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RYŽTINGUMO RODYMAS KELIA NUOTAIKAS
JAV viceprezidento John- 

sono kelionė į Berlyną, ypač 
lydint 1948 m. blokados su- 
laužytojui gen. Lucius D. 
Clay, o taip pat 1500 JAV 
karių žygis j Vakarų Ber
lyną — buvo vykusios de
monstracijos savo ryžtin
gumą rodant. O ką jau kal
bėti apie Vakarų Berlyno 
gyventojų nuotaikų pakėli
mą. Jau vien tas faktas 
daug sako, kad virš 500,000 
berlyniečių dalyvavo sutiki
mo iškilmėse. Ir daug dau
giau entuziazmo gyventojai 
rodė, negu nesenai įvyku-

Painiava dėl netesėtu pažadų

Jungtinių Tautų visuoti
nis susirinkimas specialia
me posėdyje yra pasiren
gęs priimti nutarimą, rei
kalaujantį Prancūziją tesė
ti savo pažadą ir apleisti 
Bizertą, kurioje tebėra 
Prancūzijos karo laivyno 
bazė. Kad toks pažadas, Tu- 
nisijai tampant nepriklau
soma valstybe, buvo duotas, 
yra žinoma. Nesusipratimai 
kilo, kai tunisiečiai pamatė, 
jog prancūzai ne tik nesi
rengia išsikraustyti iš tos 
bazės, bet dar taisosi ją 
plėsti. Ėmė versti prancū
zus trrauktis jėga. O pran
cūzai atsisakė net kalbėtis, 
jeigu grasoma (nesikalbėjo 
nei tada, kai negrasė). Įvy
ko ginkluotas susirėmimas. 
Prancūzai pasirodė stipres
ni, tunisiečių spaudimą at
rėmė, bet sukėlė dar dau
giau pykčio prieš save. O 
juk Tunisija buvo žymiau
sioji iš buvusių Prancūzi
jos kolonijų, kuri tapusi ne
priklausoma, ligi šiol su 
Prancūzija santykiavo vi
sai draugingai ir nepasida
vė ijei Maskvos, nei netgi 
Nasšero antivakariet i š k o 
"neutralizmo" įtakon. Da
bar kalbama, kad ir Tunisi
ja krinta Maskvos glėbin. 
Tik klausimas, kodėl: ar ją 
kas į ten gudriai traukia, 
ar bukaprotiškai stumia?

Jungtinių Tautui daugu
mos siūlymas, kad prancū
zai sutiktų nedelsdami su
sitarti su Tunisija bent dėl 
p a s i t r a ūkimo "kalendo
riaus”, yra, be abejo, dik
tuojamas "laiko dvasios". 
Afrikoje jau yra susidariu
si tokia padėtis, kad ne
lankstus, atkaklus kolonoj i- 
nių pozicijų laikymas daro
si vis beviltiškiau pasmerk
tas nesėkmei. Bet De Gaul- 
le’is, šalia ūkinių ar strate
ginių interesų, dar jautrus, 
net ypač jautrus iv presti
žo dalykuose. Ypač dėl to 
jis linkęs išdidžiai nesiskai
tyti ne tik su Tunisijos pre
tenzijomis, bei nei su są
jungininkais, nei netgi su 
Jungtinių Tautų Organiza
cijomis daugumos nuomone.

Šaunamieji ginklai Bizer
toje tuo tarpu nutilo, "šau- 
domasi” tik žodžiais (ir kai 
kada šalto vandens čiurkš
lėmis). Gal keista, kurių 
galų tie tunisiečiai įsigeidė 
kaip tik dabar iškrapštyti 
Prancūzų bažę: ar negalėtų 
dar pakentėti? Bet juos 
spaudžia kone visos Afrikos 
opinijos svoris. Jiems nusi
bodo būti "pirštais rodo
miems”, kad jie pasilikę sa
vo buvusių ponų kolonistų 

šiam berlyniečių masiniam 
susirinkime prašant Vaka
rų valstybių pagalbos.

Viceprezidentui grįžus at
gal į Wsahingtoną ir pada
rius savo kelionės prane
šimus prezidentui, aiškėja 
ir tolimesni ėjimai, kurie 
stiprintų užimtą poziciją. 
Ta pozicija esanti tokia, 
kad santykių styga nebūtų 
pertempta, bet iš kitos pu
sės ir viskas atlikta, kad 
duotus pažadus ginti Berly
no laisvę būtų galima išpil
dyti. Viena iš tokių prie
monių yra daugiau atsargi- 

pataikūnai, pusvergiai. Pa
galiau, nepriklausomybę ką 
tik įgijęs kraštas visada 
itin jautrus dėl visokių 
ženklų, kurie gali kelti abe
jojimu nepriklausom y b ė s 
pilnumu.

Prancūzai neturi nei am
žinos, nei terminuotos su
tarties tai bazei Tunisijoje 
laikyti. Jie žadėjo išeiti. 
Tiesa, išvaryti lengvai jų iš 
tenai tunisiečiai tuo tarpu 
negali. Bet ilgainiui gal ir 
gali, ir tada pasitraukimas 
būtų skaudus. Tačiau išdi
dumas neleidžia dabar net 
kalbėtis dėl pasitraukimo 
geruoju. Taip Prancūzija 
gali susilaukti Jungtinių 
Tautų smerkimo, gali susi
laukti nesusipratimų su są
jungininkais,

Castro dairosi
Trečiais, švaistymosi prieš 

Jungtines Valstybes metais, Cas
tro pajuto, kad labai praverstų 
bent truputis atvangos. Cukraus 
rinkos netekimas Jungtinėse 
Valstybėse, amerikinės gamybos 
mašinoms atsarginių dalių stoka 
ir visokios kitokios spragos, su
sidarančios dėl santykių nutrū
kimo su Jungtinėmis Valstybėmis 
virsta vis labiau ir labiau skau
dančiomis žaizdomis, kurių 
skausmo iš Maskvos siunčiamos 
injekcijos nenuramina.

Guevara, kurs yra daugiau ne
gu "pilkoji eminencija" už Cas
tro nugaros, kurs faktiškai vado
vauja ir praktikoje vykdo ekono
minę revoluciją Kuboje pagal 
"marksistinę- leninistinę" liniją, 
Pietinės amerikos konferencijo
je, nors ir kritikavo Kennedžio 
"pažangos santarvės" 20 bilionų 
dolerių programą, nors ir nepasi
rašė deklaracijos apie tos pro
gramos vykdymą, visgi pasisten
gė sudaryti įspūdį, kad pageidau
tų ramesnio sambūvio su Jung
tinėmis Valstybėmis. TeguJung- 
tinės Valstybės neboikotuos Ku
bos vyriausybės, tegu prekiaus su 
Kuba, tik tegu sutiks, kad "soci
alistinė revoluciją" Kuboje pasi- 
‘ks nebeatšaukiama.

Jungtinių Valstybių vyriausy
bė nesutinka priimti Kubos "pa
žangos santarvėn" ( ir nesutinka 
duoti jai pinigų) tol, kol Kuba 
bus Sovietijos įtakoje. OGuevara 
ramina, kad Kubos vyriausy
bė esanti visai savaranki, kad 
Maskva jai nediktuojanti. Žiū
rėkite, sako, štai dalyvauju kon
ferencijoje, kur svarstomas san
tarvės klausimas su Juntinėmis 
Valstybėmis. Ir rengiamės daly
vauti neutralių valsty
bių konferencijoj Jugoslavijoj. Ko 
gi dar norit!

Castro vyriausybė staiga pasi
darė nuostabiai sukalbama pa- 

nių karių šaukimas, o antra 
— peržiūrėjimas iš JAV į 
komunistinius kraštus iš
siunčiamų strateginių me
džiagų.

Bendrai, suglaudus pa
skutinius įvykius, galima 
padaryti tokią išvadą: di
desnis ryžtingumas kelia 
nuotaikas. Pirmiausia pačių 
berlyniečių ir visų vokiečių, 
o toliau — visų kitų, jau 
perilgai įpratusių matyti 
nuolatines nuolaidas. Tik, 
žinoma, pirmuosius ryžtin- 
gesnius žingsnius svarstant 
nereikėtų užmiršti ir kai 
kurių įtakingų laikraščių 
pastabas, kurie primena, 
kad pradėjus skristi vana
gais, būtų didelis nuostolis, 
jei tektų varnomis nusileis
ti.

MIKOJANAS PERTEMPĖ 
STYGĄ

Mikojanas, buvęs Stalino, da
bar Chruščiovo keliaujantis pre
kybinis agentas, nuvyko Japonijon 
pagyvinti prekybinių santykių. 
Bet vietoj prekių, ėmė pardavi
nėti patarimus. Nusikratykite, 
girdi saugumo sutarties su Ame
rika, nusikratykite amerikiečių 
karinių bazių, o jei nepaklausy
siu tai teks ir jums nuo mū
sų, kai Ameriką triuškinsim.

Japonai, nors paprastai ir 
mandagūs, beveik kaip kinai, šiuo 
atveju nelaukė net svečio išva
žiavimo, o tuojau pat pasakė, 
kad svečias ima kištis į reikalus 
apie kuriuos ne jam pridera šne
kėti. Rezultate--nepasisekė par
duoti ne tik patarimų, bet ir pre
kių.

Mikojanas iš Japonijos išva
žiavo rugpiūčio 22 d.

ramaus sambūvio su Amerika
grobtų lėktuvų klausimo sutvar
kyme. Jei tik iš VVashingtono 
bus kiek palankesnio atsiliepimo 
santykiams pagerėti kelias ga
li gana plačiai .atsiverti. Bet 
viena sąlyga: namieGuevara vyk
dys užsimojimus toliau. Jei kiti 
paaimanuoja, kodėl Kuboje nėra : 
rinkimų, Guevara skubiai atsako 
kad rinkimai irgi bus, gal net ne
trukus. Tiesa, rinkimuose galės 
dalyvauti tik viena nauja par
tija, kurios generaliniu (arba pir
muoju) sekretorium bus Castro, 
kaip ir Chruščiovas komunistų 
partijoj. Skirtumas, tiesa, yra. 
Castro partija nesivadina komu
nistų partija. Ir susidarė ji kiek 
kitaip, negu komunistų partija 
paprastai organizuojama. Castro 
s u v a r ė J savo naują par
tiją visas o r g a n i z a-

- Duokit pinigų, bet nesikiškit Į mano reikalusI..

Muzikas VYTAUTAS MARUOŠIUS, profesoriaujęs Hartfordo universitete, liepos 11 d. atšventė savo 
50-tąjį gimtadienį, Hartfordo muzikos festivaly diriguodamas komp. Jul. Gaidelio tai progai spe
cialiai parašytą VI-ją simfoniją. Amerikoniškoji spauda apie dirigentą ir simfonijos autorių labai gra
žiai atsiliepė. Plačiau skaitykit 5 puslapy.

NAUJŲ ĮSTATYMŲ KRUŠA ANT LIETUVOS
1. Didžiuojasi "savais” [statymais, nors ir 

"didžiųjų brolių” padiktuotais
Birželio 26 dieną Vilniuje 

buvo sušaukta vadinamoji 
"Aukščiausioji Taryba", ku-

c i j a s ir baigta. Bet toks 
skirtumas nėra originalus išra
dimas. Prisiminkime, kad ir Lie
tuvoje, kai Maskva organizavo 
pirmuosius bolševi
kinio tipo "rinkimus”, tai juose 
dalyvavo irgi ne komunistų par
tija, o iš po nakties išdygusi 
"Darbo Sąjunga", kurioje (irgi 
be atsiklausimo, kaip ir Kuboje 
dabar) pasirodė surašyti viso
kiausių organizacijų veikėjai, ir 
kuri buvo pskelbta lyg atstojanti 
visas ankstyvesnes organizaci
jas, "apimanti visuomenę".

Kuba reikalinga ekonominės 
paramos. Maskvai tas dalykas 
neparankus: toli.nepigiai kaštuo
ja. Kodėl nepabandžius gauti tos 
paramos iš Jungtinių Valstybių 
ir už jų pinigus siekti to paties 
tikslo?

V. RASTENIS

rios narių visuotiniu rankų 
kilstelėjimu buvo atliktos 
daugiau kaip tuzino Lietu
vai skirtų mažų ir didelių 
įstatymų patvirtinimo apei
gos. Taip patvirtintų įstaty
mų tarpe trys buvo itin 
reikšmingi ir stambūs. Tai 
b a u d ž i amasis kodeksas, 
baudžiamojo proceso (teise- 
nos) kodeksas ir advokatū
ros nuostatai.

Teko matyti, kaip iš Pie
tų Amerikos Lietuvon par
vykęs bolševiku veikėjas A. 
Vaivutskas telegrafavo tą 
"linksmą žinia” savo bend
raminčiams Chicagoje. Gir
di, ta nevykėlė "buržuazinė 
Lietuva" nesugebėjo pasi
rūpinti savais įstatymais ir 
daugiau kaip dvidešimt me
tu vertėsi senais ir net ket- 
veriopais caro laikų įstaty
mais, skirtingais įvairiose 
Lietuvos vietose. Tik dabar, 
štai, išlaisvinta Lietuva ku
ria pati sau savo įstatymus, 
pritaikytus saviems reika
lams.

Girdėjo varpus skamban
čius, tik nepataikė atspėti, 
katroj bažnyčioj. Civiliniai 
įstatymai Lietuvoje tikrai 
buvo naudojami likusieji iš 
priešnepriklausomybinių lai
kų, toki, koki jie katroje 
Lietuvos dalyje buvo veikę 
daugelį metų anksčiau. Ir 

tai, Lietuvos teritorijos di
džiumoje veikė vienas pa
grindinis caro laikų civili
nių įstatymų kodeksas, tik 
nebe visai toks, koks jis bu
vo buvęs, o atitinkamai, pa
gal Lietuvos reikalus, patai
sytas bei pataisomas. Tik 
Užnemunėje veikė kiek skir
tingas Napoleono kadai į 
tenai atneštas kodeksas, 
taip pat pagal Lietuvos rei
kalus atitinkamai pataiso
mas. Palangos valsčiuje vei

kė Kuršo civilinis kodeksas, 
dar mažiau tesiskyręs nuo 
pagrindinio rusiškojo. Klai
pėdos krašte, kuris turėjo 
Lietuvai privalomą autono
miją, veikė buvę Vokietijos 
įstatymai, atitinkamais po
žiūriais derinami su Lietu
vos konstitucija.

