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KARO VAIKO TRAGEDIJA NESURANDANT TĖVŲ 
Jaunuolis Arvydas Čižas, karo metu pasimetęs nuo 
tėvų ir užaugintas rusų šeimoje, nori būti lietuviu 

ir bando susirasti tėvus...
Georgij šargorodskij — 

žora Gavriš — Arvydas či
žas — tai vardai ir pavar
dės, karo įvykių prisegtos 
vienam jaunuoliui, kuris da
bar yra filologijos fakulteto 
ketvirto kurso, studentas 
Leningrade, bet kuris ne
prisimena, kur jis gimęs, 
kas jo tėvai.

Tačiau, paskaitęs laikraš
tyje, kaip vienas asmuo po 
18 metų susirado seserį, ry
žosi ir šis jaunuolis paieš
koti savo tėvų. Jis prisime
na, kad mažų jį vadino Ar
vydu. Kad tėvo pavardė bu
vo Čižas. Tėvai buvę ne
aukšto ūgio, kaštonplaukiai. 
Motiną vadindavę Dalia ar 
Dalyte. Atminty esą išlikę 
vietovardžiai: Tauragė, Vil
kaviškis, Vištytis, Žeime
nos (turbūt, Šeimenos) upė. 
Kaimas buvęs prie ežero, 
ežere daug valčių, netoli ge
ležinkelis, ežero pakrašty 
bažnyčia. Prisimenąs pa
vardes : Griškėnas, Lyde
ka ... Vokiečiai išvežę tėvą. 
Paskui mama išvykusi tėvo 
ieškoti ir jį pasiėmusi su 
savim. Tada jam buvę apie 
6 metai (1944). Mama su
sirgusi. Pasveikus keliavę 
toliau, bet sąmyšio metu jis 
pasimetęs su mama. Po to 
jis pateko į sovietinę ko
mendantūrą, laikinai buvęs 
apgyvendintas rusų šeimoj,

GUDAMS KETINA DUOTI 
IŠĖJIMĄ f BALTIJOS JURĄ

Liepos mėnesį Varšuvoje ir 
vėl pasklido gandai apie Lenki
jos rytinių sienų pakeitimą. Lie
pos mėnesio vizito metų, Chruš
čiovas pasiūlęs lenkams 1960 m. 
pavasarį grąžinti Lvovo miestą 
ir sritį, Balstogės miestą ir 
sritį įjungiant į Sovietų Sąjungą.

Kadangi tai ne pirmieji gan
dai tuo klausimu, lenkų laiky
sena gana skeptiška ir komen
tarų netrūksta. Dažniausiai gir
dima nuomonė, kad Galiciją grą
žins lenkams, nes jos ūkiniai 
ištekliai jau išsemti. Sovietai 
užsigeidę dabar iškirsti Polie
sės miškų masyvus. Balstogės 
apylinkėse kur gyventojų daugu
mą sudaro gudai (ir lietuviai), 
sovietų agentai taip pat pasklei
džia žinias apie srities prijun
gimą prie Rusijos.

Jeigu šią žinią svarstyti kaip 
galimą faktą, ji turėtų reikš- 

paskui buvęs vežamas kaž
kur toli, kelionėj susirgęs 
šiltine, be sąmonės atiduo
tas ligoninėn Petrapily, ten 
užregistruotas kaip žora — 
Georgijus Gavriš ... Iš ten 
jį paėmė auginti šargorods- 
kių šeima, iš kurios jis įgijo 
Šargorodskio pavardę.

Į rugpiūčio 18 d. Tiesoje 
paskelbtą pranešimą atsilie
pė (rugp. 23) Regina Luko- 
ševičiūtė-šimkaitienė, kuri 
sakosi, kad 1944 metais 
(būdama dar II klasės mo
kinė) kurį laiką keliavusi 
drauge su čižiene, su kuria 
buvęs ir Arvydas. Ji sako, 
kad čižienė buvusi mokyto
ja Tauragės apskrity, bet 
jos ar jos vyro tėviškė bu
vusi netoli nuo Vilkaviškio. 
Tik vardas jos buvęs ne Da
lia, o Regina, čižas (vardo 
niekas nemini) buvęs paim
tas apkasų kasti ties Gum
binę ar Ragaine. Su čižiene 
Lukoševičiūtė gyvenusi ku
rį laiką vienam kambary 
Stolpe (dabar lenkų admi
nistruojama). Ten čižienė 
susirgusi ir buvusi paimta 
ligoninėn, džiovininkų sky
rium Vėliau iš ligoninės iš
ėjusi ir visi išvykę į Glo- 
witzą, 30 kilometrų nuo 
Stolpo. čižienė pažinojusi 
mokytoją Stulgienę. Toliau 
Čižienė keliavusi su Malu- 
kais iš Panevėžio (Malukas

mingas pasėkas Lietuvai. Šis 
klausimas vėl suaktualėtų ne tik 
ryšium su Chruščiovo vizitu 
Lenkijoje, bet ir su sovietų siū
lymais (ir grasinimais) pasi
rašyti taikos sutartį su Vokie
tija. Tokia sutartis turėtų iš
spręsti tolimesnį Kaliningrado 
srities (buv. vokiškų Rytprūsių) 
likimą.

Sovietinė Lietuva jokių ofi
cialių pretenzijų į tą sritį, ku
rios tikras vardas yra Mažoji 
Lietuva, nėra pareiškusi. Tuo 
tarpu nėra abejonių dėl Mask
vos linijos to krašto atveju. Ka
raliaučiaus miesto demonstra- 
tyvinis pavadinimas Kalinino, 
pirmojo Sovietų Rusijos prezi
dento vardu, yra ne tik "sim
boliškas" reiškinys. Nepripuo- 
lamai ir vilniškei "Tiesai" Til
žės miestas yra ir lieka "So-

(Nukelta į 2 psl.) 

mokėjęs gerai vokiškai). 
Malukai atsiskyrę nuo ko
lonos ir su jais atsiskyrusi 
ir čižienė su Arvydu.

Atsiliepė ir čižienės se
suo S. Jonynienė, gyvenan
ti Juodšilėje, ties Vilniumi. 
Ji patvirtinusi, kad čižai 
karo metu buvę išvežti į 
Vokietiją (iš Lukoševičiū- 
tės pasakojimo atrodo, kad 
jie traukėsi nuo fronto) ir 
dinge be žinios, čižienė bu
vusi mokytoja Tauragėje, 
ilgą laiką sirgusi džiova.

Arvydas čižas, atrodo, 
lietuviškai bemoka tik tuos 
kelis čia minėtus žodžius — 
pavardes ir vietovardžius. 
Tačiau bando susirasti sa
vuosius. Iš paskelbtų duo
menų nėra įrodymo, kad jo 
tėvai tikrai yra žuvę. Jei jie 
kur Vakaruose yra, pagal 
šiuos duomenis galėtų at
pažinti savo sūnų. Tiesa 
spausdina ir jo fotografi
jas, vieną 1946 metų, kitą 
1959 metų. Tačiau atspaus
dinta blogai ir nedaug būtų 
prasmės perspausdinti.

TELŠIUOSE ATGAIVIN
TAS „DŽIUGAS”

Telšių sportinikai prieš 
trejus metus atgaivino ne
priklausomybės laikais Tel
šiuose garsėjusią Džiugo 
futbolo komandą, žaidėjai, 
žinoma, nebe tie kaip prieš 
20 metų, bei jie nevengia 
paminėti, jog laiko save 
anos tradicinės komandos 
tęsėjais. Džiugas išsikovojo 
teisę dalyvauti jau ir res
publikinėse rungtynėse. Ta
čiau skundžiasi, kad neturi 
aikštės ir treniruojasi tur
gaus aikštėj, kai turginin
kai išsiskirsto.

SKRAIDYMAS — „DI
DŽIŲJŲ BROLIŲ” 

PRIVILEGIJA
Be tolimojo susisiekimo 

oro linijų, einančių per Vil
nių, veikia ir keletas vidaus 
oro linijų (tarp Vilniaus ir 
Kauno, Palangos, Panevė
žio, Rokiškio ir kt.). Yra ir 
„Lietuvos civilinis oro lai
vynas’’. Ryšium su oro lai
vyno diena, Paleckio nauja
sis pavaduotojas J. Baltu ■ 
šis pasirašė dekretą, kuriuo 
garbės raštais apdovanoja
ma penkiolika to Lietu
vos oro laivyno lakūnų

(Nukelta į 2 psl.)

"Aš tikiu, kad laisvės kibirkštis niekada neužges komunizmo pavergtuose kraštuose, nes laisvės 
troškimas yra gyvas kiekvieno žmogaus širdyje" - pareiškė Michigano gubernatorius W. G. Williams, 
sveikindamas visuotinį Amerikos Lietuvių Bendruomenės suvažiavimą Detroite rugsėjo 6 d. Nuotrau
koje: šalia kalbančio gubernatoriaus, suvažiavimo prezidiumo dalis: O. Ivaškienė, inž. W. Dilys ir 
dr. A. Nasvytis. Dirvos nuotrauka
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STRATEGINIS PIETŲ AZIJOS RAKTAS
Ar Laosas taps antrąja Korėja?

Dar prieš porą metų, trijų 
valstybių kontrolinei komisijai 
bebaigiant savo darbą, buvo vil
ties, kad pilietinio karo tarp 
vyriausybės ir sukilėlių - Indo- 
kinijos karo liekanų - galės būti 
išvengta. Šiandien jau atrodo, kad 
tos komisijos vargingas ir rū
pestingas darbas bus buvęs vel
tui. Sukilėlių sąjūdžio Pahtet Lao 
(pažodžiui: "Laoso valstybės") 
daliniai iš naujo pradėjo ginklų 
kovą, siekdami užimti šiaurines 
Laoso provincijas Sam Neua ir 
Phong Saly, kad ten galėtų įkur
ti komunistinį režimą.

Laosas nėra modernus kraš
tas Jis turi karalių Sisavang 
Vong, kuris reziduoja Luan - 
Praban mieste nuo 1904 metų. 
Tai seniausias visų gyvųjų mo
narchų. Jis turi valstybinę re
ligiją, kurią išpažįsta daugumas 
2 mil. gyventojų. Nors tie gy

RUSAI BANDO PASIEKTI MĖNULĮ
Kaip ir galima buvo laukti, 

Chruščiovui atvykstant į Ame
riką, sovietai bandys kuo nors 
nustebinti eilinį amerikietį.

Spėliojimai pasiteisino. Šeš
tadienį rytą sovietai į mėnulį 
paleido raketą, sveriančią virš 
2000 svarų. Pirmoji jų raketa, 
paleista sausio mėnesį, praskri
do pro šalį ir pateko į saulės 
orbitą. Ar šiai geriau pasiseks?

Nežiūrint visų tų propagandi
nių demonstracijų, Chruščiovui 
saugoti Amerikoje sumobilizuo
ta apie 20,000 žmonių, unifor
muotų ir civilių. Saugumo val
dininkai ypač bijo vengrų emi
grantų, kurie yra prisiekę at
keršyti Chruščiovui.

* Iš Washingtono pranešama, 
kad ten krautuvės nespėja pri
statyti juodos medžiagos, kuri 
perkama gedulo raisčiams ga
minti. Tie raiščiai bus nešioja
mi nepritariančiųjų Chruščiovo 
vizitui jo lankymosi metu.

* Praeitą savaitę Cape Cana- 
veral bandytos erdvės kapsulės 
vidinė temperatūra nebuvo pra
šokusi 100 laipsnių Farenheito, 
nors išorės temperatūra viršijo 
3000 laipsnių. 100 laipsnių skai
čius yra maždaug 50 laipsnių 
mažesnis, negu anksčiau buvo 
skaičiuojama, ir tikima, kad kap
sulės konstrukcija jau yra tin
kama žmogui į erdvę iškelti ir 
žemėn grąžinti. Per bandymą 
kapsulė skrido maždaug 15,000 
mylių per vai. greičiu.

* Laoso užs. reik, ministeris 
Kamphan Panya, atvykęs Londo
nan pasitarimams su britų užs. 
reik. min. Lloydu, pareiškė, kad

KAIRĖJE: Vaizdas iš Lietu
vos, kada po nemažų pastangų 
vokiečių tautybės žmonės gauna 
leidimus išvažiuoti į Vokietiją. 
Vilkaviškio geležinkelio stotyje 
juos su neslepiamu pavydu išlydi 
pasiliekantieji. 

ventojai savo charakteringomis 
žymėmis skiriasi nuo savo pus
brolių ta jų Tailande ir šanųBur- 
moje, krašte dar yra daugybė 
rasinių mažumų. Viena jų, juo
dieji tajai, taip vadinami dėl 
savo keistos juodos aprangos, 
kaip pranešama, yra įsivėlusi 
į sukilimus šiaurinėje Laoso da
lyje.

JAUKI SIENA
Į. Laosą įkeliauti visiškai len

gva. Vizos tiesa, jau įvestos, 
bet valdininkai neturi noro jas 
tikrinti. Nors vakariečiai pata
rėjai ir toje srityje jau įvedė 
kai kurią tvarką, dar ir Šian
dien nėra muitinių ir gabenamų 
daiktų kontrolės.

