iš 
pasisakymų buvo galima spręsti, 
kad kursantai buvo patenkinti 
kursų programa. Šis teigiamas 
kursų rengėjų pastangų įverti
nimas buvo jiems geriausia pa
dėka už pastangas, kursus or
ganizuojant ir sudarant jų prog
ramą.

Liudas Šm.

* Šių metų spalio mėnesį su
ėjo dvidešimt metų nuo sovietų 
įgulų įvedimo į Lietuvą. Lai
kydama, jog nuo tos minutės 
Lietuvių tauta išėjo į kovą dėl 
savo laisvės, Lietuvių Studentų 
Santara savo veiklos ateinančius 
metus skelbia Laisvės Kovos 
Dvidešimtmečio Metais. Jų tiks
las - sunkus, bet būtinas - iš
studijuoti ir įvertinti ligšiolinę 
kovą už laisvę, jos atsiekimus 
ir nepasisekimus, giliau įsisa
moninti esamas sąlygas ir ieš
koti tos kovos tęsimą geriausiai 
įgalinančių metodų. Tikimasi,kad

Dr. H. Nagys samariečių suvažiavime kalbėjo apie literatūrinio kūrinio pajutimą ir suvokimą.

R. Mieželis LAISVUOSE KRAŠTUOSE 500 LIETUVIU
GYDYTOJU, 0 LIETUVOJ IŠ VISO 4000

Iš pranešimo lietuvių gydytojų suvažiavime

šalia samariečių ir platesnė vi
suomenė įsijungs į Laisvės Ko
vos Dvidešimtmečio pravedimą.

* Lietuviškojo kultūrinio gy
venimo horizontą netolimoje 
ateityje praskaidrins jaunosios 
kartos žurnalas "Metmenys",ei
siąs knygos pavidale. Žurnalo 
redagavimo ir bendradarbiavimo 
darban buriasi kūrybingieji mūsų 
jaunosios kartos rašytojai, kul
tūrininkai, politikai ir visuome
nininkai. Tikimės artimu laiku 
galėsią skaitytojus smulkiau su
pažindinti su šiuo dideliu užsi
mojimu.

* Dailininko Albino Elskaus 
darbų parodą ruošia Sambūris 
"Šviesa" Čiurlionio Galerijoje, 
Chicagoje, nuo gruodžio 5 iki 
13 d. Šių metų pradžioje sėkmin
gai praėjusią dail. Elskaus kū
rinių parodą buvo suruošęs Bos
tono Santaros skyrius.

* Santaros - Šviesos Federa
cijos rytinių pakraščių suvažia
vimas įvyko rugpiūčio 28-30 d.d. 
Port Jarvis, N.Y. Santaros Gar
bės Filisteris Vincas Trumpa 
skaitė paskaitą apie dabartines 
literatūros ir meno'' problemas 
Lietuvoje. Rašytojas Jonas Me
kas perdavė savo naujausius ei
lėraščius ir prozos fragmentus. 
Žurnalistas Almus Šalčius pra
vedė diskusijas apie esamus ir 
galimus kultūrinės veiklos san
tykius tarp išeivių ir Lietuvos 
lietuvių. Buvo neapleistas ir 
sportas, pradedant tinklinio 
rungtynes ir irklavimo lenkty
nes. Stovyklautojus humoristiš- 
kai pakedeno J. Jacynos išleis
tos "vizijos be televizijos". Sto
vyklai vadovavo Anatolijus Butas.

* Chicagos samariečių lite
ratūros sekcijos susirinkime 
apysaką "Ketvirtadienis - biauri 
diena" skaitė Kazys Alminas, 
su šia apysaka tapęs nauju pro
letarinės novelės atstovu lietuvių 
literatūroje. Bernardas Prapuo
lenis perskaitė savo eilėraščius 
"Šventas Pranciškus" ir "Rau
da". Šis jauniausios lietuvių li
teratų kartos kūriniai buvo 
plačiau padiskutuoti. Zina Ka
tiliškienė po to nagrinėjo naująją 
vokiečių literatūrą. Supažindi
nimas su pokario literatūra buvo 
ypatingai gerai paruoštas ir su
teikė išsamų vaizdą.

Pokario literatūrai būdingi 
bruožai yra užsidegęs ieškoji
mas savęs ir to, kas žmoguje 
užslėpta, atsisakydamas lengvu
mo ir išjungimas politinių bei 
religinių momentų. Tiek proza, 
tiek ir poezija yra komplikuota, 
galvojančio žmogaus literatūra, 
lodomu pastebėti, kad jaunieji vo
kiečių literatai savo pranašais
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Išvados
1. Rusų genocidinė politi

ka okupuoto j Lietuvoj, ku
rios tikslas sunaikinti arba 
išblaškyti mūsų tautą, turi 
skatint mus dirbti ne tik 
Lietuvos išvadavimui, bet ir 
giliau pažvelgti į lietuvy
bės išlaikymo problemą iš
eivijoj, ypač didžiausioj 
Amerikos kolonijoj. Dėme
sio centre turi būti mūsų 
jaunimas, tiek čia atvykęs, 
tiek čia gimęs.

Tame lietuvybės gelbėji
mo darbe turėtų dalyvauti 
visos organizacijos, neišski
riant ir A. L. G. Sąjungos, 
glaudžiai b e n d radarbiau- 
jant su A. L. Bendruomene, 
steigiant lietuvybės kursus 
ir mokyklas, skatinant kū
rimą grynai lietuviškų šei
mų, apsigyvenant,, kur yra 
didesnės lietuvių kolonijos 
ir kt.

2. Amerikoj (J. V. ir Ka
nadoj) yra virš 450 lietuvių 
gydytojų, bet iš jų tik apie 
pusė (231) priklauso Liet. 
Gyd. Sąjungai. Per vietines 
gydytojų draugijas ir stei
giant naujus skyrius, A. L. 
G. S-ga turi stengtis pri
traukti daugiau narių, su- 
registruot ir tuos, kurie dar 
nestojo į Sąjungą. Taip pat 
kituose pasaulio kraštuose 
(P. Amerikoj, Australijoj,

LIETUVOS ŽEMĖ KLAUSO...

(Atkelta iŠ 4 psl.)
Bet svarbiausia, - jo "Užklau

simą jaunatvei" paėmiau Čia pa
kartoti dėl to, kad jis nė trupučio 
nepasenęs, ir dėl to, kad Šis 
"nokturnas" - tai nuostabi gra
žiausios lietuviškos kalbos poe
ma, su kokia bet kada ligŠiol 
yra kreipęsis į jaunimą Lietuvos 
rašytojas. Čia jūs nerasite jokių 
trivialumų, jokių proziškų tik 
pigiai patriotinių kasdieninių te
mų. Bet rasite poeto svajonę, 
koks privalėtų būti naujosios Lie
tuvos žmogus, žmogus iš viso. 
Tai ne politika, ne menas, ne 
tautinė veikla, ne profesinis pa
sirengimas geroms vietoms 
užimti, bet - Žmogiškosios 
kokybės problema.