Niekas neginčijo, kad 
toks svetimų valdžių paliki
mas Lietuvai nebuvo pato
gus. Todėl ir buvo rengia
mas, (jau baigiamas) nau
jas, Lietuvos gyvenimui 
pritaikintas ir visai Lietu
vai (išskyrus autonominį 
Klaipėdos kraštą) vienas 
bendras civiliniu įstatymų 
kodeksas. Jei ne įsikišimas 
iš Rytų, šiandien jau būtų 
beveik pamirštas tas laikas, 
kada Lietuvoje civiliniai 
įstatymai buvo "iš lopinių 
sudurstyti”.

O dabar Maskvos tvarko
ma Lietuva savų civilinių 
ne tik iš esmės, bet nei iš 
vardo dar neturi. 
Bolševikinė valdžia, tiesa, 
labai greit, vienu plunksnos 
pabraukimu suvieno
dino civilinius ir kitus 
įstatymus ne vien tik pa
skirose Lietuvos vietose, 
bet ir visame Pabaltijy, 
1940 metų pabaigoje "pado
vanodama" Lietuvai, Latvi
jai ir Estijai ne ką kita, 
kaip Rusi j o s (RSF 
SR) (bolševikų parašytus) 
įstatymus. Tie įstatymai, 
išskyrus apie trejus vokie
čių okupacijos metus, tebe
laikomi Lietuvoje ir šian
dien, lyg tyčia, irgi jau dau
giau kaip 20 metų. Galbūt 
po metų — kitų bus ir Lie
tuvai duoti "savi" civiliniai 
įstatymai, kaip dabar buvo 
duoti baudžiamieji, bet dar 
ne visai aiškiai numatomos 
ateities galimybė. Dabar 
neva "savus" įstatymus Lie
tuvos žmonės gauna tik

(Nukelta į 3 psL)
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RINKIMINIAI SMOGIAI PAJUOSTIN
Didžiosios, aplink Berlyną be- 

siniaukiančios audros šešėlyje 
vyksta ir kita audrelė Vokieti
joje: rinkiminės lenktynės tarp 
dvejų demokratų-- krikščionių 
demokratų ir socialdemokratų. 
Imant siauriau,-- tarp Adenau
erio ir Brandto. Kaip paprastai 
rinkimuose, taip ir čia, ne vien 
programiniai argumentai statomi 
prieš rinkikų akis. Šį kartą A- 
denauerio (krikščionių demokra
tų) partija net už Vokietijos ri
bų pagarsėjo "smūgių pajuostin" 
naudojimu.

Vienas atvejis sukėlė diploma
tinę audrelę. Adenauerio parti
ja išleido brošiūrą, kurioje į- 
dėjo piešinį, rodantį Adenauerį 
ir Anglijos karalienę, lyg besi- 
fotografuojančius. Piešiny už
rašas-- "Laisvojo pasaulio part
neriai". Žinoma, pasipiktino so
čiai demokratai, kad tokiu būdu 
keliamas Adenauerio autoritetin
gumas, bet dar labiau pasipikti
no anglai, kad jų karalienė tapo 
paliesta rinkiminėje propagan
doje. Žinoma, anglai buvo sku
biai atsiprašyti (kai oficialiai 
padarė priekaištą) ir buvo pa
aiškinta, kad brošiūra jau senai 
išimta iš apyvartos, pirma, ne
gu anglai ją pamatė. Bet pie
šinys vistiek pateko į viso pasau
lio laikraščius.

Dar' daugiau kraujo prigadino 
iš krikščionių demokratų sluog- 
snių paskleistas išaiškinimas, 
kad Adenauerio oponentas, so
cialdemokratų vadas (Vakarų 
Berlyno burmistras) esąs gimęs 
ne iš teisėtos santuokos, kad jo 

THE STROH BREVYERY COMPANY • MICHIGAN

TURĖSITE PIKNIKĄ? nusipirkite dešreles... nusipirkite bulkutes... 
nusipirkite visus prieskonius... nusipirkite Stroh’s -- dėžėmis!

TURĖSITE BALIŲ? nusipirkite sausainius... nusipirkite pretzels... 
nusipirkite skanėstus... nusipirkite Stroh’s dėžėmis!

Pirkite Stroh’s...dėžėmis!
taip, nesvarbu kokie yra jūsų saulėti planai, dėžės Amerikos vie
nintelio ugnim virto alaus pridės gerą skonį geram laikui. Visada 
pirkite Stroh’s dėžėmis!

originalioji pavardė esanti ne 
Brandt, o Frahm (motinos pa
vardė), ir kad jis esąs dezerty
ras, nes Hitlerio laikais pabė
gęs Norvegijon ir priėmęs Nor
vegijos pilietybę.

Brandtas to neginčija, bet jis 
ir jo partija protestuoja prieš 
demagogišką faktų aiškinimą ir 
tokį naudojimą rinkikams nu
teikti, lyg tarytum garbingiau 
elgėsi tie, kurie namie likę, ko
vojo už Hitlerį, negu tie, kurie 
pasišalinę, kovojo prieš; arba lyg 
gimimo aplinkybės apsprendžia 
asmens vertę. Tiesa, daugelis 
pačių krikščionių demokratų tuos 
demagogiškus metodus smerkia, 
bet kiti jų nevengia. Nuostabiau
sia, kad jų nevengia pats Aden- 
aueris. Vienoje iš vėliausiųjų 
kalbų, minėdama Brandtą, jis 
teikėsi itin pabrėžti "Herr 
Brandt-- alias Frahm". "Dezer
tyravimo" gaidą palaiko gynybos 
ministeris Straussas.

Stebėtojai spėlioja, kaip tie de
magogijos prasiveržimai atsi
lieps į rinkimus. Sako civilizuo
toje demokratijoe toki dalykai 
atsiliepia neigiamai tiems, iš 
kurių toki išsišokimai paeina. 
Tad, esą klausimas, ar Vokie
tijos rinkikai jau civilizuoti de- 

fnokratai?...
Žinoma, yra dar daug kitų mo

tyvų, dėl kurių Adenaueris ir jo 
partija turi pagrindo tikėtis vis- 
tiek dar stipresnės rinkikų pa
ramos, negu socialdemokratai.

Įsidėmėtina, kad rungtyniauto- 
jai stengiasi ir Amerikos va
dovybę bent netiesiogiai užtemp
ti ant savo rinkiminių svarsty
klių. Ir Adenaueris ir Brandtas 
stengiasi parodyti, kad jie gali 
turėti Vokietijai reikalingos į- 
takos Amerikos vyriausybėje, ir 
tuo rungtyniauja. Brandto viešas 
pareikalavimas Kennedžiui, kad 
jis daugiau veiktų negu kalbėtų, 
ir asmeninis atsikreipimas laiš
ku, galbūt daugiau buvo skirti ne 
tiek Kennedžiui, kiek rinkikams 
Vokietijoje...

Viceprezidentas Johnsonas vi
zito metu turėjo labai saugoti 
žingsnius, kad neįslįstų į rinki
minę balą, kad abiem kandidatam 
būtų vienodai įdėmus. Adenau
eris dabar nedarė itin dramatiš
kų žygių šiuo požiūriu, bet Bon
uos studentai saviškai "patūravo- 
jo" Brandtui: išgirdę apie žada
mas derybas, išsiuntė preziden
tui Kennedžiui dovaną--1 i e t- 
s a r g į...

POPULIARIOMIS

KAINOMIS... VISUR!

CHRUŠČIOVAS AUNASI STALINO BATAIS
Rugpiūčio 8--10 d. Maskvoje 

įvyko Visasąjunginės Lenino 
vardo žemės ūkio mokslų akade
mijos visuotinis susirinkimas, 
kuriame prabilo kątik iš atsar
ginių tarpo ištrauktas ir vėl tos 
akademijos pirmininku išrinktas 
Stalino laikų biologijos ir agri
kultūros autoritetas T.D. Lysen- 
ko.

Staliną Lysęnko buvo sužavė
jęs savo teorija, anot, kurios, gy
viems organizmams dirbtiniu bū
du pr iugdytos ypatybės tampa pa - 
veldimos. Jeigu taip, tai yra gali
mybė gana greitu laiku "pagerin
ti gamtą", konkrečiai, prisi
auginti geresnių, žmogaus rei

kalams naudingomis medžia
gomis našesnių augmenų ir. gy
vūnų, konkrečiai-- javų medžių, 
daržovių karvių ir kitų žinomų 
ar net naujų naudingų gyvulių.

Ta viliojanti perspektyva Sta
lino laikais garsėjo "gamtos pa
keitimo" šūkiu.

Teorija, kuri tatai žadėjo,Sta
lino buvo pripažinta neginčytina, 
tad Lysenko tapo "imperatori
aus biologas" ir jo nuomonės 
buvo laikomos nekritikuotinos, 
visiems imperijos biologams 
privalomos. Po Stalino mirties, 
Lysenko tapo nuvainikuotas net 
greičiau, nei pats Stalinas. Pasi
darė galima atvirai kalbėti, kad 
Lysenkos teorija, geriausiu at
veju nėra įrodyta, todėl nėra 
pagrindo aklai jąja vadovautis.

Bet Chruščiovas nuplėšęs nuo 
Stalino galvos aureolę, greit pa
noro "apsiauti Stalino batais" ir 
"pasiramsčiuoti Stalino nešioto
siomis lazdomis". Tarp kitų to
kių Stalino paliktų gėrybių, susi
grąžino Chruščiovas į savo 
paramščius ir Lysenką.

Dabar sovietinių biologų užda
viniai vėl štai kaip skamba (iš 
Lysenko kalbos):

"Biologas-- teoretikas, ne
susijęs galva ir siela, mintimis 
ir jausmais su socialistineprak- 
tika, negali būti tikras teoreti
kas. Toks biologas, mano galva, 
negali atskleisti tikrųjų dėsnių, 
kadangi jis, nepažindamas mark
sistinės lenininės filosofijos, di
alektinio materializmo, nežino, 
kas tai yra objektyviniai dės
niai, ir todėl neretai teikia sub- 
jektyvinius pramanymus lyg bio
loginius gamtos dėsniais. Tiesa, 
neretai paskelbtieji tokių moksli
ninkų-- biologų darbo rezultatai 
gali būti naudingi, bet tiktai po 
to, kai jie apgalvoti kitų teore
tikų, gyvenančių socialistinės 
praktikos interesais.

Mokslininkai biologai turi taip 
įsisąmonti dialektinio mater
ializmo dėsnius, kad jie galėtų 
įžvelgti juos pačiuose įvairiau
siuose augalų, gyvulių ir mikro
organizmų gyvenimo reiškiniuo
se..."

Priminęs savo teorijos dės
nius, Lysenko susiprato paste
bėti, kad jis maždaug spėja klau
sytojų mintis:

"Manau, kad kai kurie aka
demikai ir nariai koresponden
tai, klausydamiesi mano kalbos 
tars: na štai, ir vėl Lysenko 
nori mus biologijos moksle at
versti savo tikėjimam Be jo, 
žemės ūkio mokslų akademijoj 
buvo tylu, ramu, kiekvienas gal
vojo, kaip norėjo, ir nekliudė 
kitų savais biologinių reiškinių 
supratimais. Pripažįstu to
kioj padėty, kokia buvo žemės 
ūkio mokslų akademijoj, žinoma, 

ramiau gyventi. Bet tikra ir tai, 
kad tokia padėtis negali ilgai 
trukti."

Dabar visų mokslinių institu
cijų padėtis pasikeitė. Reorga
nizacijos prasmė tokia, kad mok
slinės įstaigos tapo" "atpalaido- 
tos nuo administracinės naštos" 
ir administravimas perduotas a- 
titinkamoms ministerijoms. Ši 
mokslų akademija dabar admi
nistruojama žemės ūkio ministe
rijos, kuri, tariant to paties Ly
senkos žodžiais, "dabar laiko 
rankeną skirtą vadovauti moks
linės tyrimo įstaigoms". Taigi, 
minesterija dabar pasakys aka
demijai, ką ir kaip ji turi dary
ti.

Akademijos, kaip ir kitų pa
našių mokslinių įstaigų, uždavi
nys, anot Lysenkos, esąs kreip
ti savo darbą į praktiką būtent, 
įrodyti praktikos bandymais kad 
Lysenkos nurodytais metodais 
galima, pavyzdžiui, kolchozuose 
ir sovchozuose priauginti daug 
pieningų karvių. Kitaip sakant, 
kaip ir Stalino laikais, moksli

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 
mūsų draugams ir rėmėjams

LOUISVILLE TITLE 
INSURANCE CO.

The Louisville Title Bldg., 118 St. Clair Avė., 
N. E. Phone: MA 1-2075

Listen to Rudolph Ringwall and his ”Memorable 
Music” WJW Radio, Monday thru Friday, 

7:05-7:30 P. M.

P. J. KERSIS
Turėdami reikalų prašom į mane kreip

tis namų telefonu OL 7-2521 — Peninsula.

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE 
APLANKYKITE

MinVUCCT MAISTO ir LIKERIŲ ml U H L OI krautuvų

2515 West 69 St. Marųuette Parke
SAV. J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA 

Čia gėrimus pirksite tikrai pigiai!
TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ:

1 ASBACH URALT ..........5ths $4.95
2 BISQUIT 3 star Cognac .. 5ths $4.98
3 MARTELL 3 star Congnac 5ths $5.39
4 METAXA graikų brendy 5ths nuo $5.75
5 WHITE HORSE SCOTCH

whisky .. ■........................ 5ths $4.98
6 SKAIDRIOJI 80° .............5ths $2-95
7 CHERRY, BLACKBERY, PEACH, 

APRICOT importuoti
prancūzų likeriai ..............5ths $2.98

8 B0RDEAUX pranc. vynas 5ths $0.98 
Ir virš 100 rūšių užsieninių bei vietinių gė
rimų žemiausiomis kanomis! Nepaprastai

didelis pasirinkimas!

ninkų uždavinys nebus ieškoti 
gersnių ūkininkavimo būdų, o bus 
tik įrodyti praktikoje, kad 
Markso--. Lenino-- (Stalino)-- 
Chruščiovo-- Lysenko nurodyti 
būdai tikslingiausi ir geriausi.

