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PERMAINOS KREMLIUJE
Iš PASKUTINIO KOMPARTIJOS CK POSĖDŽIO 
AIŠKĖJA, KAD SOVIETŲ SĄJUNGĄ ŠIUO ME
TU VALDO BŪRYS "APARACIKŲ”, KURIE IKI 
ŠIOL PASIŽYMĖJO PATAIKAVIMU Už SA
VE GALINGESNIEMS. — KOL Iš JŲ TARPO 
NEPRASIVERž | PRIEKI VIENAS SUMANES
NIS. NEGALIMA TIKĖTIS JOKIŲ TOLIAU SIE

KIANČIŲ PERMAINŲ.

------------ Vytautas Meškauskas -------
Kaip ir reikėjo tikėtis, per

mainos Kremliuje nepasibaigė 
vien Chruščiovo ir jo žento Ad- 
žubejaus išmetimu. Praeitą ant
radieni, lapkričio 17 d. kompar
tijos Centro Komitetas, kur| su
daro 175 nariai ir 155 kandidatai, 
išrinko du naujus CK prezidiumo 
(buv. politbiuro) narius: Alek
sandrą Nelepiną ir Petrą Neles- 
tą. Kartu buvo panaikinus par
tijos sekretoriato padalinimas | 
pramonės ir žemės ūkio sekto
rius. Žemės ūkio sektoriaus va
das, Chruščiovo patikėtinis Po- 
liakovas.buvo pašalinus iš sek
retoriato. Fakus, kad tą pakeiti
mą padaryti pasiūlė prezidiumo 
narys Podgorny rodo jo pakilimą 
sovietinėje hierarchijoje.

Iki lapkričio 17 d. 5 prezidiu
mo nariai buvo laikomi lygaukš- 
tesniais už kitus, būtent Brežne
vas, Kosyginas, Mikojanas, Sus
lovas ir Podgorny. Dabar tą skai
čių padidino Nelepinąs, kuris, at
rodo, ir anksčiau turėjo raktinę 
poziciją, būtent, jam priklausė 
valstybės vidaus saugumo reika
lų priežiūra. Savaime aišku, kad 
be jo ulkininkavimo negalėjo bū
ti nuverstas ir Chruščiovas.

formų, kurios pagerintų sovieti
nio piliečio būklę? Vilties ne
daug.

Viena aišku, kad pripratę ak
lai kam nors pataikauti pareigū
nai neilgai galės priešintis be ko
kio nors visagalinčio partinio 
viešpaties įsigalėjimo. Todėl visi 
komunistinės sistemos žinovai 
teigia, kad netrukus vienas ar ki
us iš "lygiųjų" turės išsiplėšti J 
priek| ir 'pavergti* kitus. Taip

sienio reikalų ministeris A. Gro- buvo per visus 47 sovietinio reži- 
myko bus pakeltas |ministerio 
pirmininko pavaduotojus, aiškiai 
rodo, kad Sovietų Sąjungoje įsi
gali partijos išauginti pareigū
nai, kurie iki šiol pasižymėjo tik 
aklu savo viršininkų įsakymų pil
dymu. Ar iš tokių žmonių galima 
tikėtis platesnio užsimojimo re-

mo gyvenimo metus.
Iki to laiko -- iki vienas iš 

dabartinių vadų užgriebs sau ab
soliutinę valdžią, negalima laukti 
ir didesnių pakitimų Sovietų Są
jungos užsienio politikoje, nebent 
prie jų privestų kokie šiuo metu 
dar nenumatyti įvykiai.

BREŽNEVAS SKATINA PRIVAČIU
ŽEMES SKLYPELIŲ APDIRBIMĄ

Korp! Neo-Lithuania Chicagos skyriaus naujoji valdyba Sėdi iš kairės: Elvira Kavaliūnaitė, Daiva 
Rflkaitė. Stovi: Algis Ignatonis, Juozas Žemaitis ir Algis Modesuvičius. V.A. Račkausko nuotrauka

1918 meuis raštinės ūmauto
jo šeimoje Voroneže gimęs Ne
lepinąs yra tipingas sovietinis 
pareigūnas — "aparačikas", iš 
kurio reikalaujama aklo atsida
vimo partijos disciplinai. 1940 
meuis įstojęs J partijos eiles. 
Nelepinąs greiui padarė karje
rą komsomolo vadovybėje. 1952 
-58 metais jis vadovavo ui or
ganizacijai ir pagal Chruščio
vo įsakymą pasiuntė per 300. 
000 'savanorių* jaunuolių | Ka
zachstaną plėšti naujų dirvonų. 
(Ta visa akcija učiau nedavė 
laukiamų rezulutų). 1958 - 1962 
meuis Nelepinąs vadovavo sau
gumo policijai, o nuo 1962 metų 
vadovavo specialiam partijos - 
Valstybės Kontrolės Komitetui. 
Nia proga Įdomu pastebėti, kad 
New York Times aprašydamas 
Nelepiną pažymėjo, kad sovietų 
saugumo organai atlieka ame
rikoniškų institucijų FBI irClA 
funkcijas bei eina kius pareigas, 
kurios neatliekamos Amerikoje 
(as well as some that are un- 
performed in America). Tai pa
rodo, kaip mulkinami to laik
raščio skaitytojai. Faktinai, so
vietinis saugumas neturi nieko 
panašaus nei Amerikoje nei ki
tuose Vakarų kraštuose. Jo pa
reigūnai gali sunaikinti kiekvie
ną Sovietų Sąjungos gyventoją, 
neduodami dėl to niekam atskai
tomybės.

Nelepino išrinkimas | prezi
diumą, o kartu gandai, kad už-

ciatyvos kėlime ir suteiki
me platesnių teisių kolcho
zams bei sovchozams sava
rankiškai planuoti ir orga
nizuoti savo darbą.

Tą pačią dieną Ukrainos 
spaudoje buvo paskelbti de
kretai atnaujiną privačių 
sklypų teises, galiojusios iki 
1956 m. ir ragina ūkvedžius 
aprūpinti kolchozin inkus 
pašaru ir ganyklomis, rei
kalingomis privačių nami
nių gyvulių išlaikymui. Lai
kyti gyvulius leidžiama net 
tiems, kurie gyvena mies
tuose ir kolchozuose jau ne

surasti net dvi. Pirma — bedirba.
tai viešas prisipažinimas, 
kad esama kolchozų siste
ma nepajėgia pakankamai 
aprūpinti rinką, užtat rei
kia griebtis pirma susiau
rinto ir pasmerkto priva
taus sektoriaus pagalbos. 
Antra — tai, gali būti pir
mutinis ženklas platesniems 
pertvarkymams šioje srity
je. Kaip tai bebūtų, šis ne
tikėtas puolimų sustabdy
mas ir pagalbos pažadai 
privačių sklypelių raciona
liam išnaudojimui gali tu
rėti plačių pasėkų. Praple- 
ėiant kolchozininkų teises, 
suteikta galimybė vienos 
šeimos ribose apjungti di
desnį žemės sklypą, nei iki 
šiol, o taip pat užlaikyti di
desnį skaičių naminių gy
vulių.

Brežnevo pasakytoje kal
boje išreikšti šie nurody
mai: privatūs sklypeliai iki 
šiol buvo nepateisinamu bū
du varžomi, užtat dabar šie 
suvaržymai pan aikinami. 
Negalima ignoruoti galimy
bių, kurias atskleidžia šie 
sklypeliai kolchozininkų ini-

Spalio revoliucijos su
kakties iškilmės Maskvoje 
atnešė keletą staigmenų. 
Žymiausi jų — Brežnevo 
pranešimas, kad sustabdo
mi puolimai kolchozininkų 
ir sovchozininkų privatiems 
žemės sklypeliams. Negana 
to — buvo net pažadėta 
ateityje skatinti šių sklype
lių apdirbimą, kad suteikti 
valstybei daugiau daržovių, 
mėsos ir pieno.

Toks staigus posūkis so
vietų ekonominėje politiko
je padarytas ne be priežas
ties. O tų priežasčių galima

Rinkos aprūpinimas dar
žovėmis, pienu ir mėsa iš 
šio privataus sektoriaus 
buvo pasiekęs 40-60 nuoš. 
Tai sumažėjo, kai buvo pra
dėta pulti sklypelius, suma
žinant jų plotą tiems, kurie 
nedirba viešame ūkyje, ne- 
beduodant privačiai laiko
miems gyvuliams nei ga
nyklų, nei pašaro žiemai, 
kartu skatinant 
mus, kurie vedė j organi
zuotą atsisakymą nuo šių 
sklypelių.

Tačiau ir grasinimai nie
ko nepadėjo. Daugėjo skun
dai kaimynų tarpe dėl sta
tutų peržengimo ir įvairių 
machinacijų, kurios priau
go kaip lavina. Vyrai ir 
žmonos fiktyviai persiskir- 
davo, kad tik kiekvienas ga
lėtų naudotis didesniu skly
peliu. Sklypelius turėti sie
kė ir tie, kurie tiesioginia
me žemės ūkio darbe visai 
nedalyvaudavo. Dalykas pa
prastas — be šių sklypelių 
ir jų derliaus nei vienas ne
galėdavo išmisti. Tą, paga-

liau, suprato ir partija, už 
tat stabdomas privataus 
sektoriaus siaurinimas, ku
ris grąsino rinkos aprūpini
mo sumažėjimu.

Kaip jau minėta, staig
meną sukėlė Brežnevo pra
nešimas, oficialiai doku
mentuodamas komunistinio 
šeimininkavimo katastrofi
nę padėtį. Prisiminkime 
Malenkovą, kuris 1955 m., 
pasitraukiant iš ministeriu 
pirmininko posto, buvo pri
verstas paskelbti, kad jis 
asmeniškai . neturi nieko 
bendro su tuo metu popu
liariais dekretais žemės 
ūkio srityje. Taip ir šįkart 
— privataus ūkio sekto
riaus atnaujinimą rišant su 
savo vardu, Brežnevas žy
miai pakėlė savo populiaru
mą. Bet, gerai žinant komu
nistų praktiką — tuo pačiu 
jis nusivijo ir virvę savo 
kaklui. Eug. Pš.

LENKIJOJ MAŽĖJA DĖMESYS
RYTŲ ŽEMĖMS

grasini

Didysis valymas po baliaus...

• KONGO KAIRIŲJŲ sukilėlių 
"vyriausybė" Stanleyville laiki
nai atidėjo amerikiečio misijo- 
nieriaus Paul Carlson egzekuci
ją, vedant tolimesnes derybas su 
JAV atstovais ir kaimyninių vals- 
tyvių vyriausybių tarpininkais. 
Apie 60 amerikiečių, jų arpe ir 
JAV konsulas su keliais urnauto- 
jais, laikomi įkaitais ir nėra abe
jonės, kad už jų paleidimą suki
lėlių vadas Gbenye norės gauti 
aukštą kainą.

Būdinga, kad savo laiku JTO 
vardu buvo greiui susidorou su 
Kaanga ir jos premjeru Tšom- 
be, tuo arpu su kairiųjų,raudo
nųjų kiniečių remiamu,Stanley
ville sukilėlių vadu greičiausia 
bus vedamos derybos.

• JAV GYNYBOS DEPARTA
MENTAS paskelbė uždarysiąs 95 
karines bazes, kurių dalis ran
dasi užsienio valstybėse. Bus 
uždaromi ir keli karinių laivų 
statybos dokai. Tuo būdu | me
tus bus suuupyu 500 mil. do
lerių. 63,000 darbininkų nustoja 
darbų. Karinės bazės bus per
leistos civiliniams reikalams, 
kiek jos tam tinkamos ir reika
lingos.

• LENKIJOJE auga nepasiten
kinimas Gomulka, prikišant jam 
"asmeniškumo kultą",o labiausia 
nesugebėjimą išvesti krašto iš 
vis labiau smunkančios ūkinės 
prarajos.

Emigracinėje lenkų spaudoje 
pasirodė balsai, pasisaką už rei
kalą lenkų išeivijos vadovams 
dažniau ir ryžtingiau kelti Len
kijos rytinių žemių grąžinimo 
klausimą. Sui pažvelkime | 
"Dziennik Polski | Dziennik Žol- 
nierza" spalio 31 d. šešudienio 
laidą(Nr. 44). Paskelbus Stefan 
Mękarsklo vedamasis straipsnis 
"Rytinių žemių klausimas", pai- 
liustruous Lvovo ir, Vilniaus 
(šv. Jono bažnyčios bokšto) nuo
traukomis. Tai grtežus lenkų 
balsas ir j| tenka įsidėmėti.

Jis {domus {vairiais požiū
riais. Pirmoje eilėje keliamas 
jaunosios lenkų kartos iševijoje 
pasisakymas jai skiriamoje 
spaudoje ("Kontury", keturi 
straipsniai ir ypač rugpiūčio m. 
5 ir 19 d. pasirodęs str. "Apie 
vakarus ir rytus"). Londoniškis 
dienraštis -- j| skaito ir nemaža 
lietuvių, ypač Londone, kai kas ir 
Vak. Vokietijoje — susižavėjęs 
jaunimo laikysena, nes jis reika
lauja rytinių Lenkijos (uigi, Vil
niaus su visu jo kraštu) sienų 
klausimą {rašyti | šio meto len
kų emigrantų politiką.

Svarbiausias lenkų išeivių rū
pestis esąs ui, kad šis klausi
mas virtęs sentimenuliu ana
chronizmu. Pasak Londono dien
raščio, lenkų viešojoje nuomonė
je ir pačioje lenkų politikoje 
šis klausimas tiek nusmukęs, 
kad jis karuis apuriamas su 
dideliu santūrumu, net gėdos jaus
mais. Tai esančios blogos nuo- 
uikos. Geresnėmis jos negalin
čios būti gomulkinėje Lenkijoje, 
kurioje ne tik komunisui su par
tija, bet ir lenkiškieji režimi
niai kaulikai jau apspratę 
su mintimi, kad Jaltoje nubrėž
tos sienos buvusios logiškos. Kai 
kurie lenkų kaulikų veikėja i,kaip 
Kisielevski, prieš kelis metus 
buvęs Londone, ūda prasiuręs, 
kad siekiai atgauti rytines žemes 
gali būti palyginti su ambicijo
mis užimti Madagaskaro salą... 
Lenkai išeiviai dabar ir teigia — 
žiūrėkite, kaip vad. liaudies Len
kija priklausanti nuo sovietų, tų 
žemių grąžinimo klausimas jai 
aplamai neegzistuojąs.

"Dz. Polski" dienraštyje pa
skelbto straipsnio autorius iške
lia dar trečią būdingą bruožą — 
jis džiaugiasi, net didžiuojasi, 
kad politikos vietoje atsidūrusi 
literatūra. Atsiradę daug atsi
minimų, romanų, mokslo veikalų 
ir jie visi liečia Lvovą (apieVil- 
nių neminima). Toji literatūra 
pasirodo Lenkijoje.

♦ J. EDGAR HOOVER, FBI 
direktorius išvadino negrų inte
gracijos vadą kun. M. L. King 
melagiu, jam apkaltinus FBI, 
kad riaušių metu pietinėse vals-

rijose buvę skiriami pareigūnai 
pietiečiai. J.E. Hooverls pareiš
kė spaudai, kad King, iškraipęs 
faktus, vengęs tuo reikalu išsi
aiškinti.

V. ALSEIKA

O koks vaizdas lenkų išeivi
joje? Politikai šiuo klausimu tyli 
— dejuoja autorius. Kas kiu su 
dabartinės Lenkijos vakarinėmis 
sienomis — čia visiškai identiš
kos gomulkinių ir emigracinių 
lenkų pažiūros. Abi pusės reika
lauja ne tik palikti, bet ir garan
tuoti tas Vakarų sienas. Išeiviai 
ui skelbia savo deklaracijose, 
notose, beveik kasdien svarsto 
spaudoje, kalba radijo valandė
lėse. O rytų žemės? Nis klausi
mas esąs pavirtęs daugiau sen- 
tifnenulaus pobūdžio šūkiais. Ta 
pačia proga ir patys lenkai ieš
ko argumentų prieš ir už šio 
klausimo kėlimą.

Jie bando atremti argumentus, 
kuriuos sekant tenka daryti skir
tumas urp reikalavimų dėl Len
kijos Vakarų ir Rytų sienų. Pir
ma, politinės realybės argumen- 
us — reikalaujant rytinių sienų 
turėtų būti tinkama tarpuutinė 
konjunktūra. JI jau junuma kal
bant apie vakarinių sienų pripaži
nimą, učiau jos nėra, kai kelia
ma rytinių sienų problema.

Kitas argumenus, vadinamas 
"praktiškai politiniu". Jis buvo 
iškėlus lenkų veikėjų sukviesto
je "apvaliojo šulo" konferenci
joje Paryžiuje, praėjusi pavasa
ri. Veikėjai nutarė, kad Vakari
nės sienos esančios jau galutiniu 
sprendimu, o rytinės sienos pa
liktos laisvo apsisprendimo tei
sei (plg. "Polska w Europie", 
Paryžius, nr. 5-6, 1964). Trečią
jį argumentą skleidžią Lenkijos 
komunisui ir jis pripaž|stamas 
ir kaikurių lenkų išeivių. Juo se
kant, jei lenkai reikalauja 1939 
m. rytinių sienų, jie tuo pačiu 
ypu sudaro grėsmę vakarinėms 
sienoms. Tas argumenus buvo 
paskelbus ir per Varšuvos ra
diją (spalio 10 d.).

Aišku, S. Mękarski tais ar- 
gumenuis nepatenkinus ir čia 
pat iškiša visos Lenkijos vals
tybės (prieškarinės) visumos pos
tulatą ir nurodo 11921 m. Rygos 
suurt} bei jos nusutyus sienas. 
Jo nuomone, negalima kalbėti 
apie laisvą apsisprendimą ryti
nėse žemėse, kai jos kolonizuo
jamos iš Sovietijos atsiųsuis gy- 

- ventojais. Autorius dar primena 
ukrainiečių Tautinės Tarybos pir
mininko M. Livickij 1963 m. Ro
moje paskelbtą teigimą, kad "Te
ritorijos okupavimas dar ne
reiškia teisiškai valstybės likvi
davimo". Esą, nuo 1939 m. jau 
praslinko 24 meUi, o "Lenkijos 
Rzeczpospoliu teisiškai ir toliau 
egzistuoja".