Esu kiek susijęs su tuo už
klausimu - nokturnu. Užklausi
mas buvo padarytas mums, mūsų 
"generacijai", mes jo iš auto
riaus prašėme. Paties pirmojo 
lietuvių akademinio "Studento" 
žurnalėlio redaktorius Henrikas 
Blazas šį straipsnį Herbačiaus- 
kui užsakė; Šisai, gal laiko ne
turėdamas pats užeiti redakci
joj rankraštį įteikė man; jį 
nunešiau Blazui, surinkus vėliau 
dar pataisiau korektūrą. Jis buvo 
išspausdintas "Studento" 12 - 13 
numeryje 1928 m. gruodžio 24 
dieną. Vadinasi, beveik prieš 31 
metą. Herbačiauskas tada turė- 

yra pasirinkę ne senuosius Vo
kietijos rašytojus, kurie nacių 
režimo metu gyveno egzilyje, 
bet tuos, kurie gyveno jų tarpe, 
nerašydami arba dėdami savo 
kūrybą į stalčius.

DR. V. TERCIJONAS

V. Europoj) neskaitlingus 
lietuvius gydytojus (viso 
apie 50) reiktų suregis- 
truot ir apjungt į vietines 
draugijas.

Palyginimui reikia pri
minti, kad dabartinėj Lie
tuvoj yra apie 4,000 gydy
tojų, bet kiek lietuvių, o 
kiek rusų, ir kitataučių, ži
nių neturima.

3. Atsižvelgiant, palygi
nant į nedidelį Amerikos 
lietuvių gydytojų skaičių, 
L. G. Sąjunga turėtų ragin
ti ir remti šio krašto lietu
vių jaunimą, kad jis dau
giau eitų medicinos mokslą 
ir rinktųsi gydytojo profe
siją. -

4. Sumanymas leisti ne
periodinį medicinos žurna
lą, metraštį ar biuletenį, 
dar nėra pradėtas vykdyti. 
Pradžiai atskira knyga 
reiktų išleisti A. L. gydy
tojų pirmo ir antro suva
žiavimo darbus nors 1960 
m. Ta knyga atstotų gydy
tojų metraštį, jeigu joje 
būtų įdėta kronika ir žinios 
apie Amerikos, Lietuvos ir 
kitų pasaulio kraštų gydy
tojus, gyvus ir mirusius, 
jų skaičiai ir sąrašai.

5. 1961 m. sueina 100 me
tų nuo Dr. Jono Šliupo gi
mimo. Tai buvo vienas iš

jo 52 metus, taigi, jau vyresnės 
kartos žmogus, bet dar ne se
nis. Mano, devyniolikamečio vai
kino santykiai su juo tada buvo 
labai geri ir draugiški, tik po 
poros metų jie nutrūko, mirtinai 
susirovus vienose rašto disku
sijose.

☆
Jis mus "noktume" klausė, 

kuo norime būti, kuo būsime: 
ar "pikti šuneliai", ar pasam
dyti jonavaikiai, ar vyturėliai, 
galingos meilės sviediniai, idėjų 
strėlės, Prometėjaus žaibai, 
skausmo šauksmas, mirusių dėl 
laisvės himnas ar kapų juokas... 
Mūsų mergaites jis klausė, kuo 
jos norėtų būti: ar klastingos 
gegelės, kraunančios savo mei
lės vaisių į svetimus lizdus, 
niekšų ramintojos, žąsimis vir
tusios gulbės, gyvatės ir raga
nos, ar Madonos, ir Laumės 
juostos...

Praėjus trims dešimtmečiams 
atsakymą jau galima duoti. Mes 
dažnas stengėmės, bet nepatei- 
sinom įdėtų vilčių, mes nepri- 
lygom mums skirtai misijai, - 
perdaug dideli, perdaug sunkūs, 
perdaug kilnūs, beveik "antgam
tiniai" reikalavimai mums buvo 
pastatyti. Iš mūsų tarpo išėjo 
ir jonvaikių, ir piktų šunelių, 
ir kapų juoko - ir tiek nedaug 
ir tokių silpnų "prometėjaus žai
bų", skausmo šauksmų,mirusių
jų dėl laisvės minezingerių... 
Iš mūsų gražiųjų mergyčių be
rods nestigo ir "niekšų ramin
tojų", žąsimis išvirtusių gulbių, 
raganų ir gyvačių, gegučių, su
dėjusių savo meilės vaisius į 
svetimus lizdus ir dar tebede- 
dančių - ir gal nelabai daug 
šventai skaisčių Madonnų, Lau
mės juostų, nemarybės himnų, 
skausmo malonių šypsenų...

Bet dabar atsakykite jūs, dar 
viena generacija jaunesni - už 
mus: kuo jūs norite ir kuo galite 
būti? Atsakykite, nes partizanų 
krauju ir tautos skausmais per
mirkusi Lietuvos žemė jūsų klau
so. Nemanykite, kad jūs nuo jos 
ausų pabėgote. Nesiteisinkite.kad 
ją nutolę, jūs nebeturite parei
gos ją pažinti ir kad jūsų "gra
žaus ir skaistaus rytojaus" sva
jonės jos nebeliečia.

Kai grįšite iš sporto aikščių, 
fabrikų, mokyklų auditorijų, Šo
kių salių ar kavinių, atsisėskite 
į kėdę, prigesinkite valandėlei 
televiziją ir paskaitykite Šį už
klausimą vieną, du, geriausia 
tris kartus. Jei jūs ir tada ne
išgirsite, kad Lietuvos žemė te
beklauso jūsų atsakymo - tai 
tuomet labanakt!.. 

aktyviausių Amerikos lietu
vių gydytojų, nors kartais 
kontraversinė asmenybė. Ir 
tų sukaktuvių proga turėtų 
būti išleista jo plati biogra
fija.

-Dr. J. šliupo žymiausi 
darbo metai prabėgo Ame
rikoj. šio krašto lietuviai 
gydytojai ir kiti veikėjai, 
kurie jį pamena, atliktų dė
kingą darbą, parašydami ir 
išleisdami kolektyvinę jo 
biografiją. Vaclovas Biržiš
ka buvo numatęs paruošti 
J. šliupo biografiją, bet mi
rė to darbo nebaigęs. Kiek 
spėjo parašyti, tikrų žinių 
neturiu. Praėjo apie 15 me
tų nuo J. šliupo mirties ir 
iki šiol neturim jo gyveni
mo ir darbų pilno aprašy
mo. Laikas paskubinti, kad 
Šliupo nepamirštume.

Pastaba. Iš diskusijų, ki
lusių po pranešimo paaiškė
jo, kad prie Naujienų yra 
sudarytas komitetas šliupo 
biografijai leisti, kuris turi 
medžiagos ir lėšų, bet nėra 
kam tą darbą stumti pir
myn, t. y. tašyti ir leisti 
knygą.