Ištraukęs iš archyvo Lysenką, 
Chruščiovas ir pagarbino visiš
kai panašaus, kokiais kadai sko- 
nėdavosi Stalinas. Lysenko savo 
kalbą štai kaip baigė:

"Draugiškas, kolektyvus aka
demijos darbas glaudžioje vieny
bėje su socialistine žemės ūkio 
praktika, vedamas partijos inte
resų ir įkvepiamas galingu mark
sizmo- leninizmo mokslu, bus 
laidas akademijos tapimo tikru 
žemės ūkio mokslo centru, kurio 
augimas duos nemažą įnašą žmo
nijos laimės bylai--komunizmo 
sukūrimui. Leiskite man padėkoti 
mūsų partijai ir vyriausybei ir 
asmeniškai N.S. Chruščiovui už 
rūpinimąsi mokslu, rūpinimąsi 
liaudies gerove"...

Taip kalbančio akademijos pir
mininko vadovaujama institucija 
turės tapti "tikru mokslo centru".
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Išeivijos inteligentijai reikia 
pasitemti

Stebint išeivijos lietuviu kultūrinį gyvenimą nesun
ku susidaryti vaizdą, kad mūsų inteligentų skaičius nuo
lat mažėja koncertuose ir kitokiuose parengimuose. Ta
čiau nesinorėtų tikėti pasauliniam istorijos filosofui A. 
Toinbee, kad inteligentija tai yra toji klasė, kuri išmokusi 
visokių Įsiveržusios į visuomenę civilizacijos pokštų eina 
taip toli, kad susidaro uždarą bendruomenę, norinčią lai
kytis tik savo pačios socialinėje aplinkoje, kurioje yra 
lengviau gyventi (a Study of History, D. Somervell, 1947 
m. 394 psl.). Kad inteligentija esanti nenugalėta sveti
mybė tautoje, kad ji yra linkusi atsiriboti nuo kitos vi
suomenės dalies savo siauram ratelyje.

Tuo tarpu tikrasis, ypač išeivijos lietuvio inteligento 
pašaukimas, turėtų būti savo dvasios turtais dalinimasis 
su kitais, ugdymas tautinės sąmonės, kėlimas kultūrinio 
pažangumo. Inteligentas turėtų eiti ten, kur šaukia patys 
skubiausi tautos reikalai, rodyti pavyzdį jaunajai kartai 
ir eiliniam lietuviui. Jei daugiau esame gavę iš savo tau
tos, daugiau j ii ir skolos turime.

O ypač skolingi jai esame me.s, naujieji ateiviai inte
ligentai, baigė mokslus tėvynėj, daugelis net buvę vals
tybės stipendininkai ir iki šiol, dėl įvairių priežasčių, tos 
skolos negrąžinę.

Mūsų įnašas tėvynei turi būti nepalyginamai dides
nis už pirmųjų mūsų imigrantų, atvykusių į JAV iš sun
kios caro priespaudos ir atlikusių Lietuvos naudai tikrai 
daug ir didelių darbų. O jie, palyginant su mumis, tikrai 
mažiau buvo gavę.

Dažnai tenka girdėti nusiskundimų, kad neįmanoma 
lankyti lietuviškų parengimų dėl jų žemo lygio. Jeigu tai 
tiesa, tad kieno gi pareiga tą kultūrinį lygį kelti, jei ne 
inteligentų ?

Kalbant apie tą mūsų kultūrinį lygį, tenka prisimin
ti, kuriuo tikslu tie parengimai organizuojami. Ar eili
niam lietuviui suteikti dvasios peno, ar iš jo atsilankymo 
pasipelnyti kuo mažiausiai jam tų dvasinių vertybių tei
kiant, kuo daugiausia iš jo laukiant, nežiūrint, kad tas 
pelnas ir kitam tariamai kultūriniam reikalui skiriamas? 
Gaila, kad tie lietuviško kultūrinio parengimų lygio kri
tikai patys ką nors geresnio suruošti iniciatyvos nesiima, 
o eina į svetimus parengimus, ieškodami svetimų kultūrų. 
Bet jie greičiau visiškai ištuštėja, negu ką nors iš sveti
mųjų kultūros pasisavina, nes anot mūsų filosofo Vydūno, 
nėra kultūros be tautinės kultūros. Nutautimas, jo tvir
tinimu, tai kultūrinis smukimas. O kova su nutautėjimu, 
tai kova dėl savo kultūros. Ir nutautėjimas yra nuostolis 
ne tik savo tautai; bet ir visai žmonijai, griežtai įrodinėjo 
Vydūnas.

Ar tik neteisingai šią inteligentų visuomeninių trū
kumų ypatybę bus pastebėjęs ir politinių mokslų mąsty
tojas Paul H. Nitze, kuris pavaizduodamas kelių tautų 
pavyzdžiais, rašė:

— Inteligentas nesugeba veikti realiose ir varžan
čiose aplinkybėse ir sprendžia kai kuriuos dalykus nesi- 
imdamas už savo sprendimą pilnos atsakomybės ... Jis, 
kaip senovės atsiskyrėlis, atsiskiria nuo visuomenės arba, 
būdamas pilnas tuštybės, jis absoliučiai pasisako už tai, 
kas jam užtikrina prestižą visuomenėje (Review of Poli- 
ties, 1958 m. 285 psl.).

Ar maža yra tokių inteligentų dabar ir mūsų tarpe?
Sutinka organizacijoms vadovauti ar kitas pareigas 

eiti, o jų neatlieka ir nepasitraukia. Ir taip lieka lietuviš
kos visuomeninės veiklos stabdžiu. Toks nei pats nedirba, 
nei kitiems dirbti leidžia.

Mūsų inteligentijai apie tai reikia labai rimtai pa
galvoti. Ir reikia rimtai pasitempti, kad ne vien skolą 
savo tautai grąžintume, bet ir iš širdies jai dirbtume.

E. čekienė

M O K A M E

’/4%

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

NAUJŲ (STATYMŲ KRUŠA ANT LIETUVOS
(Atkelta iŠ 1 psl.) 

baudžiamuosius. Jie įsiga- 
lioš rugsėjo 1 dieną, tai yra 
po beveik ištisų 21-nerių 
metų grynai Rusijos revo
liucinio meto įstatymų tai
kymo.

Bau ūžiamieji įstatymai 
Lietuvoje nebuvo keleriopi. 
Veikė vienas, visai Lietuvai 
(išskyrus Klaipėdos kraš
tą) taikomas buvęs Rusijos 
1903 metų baudžiamasis ko
deksas, atitinkamai sude
rintas su Lietuvos konsti
tucija ir šiaip įvairiais po
žiūriais pagal Lietuvos rei
kalus pataisytas. Tas Rusi
jos kodeksas Lietuvos buvo 
paveldėtas, galima sakyti, 
visai dar šviežias, išleistas 
jau dvidešimtoje amžiaus 
pradžioje. Laimingu būdu 
buvo atsitikę, kad tas ko
deksas Rusijoje, nors ir la
bai ątžagareiviškai valdo
moje, buvo parengtas pa
žangių to meto idėjų įtako
je. O kadangi jis buvo iš
leistas vėliau, negu kiti Eu
ropoje (ir kitur) tada vei
kusieji kodeksai, tai jis ir 
buvo visai pagrįstai laiko
mas moderniausiu (ir be
veik pažangiausiu) baudžia
muoju kodeksu pasaulyje, 
išskyrus Šveicariją, kuri 
savo baudžiamąjį kodeksą 
turėjo išleidusi keletą metų 
vėliau ir dar pažangesnį bei 
tobulesnį.

Taigi šis paveldėjimas iš 
carinės Rusijos Lietuvoje 
buvo vienas iš gerųjų pa
veldėjimų, ir Lietuvai visiš
kai nebuvo gėda tuo kodek
su naudotis, žinoma, atme
tus iš jo Lietuvai netinka
mus specialius Rusijos mo
narchijai, luominėms privi
legijoms, ir stačiatikystei 
globoti skirtus nuostatus, 
arba šiaip kaiką geriau pri
taikius Lietuvos sąlygoms. 
Ir tai Lietuva visgi nebuvo 
linkusi nei šioje srityje sto
vėti vietoje. Lietuvos Vals
tybės Taryboje.sutelkti tei
sininkai rengė ir 1940 me
tais jau buvo beveik visiš
kai parengę naujo baudžia
mojo kodekso pagrindinę 
(vadinamąją bendrąją) da
li, kurios tekstą mes čia tu
rime ir iš kurios galime 
matyti, kad, jeigu pašalie
čiai „globėjai” nebūtų Lie
tuvon jėga įsibrovę ir ne
būtų primetę Lietuvai savų 
įstatymų, tai Lietuva jau 
kadai būtų beturinti ir bau
džiamąjį kodeksą, ne tik 
tikrai savą, Lietuvos 
reikalams gerai priderintą, 
bet ir tikrai modernų, pa
žangų, tokį, kad jis, galbūt, 
būtų galėjęs stoti į pačias 
pirmutines modernių ir pa
žangių pasaulio baudžiamų
jų kodeksų gretas.

Kas toje srityje „LTSR” 
pavadintai Lietuvai duoda
ma dabar, kaip tik nėra 
savi Lietuvos baudžia
mieji įstatymai. Tai yra tik 
vertimas iš rusų kalbos 
Maskvoje pagaminto bau

džiamųjų įstatymų stereo
tipo, „suteikiamo” visoms 
sovietinės imperijos „suve
reninėms respubl i k o m s”, 
„Respublikų įstatymų lei
dėjai” vertime turi teisę 
jrašyti tik savus atitinka
mus pavadinimus ir kur 
nekur kokj nors specifinį 
dėsnį, susijusi su kuo nors 
ryškiau išsiskirianč i o m i s 
ūkinėmis ar geografinėmis 
sąlygomis. Kad tie įstaty
mai yra parengti griežtai 
centralizuotu būdu, matyti 
ne tik iš to, kad jiems yra 
privalomi 1958 metų gruo
džio 25 dieną Maskvoje pa
skelbti jų pagrindi
niai nuostatai, su
darantieji pačią įstatymų 
esmę, bet ir iš to, kad, pa
vyzdžiui, Latvijoje ir Esti
joje (taip pat ir eilėje kitų 
„respublikų”) tie nauji ir 
„savi” kodeksai nuostabiu

būdu tapo „parengti ir pri
imti” vienu metu, 
lyg kažkam iš kažkur pamo
jus „magiška lazdele”,.

Tiesa, ir Lietuvoje, kaip 
ir kitur, buvo sudaryta net 
22-jų asmenų komisija 
tiems „saviems” baudžia
miesiems įstatymams ruoš
ti. Tik tos komisijos nariai 
žino, ką ir kaip jie ruošė. Iš 
šalies apie tos komisijos 
darbą galima spręsti tik iš 
rezultato. O rezultatas kaip 
tik ir yra toks, kuris rodo, 
kad komisijai teko apsiri
boti daugiausia tik tekstų 
vertimu iš rusų kalbos. Jei 
būtų buvę kitaip, kaipgi 
būtų galėję atsitikti, kad 
įvairose respublikose dar
bas tapo baigtas vienu me
tu ir įstatymai išėjo toki 
visiškai vienas į kitą pana
šūs, lyg vandens lašai.

(Bus daugiau)

Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras prof. Mykolas Bir
žiška šio mėnesio 24 d. švenčia 79 gimtadienį Nuotraukoje: prof. 
M. Biržiška, apsilankęs į Los Angeles Akad. Skautų Sąjūdžio 
susirinkimą, užkandžiauja su dr. Alg. Avižienių.

L. Briedžio nuotrauka

Apie Dainų Šventės antrąjį 
komitetą

Visai netikėtai į mano rankas 
pateko raštams rašyti blankas 
"Lithuanian Song Festival Com- 
mittee". Jo nuorašą (fotostatinį) 
kartu su Jungtinių Amerikos Val
stybių ir Kanados Lietuvių An
trosios Dainų Šventės Komiteto 
blanku čia pridedu.

Kadangi "Lithuanian SongFes
tival Committee" nėra tas Komi
tetas, kuris š.m. liepos mėn. 2 d. 
Čikagoje organizavo Dainų Šven
tę, esu priverstas lietuvių visuo
menei pranešti:

L Ponas K. Žirgulis, kuris 
"Committee" blanke nurodytas 
"Executive Chairman", minėtas 
Dainų Šventės Komitete tokių pa
reigų neturėjo; jis naudojo šiuos 
"Committee" blankus ir Dainų 
Šventės Komitetui nėra žinoma,

"Committee" blankus slaptai at
spausdino p. Vytautas Radžius, 
kurio buto adresas tame blanke ir 
yra nurodytas.

P. Vytautas Radžius, Dainų 
Šventės Komitetoegz. vicepirmi
ninkas, o nuo š.m. gegužės mėn. 
1 d. iki Dainų Šventės ir šio Ko
miteto tarnautojas-- apmokamas 
reikalų vedėjas, šių metų pra; 
džioje, susitaręs su p. K. Žir
guliu, atspausdino "Committee" 
blankus be Komiteto Pirmininko 
ir kitų Komiteto narių žinios, 
juos slaptai laikė, Komiteto na
riams jų nerodė ir niekad apie 
juos neužsiminė. Šiam reikalui 
iškilus, nedavė dėl to paaiški
nimų.

Nors buvaugrasinamas.bet vis 
dėlto šį "Committee" reikalą iš

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines 

depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
lerį.

• Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite 
savo banko knygutę.

• Pinigų taupymui nereikią važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the l'nited Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: VIrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

kur ir kam raštai ant jų buvo 
siuntinėjami.

2. Ponas Juozas Ruokis "Com
mittee" blanke yra nurodytas 
"Treasurer"; jam tokių parei
gų Dainų šventės Komitete nete
ko eiti.

Šiuo pareiškiu, kad man, Dai
nų Šventės Komiteto iždininkui 
(kartu ir vicepirmininkui) nėra 
žinoma ir nepavyko išaiškinti, 
ar naudojantis "Committee" 
blankais buvo kreiptasi į ameri
koniškas įstaigas, draugijas ir 
fondus prašant aukų ir ar jų 
buvo gauta ar ne. Man tokių 
aukų Dainų Šventės reikalams 
neteko priimti.