Jei atvyksti iš Tailando ame
rikiečių neseniai padovanotu kel
tu per Mekongą - Laoso pusėje 
nereikia atlikti jokių formalumų. 
Jei tenykštė sargyba tuo metu 

komunistų spaudimas šiaurinė
je krašto dalyje sukėlė "sunkią 
ir pavojingą krizę".

Britų vyriausybė taip pat gavo 
pranešimą apie padėtį Laose iš 
savo įgaliotinio Sir Robert Scott. 
Pranešime sakoma, kad šiaur. 
Vietnamo ir Kinijos komunistai 
vykdą netiesioginę agresiją, pa
sienio provincijose tiekdami "su
kilėliams" karinius’ reikmenis, 
maistą ir susisiekimo priemo
nes.

Paskutiniais Laoso kariuome
nės štabo pranešimais, svarbus 
pasienio postas Muong Son esąs 
apsuptas ir be pertraukos puo
lamas komunistų batalionų. 

Maskvoje Amerikos lietuvių "delegatai” vizitavo 
Lietuvos okupantą...

nemiega, greičiausiai ji pamo
juos ranka ir nusišypsos: laosie- 
čiai, lygiai kaip ir jų broliai 
Tailande, mėgsta juoktis. Jiegy- 
veniman žiūri iš lengvosios pu
sės, ir ypač jiems linksma, kai 
prakaituoją užsieniečiai parau
dusiais veidais atvyksta jų kraš- 
tan parodyti, kaip reikia valdy
tis.

Laosas yra kraštas be gele
žinkelių, su keletu siaubingai 
blogų kelių. Kai kur esama ae
rodromų, kuriuose pavojingai se
ni lėktuvai bando nuotykingus, 
dažnai net mirtinai pavojingus, 
nusileidimus. Tuo metu, kai per- 
senusios dakotos (seno tipo JAV 
kariniai lėktuvai) rūpinąsis su
sisiekimu tarp didesnių centrų, 
kiti, mažiau garbingi lėktuvai 
rūpinasi pagrindinio Laoso pro
dukto, opiumo, išgabenimu į pa
saulines rinkas.

Džypai ir kariniai sunkveži
miai kapstosi biauriais keliais, 
kurie jungia sostinę Vientiane 
su Luan-Praban šiaurėje ir pie
tiniais miesteliais Takek (čia 
prancūzai yra įsteigę cino pra
monę), Pakse, Sabanaket, ir 
prancūzų kariniu punktu Seno, 
kur dar teplevėsuoja vieniša iš
blukusi Prancūzijos trispalvė.Ji 
tebeprimena 1954 m. sutartį, kuri 
sukūrė buferinę Laoso valstybė
lę tarp antikomunistinio Pietų 
Vietnamo ir komunistinio Šiau
rės Vietnamo. Pagal tą sutartį 
prancūzai gavo teisę krašte lai
kyti 5000 karių ir instruktorių. 
Bet bendroji karinė padėtis, ypač 
Alžire, prancūzams jau seniai 
neleidžia pilnai išnaudoti tos tei
sės. Šiuo metu Laose gali būti 
apie'1000 prancūzų karių.

(Nukelta į 2 psl.)
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Pabūkim, kol visus mirtinas 
snaudulys apims...

Gausybėj lietuviškųjų or
ganizacijų eilėj beveik vie
nodai ryškėja vieno ar tik 
kelių asmenų iniciatyva, 
žiūrėk, tos organizacijos 
veikloj tie asmenys visur 
dalyvauja, visur suspėja, vi
si darbai laiku atliekami. Ir 
jei kuri organizacija tokių 
asmenų turi, tos organiza
cijos veikla ir naujais su
manymais ir naujais dar
bais labai greit iš kitų iš
siskiria. O jei tokių nėra, 
jei visi į vienodą pilkumą 
panašūs, tokios organizaci
jos tik popieriuj gyvos. Ją 
darbų nematyti, ir jos tik 
tada pabunda, .jei kas iš 
aukščiau stipriai už miegan
čių skvernų patraukia. Bet 
ir tai tik tam momentui, tik 
būti iriausioms pareigoms 
atlikti.

Tokios miegančios orga
nizacijos ne organizacijos. 
Jos dažnai tik pretenzijoms 
reikšti "reikalingos”. Ir to
kių miegančių organizacijų 
veikėjai ne veikėjai. Jiems, 
pagal mūsų kaimo žmonių 
išmintį, nėra ko į prieki 
muštis ir svietą juokintį.

Bet ką daryti, jei organi
zacijoj tokių asmenų nėra? 
— kai kas gali paklausti. Ir 
jei nėra, nesunku atsakyti, 
kad tokios organizacijos jau 
pačios rašosi trumpo gyve
nimo sprendimus. 0 organi
zacijos, kurios tokių spren
dimų nenori, visada pajėgia 
vieną ar kelius energinges- 
nius ir pareigingesnius as
menis išauginti. Jos pajėgia 
i savo tarpą naujų, priau
gančių jėgų prisitraukti. 
Jos pajėgia ir tuos naujai 
prisitraukusius i vadovau
jančius postus įleisti.

Labai blogai daro, ypač 
jaunimo organizacijų vyres
nieji vadai, kada iš savo 
rankų, tarsi iki mirties, ne
nori atiduoti atsakingųjų 
darbo pareigų jaunesnie- 
siams. Ir tokio elgesio svar
biausioji pasiteisinimo prie
žastis: jie perjauni, nesuge
bės, gali klaidų pridaryti, 
mes dar pabūkim. Pabūkim, 
kol visus mirtinas snaudu
lys apims ...

Šių eilučių rašytojas savo 
laiku mokėsi gimnazijoj, 
kur iki šeštosios klasės ma
tė tokį reiškinį: mokiniai 
vis sėdi salėj per visokius 
parengimus, o jiems progra
mą išpildo mokytojai. Ir 
mokiniai mirtinai nuobo
džiauja, savo tarpe šnibžda
si, jų tarsi tos mokytojų 
pastangos nepasiekia. Bet 
laimei, septintoj klasėj į 
gimnaziją atkėlė direktorių, 
kuris mokytojams liepė sės
ti į mokinių vietas, o moki
niams lipti į sceną. Ir per 
tuos dvejus metus jis pada
rė iš mokinių stebuklus. At
sirado eilė kalbėtojų, dekla
matorių, savos kūrybos 
skaitytojų, kitokių gabumų
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mas VILTIES. Amerikos Lie
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reiškėjų. Ir tada mokiniai 
jau klausės ausis ištempę. 
Parengimų darnumas pasi
keitė gerojon pusėn. Net il
tie mokytojai, kurie anks
čiau tai buvo užmiršę, dabar 
stebėjos.

Ir po daugel metų galvo
ju: kas iš mūsų būtų likę, 
jei tada nebūtume turėję to 
išmintingo direkt o r i a u s. 
Taip ir būtume likę iš užpa
kalio visus sekti, niekur ini
ciatyvos nerodyti, su baime 
s u si rinkimuose prakalbėti, 
dar pirmojo sakinio nepra
dėjus užkimti, parausti ir 
nieko nepasakyti. . .

šis pats dėsnis lygiai ga
lioja ir čionykštėse organi
zacijose. Jei naujai ateinan
čioms jėgoms neužleisim 
vietos, vis drebėdami "labai 
atsakingų” pareigų patikė
ti, tai susidarysim tokią pa
dėtį, kuri tik paspartins tų 
organizacijų ankstyvą į vi- 
siškus nuostolius nurašymą. 
O rūpestingai galvojantis 
apie jam mielos organizaci
jos ateitį, dar rūpestingiau 
turi pagalvoti, kaip bus ry
toj.

Niekad nemaniau ir da
bar nemanau, kad nėra ne
pakeičiamų asmenų. Ir ma
ne šiurpas krato, kada vie
no ar kito veikėjo mirties 
atveju, iš eilės eina verkš
lenantieji ir dūsautojai, kad 
dabar tai jau bus blogai. Ne 
verkšlenti šiuo atveju rei
kia, bet gerus nuopelnus iš
skaičiuoti, ir būtinai pami
nėti, kiek jis naujų jėgų sa
vo vietoj paliko arba dėjo 
pastangas jas išauginti. O 
jei tokių naujų jėgų savo 
vietoj neišsiaugino, nekokie 
jo tie ir nuopelnai. Tik man
dagaus atsisveikinimo žo
džiai ir dirbtinis liūdesys. 
Praeis keli mėnesiai, ir visi 
Įsitikins, kad nuostolių kaip 
ir nebūta.

Numanau, kad vieni ar 
kiti, šį rašinį paskaitę, pa
sakys, kad tai mums taiko
ma. Ir tie, kurie taip pama
nys, tikrai jiems ir buvo 
taikoma. Susirūpinkit kol 
nevėlu. Susirūpinkit ne savo 
mirštančios iniciatyvos pa
reigose išsilaikyti, bet atei
nančioms jėgoms kelią pa
ruošti.

Balys Gaidžiūnas

Gudams ketina...
(Atkelta iš 1 psl.)

vietskas". Kraštas sąmoningai 
(kad ir nesėkmingai) kolonizuo
jamas rusais ir gudais (Gum
binės, Įsručio sritys). Aišku,kad 
Mažoji Lietuva paversta rusiš
kumo sala. Rytprūsių kevalas 
numatytas- rusų imperialistams 
"tramplynu šuoliui į Vakarus", 
taip, kaip jis tarnavo vokiečių 
imperialistams platforma žygiui 
į rytus. Tačiau tokia salos pa
dėtis nepatenkinama. Pasiekti 
pastovumo, jungiant tą sritį prie 
"nepatikimos" tarybinės Lietu

(Atkelta iš 1 psl.)
Keliauti į krašto gilumą, į 

džiungles kalnų srityje, kur joks 
lėktuvas negali nusileisti, ge
riausia yra drambliais. Jų ne
trūksta, nes Laosas vadinamas 
"milijono dramblių kraštu".Vie
nas prancūzas prekybininkas pa
sakojo, kad jis, norėdamas pa
siekti už 110 km nuo Vientiane 
esančią vietovę, turėjo dvi die
nas plaukti valtele Mekongo upe, 
vėliau dvi dienas joti drambliu.

Pats Vientiane, nors ir grei
tai įsigijo sostinės garsą, tebėra 
mažas bažnytkaimis. Už
sienio pagalba prekybininkus 
greitai praturtino. Senoviški, 
jaučių traukiami vežimai grūda
si ankštomis gatvėmis šalia nau
jausių vakarietiškų automobilių.

ISTORIJOS BĖGY 
veik nebuvo laikotarpio, kada La
oso gyventojai būtų galėję kitų 
netrukdomi gyventi. Viduram
žiais juos valdė kmerai iš da
bartinės Kambodijos. Mažosios 
karalystės, iš kurių Laosas bu
vo sudarytas, vėliau pateko da
bartinio Tailando valdžion, ir 
tik 1893 m. prancūzai jas suvie
nijo po vienu karaliumi.

Prancūzams čia buvo mažas 
rojus, kuriame valdininkai leng
vai gyveno ir nesirūpino krašto 
pakėlimu. Laoso moterys gar
sios visoje Azijoje savo grožiu 
ir simpatiškumu. Ir daug pran
cūzų kareivių bei imigrantų čia 
sukūrė šeimas.

Šiandien Laosas yra suvere
ninė valstybė ir Jungt. Tautų 
narys. Tačiau Prancūzija sten
giasi išlaikyti savo politinę ir 
kultūrinę įtaką. Kaip ir daug 
kitur, prancūzai susiduria su 
konkurentu - Amerika. Po Že
nevos konferencijos 1954 m. an
glai ir amerikiečiai Vientiane 
įsteigė savo diplomatines mi
sijas. JAV užpylė kraštą gau
sia, gal kiek ir neprotingai skir
stoma ūkine pagalba, kuri, kaip 
neseniai Washingtone paaiškėjo, 
užkrėtė korupcija ne vien ma
čiau skrupulingus laosiečius.bet 
ir vieną kitą amerikietį.

Tačiau, nepaisant tų nemalo
nių pranešimų apie amerikinės 
pagalbos piktnaudojimą, Vakarų 
pagalba Laosui buvo gyvybiškai 
svarbi. Jau vien geografinė pa
dėtis, kraštui esant tarp Kini
jos, Šiaurės ir Pietų Vietnamu, 
Kambodijos ir Tailando, Laosą 
daro strateginiu punktu pietų 
Azijos centre. Jei Laosas su
gniužtų po Kinijos ar Šiaur. Vie
tnamo spaudimu, atsidurtų ap
supime P. Vietnamas, didelė
mis JAV pastangomis išlaiko
mas antikomunistinis prietelis. 
Komunistų sienos tada būtų nu
keltos iki neutralios Kambodi
jos, jų patrankos kontroliuotų 
Mekongą - Tailando pasienį. Ko
munizmo grėsmė priartėtų Ma
lajams, Burmai ir net Indijai.

Kovos Laose yra pavojingos 
viso pasaulio taikai, nes Piet
ryčių Azijos Pakto (SEATO) na
riai yra įsipareigoję pagelbėti, 
jei Laoso vyriausybė jų pagal
bos šauktųsi Ligšiol Laosas į 
pakto narius nesikreipė, pasiti- 

vos, Maskva nenori. Geriau jai 
tiktų Gudija, kuriai Karaliaučius 
būtu neva "neutralus uostas".