6. 1962 m. sueina 50 me
tų nuo A. L. Daktarų Drau
gijos įsteigimo, kuri laikui 
bėgant persiorganizavo į 
Gydytojų Sąjungą. 50 me
tų sukakties proga reiktų 
išleisti tos draugijos istori
ją. Tą sumanymą pradėti 
vykdyti dabar, išrenkant 
redakcinę kolegiją. Frater
nitas Lituanica, nors ne to
kia skaitlinga, savo korpo
racijos 50 metų sukakčiai 
išleido stambų ir pasigėrė
tiną veikalą. Fraternitiečių 
pavyzdys turėtų skatinti ir 
A. L. G. Sąjungą pasitemp
ti ir tinkamu leidiniu atžy
mėti savo sukaktį.

Noriu paminėti, kad šiais 
1959 metais savo iniciatyva 
ir lėšomis leidžiu mano pa
rašytą knygą apie prof. Dr. 
Praną Gudavičių, kuris bu
vo vienas iš žymiausių Lie
tuvos gydytojų praktikų ir 
sykiu medicinos profeso
rius Lietuvos universitete. 
Jis buvo N. Y. L. Gyd. Dr- 
jos garbės- narys. Knyga 
turi apie 150 psl., su ilius
tracijom, kaina $1.50. Noriu 
ją išsiuntinėti visiems gy
dytojams, todėl prašau ger
biamų kolegų neatsisakyti 
priimti, kam ji bus prisiųs
ta.

7. A. L. G. Sąjunga turė
tų paskirti premiją, jei kas 
parašys knygą tema: "Lie
tuvybės nykimo priežastys 
Amerikoje ir kokių priemo
nių reikia imtis kovoj su 
greitu masiniu nutautėji
mu”. Kodėl lietuviai šiam 
krašte neišgyvena daugiau 
vienos kartos, čia gimusi 
pirmoji karta lengvai asimi
liuojasi ir nutautėja.

(Nukelta į 7 psl.)

Karas radijo...
(Atkelta iŠ 5 psl.)

sius satelitus. Pankovas 
(Rytų Vokietijos "vyriau
sybės” būstinė) gavo įsaky
mą atstatyti per karą rau
donosios armijos sugriautą 
Naueno siųstuvą ir televizi
jos siųstuvą taip sustiprin
ti, kad jis galėtų siekti Ruh- 
ro sritį. Bavariją ir pietifię 
Vokietiją pagal Maskvos 
įsakymą turi "aprūpinti Če
koslovakija, kuriai duotas 
įsakymas pastatyti 12 tele
vizijos stočių.

Tuo pat metu Maskva vis 
tebeplečia trukdomųjų sto
čių tinklą, kad savo paval
dinius galutinai uždarius 
nuo Vakarų. Tačiau, kaip iš 
pabėgėlių pranešimą aiškė
ja, sovietams nesiseka tie
sos žodžio sustabdyti, ir jis 
pasiekia ausis tų, kuriems 
jis yra skirtas.
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• G. ir Ant. Diržiai, nese
niai iš Venezuelos atvykę j 
JAV ir apsistoję New Yor- 
ke pas V. Alksninius, savai
tę laiko viešėjo Clevelande. 
Čia buvo atvykę padėkoti 
sponsoriams H. ir P. žiū- 
riams, aplankyti artimuo
sius — Gaidžiūnus, Smeto- 
nus, čiuberkius, Rinkus, 
Kudukį ir kt. Ta proga ap
lankė Dirvą, lietuvių kultū
rinį darželį, a. a. prezidento 
A. Smetonos kapą.

Tautinės Sąjungos 
skyriaus narių susirinkimas 
įvyks spalio. 25 d., 11 vai. 
15 min. (tuoj po pamaldų) 
Dirvos patalpose.

Darbų tvarkoje: valdy
bos ir kontrolės komisijos 
pranešimai, naujos valdy
bos ir kontrolės komisijos 
rinkimai, kiti reikalai.

Narių dalyvavimas būti
nas*

• Kvietimų į muz. A. Mikul
skio auksinės sukakties pobtivį 
spalio 24 d. (Šeštadienį) 7 vai. 
vak. Čiurlionio namuose, 10908 
Magnolia Dr., dar galima gauti 
Dirvoje, pas komiteto iždininką 
Justina MiŠČiką (tel. MU 1-8966) 
ir pas kitus komiteto narius. 
Pageidaujama kvietimais apsirū
pinti iš anksto.

Į, iškilmes laukiame svečių ir 
iš kitų kolonijų. Yra pakviestas 
ir Amerikos Balso atstovas. Iš
kilmėse numatyta meninė pro
grama, trumpos kalbos ir pui
kios vaišės.

• Prano Aleknos įsikūri
mą šiame krašte aprašė 
Plain Dealer, minėdamas 11 
metų sukaktį nuo pirmojo 
tremtinių transporto atvy
kimo. Straipsnyje pamini
ma, kad P. Alekna netik ne
teko savo ūkio Lietuvoje, 
bet jo šeimos dalis, jam at
vykus Amerikon, buvo de-

portuota Sibiran. Laikraš^- 
čio reporteriui rodydamas 
savo žmonos ir dukters nuo
traukas, Alekna pasakė: 
”Mano žmona buvo 45 mes 
tų, kai ji buvo grąžinta (po 
7 metų) iš Sibiro. Pažiū
rėk ... ji atrodo, kaip 80 
metų.” Straipsnis iliustruo
tas P. Aleknos ir pirmoji) 
DP kontingento, pasiruošu- 
sio išvykti iš Muenchėho, 
nuotraukomis.

♦ Mike Drosutis aktyvus vy
resniosios kartos veikėjas, dau
gelio organizacijų narys, staiga 
mirė darbo metu spalio 16 d. 
Pašarvotas Jakubauskų laidotu
vių namuose - Ė. 185 St. Lai
dojamas iš Naujosios Parapijos 
bažnyčios spalio 21 d. - trečia
dienį.

Padėka
Mūsų brangiam a. a. Ro

bertui Juknaičiui mirus, 
reiškiame nuoširdžią padė
ką kun. K. širvaičiui, už at
laikytas gedulingas pamal
das, pamokslą ir palydėjimą 
į amžino poilsio vietą.

Visiems prisiuntusi e m s 
gėles, aukojusiems šv. mi
šioms už jo sielą, karstą ne- 
šusiems. Pareišk u s i e m s 
užuojautas per spaudą, laiš
kus ir žodžiu. Ačiū už pada
rytas nuotraukas. Taip pat 
ačiū visiems, kurie palydėjo 
į amžino poilsio vietą.

Nuliūdusi
žmona ir giminės

Reikalinga moteris valytoja
6 naktys, žinoma auto

mobilių agentūra. Kreiptis 
Miss Matus — 2223 Supe
rior Avė. tarp 2 p. m. iki 4 
p. m.