3. Ponas C.P. Kai "Commit
tee blake nurodytas "Legal Ad- 
visor"; ir jam tokių pareigų Dai
nų Šventės Komitete neteko eiti.

4. Kai kurie asmenys, "Com
mittee" blanke nurodyti "Board 
of Directors" grupėje, Dainų 
Šventės Komitete tokių pareigų 
neturėjo.

5. Keisčiausia, kad šiuos

keliu aikštėn. Juo labiau, kad apie 
jį jau plačiai kalbama ir daug 
kas teiraujasi.

Lietuvių visuomenė, taip gau
siai Dainų Šventėje dalyvavusi 
ir Šventės organizavimą žymio
mis aukomis parėmusi,turi, ma
nau, žinoti, kad Dainų Šventė 
buvo palydėta ir tokių veiksmų.

Priedas: minėti blankai.

TEODORAS BLINSTRUBAS 
Antrosios Dainų Šventės 

Komiteto Vicepirmi
ninkas ir Iždininkas

NORIU PASISKŲSTI
Liepos pabaigoje Rojus Miza- 

ra, komunistinės "Laisvės" re
daktorius, parašė tokį nusiskun
dimą:

"Atsitiktinai sužinota, kad Ta
rybų Lietuvos priešai siuntinėja 
į Lietuvą įstaigoms ir pavieniams 
piliečiams visokį anti-tarybinį 
brudą mano vardu!..

Jie, sakysime, iškerpa iš bur
žuazinės spaudos kokį biau- 
rų anti-tarybinį raštpalaikį, 
deda į voką, užadresuoja kokiai 
visuomeninei įstaigai arba įžy
mesniam asmeniui Lietuvoje, o 
atgalinį adresą užrašo: "R. Mi- 
zara, 102 - 02 Liberty Avė., 
Ozone Park 17, N. Y."!..

Vadinasi, sudaro taip, tarytum 
tą jų šlamštą aš siųsčiau!

Ar jūs, gerbiamas skaityto
jau, girdėjote tokį chuliganizmą?

Ir tai atlieka ne pavieniai as
menys, o "Veiksnių" organizuoti 
chuliganai. Jie, matyt, tikisi, kad 
su mano ant voko pavarde ir ad
resu jų šlamštas lengviau pra- 
lys į Lietuvą.

Ir tokį savo amatą suniekšė- 
ję žmonės vartoja jau seniai."

Perskaičiau tą skundą kiek 
šypsodamasis. R. Mizarai ne
gerai, kad jo vardą naudoja ko
respondencijai į Lietuvą per
siųsti. Bet jam gerai, kad ru
sų agentai, išvogę adresus iš 
Vakarų Vokietijoje esamų lietu
vių įstaigų, man ir kitiems tais 
adresais siuntinėja visokį ko
munistinį šlamštą.

Gal, sakau, R. Mizara ir dėl 
to sugebėtų paprotestuoti?

S. RIMAVIČIUS, 
Cal.

• Rusams didžiausi smū
gi padarė jų mokslininkas 
Mikail Antonovic Kločko, 
kuris iš vykusios Montrea- 
lyje, Kanadoje, chemikų 
k o n f e r e ncijos, atsisakė 
grįžti į Rusiją. Jis prieš sa
vaitę laiko, su astuoniais ki
tais Rusijos mokslininkais, 
atvyko apsisprendęs pasi
naudoti galima laisve.

Rusams ypač skaudu, 
kad Kločko yra Stalino pre
mijos laimėtojas ir papuoš
tas Lenino ordenu. Neabe
jojama, kad jis nemažai ži
no. kiek kai kuriose moks
linėse srityse yra pasiekta. 
Jr tai rusus dar nemaloniau 
nuteikia.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

Kan. J. Končius lanko lietuvius džiovininkus Vokietijoj. Gaila, 
kad Balfo įstaiga, siųsdama šią nuotrauką, neišvardijo nuotraukoj 
matomus lietuvius.

* Vtf
AT
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V. Bacevičiaus nuotrauka

KELIONĖS AMERIKOJE 1922-1924 METAIS
Ištrauka iš A. Žmuidzinavičiaus atsiminimy "Paletė ir gyvenimas” (7)

Atsisveikinom sutais klajūnais 
stulpais tik tuomet, kai staiga 
pranyko mums iš akių platus ho
rizontas. Nuo plačių laukų staiga 
nusileidome į sausą Columbijos 
upės lovį. Važiavome juo su 
viršum porą dešimčių kilometrų 
ir tik dairėmės ir stebėjomės. 
Yra tai tikras plyšis lygioje že
mėje, kokio kilometro platumo 
su griežtai stačiomis uolų sie
nomis, kokių 100 metrų aukštu
mo. Dugnas visai lygus, sausas. 
Sako, čia kadaise plaukė Colum
bijos upė. Išlindę iš to lovio, 
atsidusom, pamatę malonų regi
nį. Buvome aukštumoje. Po mū
sų kojomis didžiausia lyguma, 
pilna žalių sodų. Toje lygumoje 
marguliuoja paskendęs soduose 
miestelis. Tai Wenatchee, Jung
tinių Valstijų sodininkų sostinė. 
Toliau mėlynuoja puikūs Cascadų 
kalnai, per kuriuos mums teks 
persivožti.

Gražioje obuolių sostinėje no
rėjome pasivaišinti obuoliais. 
Juk tai jau rugpiūčio trečia die
na, ir Lietuvoje tuo metu jau 
yra kuo pasiskonėti. Užėjome 
krautuvėm

Prašom saldžių obuolių.

-- Nėra. Šiuo metu nelaikome.
Einame į kitą didelį "štorą" 

(parduotuvę).
-- Ar negalėtume gauti obuo

lių?
-- Dabar neturime. Kaip tik 

laukiame transporto iš VViscon- 
sino.

Akis pastatėm -- Wenatchee 
importuoja obuolius!

-- Mūsų obuoliai,-- sako man
dagus šeimininkas, pamatęs mū
sų ištįsusius veidus,-- nunoksta 
tik spalio 10 dieną; prašau užei
ti spalio 11 dieną, tuomet galė
siu tamstoms mūsiškių pasiūly
ti.

Visi tie dešimtys tūkstančių 
hektarų yra užsodinti tik vienos 

DIDŽIAUSIA IR GRAŽIAUSIA LIETUVIU VASARVIETĖ 
ATLANTO PAKRANTĖJE LAKE HOTEL
SEVENTH & PARK AVENUES ASBURY PARK, N. J. 

PRospect 4-7788

Gražūs kambariai. Šviežias maistas. Žemos kainos. Savait
galiais muzikai vadovauja Algirdas Kačanauskas populiariame 
"Anchor Room". Bar”’ -- Danielius Averka, Kambario 
kaina asmeniui $ 3.ūu.

Savininkai nJBAIČIAI IR ŽEMAIČIAI

ir tos pačios veislės obelimis. 
Obuoliai nunokę būna raudoni, 
dideli, skanūs, išsilaiko ligi ki
tos vasaros, matyti, išmėginti, 
kaip geriausia tinką eksportui. 
Dėl to kitų visai neauginama. 
Neapsimoka "terliotis". Viena tik 
jų yda, kad, šitų ir daugelis ki
tų Amerikos vaisių ir gėlių ne
turi to malonaus kvapo, kuriuo 
mes taip džiaugiamės mūsų tė
vynėje.

Sekančią naktį jau nakvojo
me aukštai, toli nuo visokių so
dų, miške, pačioje Cascadų kal
nų širdy.

Tai bent miškas. Iš plento 
įlindome į jį kaip į kokį urvą. 
Nei dangaus, nei žemės. Vien 
tik rudi milžinai stuobriai aplin
kui, rudi išgriuvę medžiai, ru
dos šakos, rudos samanos. Kad 
ne artimas miško kraštas ir 
smarki upė jaustumeis jame lyg 
įlindęs į kažin kokį kitą pože
minį urvų pasaulį.

Būtume, rodos, niekuomet čia 
neapsistoję, tik pamatėme ten 
gilumoje keletą palapinių. Pasi
rodė, kad tai būta poros turistų 
ir dar keleto džiovininkų ir se
nelių, kurie čia į tą mišką at
vyko visai vasarai, ieškodami 
sveikatos ir jėgų sustiprinimo. 
Ko tik tie ligoniai neišgalvoja. 
Juk čia, rodos, akivaizdoje tos 
niūrios miško prietemos, uolų ir 
slopinančios tylos jau vien tik be
galinis ilgesys gali žmogų užkan
kinti. O čia, mat, žmonės atva
žiuoja dar sveikatos ieškoti. Ma
ža jiems kur kitur saulės ir gero 
oro.

Na, bet tai jau tokia įsivaizda
vimo galia. Prisimenu džiovinin
kų koloniją Mamuto urvuose, gi
liai po žeme vienas kilometras 
nuo išėjimo jie buvo įsitikinę, jog 
ten puikus orą, kuris kaip tik 
tinka jų sveikatai pataisyti. Ir tik 
po pusės metų, kai pora jų nu

mirė, visi strimagalviais iš ten 
išbėgiojo.

Neužmirštamą įspūdį mums 
paliko, kai sutemus po tamsiais 
skliautais tarp milžiniškų stul
pų kartu su kitais tų užburtais 
rūmų gyventojais tarp savo bal
tų palapinių susikūrę ugnis, su- 
sistūmę į ratą, klausėmis vieno 
jauno turisto pasakojimų apie jo 
neramaus gyvenimo nuotykius.

Anksti anksti rytą pažadino 
mane iš miego nepažįstamų 
paukščių cypavimas. Tyliai atsi
kėlęs griebiau dažus ir išbėgau į 
mišką šį tą "užfiksuoti".

Gal kokia pusė kilometro atstu, 
miškui praretėjus, išėjau į tokią 
vietą, iŠ kur reginiai, rodos, 
geriau tiktų rojui nei žemei. 
Po kojomis turėjau visą labirintą 
nuostabių kalnų viršūnių, žalių 
klonių ir keistų plyšių. Iš už 
kalnų tekanti saulė siūbtelėjo vi
su tvanu aukso spindulių. Jie nu
dažė kalnų viršūnes, medžius ir 
debesis pašėlusiomis spalvomis.

Vai, kaip gražu! Atsisėdau ant 
išgriuvusio medžio tarp milžiniš 
kų paparčių. Skubiai ištempęs 
drobę, norėjau bent menką 
atvaizdą tų spalvų ir formų su
gauti. Ir gal būčiau šį tą paga
vęs , bet mano griozdiškas as
muo, matyt, nepatiko tos vietos 
gyventojams. Pirmiausia, visai 
netikėtai, čia pat tūpęs ant ša
kos, panažus į mūsų kėkštą rėk
snys. Tai, atrodo, buvo signalas. 
Nuo medžių, iš krūmų ir iš ur
vų pradėjo lįsti visokios voverės, 
chipmunkai ir dar kažkokie kito
kį "šeškai", ėmė iš visų pusių 
pikiai man murmėti, prunkšti 
ir, prisiartinę porą žingsnių ar
tyn, piktai strykčioti, žodžiu, vi
sokiais būdais rodyti man sa
vo pyktį. Žiūriu-- ant to pat 
rąsto, ant kurio aš sėdžiau, per 
porą metrų stovi pasišiaušęs, 
pasipūtęs žvėriukas. Dėbsi įma
nė juodomis akimis ir spiaudo- 
si. Bet viskas tas dar būtų pu
sė bėdos, jeigu ne paukščiai. 
Nepraėjo nė kelios minutės, kai 
iš visų pusių atsibeldė, dievai 
žino iš kur, devynios galybės 
tų rėksnių. Nė vieno pažįstamo: 
varnos ne varnos, šarkos nešar- 
kos, kuosos ne kuosos. Ir pakėlė 
jie tokį ermyderį, kad poetiška 
saulėtekio nuotaika greit pranyko 
kaip sapnas. Aplinkui čypė, švil
pė, gargaliavo, žviegė, suko prieš 
nosį uodegomis, smailino smai
lius snapus. Ir vis prieš mane 
vieną, nekaltą žmogų.

Supratau, kad tie visi miško 
piliečiai varo mane tiesiog lauk, 
ir tiek. Padėjau teptukus; kurį 
laiką dar žiūrėjau į tuos įnirtu
sius pikčiurnas.ir nusprendžiau 
pasiduoti jų griežtam reikalavi
mui, eiti sau, iš kur atėjės. Taip 
šito gražaus kalnų saulėtekio ir 
neteko "padovanoti amžiams". 
Užtat atminty pasiliko neapsako
mo gražumo paukščių ir žvėre
lių sukilimo prieš mane paveiks
las.

Netrukus miške jau buvo tylu.
Štai mūsų akiploty milžiniška 

kalno masė. Tai Tacomos kalnas 
Mount Rainier nacionaliniame 
parke. Jo viršūnė, dengiama am
žino sniego, slepiasi debesyse. 
Nuo jo į visas puses slenka 
žemyn, lyg žvaigždės spinduliai, 
blizgantieji ledynai. Tarp tų spin

dulių rudos uolos, žemiau--tam
sūs miškai.

Netrukus paskendome tuose 
miškuose. Lindome plyšiais, 
sukome aplink uolas, rioglinomės 
ant kalvų, karštėmės po kalnų 
briaunas. Hudsonas nuolat ste
nėjo ir pūškavo. Pagaliau su
temus pasiekėme Mount Rainier 
parko vartus. Čia liepė mums 
užmokėti po pustrečio dolerio ir 
paėmė mūsų surūdijusį revolve
rį, kuris gulėjo automobily nuo 
pat kelionės pradžios. Su tuo re
volveriu buvo juoko. Parko sau
gotojas, paimdamas revolverį iš 
mūsų, prašė išimti iš jo šovinius. 
Mes atsisakėm ir pastebėjome, 
kad jei jis nori, tai pats gali 
tai padaryti, jeigu nebijo įrū
dijusius šovinius krapštyti. Ta
da jis mums patarė juos iššau
dyti, jeigu nenorime ištraukti. 
Mes lygiai tokiu mandagumu pa
tarėme jam pačiam tai padaryti, 
nes iš įrūdijusio ginklo nešau- 
dom. Tacomos ponas tuomet vi
sai supyko ir nuėjo tartis su savo 
perdėtiniu, ka su mumis daryti. 
Pasibaigė tuo, kad, paėmę mū
sų revolveriuką, pririšo jam vie
lomis liežuvi ūką taip, kad ne
galima būtų iššauti. Dėl tikrumo 
surakinoj jį dar švinine plomba. 
Po to revolveriukas atsidūrė pil
noje turistų revolverių ir. šau
tuvų spintoje.