Tik, deja, gudai neturi terito
rinio ryšio su Kaliningradu, ne
bent per "koridorių", kuris eitų 
arba per Lietuvą, arba per Len
kijos žemes.

Bandymų įstiprinti draugiškus 
ryšius tarp Lietuvos ir Balta
rusijos (gudų tarybiniam žargone 
nėra), per paskutinius metus ne
trūko. Prisiminus senos Maskvos 
"Belito" planus (jungtinės Lietu
vos ir Gudijos respublikos pro
jektą), žinant, kad abiejų kraštų 
kompartijos kadaise net sudarė 
vienetą, nesunku atspėti Maskvos 
siekimus. Patogiausias Maskvai 
sprendimas ir būtų - sujungti 
Lietuvą, Gudiją ir Kaliningrado 
sritį į vienetą. Tačiau, vargu 
ar su tokios rūšies savižudybe 
sutiktų Lietuvos kompartija; ne
kalbant jau apie žmones.

Todėl gandai apie Balstogės 
(imtinai su Suvalkais) prijungi
mą prie Gudijos, atrodo ne toki 
jau tušti. Gudija gautų senai 
lauktą "koridorių" ir Mažoji Lie
tuva būtų "patikimose gud-rusų" 
rankose. Kartu ne tik Lietuva, 
bet ir visas Pabaltijys nustotų 
sienos su Vakarais. Ir tada Mas
kva galėtų ramiausiai vykdyti 
senai užplanuotą Pabaltijo tautų 
išnaikinimą.

'Milijono dramblių kraštas'...

kėdamas savo jauna ir nedidele 
kariuomene, kuri galinti pati už
gniaužti mažesnio masto nera
mumus, nors jie būtų vadovauja
mi ir Š. Vietnamo gerai paruoštų 
kadrų. Šiuo metu Laosas turi 
vyriausybę, kuri žino, ko nori.

Tačiau klastingas stalininis fa
natikas Hociminas, kuris valdo 
komunistinį Š. Vietnamą, godžiai 
žvelgia anapus kalnų grandinės, 
sudarančios sieną tarp abiejų 
kraštų. Abipus tų kalnų gyvena 
gentys, neturinčios supratimo 
apie moderniąją politiką.

Ligšioliniai neramumai tebuvo 
komunistinės diversijos manev
rai, tačiau jais tiek Hočiminas, 
tiek jo patarėjai - ar jie sėdėtų 
Maskvoje ar Pekine - siekė su
daryti įspūdį, kad ten vykstąs 
spontaniškas vietos gyventojų su
kilimas prieš "amerikinį mili- 
tarizmą". Ar Laosas virs antrą-
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ja Korėja, tuo tarpu negalima 
pasakyti. Bet tuo metu kai 
Chruščiovas Amerikoje demon
struos pikasinius balandėlius,pa
saulio dėmesys kryps į Laoso 

džiungles, kur besotis komu
nizmo Molochas ryja naujas au
kas.

Lietuvoje...
(Atkelta iš 1 psl.)

bei kitų pareigūnų, štai ta 
p e n kiolika : Barišnikovas, 
Blagočinovas, Jermakovas, 
I v a n čenko, Kalašnikovas, 
Kapilovas, Kudria (Niko- 
laj), Laninas, Lobkovas, 
Norozovas, Pereliginas, Pu
gačiova*, Soloviejus, Timo- 
fiejevas ir . . . jų visų tarpe 
lyg netyčia atsidūręs vienas 
lietuvis Jonas čiblys.

PRANEŠĖ, KAD 
NETYLIME

Vienas iš Tiesos redakto
rių, S. Laurynaitis, Vilniaus 
radijo klausytojams Lietu
voje rugpiūČio 23 d. piktin
damasis skundėsi, kad "lie
tuvių buržuazinių naciona
listų likučiai užsieniuose", 
ryšium su Chruščiovo - Ei- 
senhovverio vizitais "rašo 
m e m o rialus, deklaracijas, 
skelbia šmeižtus Tarybų 
Lietuvos vardu savo spau
doje" ir "maldauja savo po
nų, kad jie nedarytų jokių 
nuolaidų derybose".

Klausytojams tai buvo 
vienas iš įdomiausių ir ver
tingiausių Vilniaus radijo 
pranešimų.

PERTVARKO AUKŠTŲJŲ 
MOKYKLŲ 

ADMINISTRAVIMĄ
Sovietijoj aukštosios ir 

specialiosios mokyklos visą 
laiką administraciniu požiū
riu yra atskirtos nuo pra
dinių ir vidurinių bendrojo 
lavinimo mokyklų. Pastaro
sios yra administruojamos 
per respublikines švietimo 
ministerijas, o aukštosioms 
mokykloms buvo atskira 
aukštojo mokslo ministerija 
(specialios mokyklos buvo 
a d m in istruojamos įvairių 
ministerijų).

Buvo žadėta aukštojo 
mokslo ministeriją reorga
nizuoti į "sąjunginę-respub- 
likinę”, tai yra, taip, kad

VYDŪNO MONOGRAFIJOS
BELAUKIANT

Dirvos 53 Nr. buvo M. K. 
straipsnelis, kaip reikės supras
ti A. Merkelio rašomą monogra
fiją apie šį mūsų mintytoją.

Vydūnas, deja, jau miręs. Mo
nografija, deja, taip pat dar ne
parašyta. O jau dabar aiškinam 
skaitytojui, kaip reikės suprasti 
neparašytą knygą. Ir kokia ta 
didelė baimė, kad skaitytojas ne
spėtų sava, nuosava galva pa
galvoti, kad nepaskaitytų be pa
aiškinimų...

Neseniai kažin koks išminčius 
kritikavo kun. A. Miliuko mono
grafiją, kuri taip pat dar tebe
rašoma. Tai buvo "Vienybėje”, 
kas jau žinoma nenuostabu, nes 
tas laikraštis vartosi per galvą 
geriau, negu rusų cirko akro
batai.

O V. K. straipsnelis apie Vy
dūną vistik neskanus. Koks tiks
las dabar iš žmogaus, kokių 
lietuvių tautoj neperdaug, pada
ryti tik - gimnazijos mokytojėlį? 
Kodėl tat jam, laisvo gyvenimo 
metais, Lietuvos universitetas 
garbės doktoratą suteikė? Negi 
užteko vien patriotizmo, dar su 
šiokiais tokiais "muzikantėlio" 
gabumais? Daug gi buvo gimna
zijos mokytojų - ir patriotų, ir 
poetų, ir muzikantų...

Pagal lietuviškas tradicijas 
murkdomi gyvieji, o mirusieji 
kartais net perdaug išgarbinami. 
Su Vydūnu šį kartą priešingai. 
Jį, jau mirusį, nutarėm kažko
dėl truputį žemyn panardinti.lodo
mu, gal V.K, paaiškins, kodėl?

Z.V.Rekašius, 
VV.Lafayette

Dirvos skaitytojas ir rėmėjas 
Pranas Narvydas, iš Brooklyn, 
rašo:

"Dirvą palikit tokią, kokia ji 
dabar yra - du kartus savaitėje. 
Nesusigundykit tūlų karštuolių, 
pageidaujančių 3 kartus savai
tėje, nes reikės prenumeratos 
kainą pakelti ir tada nustosit 
skaitytojų.

Redakcija turėtų vengti tų sve
timų žodžių kišimo į mūsų kal
ba. Štai - sugestijos, objektai, 
respektai, emocijos ir eilė kitu. 
Šluokit juos lauk".

♦

Dirvos skaitytojas ir rėmėjas 
J. Telksnys, iš Great Neck, rašo: 
Daugiau politinių komentarų ir 
politinių užkulisų. "Dirva" man 
patinka ir ji savo užduotį atlieka".

aukštojo mokslo ministeri
jos būtų' respublikose, bet 
jos būtų prižiūrimos iŠ 
centrinės ministerijos, kaip 
ir daugumas kitų ministeri
jų, Bet dabar skelbiama, 
kad aukštasis mokslas tvar
komas ne ministerijos, o 
specialių komitetų.

Tad ir Lietuvoje paskelb
ta, kad sudaromas "Lietu
vos TSR Ministrų Tarybos 
Valstybinis aukštojo ir spe
cialaus vidurinio mokslo ko
mitetas". Jis perims devy
nias aukštąsias mokyklas ir 
69 technikumus bei specia
lias vidurines mokyklas. 
Kažkodėl nepaliesti Kūno 
Kultūros institutas ir Šiau
lių pedagoginis institutas.

(LNA)
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Kur Taryba ir kur Naujienos?
Naujienos suklastojo Rastenio pastabas.- Cituoja
tai, ko Dirvoje nebuvo. - Grigaitis išsiduoda esąs 
nepalankus 'Sovietų Sąjungos suskaldymo’ idėjai,
bolševikinio imperializmo aukų išsilaisvinimui...

Dėl Dirvos 67 nr. V. Raste
nio padarytų pastabų apie Ame
rikos Lietuvių Tarybos Vykdo
mojo Komiteto atsišaukimo penk
tąjį punktą su pasiaiškinimais 
atskubėjo Naujienų Apžvalga.At
siliepė Apžvalga, neslėpdama 
pretenzijos kalbėti už ALT Vyk
domąjį Komitetą ir autentiškai 
nurodyti, ką komitetas manė ir 
ką norėjo bei privalėjo pasaky
ti. Taigi tegu P. Grigaitis ne
pyksta, jeigu įmonės ir vėl sakys 
nepajėgią atskirti, kada kalba 
Taryba, kada Naujienos.
Posakis, dėl kurio buvo pada

ryta kritiškų pastabų, buvo štai 
koks:

"...raginti JAV prezidentą pa
sakyti Sovietų Sąjungos prem
jerui, kad teisinga ir pastovi 
taika ateis į Europą tiktai tada, 
kai Rusija pasitrauks į savo na
tūralias prieškarines sienas ir 
grąžins suverenines teises Lie
tuvai bei kitom dviem Pabaltijo 
valstybėm - Latvijai ir Estijai".

V. Rastenis pastebėjo, kad 
sunku beatrinkti, kas yra auto
rius tokio teigimo, anot kurio 
teisingai ir pastoviai taikai pa
kanka tiktai Sovietų Sąjungos (ar
ba, kaip dažnai sakoma, Rusi
jos) pasitraukimo į 1939 metų 
sienas. Tikrai, tokią nuomonę 
tenka girdėti kartojamą įvairių 
kraštų spaudoje, ir nebe nuo 
šių dienų. Todėl, esą, Taryba 
šiuo atveju tik nebežinia kelin- 
tatūkstantinį kartą pakartojo tą 
(daugelio kartotą) mintį. Apžval
gininkas tačiau, būdamas nepa
prastai egocentriškas (t.y. be
sijaučiąs visų dalykų centru), 
mano, kad čia tik apie jį (at
siprašom, tik apie ALT sekre
torių) tegalėjo būti kalba, ir 
griebiasi įrodinėti, jog ALT per 
19 metų negalėjusi tos minties 
kelis tūkstančius kartų pakarto
ti. Žinoma, ne. Apžvalgininko - 
sekretoriaus nusiraminimui pa
lengvinti pridėsime, kad jis dar 
nėra spėjęs tūkstantį kartų pa
kartoti netgi savo mėgiamiausio 
pasakojimo apie tai, ką prezi
dentas Rooseveltas pasakė Ta
rybos delegacijai 1940 metais, 
nors tą pasakojimą jis kartoja 
kone kiekvienoj savo prakalboj.

Dėl tos sąlygos taikai V. Ras
tenis pareiškė nuomonę, kad ji 
klaidinga: kad dėl Sovietų Są
jungos pasitraukimo į 1939 sie
nas teisinga ir pastovi taika dar 
neįvyks, nes vistiek dar Mas
kvos bolševikinio ir imperialis
tinio režimo valdžioj pasiliks 
visa eilė laisvės siekiančių, bet 
dar pavergtų tautų. Todėl pa
tarė Tarybos atsišaukimo penk
tame punkte išdėstytos minties 
verčiau nekartoti. Vadinasi, ne
siūlyti jos nei JAV prezidentui.

Dar buvo paminėta, kad tarp 
visos eilės sąlygų, reikalingų 
teisingai ir pastoviai taikai, yra 
ir sąlyga, kad išnyktu nuolati
nis tarptautinės įtampos ir karo 
Šaltinis - komunistinis ir im- 

pagrobtoms buvusioms nepri
klausomoms šalims - Lietuvai, 
Latvijai ir* Estijai, bet taip pat 
suskaldyti Sovietų Sąjungą, at
skiriant Kaukazą ir 1.1. Tiktai 
tada būsianti taika".

Ir Čia pat šaiposi: "Labai gud
rus ‘patarimas’, ar ne”.