Taigi matome, kad keliant rei
kalavimus dėl rytinių žemių len
kai jau ieško alkos net ukrainie
čių urpe. Jie kaltina Gomulkos 
Lenkiją, kad kaip tik Šioji varan
ti kyl| ir siekianti kelti nevilties 

(Nukelu | 2 psL)
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NUTIESKIME TILTA l PIETŲ AMERIKOS LIETUVIUS
J. ŠATORIUS, Dirvos spec. korespondentas Brazilijoje

Sis straipsnis tėra tik pra
skrendančio paukščio žvilgsnis 
| milijoninĮ miestą, paukščio, 
kuris vos kelioms dienoms su
stoja pailsėti, kad pasimatyti su 
bendraplunksniais. Taigi ir aš 
suku t lietuvišką lizdą, Monte- 
video miesto dalį vad. Cerro (iš
tark: Sero), kur yra susitelkęs 
lietuviškas jaunimas ir senimas, 
kuris dar neužmiršta savo Tė
vynės, kurie dar vis puoselėja 
lietuviškas tradicijas.

Prieš išvykdamas iš Rio gaunu 
autoritetingo asmens patikinimą, 
kad Mykolas Svečiulis, vienas iš 
seniausių lietuvių gyventojų Mon- 
tevideo, mane gali "apšviesti" 
apie visų pakraipų Montevideo 
lietuvių veiklą ir šiek tiek papa
sakoti apie praeitį. Atvykęs J šį 
simpatingą miestą, tuoj sumezgu 
ryšį su M. Svečiullu.

— "Aš, kaip ir daugelis lietu
vių, atvykome į Urugvajų laimės 
ieškoti, susikurti geresnį gyve
nimą 1927 m. Kiek, prisimenu, 
Lengvenis ir dar vienas lietuvis, 
kurio ir pavardės neprisimenu, 
gal bot bus pirmieji lietuviai at
vykę į Urugvajų ne tiesiog iš Lie
tuvos, bet iš Argentinos. Juos 
kaip specialistus, 1924 m, viena 
mėsos šaldytuvų b-vė atsiuntė į 
Montevideo prie mėsos įmonės — 
šaldytuvo statybos. Gi stambaus 
masto lietuvių važiavimas į Uru
gvajų prasidėjo apie 1927 m. ir 
baigėsi 1931 m. Tuo pat metu 
daug lietuvių vyko ir į Brazili
ją bei Argentiną. Tai buvo lyg 
kokia mada tais metais išvykti į 
Lotynų Amerikos kraštus. Man 
atrodo, kad daugiausia lietuvių į 
Urugvajų atvyko iŠ Alytaus,Tra
kų ir Panevėžio apskričių. Spren
džiant iš jų profesinio pasirengi
mo, galima drąsiai teigti, kad tai 
daugumoje buvę Lietuvos žem
dirbiai, kurių tarpe pasitaikyda
vo vienas kitas stalius, batsiu- 
vis, siuvėjas ar pan. Pagal apy
tikrius statistiškus duomenis, į 
Urugvajų galėję atvykti apie 
10,000 lietuvių, tačiau man atro
do, kad arčiau prie tiesos botų 
6,000 skaitlinė.

Nėra abejonės, kad tokiam skai
čiui susitelkus vienoje vietoje 
buvo galvojama apie savų orga
nizacijų įsteigimą. Jau 1927 m. 
buvo įsteigta I-ji organizacija, 
nekomunistinė (apie komunistus 
platesnis paaiškinimas yra būti
nai reikalingas — Aut.) tai "Lie
tuvių Kultūros Ekonominė D-ja" 
kuri gyvuoja dar ir šiandien var
du "Lietuvių Kultūros D-ja". 
Nors jos steigėjai to ir nenorė
jo, bet to meto lietuviai inteligen - 
ui, kaip buv. seimo narys Viko- 
nas Pranas, ir ki
ti padėjo pasungas, kad Kultū
ros D-ja taptų socialistų orga~ 
nizacija. Mane ir daugelį kitų, 
nepasidavusių tuometinės v-bos 
diktatui, išbraukė iš narių tar
po. Išmestiems iš D-jos neliko 
nieko kito, kaip steigti savo or
ganizaciją ir Kaušinis, Dambraus
kas bei aš čia Urugvajoje įstei
gėme Lietuvių Tautininkų S-gą 
kuri buvo lyg atsvara prieš so
cialistus bei komunistus. Gaila, 
kad toks skaidymasis turėjo įvyk
ti, turint galvoje, kad išsiskyri
mas tik pylė daugiau alyvos ant 
komunistinio židinio. Bet taip yra 
buvę ir to fakto mes negalime pa
keisti"— pasakoja M. Svečiulis.

"Nėra abejonės, kad ir Kauną 
tada pasiekė žinios apie lietuvių 
susiskaldymą. Manyčiau, kad 
1929 m., į Urugvajų ir Argentiną 
buvo atvykęs Kasa kaiti s, tada bu
vęs Vidaus Reik. Ministerijos 

VIRŠĖMHI CHICMUK PIRKITE MIIJOJE MUERMUE 
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE 

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika
PARAMA
ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAU TIK KELETAS PAVYZDŽIU

referentas emigracijoms reika
lams. Kokias rekomendacijas jis 
parvežė į Kauną nežinau, bet po 
jo apsilankymo 1931 m. į Monte
video atvyko kun. Radžius, kuris 
greitai ir energingai ėmėsi tvar
kyti lietuviškus Švietimo ir kul
tūrinius reikalus. Jam atvykus bu
vo įsteigta lietuviška mokykla,

Grupė Montevideo lietuvių prie bažnyčios. Prieky stovi M. Sve
čiulis, vienas pirmųjų ateivių Urugvajuje.

scenos mėgėjų ratelis, klubas 
ir t.t. Prisimenu jo pirmąsias 
laikytas senoje katalikų bažny
čioje pamaldas, į kurias Žmonės 
netilpo bažnyčioje ir buvo kupi
nas šventorius. Tuoj po pamal
dų žmonės netilpo klube. Visi ver
žėsi pamatyti naująjį lietuvybės 
kėlėją, kurio visi pasiilgę laukė. 
Deja, jis, kaip kunigas ir žmo
gus .nesuprato čia atvykusių žmo
nių dvasios. Buvo labai griežtas 
ir tiesiog diktatoriškas. Gi čia 
buvo atvykę ir taip vad. plečkai- 
tininkai ir Tauragės pučo daly
viai. Gi jie nebuvo per daug Šven
ti! Reikėjo su jais taikstytis. Bet 
kun. Radžius nepagavo gyvena
mojo momento, nors tam turėjo 
auksinę progą. Kai po 18 mėn. vėl 
apsilankiau toje pačioje bažnyčio
je ir klube, žmones galima buvo 
ant pirštų suskaityti...

"Kaip ten bebūtų, bet pradžios 
mokykla buvo įsteigto ir jojemo- 
kėsi apie 80 mergaičių ir berniu
kų. Pirmieji mokytojai yra buvę 
Vilkas ir Jarmalavičifltė, o kiek 
vėliau prie jųprisijungėir Kairai
tis, buvęs cenzuotas mokytojas ir 
girininkas. Į mokyklą savo lėšo
mis teko samdytis ir vieną urug
vajietį, jam algą mokėti, kad jis 
mūsų vaikus pamokytų ispanų 
kalbos ir krašto istorijos. Visi 
mokiniai baigę šią mokyklą gau
davo valdžios išduodamus moks
lo pažymėjimus, kurie galiojo 
stojant į aukštesnes mokyklas. 
Deja, II-jo pasaulinio karo pra
džia 1939 m. ir su juo sekusi 
Lietuvos okupacija nutraukė mo
kyklai teikiamas subsidijas. Pas
kutinysis mokyklos vedėjas Sa
vickas iš Klaipėdos krašto ir jo 
žmona yra buvę paskutinieji mo
kytojai, kurie net pusmetį be jo
kio atlyginimo mokė savo kla
ses, kad tik nenutraukti mokslo 
metų pačiame viduryje, ir išduo
ti mokiniams mokslo baigimo 
pažymėjimus.

"Žinia, būčiau neobjektyvus, 
jeigu nepaminėčiau, kad mes tu
rime ir turėjome stiprią komu
nistų jačeiką, kuri bene ir bus 
pats pirmasis organizuotas lie
tuvių susibūrimas Urugvajuje. 
Nors tai ir apgailėtina, bet de
ja taip yra buvę. Kaip jų takti
koje išbandyto taip ir Čia komu
nistai pradėjo savo veiklą po 

kultūrinės organizacijos skrais
te. Pradžioje urugvajiečiams 
vadovavo lietuviai iš Argenti
nos, B. Aires. Taip 1928 m. 
Montevideo buvo įsteigta H-ji 
lietuvių komunistų kuopa. Gi jau 
1931 m. Cerro buvo įkurta net 
II-ji lietuvių komunistų kuopa. 
Pradžioje Urugvajaus lietuviams 

komunistams vadovavo iš Lietu
vos kilęs žydas Sander’is, kuris 
dar ir šiandien tebegyvena Mon
tevideo. Po kurio laiko lietuvių 
komunistų kuopos buvo sujungtos 
į taip vadinamą Lietuvių Centrą, 
kurio namai buvę nupirkti už 
Maskvos pinigus 1946-47 m., po 
to,kai buvo suorganizuotas lietu
vių komunistų I-sis p. Ameriko
je kongresas.

Pirmieji lietuviai komunis
tai vadeivos yra buvę: Kirpstu- 
kas. Kurklietis, čypas. KP lie
tuvių veiklai centralizuoti III- 
sis Internacionalas buvo atsiun
tęs iš Brazilijos garsų komu
nistą Alfonsą Marmą apie 1929- 
30 m. Kai Marma A. buvo at
šauktas į Braziliją .tai į jo vie
tą buvo atsiųstos toks Vaivuckas 
Antanas, kuris yra grįžęs į Lie
tuvą ir dirba taip vad. "Komite
te už Grįžimą į Tėvynę". Išvar
dinti esą buvę svarbiausi "va
dai". Kiek vėliau iškilo Rasi- 
kas Stasys, dabartinis komunistų 
laikraščio "Darbas" redaktorius, 
vos baigęs pradžios mokyklą ir 
apie rašymą neturįs jokio supra
timo. Na, bet pas komunistus gi 
ne "vyr. redaktoriai" prirašo laik' 
raščius! Dabartinių vadeivų žy
mesni yra toki kaip Revuckas, 
Prelingis, Sadauskas ir kiti. Tai 
tik tėra iškamšos, nes faktinieji 
vadovai sėdi Av. de Espanha, 
Sov. Pasiuntinybės patalpose.

Tuo metu, kai mūsų veikla 
įgauna daugiau turinio ir pras
mės už Tėvynės išlaisvinimą, 
komunistai Žengia į nesulaiko
mą prarają: šiuo metu jie turi 
daugiausia apie 70 nario mokes
čius mokančių fanatikų, nors dar 
vis spausdina apie 500 egzemplio
rių komunistinio šlamšto "Dar
bas", -- gana gyvai pasakoja M. 
Svečiulis.

Man įdomu, kokios esminės 
priežastys pastūmėjo suklaidin
tus tautiečius prisidėti prie tė
vynės išdavikų - komunistų. Pa
sikalbėjimo autorius mano, kad 
tai yra buvę ekonominės. "Pri
siminkime 1930-33 metų pasau
linę ūkinę krizę, kuri labai ašt
riai palietė ir Urugvajų. Gi čia 
žemės ūkio kraštas. Tada nebuvo 
tiek daug įmonių, kurios šiandien 
teikia duoną tūkstančiams žmo
nių. Kai krizė palietė šį kraštą 

1. Imp. 5-Star FRENCH COGNAC ..............
2. HENRY McKENNA Kentucky Bourbon..
3. GLENMORE VODKA.................................
4. Imp. French NAPOLEON Brandy..............

5th 5.75
5th 4.98
5th 2.98
5th 3.35

5. COINTREAU Liąueur and Brandy..........5th
6. LIEBFRAUMILCH Imp. German Wine .. 5th
7. BORDEAUX Imp. French Wine .............. 5th

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

pirmieji pajusti gavo mūsų nau
jieji emigrantai. Jie dar nebuvo 
sustiprėję, giliau įleidę šaknis į 
ūkiškąjį gyvenimą. Žinia, komu
nistai, pasinaudodami šia visą pa - 
šaulį palietusią' rykšte, kaltino 
ne tik šio krašto vyriausybę, bet 
ir esančią A. Smetonos Lietu
voje, iš kurios ateiviai privalėjo 
išvykti. Kaip komunistų yra pri
imta, buvo šmeižiami kunigai, ka
pitalistai, Smetona... Tiems ku
rie kreipdavosi į juos paramos, 
buvo tokia suteikiama. Na, gan
das sklido greit ir žmonės su tuš
čiais pilvais krypo į ten, iš kur 
ateidavo MOPR’o pagalba. Tuo 
būdu žmones buvo gana lengva 
suklaidinti, nes tai yra buvę taip 
vad. cicilikai, plečkaitininkai ir 
panašaus dvasinio nusistatymo 
asmenys.

"Kai žmonija iš lėto atsigavo 
iš ūkinės krizės, taip ir mūsų 
nuklydėliai pradėjo grįžti j sa
vo tikruosius židinius. Ligi II- 
jo Pas. karo taip ir liko trys svar
besnės grupės: lietuviai socialis
tai, tautininkai bei komunistai. 
Prasidėjus II-jam pasaulio gais
rui pirmosios dvi susijungė į 
vieną "Lietuvių Kultūros D-ją" 
į kurią atkuriant 1939 rugsėjo 
mėn. įstojo 20 narių, gi šiuo me
tu mes turime apie 130 aktyvių 
narių, visuomenės veikėjų.

"Keisto, bet taip jau yra, kad 
po II-jo Pas. karo mūsų veikla 
žymiai palengvėjo. Tie, kurie at
sigręžia nuo komunistų ir nori 
darbuotis visuomeniškai, ieško 
kontaktų ir randa juos mūsųdrau’ 
gijoje. Turiu pabrėžti, kad trem
tiniai daug prisidėjo prie padė
ties nušvietimo ne tik Lietuvoje, 
bet ir kituose komunistų okupuo
tuose kraštuose. Jų laiškai atvė
rė akis ne vienam kitaip žiūrė
jusiam į Sov. Rusiją. Jie supra
to, kad Sov. S-ga nėra joks lais
vės lopšys, bet atvirkščiai, ver
gų darbo ir koncentracijos sto
vykla. Daugeliui suklaidintų net 
teko nuvykti į Lietuvą 1956 m., kad 
savo akimis pamatytų, ausimis 
išgirstų tą didįjį melą, kurio pa
galba sovietai mulkina jų siekių 
nesuprantančius žmones.

"Nors po II Pas. karo į Urug
vajų teatvyko tik keliolika Šeimų, 
kaip Mačanskai su dviem sūnu
mis, Stanaičiai su dukra, tačiau 
jie daug prisidėjo prie visuome
ninio gyvenimo išjudinimo, šian
dien Mačanskas Gvydas vadovau
ja mūsų d-jai, gi Stanevičienė gy
vai prisideda prie "Gintaro"tau
tinių šokių grupės ruošimo. Ne
užmirškite, kad mes čia turime 
ir lietuvių katalikų chorą "Aidą" 
kuriam pasišventusiai vadovauja 
Vyt. Dorelis".

Man įdomu, ar labai skaitlingai 
Urugvajaus lietuviai galės daly
vauti m-jame Pietų Amerikos lie 
tuvių kongrese ( kuris įvyks S. 
Paulyje.Brazilijoje 1965 metais. 
Taip pat įdomu žinoti kokie at
garsiai yra buvę po n-jo tokio 
pat kongreso suruoštojo 1963 va
sari.

"šie reikalai yra man visada 
buvę arti prie širdies ir esu daug 
prisidėjęs prie n-jo Kongreso 
surengimo Montevideo. Pasise
kimas buvo netikėtos, turint gal
voje mūsų tautiečių gana didelį 
priklausomumą nuo darbovie
tės... Tačiau visi aukojo klek ga* 
Įėjo ir iš šio kongreso ne tik 
neturėjome nuostolių, bet keletą 
šimtų pezų nusiuntėme Vasario 
16 d. gimnazijai į Vokietiją. Rei - 
kia neužmiršti, kad sovietiniai 
agentai - komunistai labai niek
šiškai reagavo į šio kongreso su
šaukimą. Jie skelbė, kad šį kon
gresą rengia žudikai, fašistai. 
Prieš posėdžių salę jie drįso iš
kabinti svastikomis išpaišytą 
plakatą... Gi čia pilnutė demo
kratija ir jos laisvėmis puikiai 
moka naudotis komunistiškos dik>- 
tatūros šalninkai. Tačiau nežiū
rint komunistų keliamo triukšmo

4.75 
.98 
.98

ir gatvių išpuošimo įvairiais an- 
tikongresiniais šūkiais, vietinė 
spauda mus labai plačiai ir palan
kiai paminėjo. Lygiai ir radijas 
bei televizijos stotys... Tai buvo 
ne pirmasis ir ne paskutinis lie
tuvių viešas pasirodymas plačia
me maštabe Urugvajuje.