Pirmą naktį nakvojome tuojau 
prie vartų, tarp uolų po medžiais. 
Kadangi buvo vėlu, tai valgyti 
nieko negalėjome gauti ir todėl 
tą naktį pramiegojome, liūdnai 
besiskundžiant mūsų kūnų mai
tintojams. Užtat iš ryto, po ge
rų, nors sūrių (mūsų kišenei) 
pusryčių, atsidūrę Rojaus klony, 
pačioje Tacomos kalno papėdėje, 
užmiršome visą pasaulį. Klonis 
buvo jau labai aukštai. Tame ro
jaus klony ir visi vardai ne
paprasti: taigi mat ėmė ten rojaus 
ežerus, rojaus sniegą, rojaus 
medžius ir gėles.

Beje, per tą rojaus sniegą 
Giedrė ir jos tėvas ko tik sau 
sprando nenusisuko. Mat, pala
pinės buvo pastatytos vienoje pa
krantėje po rojaus pušimis, kaip 
tik prie pat didelio sniego ploto, 
kuris čia pat leidosi į pakalnę. 
Argi galima buvo nepasiduoti pa
gundai pasičiužinėti rugpiū
čio mėnesio pradžioje po snie
gą? Joks jaunas ir sveikas Lietu
vos vaikas prieš tokią pagundą 
neatsilaikytų. Neatsilaikė ir 
Giedrė su tėvu. Kadangi rogučių 
nebuvo, tai jie susirado 
lentgalių ir sėdo ant jų. Ir va
žiavo--iš pradžių pasivarydami, 
o paskui jau nesusilaikydami. Ten 
žemai Giedrės rogės trenkė į 
kyšantį akmenį, ir toliau jau ji 
važiavo ant savo rogių, kol atsi
dūrė pilname šaltinio vandens 
griovy. Beveik tuo pačiu akimirk
sniu ten pat atsidūrė ir tėvas su 
savo lenta. Laimė tik, kad grio
velis buvo negilus, o vandens tai 
tik iki pusės kelių. Ir dar laimė, 
kad prie palapinių jau linksmai 
kūrenosi laužas ir virė karšta 
kava. Ir truputi nelaimė, kad jie-
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Automobiliai ir moterys
Nors iš visų automobilių vai

ruotojų, moterys sudaro tik treč
dalį, bet jų įtakingumas į auto
mobilių stilių, yra labai netoli 
nuo lOC^/b.

Priemiestyje gyvenanti žmona 
yra viena iš didžiausių "dviejų 
automobilių šeimų" priežasčių. 
Taip pat reikia neužmiršti, kad 
kasdien atsiranda vis daugiau 
ir daugiau moterų vairuotojų. 
Tai yra labai geros priežastys 
automobilių gamintojams skirti 
vis didėjantį dėmesį į moterų 
norus ir kaprizus.

Ir jau ne šiandien automobilių 
gamintojai pradėjo kreipti dė
mesį į moterų pageidavimus. Pa
tys pirmieji automobilių patogu
mai - kilimai, vidinis apšvieti
mas, automatinis cigaretėms 
žiebtuvas ir 1.1., buvo įtaisyti 
pagal pirmuosius moterų pagei
davimus.

Vienas automobilių gaminto
jas buvo pakliuvęs į tikrą moterų 
nemalonę, kada pasirodė, jog au
tomobilio durų rankenos labai 
lengvai aplaužydavo ilgus poniu
čių nagus. Rezultate durų ran
kenų stilius buvo pakeistas net 
viduryje metų, kada jau iš viso 
labai retai įvyksta kokie nors 
stiliaus pakeitimai.

Automobiliai su žemesnėmis 
grindimis, kurios reikalauja per
lipti per aukštoką slenkstį, taip 
pat tarp moterų nėra populia
rūs. Siauri sijonai yra šios pro
blemos didžiausi kaltininkai...

Du didieji moderniosios tech
nikos išradimai, didžioj daugu
moj moteris pavertė į automo
bilių vairuotojas. Pirmas išra- 

du turėjo tik po vieną porą kel
naičių...

Kadangi bendra nelaimė pa
prastai žmones suartina, tai pa
sidžiovinę nutarėm su Giedre 
tą dieną laikytis kartu ir tuojau 
nuėjom patyrinėti apylinkės. Be
sikarstydami po uolas ir grio
vius, išėjome į tikrą rojaus lau
ką. Tai buvo aikštė kokių 15 ha 
didumo, laibų eglių ir kitų medžių 
supama. Visa aikštė tik mirgėjo 
spalvomis, Čia pirmais savo 
žiedais žydėjo gėlės. Matyt, kad 
ten tik neperseniai pasibaigė žie
ma ir nutirpo sniegas. Dabar 
ten pavasaris. Šilta saulutė šildo, 
gėlės žydi, plakštakės laksto. 
Amerikiečiai su pasididžiavimu 
rašo, kad Tacomos kalno apy
linkėse auga 365 laukinių gėlių 
rūšys. Deja, nei vienos pažįs
tamos žolelės, nei vieno žino
mo žiedelio. Viskas nauja, ne
matyta. Liūdna ir nesuprantama, 
kad tos gėlės jokio kvapo ne
turi! Gražios jos tai gražios, 
bet argi sulyginsi su Lietuvos 
pievų kvapiomis gėlėmis?

(Tęsinys kitame numeryje) 

dimas yra automatinis starteris, 
panaikinęs nelengvą, rankena su
kamą užvedimo sistemą. Antras 
išradimas - automatinė trans
misija. Šis išradimas panaikino 
moterims gana komplikuotą bė
gių keitimo procedūrą. Ir ka
dangi jau vietoj trijų pedalių, 
atsirado tik du - greičio ir stab
džių, tai automobilio vairavimas 
pasidarė dar vienu žingsniu pa
prastesnis...

Automatiniai keičiamos auto
mobilių sėdynės patraukiant pir
myn ar atgal, pažeminant ar 
paaukštinant, taip pat buvo su
projektuotos atsimenant mote
ris vairuotojas. Kadangi moterys 
dažniausiai yra žemesnės už vy
rus, jos mygtuko paspaudimu ga
li šį aukščio skirtumą lengvai 
išlyginti. O dabar, pataikaujant 
moterims, jau pradeda mažėti 
ir automobilio vairas.

įvairūs instrumentai ir kiti 
patogumai, kaip peleninės, au
tomatiniai cigarečių žiebtuvai, 
automobilyje yra įtaisyti netoli 
vairo. Kodėl? Mat, moterys turi 
trumpesnes rankas už vyrus.

Jėgos stabdžiai (power bra- 
kes) ir jėgos vairavimo sistema 
(power steering) taip pat atsi
rado moterų dėka. Kadangi auto
mobiliai vis sunkėjo ir didėjo, 
buvo reikalaujama vis daugiau 
ir daugiau fizinės jėgos juos 
vairuoti ir stabdyti. Šiais mo
derniais išradimais vos 5 pėdų 
ir 100 svarų moterėlė, vienu 
pirštu lengvai pastato 20 pėdų 
automobilį į 21 pėdų laisvą vietą.

Moterų "talkai" automobilių 
pramonės pasaulyje dar priskai- 
toma: įvairios "saldžios" ir "mo
teriškos" automobilių spalvos, 
trijų ar keturių spalvų kombina
cijos automobiliuose, įvairūs 
minkšti patogumai...

Kartais, skaitant apie tokį mo
terų įtakingumą atrodo, visai ne
apsimoka sekti spaudoje įvairius 
automobilių techninius patobuli
nimus ar stilinius pagražinimus. 
Juk kiekviena moteris, stipriai 
įsikibus į vairą, važiuodama kas
dieniniam maisto apsipirkimui, 
žinodama ar nežinodama, pla
nuoja ateities automobilių mo
delius... O skaudžiausias faktas, 
kad Detroite jų kiekvieno pagei
davimo vyrai labai klauso...

Kitame numeryje: Ekonomija 
ir mažieji automobiliai.

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

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

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 
2336 West Chicago Avė.

Chicago 22, III.
VAL.: 1-3:30, 6-8:30 p. p. 
pirmad., antrad., ketvirta*!., 

penktad.
Tik susitarus trečiadieniais.

Tel. ofiso PRoepect 8-1717 
Rezidencijos REpublic 7-7868

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir sekniad. ofisas 
uždarytas.

še.štad. tik nuo 1-3 vai. popiet.
Rezid. 3241 W. 66th PLAUK.

Telefonas:
Ofiso REpublic 7-5020. 

Namų WAIbrook 5-3765.

J. Ramunis, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Vai.: kasdien 2-4 p. p. ir 6-8 p. p.
šeštadreniais:

2-4 p. p. ir 5-7 p. p.

Kas Dirvos neskaito
- daug nustoja!

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.
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VYTAUTAS MARIJOŠIUS GYVENIME IR DARBUOSE
Mes esame greitai bėgan

čio laiko, nesustabdomų die
nų vaikai. Atrodo, dar ir 
mokyklos suolų apčiuopi 
rankom, ir klasės draugų 
balsus girdi, ir jaunystės 
džiaugsmai bei nutikimai 
dar taip netoli nuo tavęs 
nubėgę, o iš tikro, ruduo 
jau beldžiasi languosna. 
Štai, ypačiai vasaros paplū- 
dymiuose tenka sutikti 
daug matytų veidų Kaune, 
nemaža artimų bičiulių, ku
rių nematei keliolika metų. 
Tada labai nesunkiai atsi
grįžti į save ir pamatai, kad 
ir plaukai pakeitė spalvų, ir 
veide įsirėžė nemalonūs lai
ko pėdsakai. Tiesa, tai dar 
nėra visas viltis žlugdanti 
senatvė, betgi artimųjų tar
pe jau neberandi nei vieno 
tikro pavasario giesminin
ko ...

Vytautų Marijošių, mūsų 
talentingųjį dirigentų, pa
žinau 1926 m. rudenį, kai 
nusibeldžiau Klaipėdos kon- 
servatorijon studijuoti mu
zikos ir dainos meno. Jau 
anuo metu, kaip sakoma, 
jis buvo gaidys ant skiedry
no. Galinga ir kieta ranka 
komp. Stasio Šimkaus val
domoj mokykloj Vyt. Mari- 
jošius studijavo teoretinius 
muzikos dalykus, konserva
torijos orkestre grojo vio
lončele, drauge su J. Ka
činsku organizavo studentų 
vyrų chorų, buvo dainavimo 
klasės akomponiatorius. Toj 
klasėj mudu arčiau susipa
žinom, pradėjom neblogai 
sutarti, nors metų ant ma
no pečių buvo daugiau bene 
devyni.

Neramūs laikai tada bu
vo Klaipėdos konservatori
joj. Studentai, suvaryti į 
bendrabutį toli už miesto ir 
verčiami dirbti nuo aušros 
iki juodų sutemų, pradėjo 
bruzdėti. Sukilimo vadų 
tarpe, ne paskutiniu smui
ku grojo ir Vyt. Marijošius. 
Komp. St. Šimkus nuo mo
kyklos direktoriaus sosto 
buvo nuverstas, atėjo nauja 
ir švelnesnė valdžia. Aš, li
kęs negausių šimkininkų 
būry, buvau grasomas lan
gų daužymu (o tie langai 
buvo visai arti konservato
rijos), buvau pavėtytas ir 
pamėtytas, bet mokykloj 
savo kėdę pajėgiau išlaiky
ti. Aišku, tuo metu ir mud
viejų santykiai su Vyt. Ma- 
rijošium nebuvo itin drau
giški, bet jie nebuvo ir stor
žieviškai niaurūs. Per me
tus laiko sukilimo vadai ir 
daugumas studentų paste
bėjo, kad Klaipėdos muzi
kos konservatorija nepa
prastai didelių mokymo lai
mėjimų pasiekė tik dėka 
tai tvarkai'ir drausmei, ku
rios kūrėjas buvo komp. St. 
Šimkus. Ir, kai 1927 m. vė
lyba pavasarj iš Amerikos 
grįžo buv. direktorius, į 
Klaipėdos uosta jo pasitikti 
organizuotai nuėjo absoliu
tinė dauguma mokyklos 
studentų, šiandien, iš tolo į 
ta įvykį žiūrint, nesunku 
tarti, kad tas jų mostas aki
vaizdžiai įrodė jų subrendi
mų ir inteligencija. Berods, 
nuo to laiko daugiau jokie 
juodi - katinai neperbėgo

STASYS SANTVARAS

mudviejų kelio su Vyt. Ma- 
rijošium.

Klaipėdos konservatorija 
Vyt. Marijošius baigė 1928 
m. O 1932 m. rudenį mudu 
susitikom Valst. Teatre 
Kaune. Jis buvo operos kon
certmeisteris, didžiai pa
mėgtas dirigento Myk. Buk- 
šos, o aš atsisėdau į operos 
solisto kėdutę. Tai buvo 
metas, kada augom ir visom 
jėgom veržėmės į priekį.

Bene 1935 m. aš buvau 
paskirtas operinių libretų 
vertėju ir liet, kalbos pri
žiūrėtoju Operos Teatre, o 
1936 m. Vyt. Marijošius, 
gavęs valstybinę stipendijų, 
išvyko į Prahų, čekoslova- 
kijon, studijuoti dirigavimo 
meno. Ten jo mokytojai bu
vo Paul Dedeček, Rudolf 
Karei ir Doležil. Gyvenda
mas Prahoj, 1937 m. jis di
rigavo Prahos Radijo orkes
trų, o 1938 m. Čekoslovaki
jos Philharmonijų, pade
monstruodamas M. K. Čiur
lionio, J. Gruodžio, J. Pa
kalnio kūrinius. 1938 m. 
Vyt. Marijošius baigė Pra
hos konservatorijų ir grįžo 
į Lietuvą. Dirigavimo menų 
dar kurį laikų jis tobulino 
su žinomais vokiečių diri
gentais Franz von Hoeslins 
ir Hermann Schercken. Už 
nuopelnus čekų muzikos me
nui, ypač už Smetanos Par
duotosios nuotakos pastaty
mų Lietuvos Valst. Operos 
Teatre, Čekoslovakijos pre
zidentas Beneš Vyt. Mari
jošių apdovanojo Baltojo 
Liūto ordenu.