Gudrus ar negudrus tai būtų 
patarimas, nėra reikalo Čia svar
styti, nes V. Rastenis tokio pa
tarimo nėra niekam davęs, ir 
iŠ viso jis nepatarinėjo,. ar ir 
kaip turime mokyti JAV prezi
dentą bei jo patarėjus, ką jie 
turi su Chruščiovu kalbėti. (Ne 
mes patarėm Chruščiovą pasi
kviesti, tai ne mes patarsim ir 
ką kalbėti, kai atvyks). Tas "pa
tarimas" yra P. Grigaičio, Nau
jienų apžvalgininko, kalbančio už 
Amerikos Lietuvių Tarybos Vyk
domąjį Komitetą (!) suklastotas, 
desperatiškai besistengiant bent 
naiviems žmonėms įkalbėti, 
kad... Rastenis baisus nenaudė
lis ir neišmanėlis.

O tačiau įsidėmėtina, kad šia
me suklastojime P. Grigaitis iš
siduoda esąs nepalankus "Sovietų 
Sąjungos suskaldymo" idėjai, - 
tai yra buvusio carinio ir dabar 
esamo bolševikinio imperializ
mo aukų išsilaisvinimo ir nepri
klausomybės idėjai. Idėjai, ku
rią net JAV Kongresas įtraukė 
savo pastarojon rezoliucijon Pa
vergtųjų Tautų Savaitės reikalu. 
P. Grigaitis išsiduoda galvojąs 
visiškai kaip rusai nacionalistai: 
kitų tautų (Ukrainos, Gudijos ir 
t.t.) nepriklausomybės siekimą 
ir jis, kaip ir tie rusai nacio
nalistai (vistiek, dešinieji ar kai
rieji, įskaitant ir bolševikus na
cionalistus - tokių yra) vadina 
"Sovietų Sąjungos skaldymu". 
(Kiti tą vadina "Rusijos skal
dymu" . P. Grigaitis šioje pa
čioje apžvalgoje "išaiškino", kad 
Sovietų Sąjunga ir Rusija yra 
tas pats). Ir štai kokią nuomonę 
jis pareiškia apie tą "skaldymą":

Jie ruošiasi Dirvos foto konkursui...

"Tai maksimalizmo filosofija, 
kuri veda į totalitarinę despotiją 
ir į totalitarinę nelaisvę".

Tai ką gi, Kongreso rezoliu
cija, paminėjusi Ukrainą ir visą 
eilę kitų Rusijos aneksuotų kraš
tų tarp laisvės vertų kraštų, irgi 
veda į totalitarinę nelaisvę? Nuo 
kurio laiko Amerikos Lietuvių 
Tarybai rusų užgrobtų tautų ne
priklausomybės siekimas yra ke
lias "į nelaisvę"? Lig šiol tik 
Antaną Sniečkų girdėjom grasi
nant kad arba su "didžiąja rusų 
tauta", arba pražūtis, - "trečio 
kelio nėra"...

Neturėdamas kuo atremti V. 
Rastenio padarytų pastabų, se
kretorius - apžvalgininkas toliau 
kuria neva Rastenio norus ir 
siūlymus:

"Rastenis nori ne tik taikos, 
bet ir "visiškos taikos", kuri 
galės įsigyventi tik tada, kada 
bus vienodos, visų šalių politinės 
santvarkos" (pabraukimai ir kab
lelis po vienodos Naujienų).

Tai yra ištisai.suklastotas pa
sakojimas, nes V. Rastenio 
straipsny nebuvo nei to žodžio 
"visiška taika", kurį apžvalgi
ninkas neva cituoja, ir nebuvo 
nei iš tolo kalbos apie visų šalių 
politinių santvarkų vienodumą. 
Buvo pasakyta nuomonė, kad:

Teisingai ir pastoviai taikai 
Europoj bei pasauly reikia dau
gelio sąlygų. Viena iš jų - bol
ševikinio ir imperialistinio re
žimo Maskvoj „išnykimo.... Tei
singa ir pastovi taika ateis tik 
tada, kai tokio režimo, koks jis 
yra, neliks ne tik Lietuvoj, o ir 
pačioj Rusijoj, pačioj Maskvoj".

Įsidėmėkime: "bolševikinio ir 
imperialistinio režimo Maskvoj 
išnykimas". Čia dar labiau pa
ryškės klastojimas, nes apžval
gininkas štai ką rašo:

"Todė jisai siūlo kovoti ne su 
Sovietų Rusijos imperializmu 
(svetimų tautų pavergimo poli-

Dalis Amerikos Lietuvių Bendruomenės suvažiavimo Detroite dalyvių su Michigano gubernatoriumi 
W. G. Williams. Iš kairės: V. Kamantas, V. Kutkus, M. Sims, Iz. Dilienė, A. Nakas, W. Dilys, gub. 
W. G. Williams, P. Žiūrys, J. Šlepetys, A. Varnas, Šlapšys, kun. V. Mincevičius, konsulas P. Daužvardis.

tika), bet su Rusijos režimu su 
komunizmo sistema, įsteigta Ru
sijoje ir kituose jos valdomuose 
kraštuose".

Keliolika eilučių anksčiau kal
tinęs Rastenį už (paties P. Gri
gaičio ._ suredaguotą) kėsinimąsi 
"suskaldyti Sovietų Sąjungą, at
skiriant Kaukazą ir t.t.", gąsdi
nęs, kad toks pritarimas nėr ūsų 
tautų siekimui išsiveržti iš rusų- 
bolševikų imperializmo varžtų 
esąs "maksimalizmo filosofija, 
vedanti į totalitarinį despotiz
mą ir į totalitarinę nelaisvę" 
(?), dabar jau kaltina tą patį 
Rastenį, kad jis siūląs kovoti 
"ne su Sovietų Rusijos imperia
lizmu... bet su Rusijos režimu, 
su komunizmo sistema"...

Įsidėmėtina ne tik tai, kad šis 
neva Rastenio "siūlymas", yra 
suklastotas, bet ir tai, kad ALT 
sekretorius rodo kaip nepriim
tiną dalyką kovą prieš dabartinį 
Rusijos režimą bei komunistinę 
sistemą. Čia jau tikrai kažkoks 
nesusipratimas, dėl kurio, ro
dos, ALT Vykdomojo Komiteto 
kitiems nariams reikia rimtai 
ir neatidėliojant susirūpinti. Nes 
visa tai rašoma gi už juos visus. 
Taip yra aiškinami neva Tary
bos vadovybės nusistatymai ir 
pažiūros.

O toliau dar gražiau: "Jisai 
(reiškia, V. Rastenis) nesupra
to, kad ALT Vykd. Komiteto at
sišaukimas yra ne partijos pro
grama, o veiklos (akcijos) pla
nas, siūlomas tam tikram mo- 
mentui, atsižvelgiant į to mo
mento aplinkybes. Jeigu nusista- 
tysime pagal Rastenio filosofiją, 
tai turime reikalauti visko arba 
nieko, tai jokios veiklos nebus".

Na, jeigu net Rastenis, šiaip 
ar taip, žmogus "šiek tiek raš
tingas", Tarybos atsišaukimo ne
suprato, tai su tuo atsišaukimu 
tikrai prasti reikalai. Tai tikrai 
reikia Tarybai naujo atsišaukimų 
redaktoriaus. Bet atrodo, kad 
suprasti tai visi suprato, jog 
bent jau vienas (penktas) to at
sišaukimo punktas yra nenusise
kęs, neapgalvotas, nereikalingas. 
Niekas nesiūlo, kad "to momen
to aplinkybėse" iš Chruščiovo 
būtų pareikalauta politiškai "pa
sikarti". Bet, jeigu būtų neleis-

Konkursas kantatai parašyti
Pirmosios Dainų Šventės Ko

mitetas ir Lietuvių Muzikos Ko
misija yra paskelbę konkursą 
kantatai arba kitokiam tokios pat 
apimties kūriniui parašyti šio
mis sąlygomis:

1. Muzikos kūrinys rašomas 
paties kompozitoriaus pasirinktu 
tekstu (pageidaujama patriotinio 
turinio) mišriam chorui su so
listais ir akompaniamentu,išpil- 
dant. trunkąs 10 - 15 minučių.

2. Konkurse dalyvauti kviečia
mi lietuviai kompozitoriai, bet 
kiekvieno kompozitoriaus prašo
ma konkurse dalyvauti tik su 
vienu kūriniu.

3. Ne kompozitoriaus ranka 
perrašytas rankraštis - klavy- 
ras, pasirašytas slapyvardžiu, 
pristatomas ligi 1959. XII. 31 
šiuo adresu: Mrs. Alice Steph- 
ens, 64 East Van Buren St., 
Room 514, Chicago 4, III. At
skiram užklijuotam voke pri
dedamas kompozitoriaus adresas 
ir slapyvardžio paaiškinimas pa
varde.

4. Gautus rankraščius aps
varstys jury komisija, kuri pir
moj eilėj įvertins kūrinių meni
nį lygį, antroj eilėj - tinkamumą 
mūsų sąlygoms, ir išrinks kūri
nį, kuris galės būti išpildomas 
1961 m. II Dainų Šventėj, Chi
cagoje.

5. Atsižvelgiant į tai, kad at
rinktas kūrinys galės būti išpil
domas Dainų Šventės programo
je, pageidaujama akompaniamen- 
to, kuris, reikalui esant, galėtų 
būti atliktas vargonų ir forte
pijono arba ir orkestruotas; vo
kalinės dalies pageidaujama to
kios, kad būtų pajėgiamą paruoš
ti vidutinio pajėgumo chorams.

6. Jury komisija gali nutarti, 
kad iš atsiųstųjų neatsiranda at- 

tina galvoti "maksimalistiškai", 
tai yra apie rusų bei bolševikų 
pavergtų tautų laisvę, tai tada 
tikrai "jokios veiklos nebus", 
nes Chruščiovą lygiai ušpykdysi, 
ar minėsi Ukrainos, ,Gruzijos, 
ar vien tik Lietuvos nepriklau
somybės reikalavimą.

Dirvos nuotrauka

rinktino kūrinio.
7. Atrinktojo kūrinio kompo

zitoriui įteikiama 1,000 dol. pre
mija. Premiją skyrė I Dainų 
Šventės Komitetas ir ji įteikia
ma II Dainų Šventės metu.

8. Lietuvių muzikos komisijos 
teisės premijuoto kūrinio atžvil
giu:

a) leidžia premijuoto kūrinio 
pirmąją laidą;

b) spausdina ar kitaip multi
plikuoja premijuoto kūrinio 
balsus, tą kūrinį rengiant 
II Dainų Šventei;

c) premijuotas kūrinys nie
kur negali būti pildomas vie
šai anksčiau, negu jis bus 
išpildytas II Dainų Šventės 
programoje.

9. Su nepremijuotų kūrinių au
toriais tų kūrinių išleidimo ar 
panaudojimo reikalu galės būti 
tariamasi atskirai.

10. Jury komisijos sąstatas 
bus paskelbtas vėliau.

J. S. AUTO 
SERVICE

Sav. J. Švarcas
Cleveland

1254 Addison Road
Tel. HE 1-6352

Atidarą nuo ryto
8 iki 7 v. v.

AUTOMAŠINŲ 
TAISYMAS

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

akumuliatoriai.
24 hours towing.

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

perialistinis Maskvos režimas. 
Tai irgi ne nauja mintis. Tą 
žino visi, ir to, beabejo, mielai 
pageidautų taip pat ir šio krašto 
prezidentas bei vyriausybė, Kas 
gi nepageidautų, kad išnyktų įky
riausių galvos skausmų prie
žastis! Tačiau, aišku, nebuvo 
nei kalbos apie tai, kad mes 
dabartine proga turėtume tą sa
vaime suprantamą dalyką aiš
kinti JAV prezidentui ir netgi 
skatintume jį, kad jis tą Chruš
čiovui pasakytų (Chruščiovas ir
gi ne tiek kvailas, kad nežinotų, 
ko jam kas iš tikrųjų linki).

Bet sekretorius - apžvalginin
kas į savo parašytus (tegu ir ne 
jo vieno vardu paskelbtus) atsi
šaukimus žiūri, kaip Į dogmas 
skelbiančiąsias popiežių encikli
kas. Kritiška nuomonė nusipelno 
"iškeikimo"...

Šiuo atveju, panašiai kaip ir 
didžiuosiuose savo "komentaruo
se" apie tariamą V. Rastenio 
"išdavimą", sekretorius - ap
žvalgininkas griebiasi oponento 
pareiškimų klastojimo. Štai kaip 
jis "atpasakojo" V. Rastenio pas
tabas:

"Rastenis nori, kad prez. Ei- 
senhoweris būtų raginamas, kai 
susitiks su Rusijos diktatorium, 
pasakyti jam, jog Maskva turi 
ne tik grąžinti laisvę neteisėtai

R. SPALIS

ALMA MATER
APYSAKA

— Kaip universalinės mokslinės tiesos or
ganizacija ... — plaukia rektoriaus rimtas bal
sas, bet Irena Paberžytė, nors stengiasi visomis 
jėgomis, negali susikaupti, įsigilinti, pagauti 
tų visų žodžių prasmės, nes gaivalingas jau
natvės entuziazmas veržiasi, lyg pavasario van
denys, ir pavergia ją naujiems įspūdžiams, ne
matytiems vaizdams, kurie paskandina visą kal
bos turinį.