Štai 1965 m. mes ruošiamės 
gausiai dalyvauti S. Paulyje III- 
čiame pietų Amerikos Lietuvių 
Kongrese. šis Kongresas turi 
pademonstruoti mūsų susiklausy
mą ir vienybę kovoje už Lietu
vos išlaisvinimą. Būtų labai ge
rai, kad galėtų ten dalyvati ne 
tik šokėjai, bet ir choras. Bet... 
Kaip ir anksčiau, taip ir dabar 
dainininkai susirišę su įmonėmis 
ir negali išvykti iš darboviečių 
ilgesniam laikui, be didesnių nuo- 
stolių. Mes jau buvome begalvo- 
ją, kad mūsų turtingesnis bro
lis JAV padėtų mums aukomis, 
kaip kad yra sėkmingai suruošę 
lietuvių krepšininkų iškilą į Aus
traliją. čia nei dalelės tų išlai
dų nereiktų... Būtų gera, kąd su
sidarytų kokia gruj?ė JAV lietu
vių, kurie mus bent dalinai fi
nansiškai paremtų, tada tikrai 
visas choras galėtų išvykti. Mes 
galvojame, kad vyresnysis brolis 
privalėtų padėti netaipišsigalin- 
čiam. Tai būtų atlikto Lietuvos 
vaikų susibūrimo labui... Būki
te toks malonus ir paskleiskite 
šiais mintis Dirvos skaitytojų 
tarpe! Gal ši sėkla kris J der
lingą žemę. Tuo būdu Jūs padė
site nutiesti tiltą tarp šiaurės ir 
pietų Amerikos lietuvių, nes mes 
gi visi esame tos pačios tautos 
sūnūs ir dukros" — su rūpesčiu 
apie savo vienminčių sumanymus 
pasakoja mano bendrakalbis.

Į mano pasiteiravimą, kas yra 
daroma per radiją ir spaudoje, 
kad garsinti Lietuvos pavergimą 
urugvajiečių tarpe, M. Svečiu
lis paaiškina, kad lietuviai turi 
net ketvertas savaitines radijo 
programas, per kurias yra kal
bama ir lietuviškai ir ispaniš
kai. Šios programos yra: 1. Lie
tuvių Katalikų (Tėvų Jėzuitų ve
dama) Radio Feminina 30 min. 
sekmadieniais nuo 12:30 ligi 
13:00 vai. 2. "Lithuania en Uru- 
guay" 30 min. nuo 20:00 — 20:30 
ispaniškai vadovaujama J. Vaš- 
takio. 3. "Voz de Liberdade" 
ispaniškai "Laisvės Balsas", 
pirmadieniais 15 min. čia tik 
politiški komentarai. Vadovauja 
K. Čibiras, mūsų spaudos atta- 
che prie pasiuntinybės Urugva
juje ir 4. lietuvių komunistų va
landa sekmadieniais nuo 11:00 
ligi 11:30 (Pastaba: ši valandė
lė su lietuviškumu nieko ben
dro neturi, net ir muzika yra 
grojama iš katiušų repertuaro). 
"Pirmosios trys vaidina labai 
svarbu vaidmenį sujungdami lie
tuvius į vieną klausytojų šeimą 
ir informuodami urugvajiečius 
apie lietuvių kovą už savo Tė
vynės išlaisvinimą" — pasako
ja M. Svečiulis.

"Mano pasakojimas būtų ne
pilnas, jeigu visų žinančių tik
rąją padėtį lietuvių vardu ne
prisiminčiau ir mūsų garbingo 
atstovo Urugvajuje A. Grišono 
vaidmens lietuvių visuomeninia
me ir diplomatiniame veikime. 
Man net atrodo, kad mes lietu
viai p. Amerikoje turbūt nebū
sime turėję tokio objektyvaus 
ir visa kuo besidominčio diplo
mato, kuriam yra brangus kiek-

Nustok žiūrėti į moteris!...

Lenkijoje mažėja dėmesys...
(Atkelta iš 1 psl.) 

nuotaikas lenkų išeiviuose. Dar 
džiaugiamasi ir JAV lenkų nu
tarimais, kurie praėjusių metų

rugsėjo m. buvo priimti Chicago 
je. Vis dėlto visumoje lenkų dien 
raščio balsas būdingas — jiekrei 
pia dėmesį į jaunimo "įspėjimą" 
ir pripažįsta, kad lenkų ligšiol 
vis atkakliai keliamas reikalavi
mas sugrąžinti Vilnių su Lvovu 
su visomis rytinėmis žemėmis 
nesąs aktyviai įtraukiamas į len
kų emigracijos vadovų "realiuo
sius veiksmus". Dėl to ir stebi
me tam tikro aliarmo balsus.

*
Skaitytojams turėtų būti įdo

mu, kad Vak. Vokietijoje prasi
dėjo nauja kacetinių žudikų byla. 
Šį kartą ji liečia masinius žudy
mus ir kitus, SS vyrų rankomis 
vykdytus žiaurumus, netoli Dan
cigo buvusiame Stutthofo kacete. 
Naujoji byla prasidėjo lapkričio 
9 d. Tuebingene. Kaltinamųjų 
suole sėdi žudynių ir kitų veiks
mų kaltinimai, trys buvę SS vyrai: 
buvęs SS-Hauptscharfuehreis, 67 
m. amž. vedęs stalius Ctto Haupt. 
Kiti du kaltinamieji: buvęs sani
taras ir dezinfektorius, taip pat 
SS pareigūnas, dabar 54 m. amž. 
darbininkas Otto Kari Knott ir 
buvęs vad. politinio skyriaus vir
šininko kacete pavaduotojas, da
bar 56 m. amž. tekstilės pirk
lys Bernhard Luedtke. Kaltina
mąją medžiagą sudaro 12 tomų 
parodymų ir kt. ir tryshebraiš- 
kų protokolų tomai. Byla užtruks 
apie penkias savaites. Pakviesta 
35 liudininkai, jų dalis iš Izra
elio, Švedijos ir Kanados.

Stutthofo koncentracijos sto
vykla — pažįstama ir lietuviams. 
Dalis joje buvusių dabar gyvena 
jAV-se ir kituose kraštuose. 
Kaltinamasis Haupt buvo laiko
mas didžiuoju kaceto sadistu. Jis 
drauge su kitais dviem kaltinamai
siais pasižymėjo žiaurumu su 
stovyklon atgabentomis Vengri
jos žydėmis ir su iŠ Pabaltijo 
valstybių atvežtais žydais. Haupt 
atlikdavęs mirtinas benzino in
jekcijas. Jie dar kaltinami žiau
riai elgęsi ir su lenkų kaliniais 
bei sovietų belaisviais.

Lietuviams Stutthofas bus il
gai atmintinas. Iš viso šiameka
cete lietuvių buvo apie 1200, žu
vo ar dingo -- 1100. Tik iki 1944 
m. ten buvo išžudyta apie 400 lie
tuvių.

vienas lietuvis ar turtingas ar 
vargšas, kuris niekada neatsisa
ko paremti materialiai ir mo
rališkai mūsų veiklą. Mes tikrai 
didžiuojamės turėdami tokį pui
kų atstovą, kuris mus taip pui
kiai atstovauja per urugvajiečius 
ir kitus laisvojo pasaulio diplo
matus. Nėra jokios abejonės, kad 
ir K, Čibiras savo veiklos ba
ruose verčia vagą po vagos, kad 
lietuviškos bylos klausimas vi
sada būtų gyvas plačiuose visuo
menės ir tuo pačiu Urugvajaus 
vyriausybės sluoksniuose. Visi 
lietuviai patriotai didžiuojasi sa
vo diplomatais Urugvajuje” — 
baigia savo pasakojimą M. Sve
čiulis.

Visą šį pasikalbėjimą pavyko 
užrašyti kalbančioje juostoje, ku
ri liks ateityje rašantiems apie 
Urugvajaus lietuvius. Moderniš
ka technika leido pasinaudoti kun. 
Zaremba, SJ, vietos parapijos 
klebonas,o jam čia talkininkavo 
kun. Daukinčius, SJ, kuriems ma
no ir Dirvos skaitytojų nuoširdi 
padėka už mums parodytą prie
lankumą ir duosnumą paruošiant 
šią medžiagą.
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NEI TAIP, NEI NE...
Dar gerokai prieš rinkimų pabaigą Detroite sudarytas Pabal- 

tieSių komitetas buvo išsiuntęs raštus abiems kandidatams | pre
zidentus, prašant aiškiai ir konkrečiai pasakyti savo pažiūras 
dėl Pabaltijo valstybių padėties ir tolimesnės politikos jų atžvil
giu.

šiuo momentu nežinome,ar tas komitetas gavo ar negavo at
sakymus iš abiejų kandidatų, bet jų nusistatymas ir taip gana aiš
kus, sprendžiant iš pareiŠldmų ir pasisakymų rinkiminės kampa
nijos metu. Tų laiškų nuorašai buvo išsiuntinėti ir kai kuriems
Kongreso bei Senato atstovams. Vienas kongresmanas, matyt, ne
stiprus užsienio politikoje, nutarė geriau padarysiąs laišką persiun
tus Valstybės Departamentui. O toji įstaiga,vis laikydamosi diplo
matinio protokolo, į laiškus atsako. Atsakė ir į detroitiečių užklau
simą. Atsakyme pabrėžiama, kad "atsargiai formuluota" JAV po
litika Pabaltijo valstybių atžvilgiu, Valstybės departamento manymu, 
suteiksianti daugiau naudos (kovoje su sovietiniu imperializmu), nei 
griežtas nusistatymas, kad ir Pabaltijo klausimo iškėlimo JTO at
veju. Girdi, JAV nusistatymą Pabaltijo klausimu negalima formu
luoti į aiškius "taip ar ne" atsakymus, tačiau ikišiolinis nepripa
žinimas Pabaltijų valstybių Inkorporavimo liekąs galioje ir tų vals
tybių pasiuntinybės veikia kaip veikusios. Dėl specialios komisijos 
pavergtiems kraštams Kongrese steigimo Valstybės Departamentas 
taip pat yra neigiamai nusiteikęs, nes, pvz., Pabaltijo problema pri
klausanti Valst. Departamento jurisdikcijai. Tačiau pripažįstama, 
kad komisijų steigimas yra Kongreso kompetencija. Savo laišką 
Valst. Departamento pareigūnas (R.E. Lee) baigia užtikrinimu, kad 
pasirašytoji konsularinė sutartis su Sov. S-ga nereiškianti Pabaltijo 
valstybių inkorporacijos pripažinimo, o tik suteikianti didesnę ap
saugą JAV piliečiams keliaujant po Sov. Sąjungą...

Taigi, gal kas ir džiaugsis, kad, šta va, Valstybės Departamen
tas ir vėl užtikrino ir kartojo Pabaltijo valstybių inkorporacijos ne
pripažinimą. Tačiau užsienio politikoje, nesugebant -ar atsisakant į 
iškeltus konkrečius klausimus atsakyti taip ar ne, yra ne kas kita, 
kaip diplomatinis išsisukinėjimas. Žodžiu, tuo klausimu nei pirmyn, 
nei atgal, kol atgal varu niekas nevaro. Tik jau jokiu būdu ir jokio 
žingsnio pirmyn. Tai būtų nusikaltimas "atsargiai formuluojamai" 
politikai.

Niekam nepaslaptis, kad šio meto Valstybės Departamento po
litika vadovaujasi dar prezidento Kennedžio laikais liberalinių jo pa
tarėjų sudarytu planu, t.v. "evoliucijos programa", kuri remiasi vil
timis, kad taikia koegzistencija, bendradarbiavimu, ryšių plėtimu su 
Sov. Sąjunga ir jos okupuotais kraštais bus atsiekta tokia Vakarų įta
ka, kuri ilgainiui privers Kremliaus valdovus taikyti vis liberališkes- 
nį režimą savo pavaldiniams, tuo pačiu artėjant prie vis laisvesnio, 
vis demokratiškesnio režimo. Tuo režimo "liberalėjimu" žmonės bus 
patenkinti, o tuo tarpu, bet Sov. S-gos valdomuose kraštuose vyrau
ja "taika — ir ramybė" -- bent nėra jokių teritorinių ginčų, galin
čių įvelti visą pasaulį j didesnį karinį konfliktą.

Neseniai Šių eilučių autoriui vienas įtakingas asmuo iŠWashing- 
to.no pareiškė, kad geriausia tvarka ir ramybė esanti kalėjime. Vals
tybės Departamentui eąa, visai nesvarbu, kad milijonai žmonių net ir 
už kalėjimo ribų gyvena kalėjimo režimo atmosferoje, svarbu tik — 
taika ir ramybė...

Atrodo, kad ir laiškus bei memorandumus rašantiesiems teks įsi
dėmėti, kad neverta drumsti ir Valstybės Departamento ramybės 
klausimais, į kuriuos jau eilę metų atsakoma tais pačiais, tik gal vis 
"atsargiau formuluojamais" atsakymais. (j.8.)

Spaudoje pradėjus rašyti apie 
Salomėją Nėrį - Bačinskaitę, kai 
kas paminėjo ir jos vyrą Bernar 
dą Bučą, kaip kietos rankos ko
munistą, dariusį Jukos savo žmo
nai. Nors Br. Raila Dirvoje Nr. 
125 labai teisingai ir vykusiai 
nupiešė Bučo charakteristiką, aš 
šia proga irgi dar kai ką pridėsiu.

Su B. Buču pradėjau draugau
ti dar 1919 m. ir išsiskyrėm 1942 
m. ir jį pažinau kaip "nuluptą". 
Ištikrųjų(kaip Raila rašė, jam ma
žiausiai rūpėjo politika ar kom
partija, jis buvo atsidavęs tik sa
vo profesijai ir net jo žmona ne
galėjo jam jokios Įtakos^padaryti, 
jei ir būtų norėjusi.

Žmonai pabėgus į Rusiją ir vo
kiečiams atėjus, jis gyveno Pa
nevėžy vienišas, prislėgtas ir 
neturėjo ką veikti. .Mudu su 
Apskr. Vald. nariu Butkum pra
šėm jį apsiimti pasutyti Apskr. 
ligoninės sode paminklą nekal- 
ui žuvusiems ligoninės gydyto
jams Mačiuliu!, Žemguliui ir Gu- 
doniui.

Man teko su Buču aptarti tech
nikinius paminklo statymo klau
simus ir surašyti sutartį. Tada 
Apskr. Savivaldybėje netruko vo
kiškųjų markių ir negailėjom jų 
išleisti. Sutarėm sumokėti jam už 
darbą 5000 markių.
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daryti komuniste".
Paminklas buvo pastatytas pa

gal jo paties projektą ir iškil
mingai atidarytas dalyvaujant nu
žudytų gydytojų giminėms. Tai 
buvo 3 ar 4 m. aukščio akmens 
monolitas ant pjedestalo. Viena
me šone buvo iškalti gydytojų 
bareljefai - biustai su datomis, 
antrame šone bareljefas, vaizduo
jąs gydytojus prie operacinio sta
lo ir užrašas... "jie gelbėjo ki
tus". Trečiam šone bareljefas — 
gydytojai iškeltomis rankomis ir 
kareiviai atstatę į juos šautuvus 
su užrašu "... bet žuvo patys".

Tai buvo paskutinis skulpto
riaus Bučo kūrinys nepriklauso
moj Lietuvoj. Tame akmenyje jis 

įlėjo būti komunistė, kad ji nic- Pasakė viską be politikos, pykčio 
ko apie politiką neišmanė ir ja keršto. Toks jis buvo "komu- 
nesidomėjo — kiti norėjo ją pa- nistas . P.L.

Per visą rudenį ir žiemą jis su 
savo darbininkais tašė ir kalinė
jo akmenis, o mudu su Butkum 
nueidavom pasižiūrėti ir ta pro
ga tekdavo plačiau su Buču pasi
kalbėti. Jis sakė, kad jo brolį vo
kiečiai sušaudė visai be reikalo. 
Žmona labai nenorėjusi bėgti į 
Rusiją, verkusi, bet ją privertę 
bėgti. Tada Butkus paklausė: ar 
ji tikrai buvo komunistė. Bučas 
atsakė irgi klausimu: "kokia ji

GALVOJATE APIE 
KALĖDŲ DOVANĄ?

Jau iš anksto galite užsisakyti Kalėdoms dovanas, 
prisiimtą Dirvai užsakymą knygoms:

Laisvės Kovų Dainos,
R. Spalio — Alma Mater,
V. Ramono — Dailininkas Rauba.

VISŲ TRIJŲ KNYGŲ KAINA — TIK 10 DQL.

Prašau prisiųsti Dirvos knygų komplektą (Laisvės 
Kovų Dainas, Alma Mater ir Dailininkas Rauba) šiuo 
adresu;

Korp! Neo-Lithuania New Yorke metinės šventės proga sveikina latvių atstovas.
V. Gruzdžio nuotrauka

ĮSPŪDŽIAI IŠ NEOLITUANŲ ŠVENTĖS NEW YORKE
Korp! Neo-Lithuania, kurioje 

veikia susibūręs išeivijos lietu
vių akademinis jaunimas, yra 
viena iš tų patriotiškų organiza
cijų, kuri* jaučia didelę pareigą 
savo {našu dalyvauti tėvynės lais
vės atgavimo ir lietuviškos kul
tūros ugdymo darbų baruose. Tai 
ne naujai išeivijoje įkurta org-ja; 
bet atgaivinu ir š.m. lapkričio 
mėnesį švenčianti 42 m. sukaktį. 
Joje atsispindi mūsų jaunimo 
nuoširdi tėvynės meilė, pagrįsta 
pavergtos tėvų žemės atvadavimo 
viltimis.

New Yorko Korp! Neo-Lithu
ania Šią sukaktį iškilmingai at
šventė lapkričio 7 dieną, Trave- 
lers Hotel, dalyvaujant apie pus
antro šimto korporantų, filisterių 
ir svečių. Iškilmingame akte kor
poracijos pirm. Algis Sperauskas 
kvietė atsistojimu ir tylos minu
te pagerbti mirusius narius ir ta
rė trumpą žodį:

— "Prieš dvidešimt metų dau
gumas čia esančių paliko savo 
tėvų žemę bėgdami nuo komu
nizmo. Nebuvo lengva viską pa
likus bėgti į nežinomybę, bet lais
vės troškimas buvo didesnis nei 
bet kokie kiti sentimentai. O tuo 
labiau, kad daugumas paliko Tė
vynę su savo šeimom ir noru bei 
ryžtu svetur dirbti Tėvynės vada
vimo darbą.