1938-44 m. jis buvo Valst. 
Operos Teatro dirigentas, o 
kurį laikų ir to teatro meno 
vadovas. 1942 m. Berlyne 
su vokiečių simfoniniu or
kestru jis į gramafono 
plokšteles įgrojo keletu liet, 
kompozitorių muzikos kū
rinių — M. K. Čiurlionio 
Miškų, J. Pakalnio Roman
tinę uvertiūra, J. Karnavi- 
čiaus Lietuviška rapsodijų. 
Didis gaila, kad tų plokšte
lių šiuo metu nebegalima 
gauti.

1944 m., kaip daugelis lie
tuvių, Vyt. Marijošius pa
sitraukė į Vakarus nuo rau
donosios armijos nešamų 
"laisvių”. 1948 m. atvykęs 
į JAV, su šeima apsigyveno 
New Britaine ir užėmė var- 
goninko vieta liet, parapi
joj. Kaip daugumas gerai 
žinom, šio krašto instituci
jos nesiskubina pasinaudoti 
išmokslintais ir dykai gau
tais žmonėmis. Ypač tą ge
rai pajutom mes, pabaltie- 
čiai. Tačiau, kas turi verž
lumo ir gerai moka 
savo darbų, suranda kelių į 
pripažinimą.

Vyt. Marijošiui, kiek jį 
pažįstu, niekad netrūko 
energijos, kad jis yra pui
kus savo meno žinovas — 
gal ir aiškinti nereikia. 1950 
m., išlaikęs reikalingus eg
zaminus, jis kaip lektorius 
pradėjo dirbti Connecticut 
sostinės Hartfordo Hartt 

muzikos kolegijoj. 1958 m. 
ta kolegija buvo inkorpo
ruota į Hartfordo Universi
tetų. šiuo metu Vyt. Mari
jošius tame universitete 
yra associate profesorius, 
dirigavimo departam e n t o 
vadovas (chairman), dės
tus dirigavimų, partitūros 
skaitymų ir muzikos teori
jų, Hartfordo styginio or
kestro dirigentas, Hartfor
do muzikinių festivalių di
rigentas — svečias.

Pažindami Vyt. Marijo- 
šiaus talentų ir gabumus, 
gal negalėtumėm pasakyti, 
kad tie laimėjimai yra ne
paprastai dideli (jis galėtų 
būti žymiai garsesnių viene
tų dirigentas), betgi, pažįs
tančiam sųlygas ir aplinky
bes, sunku jo pripažinimu 
įvertinimu Hartforde nesi
džiaugti.

Šių metų liepos mėn. 11 
d. Vyt. Marijošius šventė 
savo 50-tų gimtadienį. Ne
būtų jis Marijošius,- jeigu 
tų ne eilinę savo gimimo 
dienų būtų tylom praleidęs 
po vasaros kaitrų pavėsiu. 
Savo gimtadieniui jis ruo
šėsi ištisus metus. Visų pir
ma jis susitarė su komp. 
Jul. Gaideliu, kad tas para
šytų simfonijų Hartfordo 
muzikos festivaliui. Komp. 
Jul. Gaidelis pasižadėjimų 
tęsėjo, parašė savo VI-jų 
simfonija, o Vyt. Marijo
šius liepos 19 d. Hartfordo 
muzikos festivaly jų diri
gavo. Tai būta ne kasdieni
nio įvykio, nors nei Bosto

KODĖL POC ALUS YRA SKANESNIS

no, kur gyvena Jul. Gaide
lis, nei Hartfordo lietuviai 
tuo koncertu kiek gyviau 
nesidomėjo.

Lietuvio kompozitoriaus 
veikalas lietuvio dirigento 
diriguojamas, amerikie č i ų 
orkestro buvo ištisai atlik
tas ir susilaukė tikrai pui
kių kritikos vertinimų. The 
Hartford Times liepos 20 d. 
apie dirigentą Vyt. Marijo
šių rašo: ''Aiškumas ir iš
baigimas, kurie buvo girdi
mi per visų koncertų, yra 
puiki pamoka dirigentams, 
diriguojantiems koncertus 
atvirame ore. Ir atliekant 
Jul. Gaidelio simfonijų, tas 
pats aiškumas ir veikalo iš
baigimas yra Vyt. Marijo- 
šiaus nuopelnas.’-

Apie Jul. Gaidelio Vl-jų 
simfonijų The Hartford 
Times kalba, kad ji yra eks
presionistinės mokyklos, sa
vo dvasia artima Alban 
Bergui, o ritmais Bartokui. 
Ar tas yra tiesa — kitas 
klausimas, bet Jul. Gaidelio 
didelis pagyrimas ir įver
tinimas.

The Hartford Courant 
žymus muzikos kritikas T.
H. P. liepos 20 d. apie Vyt. 
Marijošių rašo: ”Mr. Mari
jošius jau seniai įrodė, kad, 
kaip interpretatorius, jis 
yra kupinas išradingumo ir 
pajėgumo, patrauklaus įvai- 
bumo ir kūrinio išbaigimo 
nuo pradžios iki galo. Kaip 
drausmintojas, jis iš orkes
tro reikalauja tikslumo, aiš
kumo ir gyvybingumo. Visa 
tai buvo galima pastebėti ir 
šiame jo koncerte.” O apie 
Jul. Gaidelio kūrinį tas pats 

kritikas sako: "Programa 
buvo atžymėta pirmuoju 
atlikimu Vl-sios simfonijos 
Jul. Gaidelio, Vyt. Marijo- 
čiaus tautiečio lietuvio, šiuo 
metu gyvenančio Bostone. 
Jul. Gaidelio simfonijos sti
lius, kaip programoj apibū
dinta, yra ekspresionistinis. 
Veikalo nuotaika iš tikro 
yra banguojanti, ironiška ir 
švelniai melancholiška. Kū
rinys yra stiprus savo 
glaustume, įtampoje, tirš
tai suglaustose harmonijo
se, kompetentingam instru
mentų valdyme ir energin
guose ritmuose. Veikale 
stipriau pasireiškia variniai 
ir kiti pučiamieji instru
mentai. Iš viso, tas darbas 
yra įdomus studijai ir klau
symui”.

žinoma, jeigu mes patys 
tokius žodžius apie Jul. Gai
delio Vl-jų simfonijų para- 
šytumėm, tai tikriausia ne 
visi broliai ir seserys tuo 
patikėtų, betgi kaip dabar 
netikėti svetimam ir mūsų 
pas isekimais nesisielojan- 
čiam kritikui? Suglauskim 
gretas ir nuoširdžiai pasvei- 
kinkim savo talentingąjį 
muzikos kūrėją, o drauge ir 
Vyt. Marijošių, kuris taip 
gražiai tą veikalą iškėlė 
gausioj amerikiečių koncer
tinėj autidorijoj.

Apie Vyt. Marijošių būtų 
dar ilga pasaka. Jis gi buvo 
Valst. Operos Teatro diri
gentas ir meno vadovas, jis 
liet, operinėj scenoj statė ir 
dirigavo tokius veikalus, 
kaip Rimskio — Korsakovo 
Caras Šaitanas ,ir Kitežas, 
Verdi Trubadūras, Rigole- 
tto, Otelio, Puccini, Tosca, 

Bohema, Massenet Verteris 
ir Manon, Wagnerio Lohen- 
grinos, Gounod Romeo ir 
Julija ir kt. Man, kaip ver
timų autoriui, teko su juo 
artimai dirbti. Mudu buvom 
ir tame kvartete (J. Karna- 
vičius, Vyt. Marijošius, P. 
Oleka ir St. Santvaras), ku
rie restauravo arba, tiks
liau tariant, pasinaudodami 
Miko Petrausko muzikiniais 
motyvais, perkūrė Eglę, 
žalčių karalienę. Libretas 
buvo iš naujo parašytas, o 
komp. J. Karnavičius iš sep
tynių paveikslų prieš neti
kėtų mirtį tebaigė kompo
nuoti tik penkis. Nieko ne
girdėti, kad kas nors Lietu
voj rūpintųsi tų darbų baig
ti, nors ten tebegyvena ve
lionio komp. sūnus.

Ak, visa tai dabar tik ma
lonūs prisiminimai! Vyt. 
Marijošius, greta M. Buk- 
šos, buvo tas dirigentas, ku
riam labai rūpėjo, kad mū
sų operinėj scenoj skambė
tų graži ir gryna operinė 
liet, kalba. Tuo požiūriu jis 
man niekad netrukdė, o tik 
padėjo. Nors laikas bėga (o 
gal mes patys per laikų bė
gam), nors ir jis jau per
kopė šimto metų viršukal
nę, bet negi nuleisim ran
kas ir pasiduosim!

Vyt. Marijošius savo di
deliu talentu, savo išsi
mokslinimu ir patyrimu yra 
ne tik dirigavimo, bet apla
mai muzikos meno eruditas. 
Aš visa širdim linkiu, kad ir 
šio didelio krašto muziki
niame gyvenime jo vardas 
pasipuoštų to laimėjimų 
garbe, kurios jis savo dar
bais ir talentu nusipelno.

Mes kepame visokius pyragus, lietu
viškų ducnų, tortus ir kitus skanumynus. 
Prašant išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’BelI-Obelenis

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

1404 E. 66 Street Tel. EN 1-4551
čia Jūs gausite įvairiausia vynų, alų ir geriausius 

mėsos produktus.
Kreipkitės į mus ir būsit patenkinti.

POC GERAI FILTRUOJAMAS!
Laikykite stiklą prieš šviesą, ir pilkite POC. Technologija toli parengė POC gamyboje, bet
Dabar žiūrėkite, kaip teka žemyn, skaidriai 
šviesus ir pilnas džiaugsmo, šio alaus kristali
nis šviesumas nesusilygina su jokiu kitu mūsų 
matytu alum. Dalis kredito, kartais net neįtiki
nančiai, eina įrengimų daliai. Tai yra naujas 
filtras, vadinamas "blizgėjimo filtru”. Jis tik
rina kiekvieną alaus laša.

ne per toli. Mes dar vis naudojame produktus, 
nerandamus jokioje kitoje laboratorijoje. Tra
dicija. Palikimas. Charakteris. Ir daugiausiai... 
Tikslas! Mūsų tikslas yra gaminti geriausią 
alų. Alų, kuris skanesnis už visus kitus. Di
džiuojamės galėdami pasakyti, kad 
taip padarėme. POC yra skanesnis!

CLEVELANDO GARSUS PILSENER ALUS....!
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Grupė clevelandiečių, atostogavusių Cape Cod,-susitiko prie vieno stalo per suruoštą vėžių va
karą Osterville Manor viloje. Iš kairės: V. Blinstrubas, Mikoliūnienė, A. Steponavičius, A. Miko
liūnas, E. Steponavičius, įlenda ir Ilendienė. V. Bacevičiaus nuotrauka

EAGLE STAMPS \ REIŠKIA DAR DIDESNI SUTAUPYMA_______ _ _____ zNOW \________________________M AY g BASEMENT^
Downtown ■ Public SąuareK**^/CeMar Center - Ridįe t Ridgewood Drive

MATRACAI
Ir apatinis spiruoklinis padėklas

2 DALYS UŽ VIENA
ŽEMĄ KAINA

39.90 kiekviena dalis 
(jei perkama atskirai) 

Gaminta tik ŠERTA 
Gerinusiems Amerikos 

viešbučiams...
• Pilnas užvalkalo svoris S uncijos ilgesniam 

nešiojimui
• Lygus paviršius, kad patiktu jums ir 

publikai
• Lanksčios spiruoklės, kad duotu daugiau 

ištaikingumo
• Negalima išlankstyti, nes šonai sutvirtinti 

už tą pačią kainą
• Pilnai garantuota, kad neatsitiks jokiu 

nepatogumu
• Paskubėkit pasinaudoti šiuo nepaprastu 

pirkiniu

Išmokėjimo terminai sutariami... JOKIO ĮMOKĖJIMO
Paštu ir l?’«fonu užsakymai priimami, šaukit CHerry 1-3070

BASEMENT DOMESTICS DEPARTMENT... THE MAY COMPAN’Y, ALL 3 STORES

Nekantriai lauktos sto
vyklos dienos artėja. Visi 
p a k u o j amės, tvarkomės, 
ruošiamės. Visų akys, min
tys, svajonės ir širdys nu
kreiptos į ten, kur žada bū
ti smagu, linksma ir malo
nu. Eina į pabaigą paren
gimų darbai. Baigiama 
ruošti paskaitos bei refera
tai, dainos, šokiai ir kiti 
užsimojimai.

Atvažiuokit, kolegos, pa
siruošę dirbti ir linksmintis. 
Šiemet turi visi aktyviai 
dalyvauti tiek stovyklos 
programoje, tiek stovyklos 
visam judėjime. Turėkime 
tą neolithuanišką dvasią, 
kuri tikrai visiems stovyk
loje bus reikalinga. Tad, va
žiuokim į stovyklą pasiilgę 
pasimatyti, pasikalbėti, pa
sidžiaugti ir pastovyklauti.

Stovyklos vadovas ir va
dovė bus kolegė — filisterė 
Aldona Augustinaviči e n ė. 
Mes visi stovyklautojai ją 
gerai pažįstam iš jos pa
skaitų, mums skaitytų vi
sose praėjusiose stovyklose. 
Kolegė Augustinavič i e n ė 
yra profesorė Ursuline Col- 
lege, kur dėsto prancūzų 
kalbą. Mūsų filisterė vado
vė yra daug, pasidarbavusi 
jaunimui. Magistros parei
gas eidama ji sutinka visus 
mus, ji yra Įsigilinus i kor
poracijos darbą ir ideologi
ją. Būdama motina dviejų 
dukterų, ji supranta mūsų 
jaunųjų jausmus, troški
mus ir problemas. Ji yra 
tikrai pagavusi šių moder
niškų laikų dvasią. Ji do
misi šios kartos jaunimu, 
kad jie išaugtų tikrai tvirti 
ir garbingi neolithuanai.