Neseniai iš Venezuelos į, JAV persikėlė G. ir Ant. Diržiai. Praėjusią savaitę jie lankėsi Clevelande. 
Nuotraukoje svečiai pas p. Ziūrius, išdavusius reikalingus atvykimo dokumentus. IŠ kairės: G. Diržienė, 
H. Žiūrienė, P. Ziūrys ir Ant. Diržys. Dirvos nuotrauka

DETROIT
NAUJO KLEBONO ĮVES
DINIMAS IR ”AMERIKA

PIRTYJE” MINĖJIMAS
Detroite šv. Antano pa

rapijos klebonu spalio 4 d. 
buvo įvesdintas kun. J. Vla
das Stanevičius, bet ne 
Stankevičius kaip anksčiau 
buvo parašyta. Įvesdinimo 
metu bažnyčia buvo sausa
kimšai užpildyta.

Naujasis klebonas 'yra 
energingas ir labai jautriai 
reaguoja į lietuviškus rei
kalus. Lietuvių Bendruome
nė turės rimtą ramstį lietu
vybei palaikyti. Detroitie- 
čiai linki gražios ateities jo 
darbuose.

*

PADĖKA Viltis ir viltininkai...

Gydytojai...
(Atkelta iŠ 6 psl.)

Kadangi lietuviškos kny
gos mažai skaitomos Ame
rikoj, todėl po diskusijų, 
Dr. V. Avižoniui pasiūlius, 
buvo nutarta skirti 3 pre
mijas už geriausius straips
nius, įdėtus tuo klausimu 
p a r a š ytus laikraščiuose: 
pirma — $250.00, antra — 
$150.00 ir trečia — $100.00.

Premijos bus paskirtos ir 
išduotos suvažiavime 1961 
m.

šitas pasiūlymas buvo 
vienbalsiai priimtas.

8. L. G. Sąjungos pla
nams vykdyti — leisti met
raštį, Draugijos istoriją, 
premijoms skirti ir kt. tu
rim sudaryti leidinių fondą, 
kuriam reiktų pradėti rink
ti lėšas ir aukas, kad nors 
iki $5,000.00 pasiektų. Iki 
šiol mūsų sąjunga neturi 
atskiro iždininko. Sekreto
rius ir iždininkas yra vie
nam asmeny, kurį, be abe
jojimo, tos pareigos per
daug slegia. Tiesa, turim 
net 5 direktorius, bet jie 
nesirūpina iždo didinimu. 
Siūlyčiau išrinkti atskirą 
iždininką ar Fondo globėją, 
kurs rinktų ne tik narių mo
kestį, bet ir iš Sąjungos na
rių aukas. Gal atsiras me
cenatų — labdarių, kurie 
paaukos didesnes sumas, 
kad greičiau išaugtų Fon
das.

žinoma, vien lėšų čia ne
užtenka. Kaip rodo praeitų 
metų patirtis, mums trūks
ta pasišventėlių, kurie ro
dytų norą dirbti idėjiniai. 
Tokių asmenų sunku rasti 
jaunu gydytojų tarpe, jie 
trokšta patogiau įsikurti, 
vis skuba ir amžinai užimti. 
Gal vienas kitas, iš vyresnės 
kartos gydytojų sutiktų im
tis tų rašymo ir redagavi
mo darbu. Išeities turim 
vienu ar kitu keliu ieškoti 
ir ją rasti.

PARDUODAMI NAMAI
E. 73 vietovė. Gražiai išlaiky

tas 8 kamb., vienos šeimos. Tik
rai vertas $12,900,♦

E. 174 vietovė. 5 kamb. vienos 
šeimos. Labai švarus. 2 mašinų 
garažas. Tiktai $13,500.

*
Euclide mūrinis namas. 4% 

kamb. Priestatas, garažas. 
$16,900. ♦

Mūrinis 6 butų namas. Lake 
Shore ir Grovėwood vietovėje. 
Įkainuotas pardavimui.♦

Mūrinis namas Euclide. Taip 
kaip naujas. Būtinai reikia pa
matyti.

FRANCIS POTOCAR 
REALTY 

063 E. 185 St. IV 1-396Q

NAMAS NETOLI 
N. PARAPIJOS

Į šiaurę nuo Blvd. mūri
nis ir medinis namas. 8 me
tų. 6 kamb. Colonial sti
liaus. Kilimai. Kambarys 
rūsyje. Netoli Naujosios 
parapijos bažnyčios. Kaina 
— $23,000.

De Vann Real Estate
535 E. 185 St.

KE 1-2227 (80)

Negailestingai mirčiai atėmus 
iš mūsų tarpo mūsų brangiausią 
Vyrą, Tėvą, Uošvį ir Senelį, 
velionį prof. Jurgį Čiurlį, tebū
nie mums leista šiuo pareikšti 
savo gilią padėką visiems, kurie 
bet kuriuo būdu suteikė Jam pas
kutinį pagarbos ženklą.

Dėkojame Jo gausiam būriui 
buvusių bendradarbių, kolegų, 
studentų bei draugų, kurie lankė 
Jo karstą ir papuošė jį gėlėmis. 
Čia ypatingai dėkojame taru
siems jautrų atsisveikinimo žodį: 
prof. Steponui Kairiui, Gen. kon
sului Jonui Budriui, konsului Vy
tautui Stašinskui, inž. Antanui 
Novickui, Dr. Vaclovui Paproc- 
kui, inŽ. Jurgiui Jankauskui ir 
inž. Jonui Matyckui. Didelė pa
dėka visiems atlydėjusiems Jį 
į paskutinę kelionę ir dalyvavu
siems laidotuvėse, o laidotuvių 
direktoriui Juozui Garšvai už 
jo taip jautrų patarnavimą.

Tebūnie mus leista padėkoti 
asmenims ir organizacijoms,ku
rie Velionies atminimui paskyrė 
sumas pinigų lietuviškoms mo
kykloms sušelpti. Dėkojame ir 
lietuviškai spaudai bei jos ben
dradarbiams už nekrologus ir 
užuojautas. Dėkojame visiems 
draugams ir pažįstamiems, kurie 
mums, likusiems Velionies šei
mos nariams, parodė užuojautą 
mūsų gilaus skausmo valandoje.

Elena Čiurlienė
Simučių ir Barnetų šeimos

J. S. AUTO 
SERVICE

Sav. J. Švarcas
Cleveland

1254 Addison Road 
Tel. HE 1-6352

Atidarą nuo ryto 
8 iki 7 v. v.

AUTOMAŠINŲ 
TAISYMAS

Mašinų viršaus tai
symas ir dažymas: mo
torų, stabdžių patikri
nimas ir taisymas, 
greičio dėžės ir kt. ma
šinos dalių įdėjimas.
Parduodami amžini 

akumuliatoriai.
24 hours towing. 