Išbėgusieji mūsų korporacijos 
filisteriai išsinešė ir tą korpo-

Priedų: $10.00. 

rantišką ryžtą vėl atkurti Korp! 
Neo-Lithuania po svetimu dan
gum, bet tais pačiais obalsiais, 
tais pačiais idealais kaip ir Lie
tuvoj. Tokiu būdu atsirado Ame
rikos kontinente Korp! Neo-Li
thuania.

Lietuvoj "Pro Patria" šūkis 
buvo kiekvienam korporantui 
pradžia jo visų užsimojimų bei 
darbų. Drausminga korporacija 
išugdė vyrų bei moterų eiles 
dirbti tėvynės labui. Bet ten, 
Tėvynėje, korporacijai buvo žy
miai geresnės sąlygos augti ir 
klestėti, negu čia, svetimam kraš
te. Čia laisvės kraštas, bet pa
radoksas, laisvė mums lietu
viams sukelia ir didelių pavojų 
— ui nutautėjimo pavojus. Ky
la nauja ir sunki problema —lie
tuvybės išlaikymas. Antra ver
tus, jaunimas lankydamas ameri
koniškas mokyklas, yra formuo
jamas kitoj dvasioj, negu kad mū

New Yorko pirmininkas Alg. Sperauskas uždeda spalvas naujai 
pakeltai seniorei Birutei Vaičiūnaitei. V. Gruzdžio nuotrauka

sų tėvų pastogėse. Juk niekamne- 
paslaptis, kad daugelis universi
tetų profesorių yra net perdaug 
liberalių, o dažnai ir prokomu
nistinių pažiūrų. Ir štai su ši
tom negerovėm korporacijai ten
ka kovoti.

Korp! Neo-Lithuania. ypatingą 
dėmesį kreipia į akademinį jau
nimą ir jo nutautėjimo problemą. 
Korporacijai yra svarbu, kad tau
tinės idėjos sklistų akademikų 
tarpe, nes jaunimas yra tautos žie
das. Šiandien yra aišku, kad jei 
mūsų jaunieji lietuviai akademi
kai nesirūpins Lietuvos klausi
mu užsienyje, bus prarastas tas 
didysis tikslas,dėl kurio mes pa
likom tėvynę Lietuvą — tai yra 
rūpintis jos laisvės atgavimu. At
siminkim* mūsų žuvusius už ne
priklausomybę, atsiminkim žu
vusius partizanus kovose su ko
munizmu. Jų krauju surašytas 
testamentas byloja mums išlikti 
lietuviais. O lietuviais mes ga
lim išlikti tik mokėdami savo kal
bą ir pažindami savo Tėvynės he-

roiŠką praeitį.
Kiekvieno korporanto pareiga 

yfa dirbti Tėvynės gerovei. Tiek 
universitetuose, tiek ir ameri
kiečių tarpe, korporantas turėtų 
būti pavyzdingas ir intelektualiai 
pajėgus skleisti lietuvių kultūrą 
bei jos pavergimo tragediją. Tad 
korporacijos didžiausias uždavi
nys yra kurti tautinę kultūrą trem
tyje, paruošiant lietuviškos inte
ligentijos eiles. Mūsų kultūra 
nėra nė kiek žemesnė už kitų tau
tų, tad mums nėra ko gėdintis, 
jog esam lietuviai. Daugeli at
vejų mūsų kultūra yra daug pra
našesnė už kitų pasaulio tautų. 
Tokiu būdu matome, kad korpo
racija tampa savotiška mokykla, 
kuri duoda akademiniam jauni
mui progos susipažinti su Lie
tuvos kultūra.

Korporacijos vasaros stovyk
los yra savotiškos klasės, ku
riose korporantai gauna progos

daugiau pažinti savo tėvų kraštą, 
jo istoriją, savo kilmę ir pagy
venti lietuviškoj korporantiškoj 
šeimoj.

Be to kai kurie padaliniai su 
dideliu pasisekimu ruošia litera
tūros vakarus, vaidinimus ir glo
boja meno parodas. Šiais metais 
ir Korp! Neo-Lithuania New Yor
ke yra pasiryžusi pasekti savo 
kolegas iš Chicagos, Cleveiando 
Philadelphijos bei kitų vietovių.

šiandien Korp! Neo-Lithuania 
gali pasigrožėti jos dėka išauk
lėtu tautiškoje dvasioje jaunimu, 
kuris jau aktyviai reiškiasi spau
doje, moksle ir lietuviškame kul
tūriniame gyvenime. Bet šis 
pradėtas darbas nėra baigtas. Jei
gu no rime, kad Neo-Lithuania aug
tų ir stiprėtų, mes turime ir to
liau negailėt laiko artimai bend
radarbiauti su akademiniu jauni
mu, perduodami jam korporaci
jos tautinę ideologiją ir jos pozi
tyvią filosofiją, kad jis liktų lie
tuviškai atsparus svetimoje ap
linkoje. Tik tokiu būdu mes atei*

NAUJA KORP! NEO-LI
THUANIA VALDYBA 

CHICAGOJE

Chicagos neolith u a n a i 
lapkričio 15 d. buvo susi
rinkę Jaunimo Centre netik 
korporacijos šventei pasi
ruošti, kuri įvyksta lapkri- - 
čio 21 d. puošnioje Club 
Boston salėje, 3457 West 
26th St., bet ir praeity me
tų darbų įvertinti, junjorų 
į senjorus pakelti bei nau
jos valdybos rinkti.

Susirinkimui pirmininka
vo Rimas Staniūnas. Sekre
toriavo Daiva Rūkaitė.

Valdybos pirmininkas 
Valentinas Krumplis pada
rė išsamų pranešimą apie 
praeitų metų Korp! Neo-Li
thuania Chicagos skyriaus 
veiklą. Revizijos komisijos 
vardu pranešimą padarė 
Edvinas Balceris. Praėju
siais metais Chicagos sky
rius turėjo viso pajamų 
$1,448.37 ir išlaidų $947.39. 
Liko kasoje $501.98.

Tėvūnas Algis Saulis re
feravo junjorų kėlimą Į sen
jorus. Iš Alekso Siliūno ir 
daugelio susirinkusių pasi
sakymų matyti, kad korpo
rantai pritaria griežtam at- 
sijojimui keliamųjų į sen
jorus. Tik atlikę visas jun
jorų prievoles ir labiausiai 
tinkami korporacijai gaus 
korporacijos spalvas atei
nantį šeštadiehį korporaci
jos šventėje. Jų bus vienuo
lika: 1. Nijolė Binderytė,
2. Jūratė Jakubauskaitė, 3. 
Uosis Juodvalkis, 4. Rozita 
Jurkšaitė, 5. Algimantas 
Jurkūnas, 6. Regina Kava
liūnaitė, 7. Eugenijus 
Kniukšta, 8. Raimundas Pa- 
naras, 9. Birutė Sedleckai- 
tė, 10. Andrius Slonskis ir
11. Liucija Virpšaitė.

Į naują Korp! Neo-Lithu
ania Chicagos skyriaus val
dybą balsų dauguma išrink
ti: Daiva Rūkaitė, Juozas 
žemaitis, Elvira Kavaliū
naitė, Algis Modestavičius 
ir Algis Ignatonis. Kandi
datais: Arvydas Poderys ir 
Mindaugas Šimkus.

J revizijos komisiją; dr. 
Jonas Juodikis, Juozas žvi- 
nys ir Jūra Staniūlytė.

V. M. Račkauskas

tyje gąlim pasitarnauti savo tė
vynei" — baigė pirm. A. Spe
rauskas.

Pagrindiniu kalbėtoju buvo dr. 
B. Nemickas.

Šventės proga Žodžiu sveikino: 
R. Gulbinas, Cleveiando Neo-Li
thuania atstovas, V. Rauktytė — 
Bostono, V. Gruzdys -- Phila
delphijos, S. Mackevičius — Fi- 
listerų S-gos pirm., A. Seni- 
kas, ALT S-gos Centro valdybos 
vardu, latvių ir estų atstovai.

Raštu sveikino: Generalinis 
Konsulas New Yorke V. Stašins
kas, V. Mažeika —Neo-Lithuania 
Vyr. Valdybos pirm., E. Remėza 
-- Lietuvių Studentų Sąjungos 
vardu, R. Legeckis -- Korp! Vy
tis pirm.

Pakelta į seniores Birutė Vai
čiūnaitė.

Po iškilmingo akto buvo banke
tas, kurio metu programą atliko 
D. Mackevičiūtė, B. Vaičiūnaitė 
ir V. Stankevičius.

Sekančiai kadencijai Korp! 
Neo-Lithuania valdybą New Yor
ke sudaro: A. Sjjerauskas —pir
mininkas, J. Vaičiūnaitė --vice
pirmininkė, V. Jurgėla — vice- 
pirm., I. Vakselytė — sekretorė, 
D. Maurukaitė — magistrą, G. 
Noakaitė —arbiter elegantiarum

DIRVOJE GALITE ĮSIGY
TI AR UŽSISAKYTI ŠIAS 

NAUJAI PASIRODŽIU
SIAS KNYGAS:

Shakespeare — Hamle
tas — 5 dol.

Ant. Šukys — Du medi
niai ir trys geležiniai kry
žiai — 3 dol.

J. Kralikauskas — Min
daugo nužudymas — 3 dol.

K. Bradūnas — Sidabri
nės kamanos — 2 dol.

J. Ignatonis — Lūžiai — 
3 dol.
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SVYRAVIMAI, KENTĖJIMAI, NELAIMINGUMAS
- BRONYS RAILA _

Jau daugiau kaip dešimtmetis 
mane stačiai žavėdavo Salomė
jos Nėries memuaristų ir komen
tatorių pliurpalingumas. Krupa
vičius nebuvo pirmas, nė išim
tis, - jis tik pasiekė fantazijų 
karališką viršūnę.

Ir vis būdavo kalbama daž
niausia bendrybėmis — apie jos 
blaškymąsi, svyravimus, ken
tėjimus, nelaimingumą, pailius
truojant vienu kitu pokalbiu ar 
Įspūdžiu, kurių autentiškumo nie
kas negali patikrinti, ir lieka tik 
pasitikėti liudininkų sąžiningu
mu. Pasitikėti jų sugebėjimu per
manyti kultūrbolševizmo proble
mą, suprasti komunizmo ir jo san 
keleivių psichologiją ir reiški
mosi metodus, suvokti bolševiki
nio žmogaus "sielą" ir jo idėji
ni tflrĮ. Beskaitinėdamas salomė- 
jinihkų studijas, aš tokĮ pasitikė
jimą visiškai praradau.

Stambūs pasaulėžiūriniai lū
žiai, radikalūs politinių, dvasi
nių, religinių idealų pakeitimai, 
be abejo, kiekvienam rimtesniam 
žmogui yra skaudžios ir ilgiau 
trunkančios dramos. Ir katastro
fai {vykus, jo kentėjimų, svyravi
mų, naujų ieškojimų, naujų tikė
jimų ir nusivylimų, žaizdų giji
mo periodas dažniausia nėra 
trumpas. Salomėja nebuvo išim
tis, greičiau tipiškas ir visiškai 
žmogiškas tokios transformaci
jos pavyzdys.

Aišku, ji daug kentėjo, svy
ravo, blaškėsi, tvirtai tikėjo ir 
vėl kai kada turėjo suabejoti 
naujomis evangelijomis. Tuo la
biau, kad ji stengėsi būti išdidi 
ir vis imponuoti. Seniesiems pa
žystamiems ar savo aplinkos ar- 
timiausiems bendradarbiams ta
čiau ir pasiskūsdavo, kartais gal 
lyg slaptos paguodos ieškodama, 
dar dažniau dėl išrokavimo ir iš 
gudrumo.

"Visų tiltų ( praeit} sudegini
mas" yra tik skambi retoriška 
frazė. Gyvenime taip negali būti, 
{vairūs tilteliai lieka. Kartais 
juos pats degintojas vėl pasista
to. Ne syk| anoj pusėj pasiliku
sieji vis meta pontoninius liep
tus per upę.

O Krupavičius, kaip matėme, 
dabar pastatė tok| tiltą, kaip Gol- 
den Gate prie San Francisco...

Tie, kurie tebemato ir tebe
ieško Salomėjoje tik svyravimų, 
blaškymosi ir kentėjimų, be abe
jo, galvoja, kad bolševikas yra ir 
tegali būti tik toks, kaip karika
tūrose piešiami enkavedistai: 
stambiomis žiaunomis, pyktyje 
prašieptu veidu, su durtuvu ar 
revolveriu abiejose rankose. Ir 
kad jis negali būti kitoks, kaip 
tik kraštutinis fanatikas, visai li
guistas maniakas, vaikštantis su 
Markso, Lenino, Stalino, Chruš
čiovo bei sekančio diktatoriaus 
raštais ir kalbantis tik jų žodžių 
citatomis. Pasitaiko ir tokių, bet 
gana nedaug. Ir Salomėja pra
džioje tokia nebuvo, nebent kartą 
kitą gyvenime, tačiau savo "poe
zijoje" po 1940 metų ligi pat mir
ties jau itin dažnai.

šiaipjau daugumas žmonių yra 
sudėtingesni, žmogiškesni, lanks- 
tesni, sutalpiną įvairius jausmus 

PLANINGAS TAUPYMAS
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ir prieštaravimus. Argi to paties 
neparodytų kitas kraštutinis pa
vyzdys - sakysim, katalikų ku
nigai? Argi nežinome, kaip ir jų 
daugelis gyvenime vaidina, blaš
kosi, kenčia, net giliose abejo
nėse kankinasi ir intymumo ar 
silpnumo valandomis artimiau- 
siems draugams išsipasakoja sa
vo dideles bėdas, sunkumus, kon- 
fratrų kvailybes, savo ar savo 
viršininkų nusikaltimus? Bet ar 
tai jau reiškia, kad dėl to jie da
rosi Dievo ir Bažnyčios priešai, 
pasiryžę nusikratyti "prievarta
vimų" ir bėgti | "masonų šven
tyklas"? Nieko panašaus. Kai tik 
kyla rimti konfliktai, kur reikia 
aiškiai parodyti galutini savo ap
sisprendimą ir giliausius įsitiki
nimus, kone visi iki galo jie lai
kosi nustatytos linijos, užsidėtų 
įsipareigojimų ir giliausio tikė
jimo.

Pasaulyje dar yra stipriųir gar
bingų žmonių-visose tautose, vi
sose religijose, visose politinėse 
srovėse ir ideologijose, kurie tu
ri principus, tiki jais ir jų laiko
si, nežiūrint silpnybiųar trumpa
laikių suabejojimų. Leiskime 
jiems tokiais būti. Patikėkime, 
kad tokių žmonių dar yra. Suti
kime, kad tvirtų principų, savo 
akiratyje teisingų ir nuoširdžių 
nusistatymų laikomės ne tik mes 
vieni.

Salomėja priklausė ypatingai 
kategorijai, kuri sovietuose nuo 
daug seniau, buvo žinoma, varto
jama ir panaudojama — "neparti
niai bolševikai".

ši forma yra labai patogi 
abiem pusėm: kompartijai, kuri 
gali sakyti, kad štai jos darbus 
ir idėjas net nepartiniai remia, 
ir tiems, kurie nenori priklausy
ti partijai ir jos griežtai draus
mei, bet tokiu būdu išlieka sau
gūs ir gali naudotis sovietinio gy. 
venimo privilegijomis. Stalino lai
kais bet kurioje atsakingesnėje 
viešojo gyvenimo srityje tegalėjo 
Rusijoje reikštis tik šios dvi ka
tegorijos, - partiniai bolševikai 
ir nepartiniai bolševikai. Nedaug 
kas pasikeitė ir prieChruščiovo.

"Nepartinių bolševikų" katego
rija ypač buvo ir tebėra puoselė
jama užsienyje, buržuaziniuose 
ir fašistiniuose kraštuose. Nuo 
"liaudies frontų" gadynės ši stra
tegija ir taktika buvo tobulinama 
ir naudojama ligi visai meniško 
laipsnio. Ji priimtina komparti
jai ir idealiai patogi "neparti
niams". Saugesnė, teikianti visas 
galimybes bet kur insifiltruoti, 
išsilaikyti buržuazinėse politikos 
ūkio, mokslo, meno, kultūros in
stitucijose, spaudoje, radijo, fil
mų ar televizijos mediumuose. 
Pavojui ištikus, patogi apsiginti: 
mes ne bolševikai, partijai nepri
klausom, mes dirbam pa gal sąži
nę, mes atstovaujam pažangą, 
agrarines reformas,humanizmą, 
liberalizmą, laisvę, socialin| tei
singumą, giname žmogaus tei
ses ir t.t.

šiame laikmetyje ir šioje li
nijoje Salomėja visai gerai ir 
sklandžiai bėgo "per lūžtant} le
dą" ir net "diemedžiu žydėjo". 
Ji buvo naujų draugų pakankamai 

išlavinta, užtenkamai turėjo pati 
sveikos nuovokos, kaip elgtis, 
kaip kalbėtis su kitų pažiūrų žmo
nėmis, net su buvusiais draugais 
ateitininkais, kaip guostis, kar
tais atskleidžiant savo svyravi
mus, kančias ir išgyvenimus.

Nepamirština taip pat, kad per 
tą veik dešimtmet} visada kas 
nors arti sukosi jos draugų ar 
bendradarbių akiratyje: ar iš kom
partijos organų, ar šiaip koks 
partietis ryšininkas, jau nekal
bant apie ištikimus draugus tre- 
čiafrontininkus. Bernardas Bu
čas ją vedė ne našlaitę, bet su 
plačia "pasoga".