Stovyklos programa yra 
sudaryta iš paskaitų, refe
ratų, kultūrinių pusvalan
džių, stovyklos spaudos 
(Naktibaldos), sporto, mau
dymosi, ir vakarojimų. Pa
skaitas skaitys mūsų mieli 
filisteriai ir svečiai ideolo
ginėmis bei visuomeninėmis 
temomis. Filisterių paskai
tos yra numatytos:

1. Tremties lietuvių poe
zija ir Jaunystė, meilė ir 
šeima (skaitys fil. A. Au- 
gustinavičienė).

2. Ankstyvesnio j i lietuvio 
studento veikla Amerikoje 
(skaito inž. Pijus žiūrys).

3. Neo-Lithuano įnašas ir 
aukos lietuvių tautai (skai
to fil. Noakas).

4. Lietuvių visuomenės 
gyvenimo tremtyje ir jau
nimo veiksmo galimybė 
Amerikos politikoj (skaito 
fil. J. Smetona).

5. Neo-lithuanų ideologi
ja (skaito fil. V. Abraitis).

6. Lietuvių kalbos reikš
mė (skaito fil. J. Našliū- 
nas).

7. Neo-lithuanijos dabar
tinė veikla ir tolimesnės 
perspektyvos (skaito fil. C. 
Modestavičius).

Referatus yra paruošę 
mūsų kolegos-ės jaunieji 
senjorai iš New Yorko, 
Chicagos ir Clevelando.

Stovyklos laikraščio, Nak
tibaldos, redaktorium yra 
pakviestas kol. Algis Sau
lis iš Chicagos. Savo redak
cinę komisiją susidarė iš 
Clevelando, Chicagos ir Ne\v 
Yorko spaudos darbe paty
rusių kolegų.

Link smesnei stovyklos 
nuotaikai palaikyti yra 
skirtas sportas ir vakaroji
mai. Pačioje stovykloje yra 
Įrengta krepšinio aikštė, 
tinklinio aikštė, šaudymo 
taikiniai ir daug lengvosios 
atletikos galimybių. Yra 
ežeras — maudymuisi ir 
plaukiojimui.

Mes jaučiam, kad dau
giausiai mums malonumo 
suteiks vakarojimai, ku
riuose mes patys išpildysi- 
me programą, šokiams gros 
mūsų orkestras. Pirmąjį 
šeštadieni bus susipažinimo 
vakaras, kurio visą progra

NEOLITHUANŲ STOVYKLA

mą yra pasiruošęs išpildyti 
Clevelandas. Sekantiems va
karojimams programą nu
statys ir parengs stovyklos 
parengimų komisija.

Kaip ir kiekvienais me
tais stovykloj vyksta filis
terių ir jaunimo susiartini
mo kavutė, kuri šiais me
tais clevelandiečių rengėjų

KOMERCINIAI ŠEŠĖLIAI ANT POLIO SKIEPŲ
Nors ir pripažįstama, kad nuo 

Saiko skiepų vartojimo polio 
susirgimų Amerikoje žymiai su
mažėjo vis tebėra iškeliama abe
jojimų, iki kokio laipsnio jie 
veiksmingi. Atsiradus Sabino 
skiepams (priimamiems per bur
ną), prasidėjo informacijų varžy
bos, katrie skiepai veiksmin
gesni. Dėl dar didesnės kriti
kos, Sabino skiepų gamyba ir 
leidimas vartoti Amerikoje pa
sivėlino keletą metų (Jie pla
čiai vartojami Sovietijoje, taip 
pat ir Lietuvoje, ir rezultatai 
esą geri.) Kaikas čia įžiūri ir ko
mercinius sumetimus: esą vaistų 
gamykloms reikėjo palaikyti pir
muosius skiepus, kol tinkamai 
amortizuosis į jų gamybą įdėtas 
kapitalas...
Kiekvienu atveju, tik dabar o- 

ficialiai leista Amerikoje gaminti 
ir vartoti viena Sabino skiepų 
rūšis, skirta apsaugai nuo la
biausiai paplitusiojo polio ligos 
tipo. Kol gamybos kliūtys bus nu
galėtos gaminti skiepams, tinka
miems prieš visus tris ligos 
pavidalus, tol dar teks verstis 
Saiko skiepais, kurie ne toki pa
togūs, ir kurių veiksmingumas 
visdėlto esąs kiek menkesnis ne
gu naujųjų. Galimas dalykas, kad 
Saiko skiepai, prieš keletą metų 
buvę pasaulinio masto sensacija, 

LIETUVIŠKI SŪRIAI, JUODA DUONA. AUKŠ
ČIAUSIOS RŪŠIES RŪKYTI KUMPIAI. DEŠROS 
IR SKILANDŽIAI PIGIOMIS KAINOMIS GAU

NAMI KRAUTUVĖJE

MARTHA & PETER LISAUSKAS
6409 56 ROAD, MASPETH 78, N. Y. 

Telephone; TWaining 4-8087
Prekes siunčiame ir per paštą.

IŠKIRPKITE IR ATSIŲSKITE ši KUPONĄ

Prašau atsiųsti..........................................................
Nurodykit prekę

Nurodykit adresą:..............................
Name

No. Street City Statė

VANDENTEKIS IR ŠILDYMAS
ĮVEDIMAS IR PATAISYMAS

Vandeniu ir pečiais šildymas, vonios kamba
rių įrengimas. Pristatymas į jūsų namus ar pilnas 
įrengimas.

Nelaimei atsitikus skubus pataisymas. Nemokamas 
numatomų dar.bų įkainavimas.

Mes esame pertvarkę šildymą Dirvoje, atlikę nemažai 
patarnavimų lietuviams ir mūsų darbu visi patenkinti.

W. F. HANN & SOHS 60.
15533 EUCLID AVĖ. MU 1-4200

jau yra iš anksto gražiai ir 
jaukiai suplanuota. Stovyk
los uždarymo ir filisterių 
suvažiavimo proga, vakaro
jimų programoje numatyta 
linksmos lietuvių literatūri
nės ištraukos, sava kūryba, 
dainos ir šokiai.

Tat laukiame visų suva
žiuojant! Kolegė

kitais metais jau išnyks iš apy
vartos. Taip galėjo atsitikti ir 
anksčiau, jei ne pramonės re
zervuotumas dėl naujų skiepų.

Tan žodin, štai kokį kalam
būrą šiomis dienomis šaipokas 
laikraštininkas paleido į spaudą:

"Trys didžiosios vaistų gamy
klos kaltinamos už monopoliškas 
kainas. Bet yra gandas, kad dar 
viena vaistų gamykla išleido nau
ją stebuklingą vaistą skausmui 
nutildyti: kaina jus taip apstul
bina, kad jūs užmirštate bet kokį 
skausmą".

PAIEŠKOMI
Barkauskas, Aleksas, g. 1906 

m. Šiauliuose, Antano ir Mela
nijos Kaminskaitės sūnus, žmona 
Amalija, vaikai Alfredas, Marija, 
ir Romualdas.

Burbienė, Veronika, ir jos se
suo Kairiūnienė, Palionija.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:

Consulate General ofLithuania

41 Mest 82nd. Street 
New York 24, N.Y.
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VISAD TURĖK PO RANKA 
GERA DOVANA

Skundžiamasi, kad lietuviškos knygos skaitytojų 
skaičius labai sumažėjęs. O mes galvojame, kad lietuviška 
knyga dar gali skaitytojų surąsti. Ypač gera knyga, ko
kia yra R. Spalio Alma Mater.

Įsigyk ją savo bibliotekai. Įsigyk ir vieną dovanoms. 
Kai ateis kokia proga sveikinti artimuosius, tada nerei
kės rūpintis, o dovana bus jūsų namuose, įrišta gražiais, 
kietais viršeliais.

Įsigydamas Almą Mater paremsi lietuvį rašytoją, lie
tuviškos knygos leidyklą ir svarbiausia, įrodysi, kad gera 
lietuviška knyga skaitytojų dar turi.

Užsisakant naudokis pridedama atkarpa.

CLEVELANDE 
ir apylinkėse

DIRVA
69o7 Superior Avė., 
CIeveland 3, Ohio.

Siunčiu $5.oo ir prašau man išsiųsti R. Spalio 
naują knygą "Alma Mater".

Užsakytojas:

(Vardas, pavardė)

(Adresas)

KITI RAŠO

Lietuvos konsulato reikalingumas 
Kanadoje

Tuo reikalu "Tėviškės Žibu
riai" atspaude vedamąjį. Jame 
rašo:

"Netenka aiškinti fakto, kokios 
didelės reikšmės svetimame 
krašte turi savasis konsulatas 
ar pasiuntinybė. Tai nėra vien tik 
formali diplomatinė bei konsu- 
larinė atstovybė. Apie konsulatą 
ar pasiuntinybę paprastai spie
čiasi ir savųjų tautiečių, gyve
nančių svetimame krašte, kultū
rinis gyvenimas bei savojo kraš
to kultūrinio gyvenimo repre- 
zentavimas. Konsulatas ar atsto
vybė taip pat yra toji natūrali 
vieta, kur savieji tautiečiai su
sitinka ne tik su svarbesniais 
atstovais krašto, kuriame gy
vena, bet taip pat ir su asmenimis 
iš kitų kraštų. Neveltui tad į- 
vairios valstybės stengiasi tu
rėti svetimuose kraštuose gali
mai didesnes atstovybes. Tuo, 
kaip žinome, ypač pasižymi kai- 
kurios valstybės, kurių diploma
tinių atstovybių persęnalo skai
čius kartais skaičiuojamas šim
tais.

Jei diplomatinės ir konsulą- 
rinės atstovybės svetimuose 
kraštuose yra taip svarbios nor
maliomis sąlygomis, tai toji 
svarba dar daugiau padidėja, kai 
valstybė yra kitų okupuota. O- 
kupuotojo krašto diplomatinė ar 
konsularinė atstovybė, jau vien 
savo buvimu, yra didelis pro
testo ženklas. Tai yra taip pat 
ženklas, kad kraštas tokią atsto
vybę pripažįstantis, yra paverg
tojo pusėje ir tai ne vien slaptai, 
bet ir viešai. Okupuotojo krašto 
diplomatinė atstovybė yra taip 
pat didelis moralinės atramos 
taškas visiems tiems, kurie sie
kia savojo krašto laisvės. Šiuos 
ir daugelį kitų panašių motyvų 
visi žino. Žino okupantai, ir tai 
žinodami visomis jėgomis sten
giasi likviduoti okupuotojo kraš
to laisvąsias atstovybes. Žino 
kraštai, tokias atstovybes pripa- 
žįstantieji, ir pagal savo poli
tiką duoda joms daugiau ar ma
žiau laisvės. Žino ir tautiečiai, 
okupacijos išblokšti iš savojo 
krašto. Žinome tą visą, bet, de
ja, žinojimas skrenda lėktuvu, 
o pastangos ir darbai žygiuoja 
vos vėžio žingsniu.

Šiuo atveju turiu galvoje Lie
tuvos konsulatą Kanadoje. Buvo 
ilgas laikas, kai nepriklausomoji 
Lietuva Kanadoje jokios atsto
vybės neturėjo. Vyko iš Lietu
vos tautiečiai, sunkiai kūrėsi 
svetimame krašte be jokios sa
vojo krašto globos, o tėvynė vis 
tylėjo. Nieko nuostabaus, kad da
lis imigrantų pateko į gudriai 
supintą raudonųjų tinklą, kuris 
ištiesė jiems šokią tokią pagal
bos ranką. Kaip dabar matome, 
tai buvo didelė’ tautinė klaida. 
Vėliau Lietuva paskyrė Kanadai 
Garbės konsulą. Ilgus metus juo 
buvo labai simpatingas anglas 
pulkininkas Grant-Sutty, kuris 
lietuvius buvo tiek pamilęs, kad

net dalyvavo mūsų seimuose ir 
taikė susiginčijusias šalis bei 
partijas. Su pulk. Grant-Sutty 
mirtimi netekome mūsų atstovo 
skirto nepriklausomosios Lietu
vos vyriausybės. Tada atėjo lai
kas išsiaiškinti su Kanados val
džia, kurioje vietoje ji stovi mū
sų tautinėje kovoje už Lietuvos 
laisvę? Buvome laimingi išgirdę, 
kad Kanada yra Lietuvos pusėje, 
nors ir nevisu šimtu nuošimčių. 
Ji sutiko prisiimti Lietuvos at
stovą ministerJ V. Gylį, nors ir 
kiek susiaurintoms konsulo pa
reigoms.

Kai prieš keleris metus min. 
V. Gylys mirė, tikėjomės, kad 
konsulo postas palieka nepalies
tas, kad greit bus paskirtas nau
jas konsulas. Deja, bėga metai 
po metų, o konsulo kaip nėra, 
taip nėra. Kur gi yra tikroji to 
viso reikalo užvilkinimo kaltė?"

Reikia laukti, kad patiems Ka
nados lietuviams tą reikalą gy
viau judinant bus visuomenės pa
aiškinta, kodėl konsulo skyrimas 
iki šiol tebėra nesutvarkytas.

SEPTYNI SKIRTUMAI
(Galvosūkio įdėto Dirvoj Nr.

96 sprendimas)

1. Matomas vyro kairiosios ran
kos delnas.
2. Viešbučio pastogėje yra trys 
langai.
3. Apačioje kairėje kelias daro 
posūkį.
4. Didžiojo kalno viršūnė yra 
aukštesnė.
5. Pakalnėje auga eglė.
6. Moters nertiny yra viena juos
ta daugiau.
7. Matoma berniuko rankovė.

RAMONA KARLOVE prašo pra
nešti, kad konkursinė nuotrauka 
Nr. 19, jos dukters, yra Juozo 
Slaboko.

• Kun. L. Jankus, BALF 
reikalais atvykęs į Cleve
landą, šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioj lietuviškų pamal
dų metu pasakė pamokslą, 
dalyvavo BALF gegužinėj, 
aplankė lietuviškas įstai
gas, pasikalbėjo su Dirvos 
redaktoriais, aptarė su 
BALF veikėjais šalpos rei
kalus ir aplankė artimuo
sius.