Ji jau be gimnazistės uniformos, ji jau 
studentė, pati sau, nepriklausoma, laisva, pil
nas narys tų, su kurių vardais buvo siejama 
daugybė įdomių dalykų. Spalvoti, pasipuošę 
įmantriomis kepurėmis, jie pasisukdavo pro
vincijos mieste su koncertais, paskaitomis, kar
tais atskrisdavo slaptai su tam tikromis misi
jomis,' įnešdami nerimo tarp gimnazistų, kar
tais atliūliuodavo žinios iš Kauno (teisingos ar 
perdėtos, kas ten galėjo supaisyti) apie stu
dentų kruvinus susirėmimus su policija, triukš
mingas eisenas, mitingus.

Vis dažniau ir dažniau miestelin grįždavo 
buvę Stasiai, vytai, jurgiai — visų luomų ir 

įvairiausio turto, dabar tituluoti, išblizginti, 
šviesūs, su diplomais, daktaratais. Vieni sukal
bami, malonūs, tartum niekas nepasikeitė, tuo 
tarpu kiti išdidūs, lyg mietą prariję, iškėlę 
galvas, neatpažindami savo buvusių draugų, su 
kuriais savo laiku vartėsi po smėlį.

— ... vidurinė mokykla- moko, protina, uni
versitetas mokslina, tai yra įjungia į aukštąją 
intelektualinę kultūrą . , . — pro Paberžytės są
monę plaukia rektoriaus balsas, bet vėl, kaip 
toji išdykėlė stirna, mintis pasileidžia šunke
liais, ir ji stebi tuos rimtus, elegantiškus žmo
nes garbės vietoje ant pakėlimo. Visos Lietuvos 
pasididžiavimas tie garsūs profesoriai, kurių 
darbai pakėlė kraštą iš skurdo, pelenų ir tamsos. 
Tos skambios, garbingos pavardės nebus jai 
tolimas aidas, negyvos raidės, atplaukiančios iš 
nebepasiekiamos vietos, bet jie bus jos moky
tojai. Akis į akį susidurs su jais, pasijus tarp 
jų, tapdama pilnu šeimos nariu.

Nebeištverdama kietai suglaudė rankas, 
nebe jusdama fizinės prievartos, ir dar kartą 
nuskrido akimis per sėdinčias eiles, besisteng 
dama atpažinti iš matytų fotografijų, spėdama 
pavardes. Pasisotinusi grįžtelėjo į studentų ma
ses. Jie, įsispyrę į rektorių, rimtai klausosi ir 
tik ji, tik ji vienintelė negali susikaupti!

— ... mokslas ne tik lavina intelektą, ne 
tik tarnauja tiesos reikalui...

čia aplink mane, greta manęs, galvoja ji, 
geriausios ateities Lietuvos jėgos: busimieji 
mokslininkai, mokytojai, rašytojai, daktarai, 
inžinieriai, teisininkai. Kaip nevienoda jų pro
fesija, pašaukimas, gabumai, intelektas, pažiū
ros, taip lygiai jie skiriasi ir savo išvaizda. Vieni 
išblizginti, išlyginti, iškrakmolytais marški
niais, kitų prasitrynusios alkūnės, nemandagiai 
susuktas kaklaraiščio mazgas. Vieni beveik be
ūsiai vaikeliai, kiti pilnai subrendę vyrai. Ta
čiau visi lygūs čia. Tai matėsi iš jų viso būdo, 
sėdėjimo, santykių.

— ... čia ateina žmonės iš įvairių luomų, 
iš įvairių klasių, įvairių pažiūriu ir įsitikinimų, 
— aidi iš katedros kultūringas, įpratęs kalbėti 
balsas ...

Paberžytė susivaldo, prisiverčia, vis labiau 
kaupiasi, vis labiau žavisi turiniu, bet kalba jau 
baigiasi:

— Alma Mater vardu sveikinu jus, jauno
sios studentės, jaunieji studentai, ir kviečiu 
įsijungti į akademinę universiteto bendruomenę. 
Simbolinį rankos paspaudimą jūs suprasite, kaip 
pasižadėjimą dirbti akademinį darbą ...

Pasimetusi, nusigandusi Paberžytė jau ne
beklauso, nebegirdi. Negi iš tikrųjų reikės išeiti 
iš saugios eilės ir paspausti rektoriaus ranką 
viešai, matant visai šitai -auditorijai?

(Bus daugiau)
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Armija ir vienas kareivis
Šiais laikais eilinis, bet tikras karys, daugiau 
nuveikia, negu daugybė veiksnių ir jų marša
lai...- Stepui Zobarskui pavyko pralaužti ledus 

i angliškai kalbančią visuomenę

Jaunas rašytojas Stepas Zo- 
barskas 1937 metais buvo atvy
kęs Paryžiun pasižiūrėti pasau
linės parodos ir kažką pastudi
juoti Raudonojo Kryžiaus reika
lais. Studentų mėgiamoje šv.My- 
kolo bulvaro kavinėje Chez Du- 
pont jis tada man pirmą kartą 
papasakojo savo sugalvotą ar iš 
kitų nugirstą istorijėlę apie du 
kurčius, bet labai išdidžius se
nukus. Tą istoriją dažnai prisi
menu, nes ji nuo to laiko darėsi 
vis teisingesnė ir teisingesnė 
lietuvių tautos likimo keliuose.

Du visai apkurtę senukai pen
sininkai gyveno netoliese ir ry
tais mėgdavo išeiti pasivaikš
čioti. Kartą jie susitiko. Vienas 
ir klausia:

- Sveikas! Tai ką, ar pasi
vaikščiot eini?

- Ne! - išdidžiai atsiliepia 
antrasis. - Einu pasivaikščiot!

- Aha... burbtelėjo paklau- 
sėjas. - O aš maniau, kad pasi
vaikščiot eini.

Taip seneliai susikalbėjo, be
siaiškindami savo tikslus. Ly
giai taip ir mes dažnai tebesu- 
sikalbame mūsų politikos, kul
tūros ar bendruomenės klausi
mais.

Nuo to laiko niekas nepasikei
tė mūsų viešuose dialoguose, tik 
pasikeitė visų mūsų ir Stepo 
Zobarsko amžius. Buvęs ilga
metis "Žiburėlio” redaktorius, 
vaikų literatūros autorius, trum
pų ir ilgesnių apysakų rašytojas 
ganyklų vaikams ir suaugusiems 
Kauno ministerijų skerdžiams , 
Stepas Zobarskas šiandien ne
bėra visiškai jaunuolis. O ta
čiau be pasakų vistiek negalėjo 
gyventi.

Sušilęs Amerikoje ir pramo
kęs anglų kalbos, jis buvo pir
mas ir vienintelis, kuris tarė 
sau, kad lietuviškos liaudies pa
sakos galėtų būti įdomios ne tik 
mūsų, bet ir amerikiečių vai
kams. Tarė - ir padarė. Ne be 
didelių vargų, finansinių sunku
mų ir prenumeratorių rinkimo 
lietuviškųjų pasakų knygai anglų 
kalba išleisti amerikiečių lei
dykloje, jam tai prieš porą metų 
pagaliau pavyko. Ir tiek pavyko, 
kad pirmą ledą pralaužus, G. J. 
Rickard leidykla šiais metais 
išleido jau antrą papildytą tų 
pasakų laidą. Ar Zobarsko pa
rinktos pasakos pačios būdingiau
sios, įdomiausios ir jaunam skai
tytojui patraukliausios, nebūtų 

Rašytojas Stepas Zobarskas, Woodhaven, N.Y. su žmona Matilda 
ir dukrele Nijole, uoliai talkininkaujančia lietuviškų pasakų ir 
novelių vertimams Į anglų kalbą.

diskusijoms galo. Svarbu, kad 
joms jau prakirstas kelias į ame
rikiečių vaikų imperiją. Kas gi 
yra, pavyzdžiui, tos visame pa
saulyje garsios, į visas kalbas 
išverstos ir vaikų mėgiamos bro
lių Grimmų pasakos? O gi tai 
vokiečių liaudies pasakos, dvie
jų brolių gabiai sustilizuotos. 
Tad argi ir mes negalėtume iš
eiti į platųjį vaikų pasaulį su 
lietuviškų pasakų labai turtingu 
lobynu? Galime, ir štai Zobars
ko dėka jau galėjome, ir tai man 
rodos turėtų būti tik to gero už
manymo pradžia.

Jau anksčiau buvau girdėjęs, 
kad Stepas Zobarskas nebepa- 
sitenkina tik lietuviškomis pa
sakomis amerikiečių vaikijai.bet 
jam įprastu bitės darbštumu prieš 
kurį laiką pradėjęs kopinėti ir 
apie lietuvių rašytojų geresniųjų 
novelių bei apysakų atrinkimą 
plačiajai angliškai kalbančiojo 
pasaulio visuomenei. Vėliau jau 
pasirodė atsišaukimai per lai
kraščius, kad rinkinys esąs pa-' 
ruoštas, bet leidyklai reikia ga
rantuoti iš anksto bent 600 kny
gos pirkėjų. Negavęs pagalbos 
nė iš vieno mūsų "didžiojo veiks
nio", jis kreipėsi į eilinius mūsų 
tautiškos armijos kareivius, pra
šydamas užsisakyti knygą ir tuo 
sudaryti sąlygas jai greičiau iš
leisti.

Kai pasiteiravau, kaip sekasi, 
Zobarskas rugpiūčio mėnesio 
pradžioje atsiliepė:

- "Selected Lithuanian Sto- 
ries", taip vadinsis lietuviškų 
novelių knyga, jau baigta spaus
tuvėje surinkti. Gaila, kad tuo 
tarpu prenumeratorių skaičius 
vos persirito per 150 - ir susto
jo., Nebežinau, ką toliau turėsiu 
sakyti knygos leidyklai. Jei ne
pajudės, - vargas man!..

Išgirdęs tokius dramatiškus 
faktus, skubėjau daugiau apsi
šviesti. Kaip Čia yra? Daugelis 
rašome ir visi norime, kad lie
tuvių literatūra galėtų išeiti pla
čiau pasivaikščioti pas didžio
sios Amerikos skaitytojus, bet 
kai ateina tikra proga, tai ką 
sakome vienas, neišgirstame ki
tas, kaip aname dviejų senukų 
pasikalbėjime, - nors visi tvir
tiname, kad to paties norime.

Tada nuskubėjau į Woodhaveną 
prie New Yorko, kur gyvena mano 
senas draugas Zobarskas, ir pa
klausiau (žinoma, laišku, bet ar 
tai ne vistiek):

Bronys Raila

- Kaip gi tu, vienas kareivis, 
be armijos, sugalvojai kalnus 
perlipti?

- "O ką kitą begalėjau veikti?- 
klausimu atsakė Stepas. - Juk 
seniai reikėjo taip padaryti. Pikta 
ir apmaudu, kad tokia gausi lie
tuviška kolonija Amerikoje ne
sugebėjo nieko geresnio padary
ti, kaip pristeigti gausybę lai
kraščių, kurie verčiasi tarpusa- 
vėm peštynėm. Senoji lietuvių 
emigrantų karta begali būtį per
daug kaltinama. Ji nebuvo ne
pasiruošusi, nei paruošta dides
niam kultūriniam prasiveržimui 
svetimame krašte. Bet ar daug 
esame padarę mes, laisvos ir 
nepriklausomos Lietuvos auklė
tiniai, netgi prusinti užsieniuo
se. Pagerinom laikraščių išvaizdą, 
žymiai pagerinom kalbą - ir už
tat dabar daug iškalbingiau murk- 
domės toj pačioj plepalynėj...

- Tu, Stepai, buvai žinomas, 
kaip vienas iš ramiausių žmonių 
ir bepretenzingiausių literatų.Ar 
nenuluš ragas, lietuvišką bele
tristiką verčiant anglų kalbon? 
Jau Miltonas Starkus, beversda- 
mas Ramono "Kryžius" man 
skundėsi, kaip pasiutusiai 
sunku...

- "Mes turim literatūrą, ku
rios paskiri vienetai gali drąsiai 
lenktyniauti su kai kurių kitų 
tautų litetatūra, - bet kas ją 
skaito? Ar mes turim laukti, 
kol koks Amerikos airis ar žy
das susidomės ja, pradės stu
dijuoti mūsų kalbą ir imsis lie
tuvių kūrinių vertimo?.. Ėmiausi 
to darbo tik todėl, kad negirdė
jau, jog kas kitas būtų to ėmęsis: 
nėra lengva versti mūsų raštus 
į kitą kalbą, ypač į anglų. Pats 
gerai žinai, kad tokių Krėvės 
"Dainavos šalies padavimų"nie- 
kas taip negali išversti, kad jaus
tųsi visas kalbos grožis ir mu
zikalumas. Net ir toks Vienuolis 
nelengva versti dėl jo ypatingų 
liaudiškų išsireiškimų. Kartais 
autorius mums sukelia šypseną 
tam tikromis užuominomis, kaip 
tai neretai darydavo Jurgis Sa
vickis. Dėl to, kad mums žinoma 
tokių jo sakinių "paslėptinė" pu
sė, gi svetimtaučiui skaitytojui 
toks sakinys neturi jokio ryšio 
su pačiu kūriniu, nieko jam ne
pasako ir todėl išbrauktinas. Ne 
visada mūsų rašytojai, kad ir 
patys geriausieji, kondensuoja 
sakinį. Yra nemaža nereikalingų 
pasikartojimų - o tai jau stilistinė 
votis, kuri amerikiečio redakto
riaus - chirurgo giliausiu įsi
tikinimu reikia čia pat išpiauti.