Būdama nepartinė bolševikė, 
Salomėja gal daugiau ir laisviau 
svyravo. Išskyrus nebent Draz- 
dauską, ir kiti trečiafrontininkai 
juk irgi buvo nepartiniai ligi 1940 
m. Bet ir kentėjo ji turbūt daug 
mažiau už partinius bolševikus.

Mūsų memuaristai iš tikrųjų 
yra labai šališki ir neteisingi, 
kai jie išgyvena tik Salomėjos 
smulkius dvasinius kentėjimus, 
pamiršdami, kad partiniams ko
munistams, būna dar sunkiau ir 
skaudžiau. Kompartija nėra kaip 
kitos partijos. Ji prilygsta dau
giau religinei institucijai. Na
riais priimami apmokyti, visaip 
išbandyti, užsigrūdinę ir tinka
mai pakrikštyti komunistai, da
vę priesaikas be diskusijų pasi
duoti partijos drausmei visam 
laikui. Gražiuoju išstoti iš kom
partijos beveik nebegalima.

Tad nariai yra suvaržyti, kie
tai laikomi ir... daug dėl to pri
kenčia. Už mažiausią hereziją 
partijos narys išbaramas ir turi 
ne kartą viešai atgailauti. Už di
desnę hereziją ar nepaklusnumą
- Sibiran, už didelę - kulka pakau
šiu, Jei užsienio kompartijose 
stinga priemonių tokiai discipli
nai Įvykdyti ir pavyzdingai kontro
liuoti narių išsiblaškymus, tai 
kompartija būna be svyravimų 
rūsti ten, kur ji valdo šalĮ.

Kiek tada biurokratijos, buku
mo, absurdų, generalinės linijos 
keitimų! Ir tu, vargšas žmogau, 
nemurmėk, prisitaikink, užgirk, 
vykdyk, nenukrypk nei "kairėn", 
nei "dešinėn", visada būk tokiame 
kurse, koks tuo metu reikalingas.

Ar manot, kad Sniečkus suPa- 
leckiu dėlto nėra daugprikentėję, 
prisirūpinę, pridrebėję? Juk jie 
irgi "myli Lietuvą", trokštų jai 
gero, norėtų laisvai čia statyti 
komunizmą, daugiau pasireikšti, 
protingiau mūsų šalies sąlygomis 
pritaikinti leninizmą. Bet negali, 
nes turi aklai klausyti Maskvos,
- ir klauso su stebuklingu lietu
viško vergo atkaklumu. Ar jiedu 
nebus vienintėliai, kurie komu
nistiniuose kraštuose išliko pa
stoviai priešakyje savo vietose 
per daugiau nei dvidešimt! metų.

Skaičiau jau du ar tris bandy
mus aprašyti, pvz., Justo Palec
kio "kentėjimus", "blaškymąsi" 
ir "svyravimus" 1940-41 metais. 
J| tada arti pažinoję, arti stovėję 
ar kartu dirbę asmenys vaiz
duoja, kaip tikrą "auką", - besi
blaškant}, svyruojant}, kenčiant}, 
nežinant} ką daryti, pakylant} pa- 
mišėliškon ekstazėn ar vėlkren-

• Dabartinis dividen
das 4! t'/,, išmoka
mas du kart per 
metus.

Vaizdai iš įvykusio New Yorke Santaros-Šviesos Federacijos suvažiavimo. Viršuje: prelegentas Al
gimantas Gureckas, sekretorė Giedrė Zauniūtė ir suvažiavimo pirm. Jurgis Valaitis. Apačioje suvažia
vimo dalyviai balsuoja. A. Grigaičio nuotrauka

tant} Į juodžiausią pesimizmą, - 
ir todėl kartais nusigeriant} ligi 
pamėlimo.

O kas iš to? šis "kankinys" ir 
šiandien tebesėdi, kur j} caras 
pasodino. Ir Į užsieni vėlesniais 
laikais tyčia vis išnešamos žinu
tės, kad jis didelis patriotas ir 
iš visų jėgų, kiek tik gali, sten
giasi lietuviams padėti, užtar
to...

Niekas dar nepasakojo ir nera
šė, kad dar artimesnis Salomėjos 
draugas Cvirka irgi nebuvo toks 
laimingas, kaip visiems atrodė 
ir pats rodėsi.

O jis irgi daug išgyveno ir pri
kentėjo per karą ir net prieš ka
rą pačiais laimingiausiais mėne
siais. Išvadavimas iš fašistinio 
teroro, pergalė, Lietuvos prijun
gimas prie Rusijos, komunizmo 
statyba nuo Palangos ligi Vladi
vostoko, - rodos, ko daugiau be
reikėjo, ko čia dar kankintis, ko 
bebijoti...

1 Bet jo pusbrolis, žinomas akto
rius ir rašytojas Garparas Velič
ka, prieš mirt} man kelis kartus 
ilgai pasakodavo savo anų laikų 
atsiminimus, vis ketindamas ku
rią dieną juos surašyti. Deja, mi
rė skubiai, tad šiandien tik aš be
galėčiau priminti vieną kitą aki
mirką.

Gasparas pasakojosi, kad Hit
leriui užėmus Klaipėdą, spruko 
jis iš tęn su visais draugais iš 
Klaipėdos dramos teatro grupės 
laisvon Lietuvon ir beveik beda r- 
biavo ligi bolševikų atėjimo. Ta
da | rugpiūčio mėnesi atvykęs į 
Kauną pas savo pusbroli C^įrką 
pasiklausinėti, kaip čia kas dabar 
yra, kas daryti. Pusbrolis, jau 
persikėlęs | bankininko Vailokai
čio rūmų salonus, atrodęs labai 
šauniai, linksmas,drąsus ir labai 
jam malonus. Viską piešė švie
siausiom spalvom. Gasparas tada 
nusprendęs paklausti, ar nepadė
tų jam vėl Jsitaisyti teatre. Ypač 
j| traukęs Vilniaus naujasis dra
mos teatras.

"Ir gerą argumentą tada jam 
sugalvojau", pasakojo Gasparas. 
"Matai,'Klaipėdos teatre aš vis 
tegaudavau antraeilies, menkas 
roles. Trukdė man iškilti. Taigi, 
sakyk, kad aš buvau visą laiką 
smetoninio rėžimo skriaudžia
mas, ir kad dabar liaudies valdžia 
man turėtų duoti daugiau progos 
pasireikšti jos labui"...

Pusbrolis Cvirka tada staiga 
surimtėjęs, ėmęs krapštyti pa
kauši ir nervuotis. "Gasparai, 
aš tau viską padarysiu, ką tik 

galėsiu, tu to esi nusipelnęs. 
Bet sunku, labai sunku. Pasaky
siu paslapt}: tavo popieriai nė
ra visai švarūs. Girdėjau, kad 
yra skundų ir prieš tave. Žydai 
nepatenkinti. Sako, tu Klaipėdos 
radiofonui rašydavai fašistiškus 
vaidinimus, vis už nacionalizmą 

ir panašiai. O vieną buvai para
šęs apie lietuvius verslininkus 
ir ten įžeidžiančiai prikalbėjai 
prieš žydus. Kažkas Įsidėjo ir 
to tau negali dovanoti. Nelengva 
bus, broleli, bet aš vistiek bandy
siu. Aš irgi bijau žydų. Niekad 
tu negali žinoti,koks mauša pa
kiš koją ir už ką, ir tu būsi žu
vęs pačiu gražiausiu laiku, ka
da istorija Į mus žiūri tiesiai 
veidan ir šaukia darban. Tu, Gas
parai, matyt, dar nepažĮsti žydų. 
Aš dabar pamačiau, ką tai reiš
kia"...

Veličkos pasakojimu, viskas 
pasibaigė taip, kaip buvo pra
šyta.

Tačiau viskas buvo tiesa, ką 
Cvirka kalbėjo ir dėl ko pats 
bauginosi. Cvirka nebuvo prieš 
žydus, jis buvo geras ir nuošir
dus bolševikas, bet bijojosi savo 
didžiausio priešo-aštraus liežu
vio ir begalinio plepumo. Jis 
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mėgdavo privačiuose, draugiš
kuose pasikalbėjimuos pajuokti 
žydus, pašiepti jų ydas bei kai 
kuriuos "nacionalinius bruožus", 
ir dabar bijojosi, kad tuo galė
jęs ką ižeisti. O ar daug tu da
bar pašvilpsi, jei žydai užsima
nys atkeršyti ir j| nutrauks nuo 
pažangiųjų rašytojų vado aure- 
oliškos puotos stalo? Gi Velička 
tikrai buvo parašęs Klaipėdoje 
vieną radijo vaidinimėlj apie 
lietuvius verslininkus, taigi, 
"prieš žydus".

Velička buvo priimtas | Vil
niaus dramos teatrą, ir režisie
rius Romas Juknevičius pirmą 
kartą jo sceniniame gyvenime da
vė jam didelę rolę... rusiškoje 
pjesėje. Vis dėlto Gasparas tų 
metų teatriniais nuotykiais bu
vo patenkintas. "Geri buvo laikai 
Darėm, ką galėjom ir kas rei
kėjo. Bet apie žydus aš nuo to 
laiko nė mur-mur! Cvirka taip 
prigąsdino, kad pats ėmiau bijo
ti"...

Skaityk ir platink 
DIRVĄ
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Pirmasis karo krikštas
IŠ NIDOS IŠLEISTOS ANTANO ŠUKIO KNYGOS "DU MEDINIAI IR TRYS 
GELEŽINIAI KRYŽIAI" - ATSIMINIMAI IŠ LIETUVOS NEPRIKLAUSO

MYBĖS KOVŲ 1919 - 1921 METAIS

Žiema buvo gana šalta, daug 
prisnigta. -Apmokymas vyko visu 
greitumu, nepaisant, kad apranga 
buvo labai menka. Iš tikro apran
ga buvo tokia, kokią kas turėjo. 
Uniformą sudarė kepurė, diržas 
ir šovininės. Vasario mėnuo pra
ėjo naujus savanorius priiminė
jant ir sudarytuosius kariuome
nės dalinius apmokant. Iš ryty 
sklido aliarmuojančios žinios, 
kad bolševikai iš visų pusiy artė - 
ja Kauno link. Taip pat pasiekė 
žinia, kad Lietuvos pavergėjai 
artėja | Kėdainius, Jiezną ir Aly 
tų.

Kovo mėnesj vieną dieną pra
dėta organizuoti rinktinė iš Kau
no ir Aukštosios Panemunės įgu
lų puolančiam, priešui atremti. 
Pagrindinė priešo vora slinko iš 
Vilniaus pro Trakus, Aukštadva
ri ir pasiekė Jiezną. | rinktinę 
buvo priimami tik tie savano
riai, kurie turėjo bent šiek tiek 
pakenčiamus batus. Kurie dė
vėjo klunipes ar dipkas, | rink
tinę nebuvo priimami, nors ir bū
tų buvę vieni pirmųjų ir turėję 
daugiau karinio patyrimo ir 
išėję apmokymą.

Kareiviai veržte veržėsi | mū
ši ir niekaip negalėjo suprasti, 
kad dėl blogos avalynės nelei
džiama eiti Lietuvos priešų muš
ti. Kurie pateko | rinktinę, tie 
buvo labai patenkinti ir linksmi. 
Netrūko nemaža ir tokių atsiti
kimų, kai buvo mokama po ke
liasdešimt markių tam, kuris 
sutikdavo pasilikti ir užleisti vie
tą nepriimtajam | rinktinę. Taip 
tai savanoriai veržėsi | mflš| su

Schaefer yra alus, kuri privalote turėti, 
jei turite daugiau, nei vieną.

Kai esate ištroškęs, pirmas šaltas 
alus — bet kuris šaltas alus — 
ragaujamas su pasigėrėjimu.

Bet vėliau, su antru stiklu, ir 
trečiu, kaž ko pasigendate. Kaž 
kaip jaučiasi nusivadėjimas.

Bet Schaefer yra skirtingas.
Malonumas geriant Schaefer 

niekad nepranyksta po stiklo ar 
dviejų.

Net troškuli nuraminus, Schae
fer vistiek lieka šviesus ir stiprus.

Tai yra kokybė, išskirianti 
Schaefer nuo kito gero alaus. 
Žmonės kalba, kad stiprus, šal

tas, auksu šviečiqs Schaefer 
suteikia tq patį pasitenkinimą 
šaltq stiklo po stiklo ragaujant.

Jie ištikrųjų turi pirmojo alaus 
malonumq, jis liks ragaujant visq 
turimq alų.

Taigi, kodėl neišbandyt: 
Schaefer?

Sekanti kartq, kai eisit apsi
pirkti, pasiimkite šešių bonkų 
dėžutę ar dvi.

įsitikinkite patys, kodėl Schae
fer vadinasi alum, kurį privalai 
turėti, jei turi daugiau, kai vienq. Schaefer Breweriet, New York and 

Albany, N. Y., Baltimore, Md.

Lietuvos priešais bolševikais.
Kai rinktinė jau buvo sudary

ta, visa uniformuota, prieky grie
žiant pulko orkestrui, pražygia
vo kareivinių rajoną. Panemunės 
miesteliu palydėjo tūkstantinė ci
vilių ir karių minia. Žygiuota ne 
per Šančius, bet Panemunės plen
tu pro Napoleono kalną išeita į 
Aleksoto - Garliavos plentą.

Rinktinė buvo apginkluota 1880 
metų vokiškais šautuvais, o kul
kosvydžių visai neturėjo. Jai va
dovavo buvęs Krašto Apsaugos 
viceministeris karininkas Zas- 
kevičius. Jis turėjo rankini kul
kosvydi, ir tai buvo vienintelis 
sunkesnis ginklas rinktinėje.

Rinktinė išžygiavo pro Gar
liavą ir pasiekė Prienus, o tuo 
tarpu Alytaus daliniai pasiekė 
Punią. Sekančios dienos rytą Prie 
nų ir Punios rinktinės išžygiavo 
Jiezno kryptimi, kur buvo divizi
jos dydžio pagrindinės bolševikų 
jėgos. Kautynės |vyko prie pat 
Jiezno, ir jos buvo labai kruvi
nos. Bolševikai giliu sniegu puo
lančius savanorius apšaudė ke
turiais kulkosvydžiais iš bažny
čios bokšto ir iš visų pastatų. 
Savanoriai puolė labai smarkiai 
ir drąsiai, leisdamiesi net iki dur 
tuvy kautynių, bet Jeizno užimti 
ne|stengė, nes nebuvo tinkamai 
apmokyti durtuvių kautynėms ir 
turėjo pasitraukti. Puolimas ir 
pasitraukimas davė didelių nuo
stolių: žuvo keletas karininkų ir 
daug kareivių. Nors ui buvo pir
mos ir nepasisekusios kautynės, 
tačiau kareiviai nenustojo ūpo ir 
nepakriko. Rinktinė tvarkingai 

pasitraukė atgal ir apsistojo 
postovio Birštone ir Prienuose. 
Dvi dienas pailsėjusi ir gavusi 
pastiprinimo keturias patrankas 
iš Kauno, išvyko vėl iš naujo pul
ti.

Rinktinė už Birštono išėję į 
plentą ir sustojo. Tada pro rink
tinę pravažiavo keturios vokie
čių patrankos. Kareivių ūpas la
bai pakilo. Noras buvo ko grei
čiau atsikeršyti už aną dieną. Vi
sų lūpos tą pat| kartojo: "Dabar 
tai jie gaus". Patrankos važiavo 
priekyje, mes ėjome iš paskos.

Kai atžygiavome į Alytaus-Jiez~ 
no plentą, patrankos užėmė pozi
ciją pušynėlio priedangoje. Rink
tinė nužygiavo plentu iki Verby- 
liškių kaimo, | Verknės upės 
slėn|. Verknės paupiu išsidėstė- 
me | viln|. Kai viskas buvo su
tvarkyta, išgirdome komandą: pir
myn. Kai tik iškopėme iš upės 
slėnio ir pasiekėme aukštumą, 
trenkė pirmoji patrankų salvė.

Sis puolimas bolševikams bu
vo visai netikėtas. Kai tik mūsų 
kuopos perėjo | puolimą ir arti
lerija trenkė pirmąją šūvių sal
vę, bolševikai tuojau pat pakriko. 
Patrankų šūviai išvien aidėjo, ir 
ties Jieznu nuolat žybčiojo šrap- 
nėliai ir sukosi vis nauji baltų 
dūmų kamuolėliai. Pėstininkai 
taip greitai ir smarkiai puolė, kad 
bolševikai paliko sandėlius ir 
amuniciją ir jų lėktuvas nespė
jo pakilti ir buvo sveikas paim
tas. Tai buvo pirmas šios rū
šies karo grobis ir tuo pačiu pir
mas Lietuvos aviacijos lėktuvas.

Sumušti bolševikai pasitraukė

Nauja Castro uniforma...

pro Stakliškes Trakų - Vilniaus 
kryptimi. Tai buvo pirmas skau
dus smūgis vyriausioms bolše
vikų pajėgoms, kurios norėjo už
imti Kauną ir visą Lietuvą. Tuo 
ir pasibaigė mūšis ties Jieznu. 
Tai buvo pirmos didesnio masto 
kautynės, kuriose dalyvavo ir ar
tilerijos baterija. Jaunai, vos be
sikuriančiai Lietuvos kariuome
nei artilerijos dalyvavimas kau
tynėse turėjo nepaprastai didelės 
|takos, nes pėstininkai nepap
rašai pasitikėjo jos parama kau
tynių lauke; tokios paramos vi
sada buvo laukiama su didžiausiu 
pasitenkinimu.

2 pėstininkų pulko I batalio
nas pasiliko Jiezno-Stakliškių ra
jone. 1 pėstininkų pulko kuopos 
grjžo | Alytų — savo buveinę. 
Taip pat iš Kauno ir Aukštosios 
Panemunės prikomandiruotieji 
grižo | savo dalis.

Karužų mokykloje apmokymas 
buvo vykdomas ypač rūpestingai, 
prikomandiruojant dar du kari
ninkus, dėl to dabar jau buvo iš 
viso penki karininkai.