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

MILIJONAI KREMLIAUS 
PROPAGANDAI REMTI

Savo siuntiniais gimi
nėms sovietų pavergtuose 
kraštuose ir pačioje Rusi
joje mes sudedam milijonus 
dolerių, kuriais finansuoja
ma komunistinė veikla lais
vuose kraštuose.

Šitą paskelbė Kongreso 
prieš amerikinės veiklos ty
rimo komisijos pirminin
kas, Pennsylvanijos atsto
vas Francis E. Walter, vie
nas atkakliausių komunistų 
ir jų veiklos priešų Atstovų 
Rūmuose.

Jau keli metai kai Sovie
tai įsileidžia siuntinius tik 
su naujomis prekėmis. Tas 
prekes apdėjo aukštais mui
tais. Atstovas Walter skel
bia, kad pastarųjų kelių me
tų bėgyje sovietai iš ameri
kiečių surinko 15 milijonų 
dolerių muitais. Ir ta suma 
neva už privilegiją siųsti 
pagalbą savo giminėms.

Komunistinė Lenkija, kur 
taip pat labai daug siunčia
ma pagalbos giminėms, 
1954-58 metais už siunti
nius surinko 20 milijonų 
dolerių muitų. Milijonai do
lerių surenkami už siunti
nius į Vengriją ir Čekoslo
vakiją.

Tais milijonais, atstovas 
Walter oficialiai komisijos 
vardu skelbia, finansuoja
ma laisvuose, dar nepaverg
tuose kraštuose, komunistų 
veikla. K. K.

(Atkelta iŠ 2 psl.) 

ar sugudėjusias parapijas, muš
tynės bažnyčioje buvo dažnas 
reiškinys.

Čia Viltis yra kovojusi su len
kininkais nepalenkiamu griežtu
mu ir be atvangos. Net buvo įves
tas atskiras nuolatinis skyrius - 
"Lietuvių padėjimas Vilniaus 
vyskupijoje".

Nuolatinė kova su Vilniaus 
Vyskupijos kurija ir atskirais 
kunigais - lenkininkais nedavė 
ramybės lenkams. Juk reikia pri
siminti, kad Viltis ėjo tris kar
tus per savaitę ir pasiekdavo 
kelis tūkstančius skaitytojų jų 
tarpe per 700 kunigų.

Visa tai labai trukdė lenkų 
planus. Todėl lenkininkai labai 
nemėgo Vilties ir stengėsi vi
sokiais būdais pakenkti. Gi ypač 
jiems buvo nemalonus redakci
jos narys kun. J. Tumas.
Vilniaus vyskupijos adminis

tratorius kun. Michalkevičius 
reikalavo iŠ J. Tumo, kad jis 
nedėtų jokių Žinių iŠ Vilniaus 
vyskupijos, kad nemažintų jo 
autoriteto, nekritikuotų jo įsa
kymų, bet tas žinias siųstų jam. 
J. Tumas nesutiko su vyskupijos 
valdytojo Michalkevičiaus reika
lavimais. Tada lenkai ėmė J. 
Tumą visaip šmeižti ir terori
zuoti. J. Tumas apskųstas dva
sinei vyrsnybei, ir Michalkevi
čius pareikalavo vyskupą Gas
parą Cirtautą, kad jis atšauktų 
Tumą savo vyskupijon.

Kurį laiką vysk. Cirtautas del
sė, bet pagaliau nusileido spau
džiamas ir J. Tumą iškėlė Lai- 
žuvon, į patį Latvijos pasienį, 
toli nuo Vilniaus.

Su pirmuoju 1911 metų Vilties 
numeriu J. Tumas atsisveikino. 
Savo straipsnyje "Sudiev saky
damas" rašo: "Palieku Vilties 
redakciją, jėgos priverstas. Ta
čiau niekam nepalieku vilties, 
kad manęs netekus neteks ir 
žinių, ką ir kaip daro Lietuvos

lenkintojai Vilniaus guvernijo
je... Jėga pašalinamojo vieton 
stos kitas ir trečias, taip pat 
giliai persiėmęs tautine idėja. 
Ir kels ją ir puoselės, kol lie
tuviai savo tėvynėje netaps pilni 
šeimininkai, laisvi nuo visokių 
nuošalinių apinasrių".

Iškėlus J. Tumą Laižuvon, jo 
pavaduoti atvyko kun. Fabijonas 
Kemėžis, o jam išvykus Skoti- 
jon, kun. J. Dobužis - Dobužins- 
kis. Kova su lenkintojais ir to
liau tebebuvo tęsiama. Beveik 
visas A. Smetonos raštų IV 
tomas užima jo tik tuo reikalu 
parašytus straipsnius. O kur dar 
gi J. Tumo, F. Kemšio ir dau
gelio kitų straipsniai. Žodžiu, 
čia Vilties atliktas darbas yra 
vienas iš pačių didžiųjų, kovojant 
dėl lietuvių teisių bažnyčiose ir 
atlietuvinant Lietuvos Rytus.

(Bus daugiau)

Atėjo laikas eiti į 
pensiją

Ateina laikas pasakyti sau 
pačiam, kad jau gana geras 
biznis ir vedamas be sunku
mų, bet kai žmogui priartė
ja tam tikras amžius, reikia 
atsisveikinti nors ir su ge
riausiais dalykais.

PARDUODU TABOR 
FARM VASARVIETĘ

Tabor Farm, Sodus, Mich., 
vasarvietė yra 100 mylių 
nuo Chicago, III., ir 10 my
lių nuo Benton Harbor, Mich.

Pagrindiniam {mokėjimui 
reikia įnešti $125,000.00. Li
kusiai sumai labai lengvos 
išmokėjimo sąlygos.

Susidomėjusiems prisiųsiu 
reikalingas informacijas ir 
literatūrą.

JUOZAS BACHUNAS, Sarv..
SODUS, MICHIGAN 

(87)

I. J. s AMAS JEWELER
Šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai. 
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Didelis 

įvairių dovanų pasirinkimas

7007 SUPERIOR AVĖ Greta Ezella Theatre
Tel. EX 1-3969 Bute: WA 1-2354

SAVINGS 
EARN

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL NOON

4V SUPERIOR
/0 SAVINGS

ACCOUNTS 
INSURE D TO 

' 10.000

i
k HOME AND J

REMODEUNG LOAN3

CORNER 68™ —SUPERIOR AVENUE

JAKUBS & SON
♦ Sovietijos vyriausybė viešai 

pripažino kasdienio vartojimo 
prekių trūkumą ir menką kokybę, 
prižadėdama jų per ateinančius 
trejus metus gaminti daugiau ir 
geresnių.

* Šių metų Nobelio premija 
už nuopelnus medicinos srityje 
suteikta amerikiečiams: prof. S. 
Ochoa iŠ New Yorko universiteto 
ir prof. A. Kornberg iš Stanfordo 
universiteto.

FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & William J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue 
EN 1-1763

936 East 185 St.
KE 1-7770

ALB Detroito apylinkės 
valdyba ruošia Naujųjų me
tų bendrą sutikimą Italų sa
lėje, 5101 Oakman Blvd. 
Valdyba pasisakė, kad Nau
jųjų metų sutikimas būtų 
prieinamas visiems, ypač 
studentijai. Todėl jiems 
kaina sumažinta beveik per 
pus. Pageidautina rezervuo- 
tis vietas iš anksto. Stalai 
po 10 žmonių.

Naujųjų metų sutikimas 
bus uždaras. Vietų pasirin
kimą ir įmokė j imą galima 
atlikti "Neringos” ir "Gai
vos” krautuvėse bei pas ižd. 
K. Veikutį, tel. WA 4-6469.

■v ♦

Spalio 11 d. Tarptautinia
me Institute Lietuvių kul
tūros klubas buvo suruošęs 
lietuviškojo teatro 60 metų 
sukakties minėjimą. V. 
Alantas savo paskaitoje su
pažindino su ”Amerika Pir
tyje” vaidinimu, kuris buvo 
suvaidintas 1899 metais 
Palangoje. Esą, Palanga bu
vusi pasirinkta todėl, kad 
ji priklausiusi Kuršių gu
bernijai, kurioje lengviau 
buvę leidimą gauti vaidini
mams. Taip pat apibūdino 
”Amerika Pirtyje” autorių 
Vilkutaitį-Keturakį bei re- 
žisorę ir aktorę Venslaus- 
kienę-Jakševičiūtę. Jų atmi
nimas buvo pagerbtas atsi
stojimu ir minutės susikau
pimu.

V. Alantas, kalbėdamas 
apie teatrą apskritai, nuro
dė, jog teatro pradžią reikė
tų laikyti 1573 metus, kada 
jėzuitai pradėję vaidinti 
vad. dialoginius vaidinimus.

Mikšienė - Arlauskaitė 
skaitė Pilkos atsiųstą pa
skaitą apie teatrą, palie
čiant ir dabartinę padėtį 
Lietuvoje. Po paskaitų su
vaidino keletą ”Amerika 
Pirtyje” fragmentų.

Į minėjimą buvo susirin
kęs, palyginti, gausus de- 
troitiečių būrys. Vėliau bu
vo įprasta kavutė su užkan
džiais. A. M.

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti 

ir paragink 
užsiprenumeruoti

on AUTO
INSURANCE

Telefono pašauki m a s 
Jums gali sutaupyti daug 
dolerių apsidraud ž i a n t 
Amerikos vienoj didelėj 
draudimo įstagoj. Pašau
kus jokio įsipareigojimo.

PAULINA 
MOZURAITIS-BENNET 

Insurance Agent 
13706 Benwood Avė. 

Cleveland 5, Ohio

ATIONWIDI
MUTUAL BMUftAMCt COMPANY

KOMI OfflCf • COtUMtUS. OHIO

SK 1-2183
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TAUTINĖS SĄJUNGOS PHILADELPHIJOS 
SKYRIAUS DEŠIMTMETIS

KAS IR KUR? VILNIAUS DIENA TORONTE
• Antroji dainų šventė 
įvyks Chicagoje, 1961 m. 
liepos 2 d. šiuo metu dainų 
šventei rengti komitetas 
ieško tinkamų patalpų, ku
rios tiktų dainų šventės pa
skirčiai, būtų vėsinamos.
• VLIKo posėdžiai įvyko 
spalio 17-18 dienomis New 
Yorke.
• Chicagoje veikęs Metro- 
politain Statė bankas, ilgai 
valdytas Brenzų giminės, 
pamažu pereina į kitataučių 
rankas. Vadovybėj jau nėra 
nė vieno lietuvio.

Įvyko spalio 11 d. Prisi
kėlimo parapijos salėje. Mi
nėjimą trumpu įžangos žo
džiu pradėjo LB Toronto 
apylinkės pirmininkas L.

• Naujojoj Gvinėjoj, darbo 
metu nutrukus elektros lai- 
dui;spalio 6 d. buvo užmuš
tas Liutaveras Januškevi
čius, 29 m. amžiaus.
• Iš Australijos į Chicagą 
spalio 4 d. išvyko Rimas 
Gasiūnas, labai gražiai pa
sireiškęs krepšinio sporte, o 
taip pat stalo tenise ir fut
bole. 1951 m. jis žaidė Vic- 
torijos rinktinėje. Prieš tai, 
gyvendamas Italijoje, žaidė 
Neapolio rinktinėje ir su 
rinktine apkeliavo didžiuo
sius Italijos miestus.

Regina Leonaitė, baigusi Vil
niaus Kultūros - Švietimo bib- 
liotekystės skyrių, kurios atvy
kimu į JAV tėvai jau eilę metų 
deda visas pastangas. Dabar, tu
rėdami pažadą, kad išleis, tikisi 
dukters ir sūnaus susilaukti 
Chicagoje.

• Argentinoje, darbovietė
je, žuvo du lietuviai Vytau
tas Jusaitis, gimęs 1925 m. 
Obeliuose ir Bernardas Juo
zaitis, gimęs 1910 m. Smil
giuose.
• Australijoje, geležinkely
je, buvo suvažinėtas Vilius 
Beitelis, 58 m. amžiaus, ki
lęs iš Sudargo. Australijoj 
gyvendamas dirbo geležin
keliuose.
• Rugsėjo 11 d. Washingto- 
ne mirė dvi senos kartos 
lietuvės: Marcinkienė ir 
Gabrilavičiūtė.

Gabrilavičiūtė paliko bro
li Juozą. Jis yra vienas iš 
Washingtono lietuvių drau
gijos steigėjų. Visą laiką 
veiklus valdybos narys.
• Liudos-Aldonos Luinytės 
ir Algimanto Jono Kuprėno 
jungtuvės įvyko rugsėjo 5 
d. šv Mato katedroje, Wa- 
shington, D. C. Jaunoji po
ra apsigyveno Ann Arbor, 
Mich.
• Prof. V. Marijošius iš 
New Britain, Conn., lapkri
čio 14 d., šeštadienį, atvyks 
Į New Yorką ir skaitys pa
skaitą lietuviškos muzikos 
tema, ši paskaita bus dalis 
programos studijų dienų, 
kurias rengia Akademinio 
Skautų Sąjūdžio New Yor- 
ko skyrius. Visos paskaitos 
vyks Festival salėje, 40 E. 
26 St., New York City. Ry
tinio pakraščio akademinė 
visuomenė kviečiama studi
jų dienose dalyvauti.
• Gabijos leidykla paskelbė 
savo ir kitų leidyklų knygų 
išpardavimą. Kai kurie lei
diniai nupiginti net iki 
90%. Katalogai siunčiami 
nemokamai, parašius šiuo 
adresu: Gabija, P.O.B. 355, 
Wyandanch, N. Yo

Tamošauskas. Pagrindiniu 
.kalbėtoju buvo pakviestas 
svečias iš Clevelando adv. 
S. Lazdinis. KKV S-gos pir
mininkas K. Baronas susi
rinkusius supažindino su 
svečiu, duodamas jo gyve
nimo apybraižą.