*

- Kaip tu rinkai ir kaip "piaus- 
tei" lietuviškas noveles?..

- "Atranka man sudarė labai 
daug rūpesčių. Mat ne sykį tas, 
kas mums patinka ir miela šir
džiai, amerikiečiams redakto
riams atrodo visai neįdomu. Be 
to, reikia, kad rinkinys būtų įvai
rus savo tematika. Tenka stebė
tis, kiek daug mūsų rašytojų yra 
vaizdavę tuos pačius gyvenimo 
akimirksnius kone tom pačiom 
stilistinėm priemonėm. Tenka 
taip pat žiūrėti, kad kūrinys bū
tų daugiau mažiau "specifiškas" 
savo dvasia, lietuviškas, kad bū
tų techniškai gerai parašytas, kad 
atitiktų amerikiečių "short sto

ry" ar "novelette" Įprastus rei
kalavimus... Mat, norint, kad 
amerikiečiai skaitytų, tenka skai
tytis su kai kuriais jų reikala
vimais. Tačiau nežiūrint visko, 
ir mums čia prieinamos lietuvių 
literatūros galima sudaryti gana 
gerą tomą, kuris verta sveti
miems parodyti. Juozas Brazai
tis man patalkininkavo, parašy
damas neblogą mūsų novelės ir 
apysakos apžvalgą. Kad ameri
kiečius būtų galima daugiau su
dominti šiuo rinkiniu, Charles 
Angoff parašė labai gražų įvadą. 
Gerai pažindamas jį ir kaip ra
šytoją, ir kaip profesorių, ir 
kaip "Literary Review" redak
torių, prisipažinsiu, kad tokio

- "Jei prenumeratoriai nepajudės - vargas man!" - rašo Stepas 
Zobarskas mūsų kronikos autoriui.

gražaus mūsų čia parinktų kū
rinių įvertinimo nesitikėjau...

- Na, o dabar svarbiausia: 
kaip su tais doleriais, su iš
leidimu?

- "Čia jau liūdnesnė istorija, - 
aiškino Zobarskas. - Vienas bi
čiulis man patriotiškai rašė,gir
di, atiduoti amerikonams tiek 
pinigo, kai už 600 egzempliorių 
kainą mes patys savo spaustu
vėje galėtume išleisti?... Tas 
tiesa, ir jau ne viena knyga taip 
buvo išleista lietuviškoje spaus
tuvėje. Bet taip leisdami, mes 
patys daugiausia tas knygas ir 
teskaitome. Nei amerikiečių bib
liotekos, nei knygų parduotuvės, 
nei rimtoji kritika tomis mūsų 
knygomis tada visai nesusidomi. 
Jie turi motyvų, pagrįstų ar ne
pagrįstų, bet padarinys tas, kad 
tos knygos plačiau nepasklinda...

- "Man pačiam kartais ne ma
žiau apmaudu, kai įdėjus daugybę 
darbo, paruošus rinkinį, dar ten
ka rūpintis jo išleidimu ir at
sistoti prieš sunkią riziką. Bū
tume didelė tauta - nebūtų tokios 
problemos. Pats žinai, kad ame

AŠ VISK* GALIU, 0 TU TYLĖK...
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koji Čikaga" skiltyse, rašant apie 
įvairių tautų ruošiamą masinę 
demonstraciją, sakoma:

"...su priešchruščioviniu mi
tingu Prapuolenis jau išėjo į 
atvirą konkurenciją ALTui ir, 
kas nuostabiausia, susilaukė tau
tininkų paramos... Kaip gražu... 
jei kartu nebūtų kombinuojama 
pakenkti ne tiek Chruščiovui,kiek 
ALTui frontininkų, tautininkų ir 
bendruomenės jungtinei naudai. 
Tiesa, ALTo 'senukai* irgi ne 
be kaltės, kartais jie neparodo 
reikalingos iniciatyvos, kurią pa
glemžta kiti..."

Jaunosios jėgos, t.y. studen
tai, tos pat iniciatyvos ėmėsi 
ir New Yorke, kviesdami prie 
šios demonstracijos prisidėti vi
są lietuviškąją visuomenę.

Tenka abejoti ar tai yra kon
kurencija ir noras pakenkti 
ALTui. Nejaugi tik jie vieni yra 
"išrinktieji ir pateptieji" tautos 
reikalams ginti. Ar nereikia 
džiaugtis, kad mūsų jaunieji in
telektualai, baigę amerikines 
mokyklas, kaip pasisako jų at
stovas A. Gečiauskas žurnale 
"Į. Laisvę", 1959 m. 18 nr., da
linai persiėmę pragmatizmo fi
losofija, mažiau vadovaujasi 
ideologiniais principais, o dau
giau savo veiksmus nustato prak
tiškumo ir reikalingumo požiū
riais. Nors jie apsisprendę likti 
už politinių sąjūdžių ribų, bet 
lietuviškos ir tarptautinės po
litikos įvykius seka ir, tinkamai 
progai atėjus, per savo organi
zacijas prisideda prie konstruk
tyvaus politinio darbo.

Vargu, ar tokia .konkurencija 
turi tikslą ALTui pakenkti, jį 
nuo "sosto" nuversti. Greičiau 
tai natūrali, iš prigimties kylan
ti, konkurencija geriau atlikti 
bendruosius lietuvių tautos už
davinius. Tai demokratiškoj vi
suomenėj bręstanti atsakomybė 

rikiečiai mažai tesidomi tauto
mis, jeigu jos nėra egzotiškos 
arba nepakliūva Į "news", kaip 
prieš trejetą metų Vengrija su 
savo nelaimingu sukilimu. Kaip 
tik tuo metu rūpinaus "Lithua
nian Folk Talės" išleidimu. Vie
noj leidykloj buvau užklaustas, 
ar negalėčiau ant greitųjų pa
ruošti... vengrų liaudies pasakų 
rinkinį! Pasiūliau jam tam tiks
lui pasiieškoti vengro... Na, bet 
gal vis kaip nors pavyks dabar 
prastumti lietuviškas noveles, 
kaip pavyko prastumti pasakas. 
Tiesą sakant, gal būtų geriau, 
jei aš pirma apsirūpinčiau lei
dėju, o paskui ruoščiau rinki
nius. Dabar - viskas atvirkščiai: 
paruošiu knygą, o tada prasideda 
galvosūkiai, kaip ją išleisti",..

Lietuvių literatūros kelias Į 
platųjį pasaulį, deja, yra žymiai 
sunkesnis ir painesnis, negu dau
gelis patriotų iš šono Įsivaiz
duoja. Didžiųjų leidyklų ir tarp
tautinio skaitytojo reikalavimai 
Šiandien yra tokie, kad ir ne

E. čEKIENe

ir jaunesnės kartos aktyvaus da
lyvavimo noras.

Šiam uždaviniui atlikti nebe
užtenka vien ALTo ar kitos ku
rios organizacijos kelių valdy
bos narių, o reikalingas gausus 
lietuvių visuomenės dalyvavi
mas. Masinę demonstraciją su
organizuoti yra sunkesnis dar
bas, negu nuvažiuoti į Washing- 
toną su antraeiliais valdininkais 
pakalbėti, papietauti.

Nieko nuostabaus, kad Chica
go j, šią Prapuolenio, t.y. fron
tininkų veikėjo iniciatyvą tauti
ninkai remia, nes jis negriauna, 
kaip kai kurie laikraščiai daro 
užmetimus, bet remia ir kiek
vieną naudingą Lietuvai darbą, 
nežiūrėdami kokios srovės žmo
gus jį organizuoja.

•

Dėl tų nuolat kartojamų ALTo 
vaišių plačioj lietuvių visuome
nėj vyrauja nuomonė, kad, ne
turint savos valstybės, politikai, 
kultūrininkai bei visuomenės vei
kėjai aukoja savo poilsio laiką, 
energiją ir dažnai lėšas, jaus
dami pareigą atiduoti savo Įnašą 
tėvynės naudai.

Jei visi komitetai ir org-jų 
valdybos pradės užkandžiauti iš 
org-jų pinigų, kurių iždai labai 
riboti, tai neliks ne tik lietu
viškiems reikalams paremti, bet, 
dažniau posėdžiaujant, pritrūks 
ir užkandžiams.

Be idealizmo visuomeninis 
darbas nėra Įmanomas, todėl tie, 
kurie asmeniniams reikalams 
naudoja iš visuomenės surinktas 
lėšas, o kiekviena proga skel
biasi esą didžiausi idealistai, 
klaidina visuomenę. Tai yra tik 
visuomenės samdiniai, kurie, 
reikalui esant, gali būti iš darbo 

daug kas iš mūsų beletristinės 
kūrybos juos iš karto suviliotų 
ir patenkintų. Bet Biliūno, Vie
nuolio, Krėvės, Vaičiulaičio, Ka
tiliškio, pagaliau, Cvirkos ir dar 
kelių autorių novelėse yra pir
marūšės medžiagos išeiti Į pla
tesnę rinką.

Manding, žiaurūs pasilieka tik 
dar du atvejai. Pirmas tasai, 
kad bėgmei sudaryti mums pa
tiems reikia iš anksto prenume
ruoti savųjų rašytojų veikalus 
svetima kalba. Tai yra toks pat 
tragiškas absurdas, kada koks 
mūsų, pvz., dainininkas ar pia
nistas ruošia brangų koncertą 
su tikslu pasirodyti amerikie
čiams, bet reikalauja, kad lie
tuviai išpirktų bilietus, pripildy
tų salę, ir jei jie to nepadaro, 
tai vėliau bara juos "patriotiz
mo stoka"...

Antras atvejis - tai tie 600 
prenumeratorių, tasai Šekspyro 
"Venecijos pirklio" veikėjo Shy- 
locko (mūsiškai įprasto Šeiloko) 
mėsos svaras, kurį jis išside
rėjo išpiauti iŠ Antonijaus pa
širdžių. Mėsos svaras, kuris Štai 
gali būti mirtingas Zobarsko pa
ruoštoms novelėms. Išmintingoji 
Percija Šekspyro tragikomedijo
je laimėjo bylą prieš Venecijos 
pirklį, nurodydama, kad jis turi 
teisę savo svarą išpiauti, bet 
tik taip, kad nenulašėtų nė vie
nas lašas kraujo. Bet kaip tu, 
Stepai, iš mūsų tautiečio širdies 
išpiausi dolerį, kad jam netekėtų 
kruvinos skausmo ir godulystės 
ašaros?

Ir linkiu, kad tau pasisektų 
Įvykdyti šis stebuklas, vienas 
iš didžiausių stebuklų šio am
žiaus lietuviškoje Amerikoje.

Pulkininkas K. Žukas neseniai 
Dirvoje rašė, prisimindamas na
poleonišką išmintį, kad vienas 
blogas vadas yra geriau, negu 
du geri vadai.

Mes, ačiū dosniam Praamžiui, 
turime ne vieną, o visą armiją 
politikos ir kultūros vadovaujan
čių veiksnių. Ginam Lietuvos 
laisvės bylą ir treškiam lietu
višką kultūrą svetimiems. Ir štai 
šiame kare armijų balso, nė 
vieno maršalo balso vis negir
dėti.

Čia žygiuoti ir savo kuklių, 
bet ateičiai reikšmingų laimėji
mų siekti turi vienišas, eilinis 
kareivis - Stepas Zobarskas iš 
Woodhaven, N.Y. Tikrai, matyt, 
šiais laikais geriau vienas ei
linis, bet tikras kareivis, negu 
daugybė veiksnių su jų marša
lais.

atleidžiami, o jų vieton kviečia
mi savanoriai idealistai.

•
"Naujienos" daug vietos skiria, 

norėdami visuomenės akyse 
diskredituoti ALTo vicepirmi
ninką E. Bartkų už tai, kad šis 
realiai ir objektyviai informuoja 
visuomenę apie Tarybos veiklą, 
nes mano, kad ALTas, būdamas 
visų lietuvių aukomis remiamas 
organas, turi visus ir informuo
ti apie jo darbus bei lėšų naudo
jimą. Informuoti apie pasiseki
mus, bet ir apie nesekmes. O 
juk negali girtis, kad visada 
jiems taip ir sekasi, kai tuo 
tarpu dėl tarptautinės politikos 
vingiuotų kelių dažnai .yra be
jėgiai ką nors reikšmingesnio 
atlikti. Nereikia tuščiai girtis, 
kad - atėjau, pamačiau, nuga
lėjau. ..

Tas pats "Naujienų" laikraš
tis, besiskelbiąs demokratiš
kiausiomis ir liberališkiausio
mis pažiūromis, rugp. 27 d. ra
šo:

"...Ar neišmintingiau būtų po
niutei prikąsti liežuvį ir nu
tilti. ."

Nieko sau liberalizmas, puiki 
moderniška demokratija. Lygiai, 
kaip rytuose! Aš kalbėsiu, o tu 
tylėk,

"Naujienos" visais klausimais 
ir viską gali rašyti, o kiti lai
kraščiai ir jų bendradarbiai sa
vo nuomonės negali pareikšti.