Tada vokiečių kariuomenėje 
(Šančių įguloje) prasidėjo stip
rus spartakininkų judėjimas. 
Spartakininkai, kaip komunistai, 
neapkentė Lietuvos kariuomenės 
kuri kovojo prieš komunizmą. 
Dažnai tekdavo nakt| visiems 
nemiegoti ir laukti užpuolimo. 
Dėl to tam tikra dalis mokyklos 
būdavo užėmusi pozicijas lauke, 
o dalis kitų pasiruošę laukdavo 
salėje. Likusieji miegodavo lo
vose, bet pilnoje kautynių apran
goje, kad prireikus galėtų kiek
vienu metu atsidurti tuoj reikia
mose vietose.

Kovo mėnesi karužų mokyklai 
buvo išduota uniforma. Uniforma 
buvo vokiška. Tokią dėvėjo vo
kiečių kaizerio kariuomenės 
daliniai. Uniformą sudarė: pės
tininkų švarkai su ilgomis kel
nėmis ir kavalerijos milinės, 
kurios buvo apsiūtos geltonais 
apvadais. Ta pačia proga vokie
čių 88 metų šautuvai buvo pa
keisti | 98 metų jų pėstininkų 
šautuvus. Taip pat buvo išduoti 
du rusiški sunkieji Maksimo kul
kosvydžiai. Jautėmės labai ge
rai, gavę naujas uniformas ir 
naują apginklavimą.

Dar prieš Velykas buvo Įsteig
ta Karo mokykla. Iš Karužų mo
kyklos buvo perkelta | Karo mo
kyklą apie 30 karužų. J Karo mo
kyklą buvo siūloma pereiti vi
siems tiems, kurie buvo baigę 
keturias gimnazijos klases. Kai 
kurie susilaikė.

KALĖDINĖ DOVANA 
CHRUŠČIOVUI. . .

Kalėdinis 20 dol. vertės siun
tinys buvo pasiųstas iš Amerikos 
| Sov. S-gą "draugui" Chruščio
vui.

Pabėgėlis čekas A. Zajdlik su 
savo draugu J. Petr, abu iš Chi
cagos, bediskutuodami pasikeiti
mus sovietljoje, nusprendė pa
siųsti buv. premjerui standartini 
maisto siuntini. Jiems rūpėjo su
žinoti Chruščiovo likimas ir ga
vus pakvitavimą, kad siuntinys 
įteikus, bus žinomas ir jo dabar
tinis adresas.

Neturėdami tikslaus Chruščio
vo adreso, pasiuntė jo vardu į 
Kremlių. Siuntė per Cosmos Par- 
cel agentūrą.

Prieš kelias savaites Cosmos 
pranešė, kad Rusijos {saigos 
siutinio nepriėmė, nes netikslus 
gavėjo adresas ir todėl pinigai 
grąžinami.

Bet pabėgėliai nepasidavė — 
jie parašė | Sovietų ambasadą 
Washingtone prašydami pagelbė-

SPAUDOS PROBLEMOS
MŪSŲ PASTOGĖ diskusinia

me straipsnyje apie lietuvių 
spaudos problemas lapkričio 9 d. 
rašo:

Kitam atrodytų, kad mes visai 
jokių spaudos problemų neturi
me: laikraščiai pasirodo regulia
riai, niekas jais perdaug nesi
skundžia išskyrus leidėjus ir 
karais redaktorius.

Tačiau iš tikrųjų padėtis yra 
visai kitokia. Gyvendami norma
lius taikos laikus galėtume pagal
voti, kad ir mūsų spauda leidžia
ma normaliomis aplinkybėmis. 
Bet iš tikrųjų mūsų dabarties 
spauda išeina ypatingai nenor
maliomis sąlygomis. Zod| "nor
malu" norisi suprasti įprastine 
forma: kaip spauda grindžiama 
bizniu. Tiek savu laiku Lietuvo
je, tiek ir visur kitur pasaulyje 
laikraščių variklis yra pinigas. 
Gi mūsiškė lietuviška spauda pir
moj eilėj remiasi autiečių ide
alizmu: tautiniu idealizmu vado
vaudamiesi mūsų tautiečiai ją pre - 
numeruoja, išlaiko. Lygiai to pa
ties idealizmo skatinami leidėjai 
imasi sunkaus darbo ją leisti, re
daktoriai ir žurnalistai prirašyti. 
Kiaip sakant, jei kia spauda lai
kosi samdymo principu (samdomi 
ne tik redaktoriai ir visas per
sonalas surištas su laikraščio 
leidimu, bet ir bendradarbiai, 
reporteriai, korespondenai, gi 

ti gauti Chruščiovo tikslų adre
są.

Ko gero negaus nei adreso, nei 
Nikia siuntinio šventėms.
VALYMAS IŠ PAGRINDŲ

Nuvertus Nikitą nuo pjedesalo, 
virsta ir jo favoriai.

Buv. Izvestijų redaktorius Ad- 
žubejus, Chruščiovo žentas, ne 
tik neteko šiltos vietelės, bet iš- 
mesas iš kompartijos.

Kijevo operos baleto direkto
rius Gregor Gonar, kiusjožen- 
us, bet mažiau reklamuotas, 
gruodžio pabaigoj turėjo vykti su 
gastrolėmis | Pa ryžių su visa ba
leto trupe.

Prancūzijos valdininkai ėmė 
tikrinti sovietų ambasadoj atvyks- 
ančiųjų sąrašą ryšium su pra- 
matyais priėmimais jiems atvy
kus. Iš pasiuntinybės buvo pasa- 
kyu, kad nelauktų Gonaro. Kul
tūros reikalams attache pareiš
kė: "Draugas Gontar yra labai 
gabus ir puikus žmogus, bet mes 
nežinome ar jis atvyks. Jo svei- 
kaa leidžia mums tuo abejoti". 

Kas tik turi gerą skonj 
Viską perka pas Lieponį!

Lietuvių Prekybos Namai
FURNITURE CENTER, INC.

Vienintelė lietuvių prekybos įmonė Amerikoje, 
parduodanti importuotus ir vietos fabrikų baldus, 
kilimus, namų įrengimus; televizijos ir Hi-Fidelity 
bei Stereo aparatus. Be to, pardavinėja baldus biznio 
įstaigoms, vasarvietėms, moteliams ir viešbučiams. 

Dovanai sudaromi specialistų dekoratorių planai.

FURNITURE CENTER, INC., ČIKAGOJE 
6211 So. Western Avė., Marųuette Parke 

Tel. PRospect 8 - 5875 
3207 "So. Halsted St.. Bridgeporte

Tel. VIctory 2-4226
Abi krautuvės atidarytos pirmad. ir ketvirtad. nuo 
9 vai ryto iki 9 vai. vakaro, kitomis dienomis nuo 9 
vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 12 vai. 
iki 5 vai. atidaryta tik Marųuette Parko krautuvė.

atsitiktiniams bendradarbiams^ 
už jų patiektus specifinius straips 
nius išmokami gana riebūs hono
rarai), ai lietuviškoji spauda 
grindžiama autiečių malone: 
malonė skaitytojo, kad jis liet, 
spaudą prenumeruoja, malonė 
bendradarbio, kad jis karus nuo 
karto dar parašo, šitas bruožas 
ypatingai yra slidus: ras ką nors 
skaitytojas nepalankaus laikraš
tyje jam ar jo pažiūrai, jis mes 
tą laikraštj^arašys ką nors bend
radarbis ir jeigu redaktorius su
abejojęs jo straipsnio tinkamumu 
nejdės arba |dės tok| straipsnį 
daugiau ar mažiau pritaikęs 
spausdinimui, bendradarbis už
sigavęs mes rašęs ir jo nepri
sišauksi. Kitaip sakant, tokiose 
sąlygose tiek leidėjas, tiek re
daktorius darosi visiškai priklau
somi nuo skaitytojų ir bendra
darbių: leidėjas uikosi prie skai
tytojų, kad jo leidžiamas laik
raštis būtų kiek galint palankes
nis skaitytojų nuottikoms, lygiai 
ir daugeliu atvejų bendradarbiai 
kėsinasi sėsti | redaktoriaus kė
dę ir j| komanduoti.

Antras labai reikšmingas ir 
būdingas mūsų spaudai faktas yra 
stipraus užnugario neturėjimas. 
Kaip jau minėta, idealisai tau
tiečiai savo laikraštj skaito, ide
alistai j| prirašo. Tuo tarpu per 
ilgesni laiką us idealizmas sve
tur gyvenant pas kiekvieną grei
čiau ar lėčiau blėsta, o tuo pa
čiu silpnesnieji atkrina. Papil
dymų nėra. Ir aip mūsų spauda 
artėja prie liūdnos pabaigos. Ge
rai dar, kad vyresniuosiuose sa
vo spaudos troškulys tebėra gy
vas. Remtis jaunąja karą mūsų 
sąlygomis neįmanoma: pasižiū
rėkime savo tarpe: kiek jaunųjų 
ar tai šeimoj, ar jau išėjusieji 
ir svarankiškai gyveną, kiek jų 
pasiilgsta lietuviško laikraščio? 
Rezultate būtų labai mažas pro- 
cenas. Kiti sakosi neturi ko 
lietuviškoje spaudoje ieškoti, ki
tiems sunkiai paskaitomas, dar 
kiti visai nemoka lietuviškai skai- 
tyti. Tokiu būdu dabartinė mū
sų spauda remtis jaunąja karą iš 
viso negali.

Dar vienas keisas mūsų ar
pe dalykas: tuo arpu visi esame 
kupini idealizmo, tačiau as ide
alizmas kartais peržengia ribas, 
ir mes patys savo viduje dras- 
komės savaip suprasdami tą ide
alizmą. štai dėl ko ir mūsų spau
da nuo to kenčia: mes skylame 
savo arpe ir skaldome tą pačią 
spaudą.
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KAIP AŠ MASKVOJE STUDIJAVAU
Kanada ir Sovietų Sąjunga, pa

gal sudarytą sutartį pasikeitė 
pirmais trim studentais. Vienas 
iš šių Kanados studentų ,26 m. a. 
literatūros studentas Liubo Maj- 
hanovič, kuris daba r Toronto uni
versitete specializuojasi slavų 
skyriuje ir gerai žino rusų kal
bą, pasirinko 20 amžiaus litera
tūrą. Grįžęs po Maskvoje pra
leistų 10 mėnesių, jis pasakoja 
savo {spūdžius Kanados laikraš
čio The Telegram bendradarbiui.

Rusų studentai Maskvos uni
versitete tvirti matematikoje ir 
fizikoje, tačiau l^bai silpni so
cialiniuose moksluose. Jų isto
rijos vadovėliai kasmet perdir
bami iš naujo, ir studentai ui 
žino. Psichologijos, sociologi

SIUNTINIUS I LIETUVĄ, TAIP PAT IR MAISTĄ 
SIUNČIA

licenzijuota lietuvių įmonė, registruota 
U. S. Department of Justice

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP.

Marąuette Gift Parcels Service 
3212 So. Halsted St., Chicago, III. 60608 

Tel. CA 5-1864
2439 West 69 St. ir 2608 West 69 St.
Chicago, III. 60629. Tel. WA 5-2737 

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų 
Lietuvoje pageidaujamų prekių PAPIGINTOMIS 

KAINOMIS.
Akordeonai, siuvamos mašinos, skalbimo mašinos, 
automobiliai, pianinai, motociklai iš Europos ir Sov. 

Sąjungos sandėlių.
Vedėjai E. & V. Žukauskai

Dail. Romualdas Kuprevičius su žmona prie savo kūrinių.

Tinkami rūbai duoda 
gerą savijautą
DĖMESIO

Pas mus Jūs rasite vyrų pasaulį! — Mes 
aprengsime Jus nuo galvos iki kojų.

Puikiausias pasirinkimas geriausių gaminių 
vyrų aprangai.

BOTA N Y „500" kostiumai ir paltai, 
MANIIATTAN marškiniai, 
I.EE ir DISNEY skrybėlės. 

Krautuvėje Jūs laukiami 
kasdien, 

o sekmadieniais 
nuo 10 iki 4 vai.

H. Seigan
VYRIŠKU RŪBŲ IR BATŲ KRAUTUVĖ

4630-32 S. Ashland Avė., Chicago 9, III. Telef. YA 7-1272 
čia gausite geras prekes pigesne kaina ir ilges

niam išsimokėjimui be nuošimčių!
Mandagus patarnavimas lietuvių kalboje.

jos ir filosofijos studijos neiš
vystytos, nes šiose srityse telpa 
pažiūros, kurios neatitinka ko
munistų programai. Pasirodo, 
kad jaunuoliai Maskvoje studijuo
ją psichologiją, niekad nėra gir
dėję apie Sigismundą Freudą, li
teratūros studenui nėra skaitę 
Albert Camus, o studijuoją dra
mą, nežino Tennesee Williams 
vardo.

Liubo Majhanovič Maskvoje 
registravosi trims kursams. Uni
versiteto užsienio reikalų biu
ras jam paskyrė du studijų už
vaizdas, davė galimai geriau
sią gyventi paulpą, sutvarkė ru
sų kalbos pamokas, kur dėsto 
specialiai užsienio studenums 
mokyti parengtos mokytojos ir

DIRVA

padėjo pasiekti geriausius Jo pa
rinktos srities specialistus. Bet 
gyvenimas ir studijos Maskvoje 
suteikę jam daug staigmenų. Pir
mučiausiai, kad patekti į univer
siteto pastatą, jis kiekvieną kar
tą turėjęs parodyti specialų pa
są su nuotrauka ir daugeliu įvai
rių datų. Nors universitetas mil
žiniškas, dar kiek didesnis už 
Toronto universitetą, pasų paro
dymas kiekvieną kartą privalo
mas visiems studentams.

Literatūros fakultetas patal
pintas Maskvos centre, sename 
pastate, kuris paskutinį kartą bu
vo remontuotas po Napoleono in
vazijos. "Toks jis ir atrodo", 
prisimena Liubo. Primityvi ka
nalizacija, siauros ir perpildy
tos patalpos, visuomet arba per 
šaltos ar per karštos. Profeso
riai savo privačių kabinetų netu
ri, užtat bendrose susitikimo pa
talpose visuomet ilgiausios stu
dentų eilės. Fakultetui pažadė
tas naujas pastatas, bet mažai 
vilties jo artimiausiu laiku su
laukti.

Liubo nustebintas studentų el
gesiu. Dienos meto paskaitos bu
vę nepaprastai triukšmingos. ir ' 
jau pirmą dieną viena studentė 
išvaryta iš auditorijos. Studentai 
visą laiką nenutraukę savitarpių 
pašnekesių ir nekreipę į lektorius 
jokio dėmesio. Lygiai taip pat ir 
profesoriai ignoravę studentų iš
daigas. "Nedaugelis mūsiškių, ku
rie tikrai buvo užinteresuoti iš
klausyti paskaitas(turėjome susi
gūžti pačiame priešaky, kad iš
girdus profesorius" — pasakoja 
Liubo. "Dauguma kitų studentų, 
žinodami, kad reikalingą medžia
gą jie ras knygose, visai nesis
tengė klausyti."

Lektoriai tiktai labai retai dė
vėję baltus marškinius ir kak
laraiščius. Lygiai tokią pat lais
vą aprangą turėję ir studentai. 
Priešingai dieninėms paskaitoms, 
labai vertingi buvę vakariniai se
minarai, tačiau tie prasidėję la
bai anksti ir pasibaigę jau po 90 
minučių. Sovietai studentai netu- • 
rį daug namų darbo, kuris prak
tiškai ir neįmanomas, gyvenant 
penkiems studentams viename

KADA SVARSTAI
APIE SIUNTIMĄ
DOVANU

Jūsų draugams į U. S. S. R., pasirink saugiausią kelią:
1. Nutark, ar nori siųsti siuntinį iš čia, ?r užsakyti, kaip 
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3. Jsitikink, kad toji firma samdo patyrusius tarnautojus 
Jūsų užsakymams tvarkyti.

4. Patikrink, ar toji firma yra oficialiai įgaliota.
fi. Ieškok firmos, kuri šios srities biznyje jau veikia dau
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kambaryje.
Maskvos universitete nėra nei 

įstojamojo mokesčio, nei moks- 
lapinigių. Knygų studentą i taip pat 
neperka, bet studijų metu pasisko * 
liną iš universiteto bibliotekos. 
Užsienio studentų skaičius sie
kia 3,000, iš jų 70 nuoš. komu
nistų. Maždaug trečdalis yra ira
kiečių, kurie, po režimo pasikei
timo jų krašte jau neberizikuoja 
į ten grįžtu Prancūzų valdžios pa
remtieji ir komunistų partijos at
siųstieji studentai randasi amži
noje "karo padėtyje", ir vieni ki
tus kolioja "robespjerais" ir "na- 
poleonais".

Kaikurle užsienio studentai, 
ypač italai, atvažiuoja į Maskvą
4-5 metų studijoms ir gali par
važiuoti namo atostogų tiktai kar
tą J metus. Tų 10 mėnesių laiko
tarpy, kuriuos Liubo praleidęs 
Maskvoje, iš Sovietų Sąjungos iš» 
tremti du anglų studentai: vienas 
už "nedraugišką" propagandą ir 
spekuliaciją, kitas už tai, kad ne
va prikalbėjęs vieną sovietų mo
terį apleisti Sovietų Sąjungą. Bet 
Liubo tvirtina, kad šie apkaltini
mai buvę sugalvotu

Jam buvę leista dirbti garsio
sios Lenino bibliotekos patalpoje 
Nr. 1, kuri neprieinama net kiek
vienam profesoriui, bet tiktai 
universitete© skyrių vedėjams, 
sovietų akademijos nariams, 
ypatingai žymiems asmenims ir 
parinktiems užsienio studen

tams. Visos kitos patalpos per
pildytos ir daugumoje jų vienu 
metu dirba 800-900 studentų.