Adv. S. Lazdinis savo kal
boj nušvietė mūsų santy
kius su lenkais po 1939 m., 
ypatingai plačiai paliesda
mas karo laikotarpį, kurio 
metu buvo inspiruojamas jų 
egzilinės vyriausybės parti
zaninis judėjimas Vilniaus 
krašte.

V. Vaidotas perdavė KLB 
Krašto Valdybos sveikini
mus ir linkėjimus. Po to 
sekė meninė dalis, kurią iš
pildė solistai Vyt. Bigaus- 
kas ir J. šriubiškienė padai
nuodami po keletą šventės 
nuotaikai pritaikintų daly
kėlių. Toronto vyrų kvarte
tas, išpildęs savo numatytą 
programą, meninę dalį bai
gia su daina „Atsisveikini
mas”. Solistams ir kvarte
tui akomponavo muz. St. 
Gailevičius. Minėjimas bai
giamas Lietuvos Himnu.

*
Lietuves Nepriklausomy

bės Talką sudarančių orga
nizacijų valdybų posėdis 
Įvyks Lietuvių namuose 
spalio 25 d., 3 vai. p. p. Dar
botvarkėje, be organizaci
nių reikalų, yra numatyta 
ateities veiklos planų svars
tymas bei aptarimas.
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Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti

♦ Z

i

ALT S-gos Philadelphijos skyriaus valdyba sparčiai dirba, kad 
dešimtmečio minėjimas gražiai pasisektų. Sėdi iš kairės: S. Mockū- 
nas, J. Bakuckas, pirm. J. Česonis. Stovi: B. Vigelis, A. Jonys ir 
P. Didelis.

Jis Įvyks lapkričio 8 d.
Gerą vagą lietuviškoje 

kultūrinėje ir visuomeninė
je veikloje, Philadelphijoje, 
išvaręs Tautinės S-gos sky
rius šiais metais švenčia sa
vo dešimtmetį.

Skyrius įsikūrė 1949 m. 
rugsėjo 10 d., kada susirin
kus 12 narių buvo išrinkta 
pirmoji skyriaus valdyba: 
pirm. — Z. Jankauskas, vi- 
cepirm. — L. Bura, sekr. — 
A. Januškevičius, ižd. — A. 
Tvaronavičius ir iždo glob. 
— A. Naras.

Skyriaus steigiamąjį su
sirinkimą, tada laišku pa
sveikino a. a. A. Olis, buvęs 
Tautinės Sąjungos pirmi
ninkas.

Gražina Gudaitytė išrinkta 
Universiteto Karaliene

Skelbiame pirmąjį Dirvos
FOTO KONKURSĄ

Chicagos priemiesčio Oak 
Lawn gyventoja Gražina 
Gudaitytė buvo išrinkta II- 
linois valstybinio universi
teto „Homecoming Queen” 
ir buvo apvainikuota spalio 
mėn. 16 d. universiteto vie
novėje — Urbanoje įvyku
siose iškilmėse. Jai šis gar
bingas titulas atiteko po 
rinkimų, kuriuose dalyvavo 
studentai ir mokslo perso
nalo nariai.

Tema: „Mūsų jaunimas” — mažieji, moksleiviai, = 
studentai; jų užsiėmimai, organizacinė veik- = 
la, pramogos ir t.t. =

Dalyvauti gali visi lietuviai foto mėgėjai ir profe- = 
sionalai iš visų pasaulio kraštų. Nuotraukų = 
skaičius neribojamas. =

Data: nuo paskelbimo dienos iki š. m. gruodžio 31 d. = 
(pašto antspaudo data). Dalyviai prašomi = 
pradėti siųsti nuotraukas tuoj pat, kad jų = 
perdaug nesusitelktų pabaigoje. =

Sprendėjai: visi Dirvos skaitytojai; balsuoja už tris, E 
jų nuomone, geriausias nuotraukas. =

Vykdymas: konkurso dalyviai siunčia nespalvotas, E 
nemažesnes už atviruką, blizgančio pavir
šiaus foto kopijas su jų pavadinimais ir tu
rimais techniniais duomenimis (aprašymu, 
ką ji vaizduoja, nuotraukoje esančių asmenų 
pavardėmis ir t.t.) — Dirvos redakcijai, 
6907 Superior Avė., Cleveland 3, Ohio, pažy
mėdami, kad jos skirtos konkursui. Gautos 
nuotraukos numeruojamos ir pagal gavimo 
eilę skelbiamos Dirvoje. Balsuojama, kon
kursui pasibaigus, specialiu balsavimo lape
liu, kuris bus atspausdintas Dirvoje, drauge 
pakartojant sumažintas konkurse dalyvavu
sias nuotraukas.

Premijos: a) dalyviams — daugiausiai balsų surin
kusi nuotrauka gauna $50 premiją, antro
ji — $30, trečioji — $20.
b) sprendėjams, tiksliausiai nubalsavusiems 
premijų eilę, skiriama 10 premijų knygomis.

Balsų skaičiavimo komisijos sąstatas bus paskelbtas 
prieš balsavimą.

CHICAGO

KORP! NEO LITHUANIA
ŠVENTĖ CHICAGOJE

=2

Korp. Neo-Lithuania me
tinė šventė Chicagoje šie
met bus švenčiama lapkri
čio mėn. 7-tą d.

Iš ryto 9-tą vai. įvyks pa
maldos naujoje Jėzuitų kop
lyčioje už žuvusius ir miru
sius korporacijos narius. Po 
pamaldų bus vykstama į 
kapines aplankyti Chicago
je mirusius kolegas.

Vakare 7-tą vai. įvyks iš
kilmingas posėdis, kuriame 
junijorai bus keliami į sen
jorus ir po posėdžio — ban
ketas.

Iškilmingas posėdis ir 
banketas vyks Midwest Ho- 
tel Grand Ballroom salėje 
(3-čiame aukšte) 6 N. Ham- 
lin Avė. Įėjimas į posėdį ir 
banketą (įskaitant vakarie
nę ir kavą) — 5 dol., stu
dentams — 2 dol. Veiks sa
vas gėrimų bufetas.

Chicagos lietuviškoji vi
suomenė ir studentai malo
niai kviečiami šioje korp. 
Neo-Lithuania šventėje da
lyvauti. Staliukai užsakomi 
pas kol. A. Siliūną, 6839 S. 
Rockwell St., telef. PRos- 
pect 8-0149.

Gražina Gudaitytė

Pažymėtina, kad tada 
steigiamajame susirinkime, 
iš 12 dalyvavusiųjų 7 buvo 
senosios kartos veikėjai.