"Naujienų" redaktorius ir 
ALTo sekretoriaus liberalumą 
teisingai apibūdina žurnalas į 
Laisvę, kur tarp kitko rašoma:

"...ALTo kongrese visa kri
tika buvo taikoma visam komi
tetui ir gal daugiausia pačiam 
sekretoriui P. Grigaičiui, kuris 
visą ALTo politiką dominuoja 
ir labiausiai yra biurokratinės 
dvasios reprezentantas..." (1958 
m. nr. 17 - 18)
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Valandos, kurios...

"TĖVE MOSI!” VIETOJ VEDAMOJO
Pirmosios žinios apie sąjun

gininkų išsilaipinimą Normandi
joje atėjo iš Vokietijos. 6:33 
vai. ryto, praėjus maždaug pen
kioms minutėms nuo veiksmų 
pradžios "Omahos" ir "Utah" 
ruožuose, Berlyno radijas pra
nešė apie sunkų Le Havre bom
bardavimą ir gana tiksliai atpa
sakojo torpedlaivio komendanto 
H. Hoffmanno drąsų žygį prieš 
britų laivyną. Po to kas porą 
minučių buvo skelbiamos kitos 
smulkmenos, daugiausiai apie pa
rašiutininkų veiksmus - kai ku
rios tikslios, kai kurios ne.

Žinių agentūros, klaususios tų 
pranešimų, juos tuoj pat pasklei
dė visame pasaulyje, ir radijo 
stotys pradėjo juos kartoti. Wa- 
shingtone, kur kaip tik tuo metu 
buvo vidunaktis, daugumas gy
ventojų juos priėmė skeptiškai, 
laikydami kokiais nors propagan
diniais triukais. Eisenhoweris 
buvo uždraudęs bet kokį oficialų 
komunikatą, kol nebus tikras, 
kąd jo jėgos jau tikrai išlipusios 
į krantą.

9:01 vai. atėjo pirmas atsar
gus oficialusis pranešimas be 
jokių vietovardžių. Tačiau sep
tyniomis minutėmis vėliau Ber
lynas pranešė, kad išsilaipinimas 
vykstąs visoje pakrantėje tarp 
Le Havre ir Cherbourg. Visame 
pasaulyje prapliupo radijo ko
mentarai, tačiau medžiaga jiems 
didžiąją dalimi vis dar tebebuvo 
imama iš Vokietijos.

Pirmasis oficialiųjų sluoksnių 
komentaras Amerikoje buvo New 
Yorko mero La Guardia, kuris 
gana tiksliai išreiškė savo pilie
čių ir viso sąjungininkų pasaulio 
nuotaikas, sakydamas: "Mes te
galime tik laukti naujų praneši
mų ir melstis, kad būtu laimėta. 
Tai yra labiausiai jaudinanti mū
sų gyvenimo akimirka".

•

Amerikoje pirmieji tą žinią 
išgirdo naktinės pamainos dar
bininkai. Anglijoje tuo tarpu buvo 
jau diena. Ne tik šiuose kraštuo
se, bet ir Vokietijoje ta žinia 
buvo sutikta su palengvėjimu, 
nes pagaliau buvo baigtas neaiš
kaus laukimo laikotarpis. Bet 
niekur nebuvo džiūgavimų: kiek
vienas žinojo, kad kova dėl gy
venimo ar mirties dar tik pra
sidėjo. Buvo tikimasi laimėjimo, 
tačiau buvo bijoma aukų, kurių 
jis pareikalaus. IŠ New Yorko 
buvo pranešama, kad ten vyrai 
ir moterys grįždami iš darbo, 
perpildė bažnyčias. Vienas dien
raštis išmetė vedamąjį ir jo 
vietoje atspausdino "Tėvemūsų". 
Londone vyko specialios pamal
dos šv. Povilo ir Westminsterio 
katedrose.

Sklido gandai, kad reikią lauk
ti milžiniškų nuostolių. Oficia
liai ir slaptai pirmojo puolimo 
nuostolius skaitė siekiančius 
10,000. Tačiau faktiškai jie ne
siekė nė ketvirtadalio.

Ištisus mėnesius viešpatavo 
griežta cenzūra, ir paskutiniuoju 
metu net ir nesvarbiuose pos
tuose esą kariai negalėjo rašyti 
laiškų. Ir taip motinos ir žmo
nos, jau ilgai nesulaukusios ži
nių iš savųjų, išgirdusios apie 
invaziją, tikėjo, kad jų sūnūs ir 
vyrai kaip tik tuo metu kovoja 
Prancūzijos pakrantėje. Galbūt 
dėl kiekvieno vyro, dalyvavusio 
invazijoje, namie drebėjo bent 
10 šeimų.

Joy Hovvard, žmona majoro 
Howardo, kuris vadovavo sklan
dytuvų puolimui prie Caen tilto, 
kaip tik tuo metu maitino kūdikį 
ir neturėjo laiko įsijungti radiją. 
Vidun įėjo kaimynė ir pakvietė 
ją tą dieną praleisti pas save; 
kažkas padovanojo fazaną, kurį 
ji norinti iškepti pietums. Toks 
netikėtas pakvietimas Joy nus
tebino, ir ji svarstė, ką būtų 
geriau pasiimti mažajam: ve
žimėlį ar kėdutę.

- Mes manome, kad tamstai 
šiandien geriau būti su žmonė
mis, - pasakė kaimynė. Ir, pa
mačiusi jos nustebimą, pridūrė: 
- Ak, tai tamsta dar nieko nesi 
girdėjusi.

Jos vyras jau prieš porą sa
vaičių jai buvo pasakęs, kad kai 
ji kada nors isgirsianti apie in
vaziją, jo uždavinys jau senai 
būsiąs baigtas. Ir tą valandą 
majoras Howardas turėjo net pro 
gos skaniai pasijuokti. Du italai 
prie tilto pasisiūlė tarnybon. Pie 
voje, kurioje sklandytuvai nusi

leido, jie buvo kasę duobes kliū
čių stulpams. Duobės jau buvo 
baigtos, bet stulpai nespėti įsta
tyti. Amerikiečiams nusileidus, 
jie nebežinojo ką veikti, bet po 
trumpo karšto ginčo jie nuspren
dė dirbti toliau. Taigi, jie grįžo 
į pievą ir pradėjo aplinkui nu
sileidusius sklandytuvus į duobes 
įstatinėti stulpus.

Vokiečių koncentracijos sto
vyklos kaliniai niekad negalėjo 
klausyti žinių. Tačiau kai kur 
mechanikai turėjo sargyboms tai
syti priimtuvus, ir jie dirbtu
vėse nepraleisdavo progos žinių 
slaptai pasiklausyti. Tuo būdu 
Dr. Sustendal iš Luc-sur-Mer, 
tuo metu už tariamą šnipinėjimą 
sėdėjęs koncentracijos stovyklo
je, išgirdo, kad jo tėviškėje vyk
sta invazija - tuo pačiu metu, 
kada jo žmona su abiem sūnumis 
slėpėsi garaže, po jo automobi
liu, nuo sunkaus bombardavimo. 
Žinia jį pripildė viltimi ir rū
pesčiu. Tačiau viltis pasiteisi
no: jis pergyveno siaubingiausius 
metus ir pagaliau grįžo į tėviškę.

Daugelis vokiečių, nepasitikė
dami savais, klausė šveicarų pra
nešimų. Tačiau vokiečių radijas 
tą dieną buvo pakankamai tiks
lus ir neperdavinėjo perdėtų pra
nešimų. Propaganda liko japonų 
pranešėjui, kuris paskelbė: "Vo
kiečiai gavo progą pradėti naujas 
ofenzyvines operacijas".

Ta priešpietę Žemųjų Rūmų 
nariai įtemptai laukė premjero 
Churchillio pareiškimo. Bet nie
kas negalėjo sukliudyti parlamen
to darbotvarkės. Pirmiausiai ėjo 
klausimai ir interpeliacijos.Vie
nas komunistas siūlė panaikinti 
bankus, vienas nepartinis reika
lavo, kad finansų ministerijoj 
valdinių pastatų valytojas ateityje 
vadintu švaros prižiūrėtojomis. 
Išklausius dar visą eilę panašių 
interpeliacijų, atsistojo Church- 
illis, bet jis tik dar labiau su- 
siprino visuotinį nekantrumą, de
šimtį minučių kalbėdamas apie 
Romos paėmimą. Kai kuriems 
atstovams atrodė, kad jis vel
niškai mėgaujasi, tebedidinda- 
mas įtampą, ir vėliau savo at
siminimuose jis patvirtino, kad 
tai jam suteikę didelio malonu
mo. Pagaliau, paskelbęs pradėtą 
invaziją, jis pridūrė: "Ligšiol 
veiksmuose dalyvaują aukštieji 
vadai pranešinėja, kad viskas 
vykstą pagal planą. Ir kas per 
planas! Ši milžiniška operacija 
yra, be abejo, pati komplikuo- 
čiausia ir sunkiausia iš visų 
ligšiol vykdytų".

Tą dieną vyko Kanalo tunelio 
bendrovės metinis susirinkimas, 
ir pirmininkas paskelbė, kad ne
są įmanoma pramatyti tunelio 
ateitį.

•

Prieš pietus atėjo pirmieji lai
kraščių korespondentų praneši
mai iš karo veiksmų zonos. "Lai
kau didele privilegija, kad galiu 
čia būti. Bet nemažiau nudžiug
čiau, jei galėčiau iš čion išsi
nešdinti... Matau laivus jūroje... 
Valtys puola pakrantę... Mane 
apima jausmas, kad šią akimirką 
prieš mano akis vystosi didieji 
istoriniai įvykiai..." Tačiau žinių 
apie karo veiksmų eigą visą die
ną buvo gana maža.

Bet, jei publika nedaug tą dieną 
patyrė apie karo veiksmų eigą, 
tai galima pasakyti, kad patys 
vyrai pakrantėje dar mažiau ži
nojo. Tai, ką jie vykdė, karinė
je kalboje vadinama "kovos lau
ko izoliacija". Jie težinojo tik 
tai, ką patys savo akimis matė; 
o nutolus į krašto gilumą, tarp 
kaimų ir krūmų, nebuvo daug 
ko matyti. Nedaug kas turėjo 
progos ir priemonių išgirsti, ka 
pranešinėjo Londono radijas. 
Vienas amerikinio parašiutininkų 
junginio komendantas atsitiktinai 
išgirdo BBC pranešimą, kad iš
silaipinimas vykstąs planingai. 
Tos liesos žinios paskatintas, 
davė įsakymą pulti. Bet daugu
mas težinojo tik tai, jog jie yra 
Prancūzijos teritorijoje ir te
bėra gyvi.

Vakarui atėjus, mūšis buvo 
nulemtas. "Omahos" prietiltis 
dar tebebuvo labai ribotas, ge
nerolo Gavino parašiutininkai vis 
dar tebebuvo atkirsti, medžiagų 
tiekimas vėlavo. Bet Atlanto py
limas buvo galutinai pralaužtas 
ir tolimesnis kariuomenės iš
laipinimas garantuotas. Eisen- 
howeris buvo patenkintas, bet 

nelinkęs į perdidelį optimizmą. 
Vienas klausimas buvo atsaky
tas, bet viskas priklausė nuo 
antrojo: ar pasiseks sąjunginin
kams savo jėgas sutelkti grei
čiau už vokiečius? Atsakymas 
į šį klausimą priklausė nuo oro, 
o oras jau sykį visą operaciją 
buvo nustūmęs ant katastrofos 
ribos.

Ir pačiuose frontuose nebuvo 
pagrindo perdideli'am pasitikėji
mui. Svetimas krantas, kanalas 
užpakalyje, nežinomo dydžio jė
gos priekyje. Visi jautė, kaip 
labai priklausė nuo medžiagos 
ir žmonių papildymų, o tie pa
pildymai turėjo būti atgabenti 
tokiu pat pavojingu keliu, ku
riuo jie patys atvyko.

Laisviausiai padėti apspręsti 
tą dieną tegalėjo patys vokie
čiai. Jie žinojo savo pajėgumą, 
jie matė laivyną ir pažino są
jungininkų ginklų svorį. Ir aiš
kiaregiai jų tarpe žinojo, kad 
laimėti nebebus įmanoma. Bet 
tik po dešimties dienų von Runs- 
tedtas ir Rommelis bandė įti
kinti Hitlerį, kad Vokietija tu
rinti ieškoti taikos su Amerika 
ir Britanija, tik jokiu būdu ne su 
Rusija.

Atėjo naktis, ir vyrai, kurie 
išsikėlė pirmieji, buvo mirtinai 
pavargę. Karai gali būti mecha
nizuoti, bet mūšiai vis dar te
bėra matuojami žmogaus ištver
me. Kai kurie kareiviai tebeko
vojo, kiti bandė užmigti. Tam
soje 100 vokiečių lėktuvų per
skrido Kabalą, ir visą naktį kilo 
kulipkos iš tūkstančių priešlėk
tuvinių patrankų. Kur pirmoji 
puolėjų banga miegojo, ją lenkė 
naujai ateinančios. Kanale pilni 
transportiniai laivai prasilenki- 
nėjo su tuščiaisiais, kurie grįžo 
iš naujo pasikrauti. Anglijos uos
tai pildėsi ' vis nauja 
medžiaga ir žmonėmis, per visą 
salą riedėjo ginklų transportai 
į pietinius uostus. Pakrantė buvo 
užimta, prasidėjo įsitvirtinimo 
mūšis.