"Lenino bibliotekoje gerai dirb
ti, tiktai pagal mūsų standartus 
ji labai lėta," pasakoja Liubo. Stu
dentams neleistina ieškoti po len
tynas ir vartyti knygų, bet kiek
viena knyga turi būti užsakyta per 
nustatytus "kanalus". Norint gau
ti kokią knygą, reikia laukti ma
žiausiai dvi valandas, tačiau 
Majhanovičiui ir kitiems privile
gijuotiems buvo leista knygas už. 
sisakyti telefonu. Taip pat skubus 
fotokopijavimas ten visai sveti
mas dalykas. Kad padarytifotoko- 
piją arba mikrofilmą, reikalinga

NEEILINIS SAVAITGALIS 
CLEVELANDE

Padėkos Dienos savaitga
lyje, lapkričio 26-29 dd. Cle
velande vyksta Amerikos ir 
Kanados Ateitininkų Sen
draugių Sąjungos konferen-, 
cija. Laukiama virš šimto 
atstovų iš kitų Amerikos 
miestų, neskaitant gausaus 
būrio Clevelando ateitinin
kų.

šalia darbo posėdžių, 
skirtų ateitininkų reika
lams apsvarstyti, konferen
cijos programa turi ir tokių 
punktų, kurie bus įdomūs ir 
vertingi platesnei Clevelan
do lietuvių visuomenei. Į 
tas dalis ASS centro valdy
ba ir Clevelande veikiantis 
rengimo komitetas maloniai 
kviečia visus Clevelando 
lietuvius.

Ypatingai verta dėmėsią 
konferencijos dalis yra 
prof. J. Ereto paskaita 
"Dvidešimtmetis išeivijoje 
— prasmė ir uždaviniai”. 
Prof. Eretas lietuviams pri
statymo nereikalingas. Di
namiškas, gilus mąstytojas, 
lietuviškam gyvenimui pa
čius kūrybingiausius savo 
gyvenimo metus atidavęs, 
prof. Eretas palies vieną 
jautriausių šiandienos te
mų. Paskaita bus lapkričio 
27 d., 8 vai. vak.

Nemažiau naujas Cleve
lando kultūriniame gyveni
me įvykis — literatūros va
karas, įvyks šeštadienį, lap
kričio 28 d., 7:30 vai. vak. 
Jame savo kūrybą skaitys 
A. Baronas, K. Bradūnas, 
J. švabaitė ir J. Jankus. Po 
programos — vaišės ir šo-

šešių savaičių.
Susipažįstant arčiau su sovietų 

studentais, tie pasidarę vis atvi
resni ir jis turėjęs progos su
sipažinti su sovietų jaunuolių pa
žiūromis J Vakarų pasaulį ir 
priežastimis, kurios suteikę klai
dingas pažiūras apie Kanadą, 
JAV ir jų pačių gyvenimo būdą 
ir lygį. Vis dėlto, dažnai atsi
rasdavo naujų klausimų ir Liu
bo įsitikino, kad čia jis yra 
Vakarų visuomenės reprezen
tantas. Eug. Pš.

1964 m. lapkričio 2o d.

kiai. Bilietus galima įsigyti 
Spaudos kioske ir prie įėji
mo.

Sekmadienį, po iškilmin
gos sumos, kurią laikys ir 
pamokslą sakvs svečiai ku
nigai, įvyks iškilmingas už
daromasis posėdis - akade
mija, kurios metu paskaitą 
skaitys ASS pirm. prof. Pi- 
kūnas, žinomas lietuvis 
mokslininkas ir visuomenės 
veikėjas.

Visa konferencija vyks 
šv. Jurgio lietuvių parapi
jos salėje.

Ateitininkai sendraugiai, 
jau nuo nepriklausomos 
Lietuvos laikų lietuviškaja
me gvvenime vaidino ir te
bevaidina neeilinį vaidmenį 
įvairiose srityse. Tiek poli
tikoje, tiek švietime, tiek 
literatūroje, tiek dabar lais
vinimo darbe ar bendruo
menėje — visur ateitininkų 
sendraugių pėdos yra giliai 
įmintos. Todėl ir šis savait
galis Clevelande bus neeili
nis netik vietos ateitinin
kams, bet ir visai gražiajai 
mūsų kolonijai. Visi lietu
viai todėl dar kartą malo
niai kviečiami minėtuose 
parengimuose gausiai daly
vauti. ajk

COLUMBUS

DAIL. ROMUALDO 
KUPREVIČIAUS KŪRI
NIŲ PARODA COLUM

BUS BIBLIOTEKOJE

Dail. R. Kuprevičius, ne
žiūrint, kad dar ne taip se
niai atsikėlė gyventi į šį 
kraštą iš Argentinos ir tu
rėdamas įsipareigo j i m u s 
kasdieniam gyvenimui, su
gebėjo atidaryti savo kūri
nių parodą Columbus mies
te, Ohio sostinėje. Paveiks
lai, kurių viso yra 32, su
kurti aliejiniais dažais ir 
akvarelė. Paroda daro ma
lonų įspūdį ir gausiai lan
koma amerikiečių. Ji ran
dasi miesto bibliotekos rū
muose, Grant St. Atidaryta 
nuo 9 v. ryto iki 9 v. vaka
ro, išskyrus sekmadienius.

(aj)
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L, .
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
LIETUVOS KARIUOME

NĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

Primename ramovėnams 
ir Clevelando lietuvių vi
suomenei, kad Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo 46 me
tų sukakties minėjimas 
rengiamas šeštadienį, lap
kričio 21 d., 7 vai. vak. šv. 
Jurgio lietuvių parapijos 
salėje. Minėjimą pradėsime 
malda, himnais ir žuvusių 
pagerbimu. Pagrindinę kal
bą pasakys gen. K. Tallat- 
Kelpša.

Bus puiki ir įdomi meni
nė programa. Dramos stu
dijos vad. VI. Brazulis pa
ruošė montažo eskizą "Liū
dime ir ilgimės”. Jį išpildys 
Šv. Kazimiero lituanistinės 
mokyklos mokiniai. Cho
rams ir akordionams vad. 
J. Kazėnas, tautiniams šo- 
įiams — J. Kavaliūnaitė ir
M. Leknickas. Sol. N. Bra- 
ziulienė, pianinu palydint
G. Karsokienei, pasirodys 
su naujais kūriniais. Atski
rai dar šoks M. ir R. Jokū- 
baitytės.

Programai pasi baigus 
seks vaišės.

Sekmadienį, lapkričio 22 
d.. 10:30 vai. šv. Jurgio liet, 
parap. bažnyčioje šv. Mi
šios už žuvusius dėl Lietu
vos laisvės.

Rengėjai — Clevelando 
ramovėnai maloniai kvie
čia ramovėmis su šeimo
mis ir.plačiąją lietuvių vi
suomenę atsilankyti. Tik 
gausus mūsų visų atsilan
kymas j minėjimą parodys, 
kad nepamiršome kovotojų, 
kad sielojamės greitesniu 
Lietuvos išlaisvinimu iš ko
munistinės vergijos.

Organizacijos kviečiamos 
dalvvauti minėjime ir pa
maldose su vėliavomis.

Clevelando Ramovėnų 
Valdyba

• Čiurlionio Ansamblio 
25 m. sukakties minėjimo 
komiteto pirmininku išrink
tas F. Eidimtas, LB 1 Apyl. 
pirm.. Sukakties proga An
samblio monografijai išleis
ti sudaryta speciali komisi
ja, kurios pirmininku iš
rinktas K. S. Karpius.

TEATRAS Iš TOLMIN
KIEMIO CLEVELANDE

Teatras iš Tolminkiemio
— taip pavadino Balys 
Chomskis savo recenzijoje 
(Dirva, Nr. 123 — 2) Do
nelaičio "Metų” insceniza
vimą, kuris su dideliu pa
sisekimu chicagiečių buvo 
sutiktas spalio 17 ir 18 die
nomis. Poetą K. Donelaitį
— A. Dikinį, garsųjį Prič- 
kų — Vyt. Juodką, Slimkių
— St. Bernatavičių , links
mąsias būręs — Alė Keže- 
Iienė (žavėjusi clevelandie- 
čius savo vaidyba "Gatvės 
vaike”) ir kt. žymius akto
rius matysime Donelaičių 
"Metų” sepktaklyje, gruo
džio 12 d., šv. Jurgio para
pijos salėje.

Šį istorinį, pirmą kartą 
išėjusį scenon, Donelaičio 
laikų gyvenimą Tolminkie
myje — turi pamatyti ne 
tik vyresnieji, bet ir aka
deminis ir vyresnio amžiaus 
mokyklinis jaunimas. Kri
tikas Balys Chomskis siūlo, 
kad šis 1964 metų kultūri
nis įnašas išeivijoje turi su
silaukti visuomenės dėme
sio jį premijuojant.

Baigiant Donelaičio me
tus, LB Clevelando I-mos 
Apyl. valdybai reikia skirti 
didelį kreditą už šį pras
mingą kultūrinį įnašą Cle
velando lietuvių kolonijai.

Romas Viesulas, vienas iš tą jaunesnės kartos grafikų^urie pri
duoda tiek daug prestižo ir aukštumos JAV grafikai. Jo korinių pa
roda atidaroma šį sekmadienį lapkričio 22 d. Clevelande, Gailery 
International patalpose.

GUGGENHEIMO LAUREATU PARODA
Romas Viesulas ir Frans Wildenhain

šį sekmadienį, lapkričio 
22 d. Gailery International 
patalpose, 13218 Superior 
Avė., Clevelande, atidaroma 
paroda dviejų Guggenhei- 
mo laureatų: Romo Viesulo, 
grafikos darbų, ir Frans 
Wildenhain, skulptūros ir 
keramikos.

Romas Viesulas, kaip gra
fikas, yra plačiai žinomas 
ir vertinamas ne vien tik 
šiame kiašte. Jo darbų gali
ma rasti įvairiuose pasaulio 
muziejuose. Daugeliu atve
jų. yra laimėjęs apsčiai dė
mesio vertų premijų ir ki
tokių atžymėjinių. Kai už
sieniuose Amerikai reikia 
rodytis su savo geriausia 
savąja grafika, reprezenta
cinėse parodose neapsieina
ma ir be mūsiškio Romo 
Viesulo darbų.

Romas Viesulas, vienas iš 
tų jaunesnės kartos grafi
kų, kurie duoda daug presti
žo ir aukštumos Amerikos 
grafikai. Jis yra pirmasis 
Amerikos dailininkas gavęs 
Tamarind premiją 1960 m. 
Jis yra dvigubas Guggen- 
heimo laureatas (1958 ir 

Romo Viesulo litografija iš serijos "Dainos" --šilegegė kukavo...

1964 m.), o 1962 m. gavęs 
Tiffany premiją.

Su savo kūriniais Romas 
Viesulas yra dalyvavęs pa
rodose Prancūzijoje, Jugo
slavijoje, Vokietijoje, Ang
lijoje, Kanadoje, Pietų 
Amerikoje, Aust ralijoje, 
Graikijoje, Libane, Ispani
joje, Portugalijoje, Maroke, 
Pakistane ir įvairiuose JAV 
miestuose. Neseniai jo vie
no darbų paroda vyko Ja
ponijoje, JAV ambasados 
globojama.

Dabar Clevelande atida
romoje parodoje jis yra iš
statęs litografijos, oforto ir 
spalvotos litografijos kūri
nius, jų tarpe ir litografijas 
lietuvių dainų temomis.

Toj pačioj parodoj išsta
tyti ir kito žymaus dailinin
ko Frans Wildenhain skulp
tūros ir keramikos darbai.

Frans Wildenhain, vokie
čių kilmės, Rochesterio 
Technologijos Instituto pro
fesorius, yra Guggenheimo 
laureatas. Už savo skulptū
ras ir keramikos darbus jis 
yra laimėjęs eilę premijų ir 
jo darbai yra išstatyti įvai-

ATVIRAS LAIŠKAS

Stebint lietuviškųjų organiza
cijų parengimams pasiruošimo ei
gą, tenka pastebėti keistus reiš
kinius, kurie nesuderinami su 
ligšiol įprasta tvarka tarporga- 
nizaciniame bendradarbiavime 
bei tautinio solidarumo papro
čiais.

Iki šiol tvarkingos organiza
cijos savo parengimus registruo
davo Dirvos parengimų kalendo
riuje ir to pilnai užtekdavo, kad 
pirmas užsiregistravęs tuo yra 
apsidraudęs, kad jo užimtąją die
ną kita organizacija, tautinio so
lidarumo vedina, nedarys savo pa
rengimo.

♦♦♦

LVS Ramovė, tęsdama Lietu
vos Kariuomenės tradicijas, kas 
metai lapkričio 23-ją dieną, tai 
yra Lietuvos Kariuomenės atsi
kūrimo dieną, švenčia Lietuvos 
Kariuomenės šventę.

Kariuomenės šventę taip pat 
švenčia ir lietuviai skautai ir 
skautės savo vienetuose.

Gražu buyo pasižiūrėti š.m. 
skautiškoje spaudoje ir patirti, 
kaip jie kruopščiai ruošiasi pa
minėti lapkričio 23-ją dieną, jie 
supranta tos dienos didžiąją reikš
mę ir giliąją prasmę.

Garbė skautijos vadams, skau
tams ir skautėms. Būtų labai gra
žu ir pageidautina, kad ir kitos 
jaunimo organizacijos įvestų šią 
laisvės kovų tradiciją į vienetus, 
korporacijas ir vieną kartą į me
tus prisimintų sau, pasakytų ki
tiems apie Lietuvos atsikūrimą 
ir laisvės kovas.

Mes (lietuviai kariai Clevelan
de šiais metais pradėsime švęs
ti Lietuvos Kariuomenės šventę 
lapkričio 21 d. 7 vai. vakare šv. 
Jurgio parapijos salėie ir baig
sime lapkričio 22 d. Švento Jur
gio parapijos bažnyčioje iškil
mingomis pamaldomis.

Yra dienų, kurios kelia žmo
gų kovai, ryžtui gyvenimui, tokia 
diena yra lapkričio 23-ji, kuri at
sirado Basanavičiaus Aušros 
šviesoje, Kudirkos Varpo skam
besyje, ūkininko sodyboje. Tą 
dieną mes prisimename narsų 
lietuvį karį, šaulį partizaną — 

riuose muziejuose.
JSkūIptorius Frans Wil- 

denhain asmeniškai daly
vaus parodos atidaryme šį 
sekmadienį nuo 2 iki 7 vai. 
vak.

Paroda bus atidaryta iki 
gruodžio 19 d. antradieniais, 
trečiadieniais, ketvirtadie
niais ir penktadieniais nuo 
6 iki 9 vai. vak., šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 
2 iki 7 vai. vak.

• Dail. V. K. Jonyno dai
lės paroda Gailery interna- 
tional patalpose, 13218 Su
perior Avė., Clevelande, už
daroma šį šeštadienį, lap
kričio 21 d.

KVIEČIAME PIETUMS!

Clevelando lietuviai kvie
čiami atsilankyti į šį sekma
dienį, lapkričio mėn. 22 die
ną, Vysk. M. Valančiaus lit. 
mokyklai paremti rengia
mus pietus. Ta pačia proga 
galėsite laimėti didelį kala
kutą Padėkos dienai. Lai
mingo bilieto traukimas — 
1:45, laimėtojas privalo bū
ti salėje. Pietūs vyks nuo 
11:30 iki 3:4,5 p. p., Šv. 
Jurgio parapijos salėje.

Tėvų Komitetas

PAKARTOJAMA^ LIETU
VOS PRAEITIES PARODA

Lapkričio 8 d. įdomi spau
dos ir numizmatikos paroda 
buvo atidaryta tik keletą 
valandų. Daugelis neturėjo 
progos pamatyti bei skirti 
daugiau laiko jai apžiūrėti.

Daugeliui clevelandiečių 
pageidaujant, paroda pa
kartojama ir bus atidaryta 
lapkričio 26 ir 28 dieną Lie
tuvių klubo salėje.

LB I-os Apyl. Valdyba
• Ohio Lietuvių Gydyto

jų Draugijos premijuotą B. 
Kviklio knygą ”Mūsų Lie
tuva” galima įsigyti pas F. 
Eidimtą. Taip pat ją galės 
pamatyti ir įsigyti parodos 
metu Lietuvių salėje, lap
kričio 26 ir 28 d.

kovojusį, žuvusį, sužeistą ir ko
vojantį...

Tą dieną mes surandame save, 
kas mes esame, kuo norime būti, 
ko mes siekiame, kas mūsų prie
šai, kas draugai.

Ta diena mus visus suveda į 
glaudesnį ryšį ir pasako, kad tu 
esi komunistų pavergtosios tau
tos sūnus ir dukra, kad esi lais
vės kovotojas, kad tu esi tiek tė
vynėje tiek laisvajame pasauly
je karo stovyje su tėvynės Lie
tuvos pavergėju komunistu.

šiandien Lietuvos Kariuome
nės šventė savaime įgauna pla
tesnę apimtį, didesnę reikšmę, 
gilesnę prasmę.

šiandien ji yra visos kovojan
čios tautos šventė, ryžto diena 
bei vieningos tautos laisvės troš
kimo demonstracija.

***
Deja, su dideliu nusistebėjimu 

ir apgailestavimu tenka konsta
tuoti, kad Korp! Plienas — lie
tuviai inžinieriai, prasilenkdami 
su tautinio solidarumo principu, 
lapkričio 21 dieną paskelbė savo 
Inžinierių Balių.

Ponai inžinieriai, po dvide
šimties metų "tremties" pradė
jote ignoruoti tautinę tradiciją, 
glaudžiai surištą su nepriklau
somybės atstatymu, laisvės ko
vomis ir dabartine vedama lais
vės kova. Man neteko girdėti, kad 
korporacija kada nors būtų tai 
praktikavusi gyvenime, beto ne
tikiu, kad visi korporacijos nariai 
būtų šiam veiksmui pritarę.