• Kęstučio Gaidžiūno ir 
Ramonos Jasukynaitės su
tuoktuvės įvyko rugpiūčio 
19 d. — Bažnytines apeigas 
atliko kun. Goldikovskis. 
Pamaldų metu giedojo so
listė Aldona Stempužienė, 
vargonais grojant Reginai 
Brazaitienei.

Vestuvių vaišėse dalyva
vo virš pustrečio šimto sve
čių. Be clevelandiečių, iš to
liau buvo atvykęs Dr. J. 
Bartkus, Sofija ir Domas 
Adomaičiai — iš Chicagos, 
Romualdo Nemicko šeima 
ir Algis Saulius iš E. Chi
cagos. Vaišių iškilmes ir 
programą gražiai pravedė 
Vyt. Kamantas, o jaunųjų 
išlydėjimą — Jūra Laikū- 
naitė-Koklienė.

Jaunieji gavo labai daug 
sveikinimų ir gražių dova
nų. žodžiu sveikino P. Mik
šys, K. S. Karpius, Dr. 
Bartkus ir bendradarbių 
vardu red. V. Gedgaudas.

Jaunieji povestuvinėn ke
lionėn, J. Bačiūno pakviesti, 
nuvyko į Tabor Farm va
sarvietę.

• M. ir J. Švarcai pirmieji 
užsisakė bilietus į Dirvos 
metinį spaudos balių-kon- 
certą.

• Kun. Kazimieras Do
brovolskis atvykęs iš Ro
mos, kur dirba šv. Kazimie
ro kolegijoje, vieši Cleve
lande pas brolį ir p. Jokū
baičius.

*
Jei norite gyventi arčiau 

Naujosios parapijos rajono, 
mes galime Jums padėti įsi
gyti namą vienos ar dviejų 
šeimų su labai dideliais 
sklypais. Turime ir kitokių 
namų.

Norintieji pirkti ar par
duoti paskambinkite arba 
sustokite
EAST CHORE REALTY

780 East 185 Street
Juozas Mikonis — Realtor
Raštinės telef. IV 1-6900, 

namų MU 1-2154.
Reikalui esant šaukite 

vieną iš bendradarbių: M. 
Blyną, A. Gailiušį — MU 
1-7014, K. žiedonį — LI 
1-3726.

• Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos Clevelando 
skyrius š. m. rugpiūčio 27 
d. inž. A. Nasvyčio reziden
cijoje — 10823 Magnolia 
Dr. ,rengia vasaros pobūvį.

Bus trumpa programa: 
Juliaus Smetonos žodis; Ide-

Clevelando sportininkų įvykusioje gegužinėje V. Jokūbaitis, va
dovavęs programai, sveikina J. Kazėną, laimėjusį dovaną.

J. Garlos nuotrauka

kJ £1■J
A

J

DIRVOS METINIS

Spaudos Balius-
KONCERTAS
įvyksta rugsėjo 23 d.

SLOVENIAN AUDITORIUM
Meninę programą išpil

do muz. Juliaus Gaidelio 
vedamas mišrus choras ir 
moterų trijo iš Bostono.

Visi iš anksto kviečiami 

dalyvauti ir tuoj užsisakyti 

geriausius bilietus.

ologinių organizacijų pras
mė tremtyje.

Meninę programos dalį 
išpildys solistė J. Daugėlie
nė.

Pobūvio pradžia 3 vai.
pietų, programos pradžia 5 
vai. po pietų. Jaunimui įėji
mas laisvas, suaugusieji au
koja po $1.00. Veiks bufe
tas.

Pasitaikęs blogas oras po
būvio nesutrukdys: pakan
kamai vietos patalpose.

Kviečiame atsil a n k y t i 
skyriaus narius su šeimo
mis ir visus geros valios lie
tuvius pabendrauti drau
giškoje nuotaikoje.

T pietus nuo Euclid Avė. 
mūrinis vienos šeimos na
mas.

5 miegamieji ir vonia 2- 
rame ir 2 kambariai ir vo
nia 3-čiame aukšte. Karšto 
vandens šildymas. 2 auto
mobiliui garažas.

Namas reikalingas deko
ravimo iš vidaus, bet labai 
geros statybos.

J. širvaitis
WM. T. BYRN’E

Real Estate
1535 Hayden Avė.

Office — M U 1-6100; 
home — KE 1-4050

(99)

Paraginkit savo 
pažįstamus užsipre
numeruoti DIRVĄ.

I.S.AUTO SERVICE

Mašinų viršaus taisymas

Sav. J. Švarcas
1254 Addison Rd.
CIeveland 3, Ohio 
ir dažymas. Motorų,

ryto iki 7 vai. vakaro.
Nakties tel.: LI 1-4611

stabdžių patikrinimas ir taisymas.
24 hours towing 

Atidaryta nuo 8 vai.
Dienos telef.: HE 1-6352

EAST CLEVEI.ANI) — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.
SAVINGS

EARN

0, SUPERIOR 
/0 SAVINGS

I
ACCOUNTS

OPEN EVERY SATUROAY UNTIL 2:30

HOME AND J
REMODEUN0 LOAN3 "

IN T0WN OFFICE — 6712 SLPEIUOR AT EAST 68 ST. <

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Delta 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
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KAS IR KUR?
• Vyskupas Julijonas Ste
ponavičius tebėra laikomas 
Žagarėje ir saugomas, kad 
su juo nesusirištų kunigai. 
Kiti du Lietuvos vyskupai 
V. Statkevičius laikomas 
Nemunėlio Radviliškyje, o 
vysk. Maželis sunkiai serga. 
Taigi pareigų negali nė vie
nas iš jų eiti.
• JAV Lietuvių Studentų 
Sąjungos naujon valdybon 
išrinkta: Centro valdybon 

VAIKO GRAŽIAUSIOS NUOTRAUKOS KONKURSAS

KONKURSINE NUOTRAUKA Nr. 27. Guoda Jelionytė, 3 metų 
amž. iš Chicagos, III. Nuotrauka A. Jelionio.

KONKURINE NUOTRAUKA Nr. 28. Irena Zotovaitė, 5 mėty 
amž. iš Clevelando, Ohio. Nuotrauka V. Pliodžinsko.

KONKURSINE NUOTRAUKA Nr. 29. Nijolė Pratkelytė, pirmai
siais savo gyvenimo metais, iš Omahos, Nebr. Nuotrauka K.L. 
Musteikio.

— A. Rimas, J. Gailiušytė, 
R. Kašubaitė, A. Saulis, J. 
Vaičiulis, B. Cicėnaitė, ir R. 
Kviklytė. Kontrolės komisi- 
jon — D. Benokraitytė, M. 
Pakštys ir E. Sužiedėlis. 
Garbės teisman — P. Bag
donas, R. Motekaitis ir R. 
Stakauskas.
• Elzė Gedikaitė, neperse
niausiai atvykusi iš Lietu
vos, dabar veda Vasario 16 
Gimnazijos mergaičių ben
drabutį.
• Muz. S. Gailevičius, To
ronto "Varpo” choro diri

gentas, šiuo metu vieši Vo
kietijoje. Į Torontą žada 
grįžti šio mėnesio pabaigo
je. .
• Jonas Kašuba, iš Great 
Neck, N. Y. baigęs studijas 
Iljinois Universitete Urba- 
noje, rugpiūčio mėn. gavo 
magistro laipsnį iš mecha
ninės inžinerijos. Turėda
mas patraukimą ir toliau gi
lintis mokslo srityje prade
da studijas tame pačiame 
Illinois Universitete inžine
rijos daktaro laipsniui. Jis 
taip pat yra pakviestas ta
me pačiame universitete 
dirbti asistentu.
• Dr. J. Yčas, iš Toronto, 
mokėdamas už Dirvą at
siuntė $5.00 auką.

BOSTON
Iš didelio rašto išėjo iš

krašto
Ne tik Dirva atkreipė dė

mesį į paskutinį numerį 
”Lietuvių Naujienų” lei
džiamų Philadelphijoje, Pa. 
Tą "laikraštį” labai plačiai 
citavo rugpiūčio 13 d. savo 
radijo programoje J. Ro
man. Skirtumas tik tas, kad 
Dirva padarė išvadą, jog to 
laikraščio leidėjams geriau
siai tinka jų pačių žodžiai: 
”Kan Dievas karoja (bau
džia), tam pirma protą ati
ma”. O J. Roman dideliu 
pasigardžiavimu ir pritari
mu citavo iš to ”laikraščio” 
vietas, kuriose vanojami 
tie, kurie "puikią lietuvių 
kalbą verčia aukštyn ko
jom, sakydami, kad lietuvių 
kalboj esą daug rusiškumo 
ir lenkiškumo”.

Teigiamai jis suprato ir 
pristatė nuomonę tų, kurie 
sakosi negali leisti savo vai
kų į lituanistikos mokyklas, 
nes jau iš pavadinimo ma
tyti, kad jos nesančios lie
tuviškos, todėl jose vaikai 
negalį išmokti lietuviškai. 
Jis pilnai pritarė, kad blo
gai "su tais lietuviškais 
"profesoriais”, kurie puikią 
lietuvių kalbą bando išlie
tuvinti”. Ir todėl rado rei
kalo ypatingai pabrėžti: 
”... jeigu jiems (tiems lie
tuviškiems "profesoriams") 
kada nors pasisektų lietu
viška kalba išlietuvinti, tai 
jau tikrai ji nebebus lietu
viška — bet čigoniška, arba 
kaip jie patys sako sanskri
tiška, nes čigonai tarp sa
vęs sanskrititu kalba var
toja". Taigi, pagal J. Roman 
išvada, kad Dievas baudžia 
ir protą atima tiems, kurie 
rūpinasi lietuvių kalbos gry
numu, kurie leidžia savo 
vaikus į lituanistikos mo
kyklas, kurie sielojasi tau
tinės kultūros ugdymu ir 
pažanga.

Praeitą šeštadienį, rugpiūčio 19 d. Clevelande susituokė Dirvos redakcijos bendradarbiai Kęstutis 
Gaidžiūnas ir Ramona Jasukynaitė. Nuotraukoje jaunieji po vestuvinių apeigų, išėjus iš Naujosios 
parapijos bažnyčios, pabrolių ir pamergiij būry. Iš kairės: Vytautas Šlapelis, Rūta Gaidžiūnaitė, Al
gimantas Rukšėnas, Gražina Garlaitė, Dr. Rimgaudas Nemickas, Kęstutis ir Ramona Gaidžiunai, 
Genė Balsytė, Dalia Gotceitienė, Švitrius Gotceitas, Arvydas Sandargas ir Danguolė Lekutytė. Prieky 
gėlių mergaitės--Bušmaitės . V. Pliodžinsko nuotrauka

Bet yra ženklų, kurie ro
do, kad J. Roman jau neria 
sau kilpą ant kaklo. Toje 
pačioje rugpiūčio 13 d. pro
gramoje jis pranešė, kad at
sirado ”donoščikas”, kuris 
jį apskundė radijo stočiai, 
dėl komunistinių dainų per
davimo. O tai įvyko po to, 
kai jis rugpiūčio 6 d. pro
gramoje perskaitė savo at
sakymą Dirvai ir vėl pakar
tojo komunistinę dainą 
"Aušra prie Nemuno”. Išei
tų, kad kas nors pranešė ra
dijo stočiai apie J. Roman 
duodamas komunistines dai
nas. Ir tai blogiau, kad rug
piūčio 13 d. programoje 
dainos ”Aušra prie Nemu
no” pakartojimas yra įro
dymas, kad J. Roman tai 
daro ne dėl neapsižiūrėjimo, 
bet sąmoningai.

Netenka abejoti, kad ra
dijo stotis netoleruos komu
nistinių dainų perdavimo, 
nuolatinio lietuvių kiršini- 
mo, įvairių šmeižtų prieš 
inteligentus ir kūrėjus, to
kių nesąmonių, kaip ALT 
Sąjungos Bostono skyriaus 
puošniausiai įrengtų namų 
vadinimas "kumetyne" ir t.
t. Tai galėjo J. Roman da
ryti tol, kol radijo stotis 
apie tai nieko nežinojo.

K. A.

V. Pliodžinsko nuotrauka

Paraginki! savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

Į FILISTERIU SUVAŽIAVIMĄ!
š. m. rugsėjo 2 d. f šeštadienį) 2 vai. p. p., 

Korp! Neo-Lithuania studentų vasaros stovykloje, 

ŠAUKIAME SUVAŽIAVIMĄ, 
į kurį kviečiame: visus Korp! Neo-Lithuania ir 
Korp! Filiae Lithuaniae, nepriklausomos Lietuvos 
meto, filisterius ir senjorus bei dabar užsieniuose 
baigusius aukštąjį mokslą seniorus;

visus filisterius šių broliškų Korporacijų: 
Jaunoji Lietuva (žemės Ūkio Akademijos), Her
cus Monte (Klaipėdos), Geležinis Vilkas (Vil
niaus) ir Viltis (Vokietijos).

Suvažiavimo vieta ir adresas: 
Lithuanian Coed College Group 
Camp YWCA’ 
4677 Alliance Road — R. D. 6 
Ravenna, Ohio 
Tel. OL 4-2901 (per Lake Milton).

Suvažiavimo programa:
1. Suvažiavimo atidarymas,
2. Prezidiumo sudarymas,
3. Filisterių Sąjungos klausimas,
4. Korp! Neo-Lithuania jubiliejiniai metai,
5. Kiti reikalai ir sumanymai.

Suvažiavusiųjų registracija: tą pačią dieną 
nuo 10 vai. ryto.

Korp! Neo-Lithuania 
Filisterių Organizacinė Komisija

Sutuoktuvių metu. Kun. Goldikovskis laimina jaunuosius 
tutį ir Ramoną Gaidžiūnus.

Kęs-
J. Garlos nuotrauka

Pagal lietuviškus papročius, jaunuosius namuose su duona, drus
ka ir vynu pasitiko jų tėveliai. Nuotraukoje iš kairės: Balys Gaid- 
žiūnas, N. Gaidžiūnienė, O. Jasukynienė ir jaunieji Ramona ir 
Kęstutis Gaidžiunai. V. Pliodžinsko nuotrauka

Balfo pirm. kan. dr. J. Končius Vokietijoje Balfo įstaigoje.
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