Susiorganizavęs ir padau
gėjęs nariais, skyrius tuoj 
suruošia ekskursiją į Lietu
vos meno parodą New Yor- 
ke. Tais pačiais metais du 
skyriaus nariai dalyvavo 
Amerikos lietuvių visuoti
name kongrese.

1950 m. kovo mėn. 26 d. 
skyrius išėjo į viešumą, su- 
ruošdamas Philadelphijoje, 
su pasisekimu praėjusį šiu
pinį - koncertą, dalyvaujant 
sol. Ivanauskui, artistams 
V. Žukauskui ir Vasiliaus
kui,akordeonistui Ch. Dau
barui.

Skyrius smarkiai įsibėgė
jęs į visuomeninę veiklą lyg 
ir stabtelėjo, kad 1952 m. 
vėl atgytų ir su nauja ener
gija dirbtų. 1953 m. kovo 
mėn. 14-15 d. Philadelphijo
je įvyksta Tautinės S-gos 
seimas ir tuometinio Tauti
nės Sąjungos pirm. A. Olio 
pagerbimas. Seimas ir ban
ketas vyko Adelphia vieš
butyje, kuriame dalyvavo 
daug atstovų ir svečių iš ar
timesnių vietovių. Į banketą 
A. Oliui pagerbti buvo atsi
lankęs ir Pensylvania gu
bernatorius Faine.

Gražina, kurią studentai 
populiariai vadina „Gina” 
(Džiną) yra 21 metų am
žiaus ir turi gražius, švie
sius plaukus. Ji Amerikon 
atvyko prieš 7 metus, o pi
lietybę gavo prieš 2 metus. 
Gražina mokėsi seserų kazi- 
mieriečių vedamoje Marijos 
aukšt. mokykloje, kurią bai
gė 1956 m. ir tada įstojo į 
Illinois universitetą. Ten ji 
jau trečius metus ruošiasi 
pradžios mokyklos mokyto
jos profesijai. Gražinos tė
vas Jurgis verčiasi staliaus 
amatu ir dirba Oak Lawn 
vietovėje.

Šis Gražinos pripažinimas 
yra pirmasis, kuris buvo 
suteiktas lietuvaitei iš nau
jųjų atvykėlių tarpo. Iki 
šioliai panašių įvertinimų 
jau buvo susilaukusios čia 
gimusios lietuvių kilmės 
merginos.

Didžioji ame r i k i e č i ų 
spauda atžymėjusi šį mū
siškės pasiekimą paminėjo, 
kad ji yra atvykus iš Lietu
vos ir vardą rašė lietuviš
kai. Net ir radijo pranešė
jai stengėsi jį lietuviškai iš
tarti.

Gražina Gudaitytė yra 
Dirvos skaitytoja. Edv. S.

Daug triūso ir energijos, 
rengiant seimą ir banketą 
įdėjo ne tik skyriaus valdy
ba ir nariai, bet ir pavie
niai tautinės minties asme
nys.

Skyrius, kaip organizaci
ja, Philadelphijoje, pirma
sis įvykdė vajų Vasario 16 
d. gimnazijos rūmams pirk
ti. Gimnazijai pasiųsta 225 
dol. 1954 m. balandžio mėn. 
11 d., nors Bendruomenės 
vardu, bet skyriaus inicia
tyva surengtas buvusio pre
zidento a. a. A. Smetonos 10

metų mirties minėjimas. 
Paskaitą skaitė Aleks. Mer
kelis,

R e m d amas kultu r i n ę 
veiklą Philadelphijoje, sky
rius Bendruomenės Balso 
radijo valandėlei, atsidūru
siai sunkioje finansinėje 
padėtyje, parinko ir paau
kojo 100 dol. 1956 m. įvyko 
gražus koncertas, dalyvau
jant Brooklyno operetės 
chorui su „Joninių Bur
tais”. Nors koncertas ir bu
vo rengtas skyriaus su Bal- 
fu, tačiau visas pelnas pa
siųstas Vasario 16 d. gim
nazijai remti.

Be jau paminėtų koncer
tų ^skyrius. dar 1957 m. bu
vo surengęs V. Jonuškaitės, 
J. Strolios, V. Žukausko ir 
Ch. Daubaro meno šiupinį. 
1958 m. koncerte dalyvavo 
A. Vokietaitis, J. Liustikai- 
tė ir Daubaras. Be koncer
tų, skyrius yra surengę vie
šų ir šeimininių gegužinių- 
pobūvių. Taip pat buvo su
rengta daug paskaitų: prof. 
J. Puzino, A. Geručio, V. 
Rąstenio, Br. Nemicko i r 
kt. Skyrius aktyviai daly
vavo WasLbgtono sąskri- 
dyje ir New Yorko įvyku
siam Tautiniame Kongrese. 
Dalyvauta ir Tautinės S-gos 
seimuose Bostone, Clevelan
de, Detroite.

Skyriaus nariai aktyviai 
d a 1 yvauja Bendruomenės, 
Balfo ir Ramovės valdybo
se. Daug paramos susilaukė 
ir L. Kaulinio vadovauja
mas Tautinis ansamblis. 
Skyrius yra vienas iš pasto
viausių lietuvių karo inva
lidų rėmėjų Philadelphijoje.

Skyrius remia ir Dirvą. 
Yra Vilties d-jos narys su 
50 dol. įnašu. Skyriaus na
rys Br. Tvarkūnas yra šim
tininkas. Kiti skyriaus na
riai irgi yra Dirvą parėmę

Skyrius turi 4 garbės na
rius. Trys iš jų yra seno
sios kartos ateiviai, tai; A. 
Kaniušis-Kanin, Z. Jan
kauskas ir A. Tvaronavi
čius ir čia Amerikoje gi
męs, visiems žinomas ir Lie
tuvos neužmirštąs Ch. Che- 
leden - čeladinas, kur i a m 
šiais metais, jo 60 m. gim
tadienio proga, skyrius bu
vo surengęs šaunų banketą.

Skyrius įsikūręs su 12 
narių, bet šiuo metu, be 
jaunųjų tautininkų, turi 
virš 80 narių.

1959 m. gegužės 2 d. prie 
skyriaus įsisteigė Jaunieji 
tautininkai. Jų skaičius vis 
auga. Skyriaus dešimtme
čiui atžymėti ir jaunųjų 
t a u t ininkų įkurtuv ė m s, 
skyrius lapkričio 8 d. Four 
Chefs svetainėje, ruošia di
delį banketą.

Banketo metu dainuos 
Dirvos konkursą laimėju
sios dainininkės ir kt. Bus 
brangių svečių iš Chicagos, 
New Yorko ir kitur. Apie 
tai bus pranešta vėliau. Bi
lietais apsirūpinkite iš ank
sto pas 
rius.

skyriaus v-bos na-
P. M.

ALT S-gos Philadelphijos skyriaus dešimtmečio rengimo ko
misijos dalyviai.
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