Tiesa, prieš keletą metų vienos 
politinės pakraipos atstovas 
spaudoje išdrįso pasiūlyti, kad 
lapkričio 23 d. minėjimai būtų 
panaikintini ar ignoruotini... De
ja lietuviškoji visuomenė likosi 
ir liksis prie šios taip svarbios 
istorinės dienos tradicijos. Ti
kiu, kad LVS Ramovė ir kitais 
metais tuo pačiu laiku artimiau
siame šeštadienyje prieš 23 d. 
ruoš lapkričio 23 d. minėjimą ir 
reikia tikėtis, kad trukdymų ne
susilauksime.

Prieš porą savaičių teko pa
stebėti parengimų kalendoriuje 
užsiregistravusį Amerikos Lie
tuvių Piliečiu Klubą, taip pat 
lapkričio 21 d. su savo Padėkos 
dienos išvakarių pobūviu.

Vyresniosios kartos klubo na
riai gerai prisimena, kaip jiems 
tame pačiame klube teko kovoti 
su raudonaisiais ir laimėti. Pra
šau įr Jūsų būti mums toleran
tiškais vedant kovą su tais pa
čiais raudonaisiais - komunis
tais, mūsų visų tėvynės paver
gėjais.

Tiek inžinieriai, tiek klubo na
riai, pagal jfljų skelbimus, siekia 
turėti kuo daugiausia svečių ir 
pasisekimo.

Tokio pobodžio baliai, kaip Jū
sų, gali būti kiekvieną dieną, ka
da ateina noras pabaliavoti.

Mes ramovėnai, neturim tų 
privilegijų, bet mūsų šventės po
būdis ir tikslas kitoks. Mes ne
galime leistis į brangias sales 
ar viską turėti savo. Jūsų mums 
daroma skriauda nesuprantama 
ir nepateisinama.

Neatsižvelgiant į visą tai, 
Korp! Plieną, lietuvius inžinie
rius, klubo narius nuoširdžiai 
kviečiu dalyvauti Lietuvos Kariuo
menės šventėje, minėjime ir pa
maldose.

Jūsų Kazys Budrys 
Clevelando Skyriaus narys

PAGLIO’S RESTAURANT 
and LOUNGE

239 Richmond Rd. at Chardon Rd.
Richmond Heights, Ohio 44132

AN 1-2040
AMERIKIETIŠKI IR ITALIŠKI VALGIAI.

Atdaras septynias dienas į savaitę. 
Lietuvaitė savininkė — galite kalbėti lietuviškai. 

Lietuviai mielai laukiami svečiai.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

REIKALINGAS
BRAIŽYTOJAS, 

mažiausiai su 3 metų prak
tika, įsijungimui j cryoge- 
nic engeneering skyrių.

PRITYRĘS PROJEK
TUOTOJAS — BRAIŽYTO
JAS produkcijoj, šiliminės 
apykaitos gamyboj. Pasto
vus darbas. Privalo mokėti 
angliškai.

Skambirti telefonu:
UT 1-6878

Mr. Ralph Greenberg
(129-131)

EAST 67 PRIE ST. CLAIR
Išnuomojamas butas 2% 

kamb. su baldais, vonia ir 
atskiras įėjimas.

RE 1-5513.

PARDUODAMI NAMAI

Trijų šeimų 5-5-3. Gazo 
pečiai, garažas. Nuomos — 
$100, $65. Netoli Naujos 
parapijos.

Dviejų aukštų vienos šei
mos 2 mieg. kam., garažas. 
Netoli E. 185 gt. Kaina tik 
$13,800. Stiprus namas. Vi
duje reikalingas švarinimo.

Naujas mūrinis, 4 mieg. 
kamb., 1(4 vonios, (2 mieg; 
kamb. pirmame aukšte), į 
pietus nuo Euclid Avė. Gra
ži apylinkė, kur gyvena 
daug lietuvių.

Vienos šeimos mūrinis. 3 
miegami, tarp East 185 ir 
Lake Shore Blvd., garažas, 
geras rūsys, švarus, geras 
namas.

Turime daug namų, dide
lis pasirinkimas, — čia tik 
pavyzdžiai.

Kreipkitės pas Antaną 
Gailiušį tel. 481-2164.

EAST SHORE REALTY 
780 E. 185 gt. Tel. 481-6900

Išnuomojamas butas
1 mieg., 1 kamb. ir pilnai 
įrengta virtuvė. Garažas. 
Ta proga reikalingas namų 
prižiūrėtojas, galįs tuo butu 
pasinaudoti.

17848 Lake Shore Blvd. 
Telef. KE 1-9708 arba AN 
1-0182 po 6 vąl. vak.

MEDICINIŠKAS 
MASAŽAS 

Ohio valstijos leidimas.
DUSA N ŠTOJKOV 

Tel. 432-2039 
(Tik kviečiant į namus).

• Brangstant mokesčiui 
už mokslą, užtikrinkit bent 
dalį mokslapinigių nuo pat 
mažens. Teiraukitės pas V. 
Giedraitį 944-6835 ar Z. 
Obelenį 531-2211.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Vilties draugijos posė
džiai įvyks Padėkos Dienos 
savaitgalyje, lapkričio 28 ir 
29 dienomis Clevelande. Į 
posėdžius atvyksta valdy
bos vicepirmininkai — K. 
Pocius iš E. Chicagos ir V. 
Rastenis iš New Yorko. 
Taip pat tikimasi, kad į po
sėdžius atvyks ALT S-gos 
Centro Valdybos atstovai, 
pirm. V. Abraitis ir vice
pirm. A. Senikas.

Neatsižvelgiant i nuolati
nį ir pastovų darbą, ku
riam Vilties draugijos val
dybos nariai yra įsipareigo
ju, rūpinantis Dirvos leidi
mu ir kt. leidyklos reika
lais, atsiranda eilė princi
pinių reikalų, kurie daž
niausiai yra sprendžiami 
glaudžiame ryšyje su ALT
S-gos centro valdyba ar jos 
atstovais.

• Vytautas Didžiulis, iš 
Kolumbijos. Lietuvos Ne
priklausomybės Fondui au
kojo 50 dol. Malonu pažy
mėti, kad jis nuolat ir nuo
širdžiai remia lietuvių tau
tinius reikalus.

• F. Maslausko ir V. Mi- 
tinaitės sutuoktuvės įvyks 
lapkričio 21 d., St. Mary’s 
Church, Obernburg, N. Y.

ILONA ČEKAUSKAITE, iš Detroito, nugalėjo daug konkurenčių ir 
buvo vienbalsiai išrinku gaisrininkų baliaus ugnies karalaite, "Miss 
Flame 1964 — Firefighter Queen".

Šią vasarą ji turėjo progų pasirodyti televizijoje, radijoje ir 
laikraščiuose.

Ilona priklauso Korp! Neo-Lithuania ir Detroito uutinių šokių 
grupei šilainė. Ilona lanko Wayne Statė Universitetą, kur ji priklau
so Wayne Association of Student Nurses ir yra savo universiteto 
laikraščio Daily Collegian bendradarbė. L. Konietzko nuotrauka

Buenos Aires lietuviai,, aplankydami Lietuvos atstovą Urugvajuje A. Grišoną, įteikė jam dovanėlę. 
Nuotraukoje iš kairės: L. Grišoniertė, A. Grišonas, Argentinos Lietuvių Ceritro vicepirm. Balčiūnas, 
Argentinos lietuvių šokių ir dainos ansamblio vedėja Valatkaitė, šokių ansamblio vedėjas Lemberys, 
meno veiklos vadovė O. Ožinskienė. P. Ožinsko nuotrauka

Australijoje mirė 

Stepas Kovalskis

Lapkričio 5 d. Prince Alfred 
ligoninėje Sydney ilgai ir sunkiai 
sirgęs mirė Stepas Kovalskis, bu 
vęs Australijos Lietuvių Bend
ruomenės Krašto Valdybos pir
mininkas ir vienas iš Krašto Kul
tūros Tarybos steigėjų. Velionis 
mirė sulaukęs vos 59 metų am
žiaus.

Drauge su a.a. Stepo Kovals- 
kio mirtimi Australijos Lietuvių 
Bendruomenė neteko vienos iš 
aktyviausių ir kūrybiškiausių as
menybių. Jo pasitraukimas pali
ko gilią spragą mūsų visuomeni
niame ir kultūriniame gyvenime.

Australijoje velionis Stepas 
Kovalskis reiškėsi kaip aktyvus 
visuomenininkas ir kultūrinin
kas. 1956-58 metų kadencijoje jis 
įeina j ALB Krašto Valdybą, ku
riai jis ir vadovavo. Būdamas 
pirmininko pareigose labiausiai 
rūpinosi išjudinti ir koordinuoti 
Australijos lietuvių kultūrinį gy
venimą ir jo rūpesčiu buvo padė
ti pamatai Krašto Kultūros Tary
bai.

IEŠKOM ADRESATŲ!

Išsiuntinėjus A. Smeto
nos monografiją, kai kurie 
siuntiniai grįžo neįteikti, 
nes prenumeratoriai pakei

Vyresniųjų skaučių Mirgos būrelio dešimties metų sukakties proga vaikučiai atėjo pasveikinti savo 
mamytes. Pirmoje eilėje iš kairės: Vida Kliknaitė, Indrė Ramanauskaitė, Inga Janonytė, Jonytė Klinkai- 
tė, Asta Ramanauskaitė, stovi: Donatas Ramanauskas, VidasČemarkas, Arvydas Vaitkevičius, Aleksand
ras Jankūnas, Vytautas Vaitkevičius, ir Raimundas Kunstmanas. V.A. Račkausko nuotrauka

tė adresus. Dabartinius sa
vo adresus pranešti prašo
mi šie prenumeratoriai 
(skliausteliuose nurod o m i 
užs įsakytojų gyventieji 
miestai);

A. Antanaitis (Maspeth 
78, N. Y'.), J. S. Galinaitis 
(Baltimore 23, Md.), J. 
Gedmintas (Dore hester, 
Mass.), Juzė Jakubauskienė 
(Chicago 14, III.), Teodoras 
Janukaitis (Chicago, III.), 
Jonas Kalvaitis (So. Boston 
27, Mass.), Pr. Lembertas 
(So. Boston, Mass.).

Pranešant naujus adre
sus prašom pridėti 2 pašto 
ženklus po 25 c., nes tiek 
susidaro papildomų išlaidų, 
išperkant grąžinimus ir 
siunčiant juos antrukart.

Adresų pakeitimai siųsti 
A. Smetonos monografijos 
ekspedicijai: Mr. K. Pocius, 
3908 Fir St., East Chicago, 
Ind. 46313.

• J. ir D. Svetikai lapkri
čio 16 d. išvyko dviem sa
vaitėm atostogų į Floridą. 
Danutė Svetikienė-Sirusai- 
tė yra J. ir E. Sirusų duktė, 
prieš keletą metų atvykusi 
iš Lietuvos ir nesenai ište
kėjusi už J. Svetiko.

DETROIT

LIETUVOS KARIUOME
NĖS ŠVENTĖ

Lapkričio 23-sios — Lie
tuvos kariuomenės šventės 
minėjimas įvyks lapkričio 
29 d.

10:30 vai. šv. Antano pa
rapijos bažnyčioje šv. Mi
šios.

12:30 vai., Lietuvių Na
muose, 13909 Tillman, žu
vusiųjų už Lietuvos laisvę 
iškilmingas pagerbimas. Po 
to — prof. dr. Z. Rekašiaus 
paskaita: ”Karas atominia
me amžiuje”. Po paskaitos 
— meninė dalis, kurią iš
pildys mūsų atžalynas: 
ateitininkai, skautai bei

MIRGOS SKAUČIŲ 
BŪRELIUI 10 METŲ

1954 metų rudenį 10 vy
resnių skaučių susirinko 
Chicagoje ir įkūrė Mirgos 
būrelį. Jos davė įžodį visą 
amžių palaikyti ryšį su 
skautija.

Per tą dešimtį metų jos 
ruošė kalėdines lietuviškas 
eglutes. Savo gaminius iš
statė eilėje tradicinių Ka
ziuko mugių. Kepė tortus 
Putnamo seselėms padėti. 
Pinigais prisidėjo prie iš
leidimo Lithuanian Short 
Stories.'Padėjo lietuviams 
tinkamai pasirodyti tradici
nėse Navy Pier tautų mu
gėse. Ruošė motinos dienos 
minėjimus. Jau 13 savo vai
kučių įjungė į lietuvių skau
tų organizacijas. "Praslin
kus dešimčiai metų dingo 
didieji užsimojimai, nebeli
ko karingos dvasios”, pa
reiškė Rūta Jautokienė, da
bartinė būrelio vadovė, ”bet 
tikslas išlaikyti lietuvišką 
skautybę jaunesnąjai kar
tai yra dar stipresnis”.

Būrelio narė, sulaukusi 
kūdikio,sveikinama būrelio 
sesių. O tokių sveikinimų 
jau buvo 23. Visi auklėjami 
lietuviškoje dvasioje ir sau
gomi nuo blogos kino teatrų 
bei televizijos programų 
įtakos.

Lapkričio 15 d. būrelio 
narės, kurių dabar yra vie
nuolika, susirinko narės So
fijos Kunstmanienės na
muose sukakties švęsti, čia, 
prie gražiai padengtų stalų, 
jas sveikino vyriausioji 
skautininke Ona Zailskienė, 
apdovanodama būrelį Skau
tų Pažangumo žyminiu, tre
čiu iš viso kam nors įteik
tu. Vidurio rajono skaučių 
vadeiva skaut. Flora Kur- 
gonienė, sveikindama būrelį, 
troško seses apdovanoti 
Lietuvos gėlių žiedais. Auš
ros tunto vardu / sveikino 
skaut. Jonė Bobinienė, o 

skautės — moksleiviai.
Detroito kūr. - savanorių 

ir ramovėnų valdybos pra
šo visą Detroito lietuvių ir 
jo apylinkių visuomenę šia
me minėjime dalyvauti.

Lietuviškos organizacijos 
dalyvauja su savo vėliavo
mis.

į salę įėjimas neapmoka
mas. Rengėjai

NEOLITHUANŲ 
POBŪVIS

Studentų suvaži a v i m o 
proga, kuris įvyks Padėkos 
Dienos savaitgalyje, Korp! 
Neo-Lithuania Detroite ren
gia atvykstantiems kole
goms ir pažįstamiems bei 
jų draugams linksmą pobū
vį, kuris įvyks lapkričio 26 
d., 8 vai. vak. Park Shelton 
viešbučio Bali Room patal
pose.

šokiams gros Korp! Neo- 
Lithuania orkestras. 

g r a ž iniečių vyrės n i ų j ų 
skaučių vardu Danutė Bal- 
čienė. Draugininke Jane 
Mikutaitienė perdavė ge
riausius linkėjimus jaunes
niųjų skaučių žibučių 2-os 
draugovės vardu.

Mirgos būrelio vyresnių
jų skaučių penkios dukre
lės ir šeši sūneliai skautų 
u n i f ormuose pagerbdami 
savo mamyčių būrelio su
kaktį pastatė ant stalo de
šimt žvakučių ir Raimun
dukas Kunstmanas pade
klamavo apie Lietuvą, As- 
tutė Ramanauskaitė pagro
jo akordeonu Lietuva bran
gi mano tėvynė, o Jonytė 
Kliknaitė padeklamavo Ar 
žinai tą šalį. Po to visi vai
kučiai padainavo ir užbai
gai unisonu padeklamavo: 
Myliu tėvelį, myliu sesutę,

Veronika ir Vincas čaplinskai spalio 25 d. Baltimorėje atšventė 
50 metų vedybinio gyvenimo sukaktį. Nuotraukoje sukaktuvininkai 
su sūnumi Alfonsu, dukra Kazimieriete seserimi Richard ir dukra 
Onute Lekevičiene. Baltimorės Radijo Valandėlės nuotrauka

PELNYKITE DIVIDENDUS 
KETVIRČIAIS

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS

TAIP... PAS MUS JŪS TURITE PASIRINKIMĄ ĮVAI
RIŲ TAUPYMO SĄSKAITŲ ATITINKANČIŲ JŪSŲ 

REIKALAVIMAMS...
NEATIDĖLIOJANT ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR

DIVIDENDAI IŠSIUNČIAMI PAŠTU KETVIRČIAIS 
INVESTMENT SĄSKAITOMS

”SERVING YOU SINCE 1922”

Indėliai apdrausti iki $10,000 federalinės valdžios įstaigos

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1447 So. 49th Court, Cicero, Illinois 60650 
Juozas F. Gribauskas, sekretorius 

Chicago Phone: 242-4395; Suburban Phone: 656-6330

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.
MAISTO SIUNTINIAI 
BE MUITO I LIETUVĄ 

Sveikinimai
$34.60

11 sv. kviet. miltų, 
6 Vi sv. ryžių, 4J/> sv. 
rūkyto bekono, sv. 
rūkyto kumpio, 21Ą sv. 
kavos, 1 sv. kakaos, 1 
sv. šokolado, Į/į sv. ar
batos.

Didiausias pasirinki
mas aukščiausios rūšies 
maisto produktų. Turi
me visą eilę standarti
nių maisto siuntinių jū
sų pageidavimui, Lygiai 
taip pat turime šimtais 
kitų dovanų jūsų arti- 
miausiems Lietu v o j e. 
Prašykite mūsų katalo
go.

Pinigai į Lietuvą 
PILNA GARANTIJA. 
PILNA SUMA. 
NUEINA PER 2 SAV. 
Ratos: 9 rubliai — $10. 
Mokestis: iki $30.00 — 

$2.75, virš $30.00 — 
10%.

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

125 East 23rd Street 
Saite 202, 
New York, >N.Y. 10010 
Telephone: YU 2-1530

Garantuojame jūsų pa
sitenkinimą. Apdrausta 
jūsų siuntos saugumui.

o už vis labiausiai skautiš
ką mamytę.

V. A. Račkauskas
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