(Pabaiga)

Rochesterio lietuvių žinios

Krepšinio rinktinės treneris V. Grybauskas kalbasi su Rochesterio 
lietuvių radijo valandos vedėju H. Žemeliu apie kelionės įspūdžius po 
Pietų Amerikos kraštus.

Vyt. Grybauskas, žino
mas sportininkas ir krepši
ninkų vadovas jų kelionėje 
po P. Ameriką, papasakojo 
per radiją savo kelionės 
įspūdžius. Jo manymu, spor
tininkų pasiekimai ir paro
dytas tenykščių lietuvių bei 

• tų kraštų visuomenės entu
ziazmas padarė Lietuvos 
reikalui neįkainu o j a m o s 
vertės. Lietuvos vardas dar 
niekad nebuvo tiek links
niuotas P. Amerikoje, kaip 
tos kelionės metu.

Jubiliejinis leidinys. Lie
tuviu Radijo Valandėlė ki
tais metais, vasario 16 d. 
minės 10 metų jubiliejų. 
Radijo Klubo valdyba jau 
dabar daro paruošiamuosius 
planus tą sukaktį tinkamai 
paminėti. Vienas iš tokių 
sumanymų — išleisti jubi
liejini leidinį, kur bus pa
vaizduota radijo valandėlės 
10-ties metų veikla. Leidinį 
apsiėmė redaguoti tos va-

Lietuvių gydytojų suvažiavimo Clevelande moderatorius dr. J. 
Valaitis buvo "negailestingas" paskaitininkams, neleisdamas per
žengti nustatyto laiko. Nuotraukoje: dr. J. Valaitis tariasi su dr. 
K. Vyšniausku iš Canton, Ohio, skaičiusiu paskaitą - "Tuberkuliozė 
šiandien". Dirvos nuotrauka

KAIP LIETUVOJE ATSIRADO
KARAIMAI

Karaimai yra ainiai tur
kų padermių, kurios VIII-X 
a. sudarė Chažarų valstybę. 
Vėliau jų daugiausia susi
telkė Krymo pusiasalyje. 
Karaimai neišlaikė savo et
ninio pavadinimo, o vadina
mi pagal jų protėvių reli
giją, kilusią VIII a. žydų 
tarpe ir išplitusią arabų, 
graikų, slavų ir turkų tau
tose. Karaimų terminas, 
reiškiąs priklausymą karai
mų tikybai, ilgainiui liko 

landėlės steigėjas žurn. H. 
žemelis.

Išsikelia iš Rochesterio. 
Nedidelė lietuvių kolonija 
vėl netenka kelių savo na
rių. šį rudenį į Kaliforniją 
išsikelia P. Armonų, J. Avi
žienių ir V. Jasulaičiu šei
mos.

Rochesterio LRS skyrius 
vykdo JAV visuotinius į 
Vyr. Komitetą rinkimus. 
Rinkimų komisiją sudaro: 
p-kas P. Saladžius ir nariai: 
A. Cieminis ir A. Jančys. 
Vyr. K-tui kandidatuoja 
Chicagos LRS skyrius ir re
vizijos k-jai Rochesterio 
LRS skyrius. Netrukus bus 
paskelbti rinkimų daviniai.

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti 

ir paragink 
užsiprenumeruoti 

etninės grupės pavadinimu.
Karaimai vartoja seną 

turkų-polovcų kalbą, į ku
rią išversta ir jų biblija. 
Raštas sudarytas hebrajų 
kalbos alfabeto pagrindu, 
pridėjus turkiškų garsų 
ženklus, nesančius senovės 
žydų kalboje. Dabartinė ka
raimų kalba turi du dialek
tus: šiaurės ir pietų. Jie 
skiriasi leksika, fonetika, 
morfologija ir sintakse.

Pirmieji karaimai Lietu
voje atsirado XIV a., kai di
dysis Lietuvos kunigaikštis 
Vytautas 1396 m. buvo su
rengęs karo žygį į Krymą, 
tuo laiku priklausiusį Auk
so ordai ir valdomą emiro. 
Kaip karo belaisvius Vy
tautas perkėlė į Lietuvą 
apie 400 karaimų šeimų, 
kurias įkurdino Trakuose ir 
kitur, ilgainiui jų skaičių 
padidino savanoriškai at
vykstančios iš Krymo ka
raimų šeimos.

Karaimai, kaip ir toto
riai, Vytauto buvo panau
doti kolonizacijos reikalui. 
Jie gaudavo žemių, privile
gijų, būdavo įpareigoti eiti 
karo tarnybą.

Kazimieras Jogail a i t i s 
1441 m. suteikė Trakų ka
raimams Magdeburgo tei- 

Pagal šią privilegiją 
visais reikalais 
vaitui; jų vai- 
didžiajam kuni- 
ar paskirtiems 
Trakų karaimų

sės. 
karaimai 
atsako tik 
tas atsako 
gaikščiui 
teisėjams,
bendruomenė turėjo mokėti 
valstybės iždui tokį mokes
tį, kokį mokėjo kitos miestų 
bendr uomenės, turinčios 
Magdeburgo teises.

-- Tempkit, vergai, į Washingtoną!...

Aleksandras Jogailai t i s 
1492 m. gruodžio 17 d. pri
vilegija patvirtina Trakų 
karaimams Magdeburgo tei
ses. Jie atleidžiami nuo vi
sų muitų mokesčių, nuo pi
lies sargybos, javų piovimo 
didžiojo kunigaikščio dvare 
Senuosiuose Trakuose.

Vėliau kiti Lietuvos di
dieji kunigaikščiai patvir
tina anksčiau duotąsias pri
vilegijas karaimams, gyve
nantiems Trakuose ir visoje 
Lietuvos didžiojoje kuni
gaikštystėje.

Trakai — seniausiai ka
raimų apgyventa vieta, cen
tralizuojanti visas karaimų 
bendruomenes. Mat, čia gy
veno aukštoji karaimų dva
sininkija.

Pagrindinis šių žmonių 
verslas buvo žemdirbystė. 
Pavyzdžiui, Trakų bendruo
menei priklausė 250 dešim
tinių žemės, kurią dirbo in
dividualiai, pasidalinę skly
pais. Jau nuo seno Trakų 
karaimai buvo žinomi dar
žininkai..

Be to, dalis karaimų yra 
žinomi, kaip kariai. Pra
džioje jie sudarė didžiojo 
kunigaikščio pilies sargy
bas ir buvo įsikūrę ”kara- 
imščizmos” rajone, kur pra
sideda tiltas į pilį. Prancū
zų pasiuntinys Gilbert de 
Lannoy, lankęsis Trakuose 
1414 m., rašo, kad, eidamas 
į pilį, matęs daugybę toto
rių, kuriais jis klaidingai 
pavadino karaimus.

Karaimai, kaip ir toto
riai, turėjo sudaryti karinį 
junginį, nes 1669 m. Nise- 
nas Juzefovičius pasirašo, 
kaip Lietuvos d. kunigaikš
čio vėliavininkas (chorun- 
žis), Jonas Kazimieras 1665 
m. privilegijos raštu karai
mams už jų nuopelnus karo 
tarnyboje leidžia Trakuose 
statyti savo maldyklą ir 
mokyklą.

1710 m. maras sunaikino 
jų bendruomenę. Likusieji 
persikėlė į Trakus, Panevė
žį bei Lucką. Vėliau dalis 
karaimų persikėlė gyventi 
pas gimines į Krymą.

N a u j amiesčio karaimų 
bendruomenei priklausė Pa
nevėžio ir kitose šiaurės ry
tų vietovėse gyvenę karai
mai. Po dvarininko Ignaco 
Karpio mirties 1809 m. jo 
dvarus paveldėjo Eustachi
jus Karpis, kuris iš Nauja
miesčio karaimų atėmė že
mę ir juos išvijo, šie tada 
persikėlė į Panevėžį ir įsi
kūrė Ramygalos gatvės ra
jone, kur anksčiau gyveno 
jų pirmtakai, čia netrukus 
buvo pastatyta jų maldyk
la, ir Panevėžys tapo di
džiausiu karaimų centru po 
Trakų.

Dabartiniu metu Lietu
voje yra apie 1000 karaimų. 
Jie daugiausia gyvena Tra
kuose, Vilniuje, Panevėžyje 
ir yra išlaikę savo kalboje 
daug senovės liekanų. To
dėl jų kalba orientalistikai 
turi didelės mokslinės reikš
mės.

O. Maksimaitienė
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ANTROJI KORP! NEO LITHUANIA
STOVYKLA

Ankstyvą rugpiūčio 29 dienos 
rytą pirmoji mašina įsuko į gra
žią Linkų vasarvietę, atgabenusi 
5 jaunuolius, busimuosius LST 
Korp! Neo-Lithuania stovyklos 
dalyvius iš Chicagos.

Paskui ją ūžė kitos mašinos, 
rinkosi daugiau studentų ir pa
vakaryje jau liejosi linksmos kal
bos, skambėjo dainos iš 5 did
miesčių suvažiavusių jaunuolių.

Po šeštadienio susipažinimo 
vakaro, po sekmadienio pamaldų 
ir iškilmingo posėdžio, prasidė
jo darbas.

Pirmąją paskaitą skaitė filis
teris Mečys Valiukėnas, įdomiai 
ir gražiai nušvietęs Lietuvos vi
suomeninį gyvenimą, privedusį 
prie LST Korp! Neo-Lithuania 
įsikūrimo.

Po jo skaitė stud. Romas Sta- 
kauskas, patiekęs daug gražių 
minčių.

Su pirmadienio diena prieš akis 
stojosi dar rimtesnis darbas su 
paskaitomis, seminarais ir dis
kusijomis.

Tą dieną kol. filisteris Karolis 
Drunga skaitė paskaitą "Keletas 
istorinių projekcijų į dabartį".

Antrąją paskaitą skaitė prof. 
dail. Vytautas K. Jonynas "Mo
dernaus meno pagrindai ir lie
tuvis".

Antradienį iš ryto buvo išklau
syta stud. A. Gučaitės referatas 
"Studentų organizacijos" o po
pietinę dienos dalį pradėjo Korp! 
pirmininkas Povilas Ališauskas 
paskaita "Korp! Neo-Lithuania 
ideologiniai bruožai".

Trečiadienį filisteris muzikas 
Antanas Nakas pašnekesio forma 
ir pailiustruodamas pianinu pa
pasakojo apie šių laikų moder
ninę muziką, o po pi et prof. dail. 
Adomas Varnas skaitė paskaitą 
apie mūsų tautos folklorą.

Stovyklą aplankė ir gražų žodį 
tarė LST Korp! Neo-Lithuania 
garbės filisteris Juozas Bačiū- 
nas.

Ketvirtadienį po seminaro, 
pravesto inž. Jono Jurkūno ir 
Pov. Ališausko, kol. filisterė A. 
Augustinavičienė skaitė paskai
tą apie lietuvišką visuomenę ir 
dabartinį jauną studentą. Pava
kary LST Korp! Neo-Lithuania 
garbės filisteris Dr. Steponas 
Biežis skaitė paskaitą "Tautinės 
srovės raida Amerikoje".

Vakare buvo suruoštas litera
tūros vakaras, kuriam vadovavo 
Rita Merkelytė ir Klemas Šepu
tis. Po trumpo, bet gražaus api
būdinimo apie Korp!Neo-Lithua
nia garbės nario prel. Mačiulio- 
Maironio gyvenimą ir kūrybą, 
buvo skaitomi įvairių rašytojų 
kūriniai.

Penktadienį skaitė referatą 
stud. Benigna Balsytė "Mūsų vei
kla amerikiečių studentų tarpe".

Vakare filisteris Aleksas Si
liūnas skaitė paskaitą "Korp! 

DIRVA IEŠKO NAUJŲ SKAITYTOJŲ
Laikraštį pastoviai gerinant' ir ruošiantis nuo 

1960 metų pradžios dažninti, labai reikalingi nauji 
skaitytojai.

Ateikit mums i talką. Užsakykit Dirvą savo ar
timiesiems, kurie dar jos iki šiol neskaito. Jei jūs 
žinote tokius savo artimuosius, ar kaimynių?, kurie 
norėtų su Dirva susipažinti, mes jiems laikrašti siu
sime nemokamai 4 savaites. Tuoj atsiųskite jų ad
resą.

Užsakydami ar rekomenduodami naudokitės čia 
spausdinama atkarpa.

----------------------------------------------------------------------

x Užsakau 
Rekomenduoju Dirvą siųsti

(Vardas, pavarde)

(Adresas)

Už naują prenumeratorių siunčiu $...................

(Mano adresas)

Neo-Lithuania atsisteigimo pa
teisinimas ir ateities veiklos gai
rės".

Šeštadienį filisteris adv. Julius 
Smetona skaitė paskaitą "Tauti
nės srovės raida Lietuvoje".fr

Kaip gražiai, linksmai ir nuo
taikingai buvo praleistos, anot 
vieno kolegos, 9 dienos, 9 va
landos ir 9 minutės, reikėtų daug 
rašytinų žodžių paberti, bet vis 
tiek viso to neišpasakysi, ką 
išgyveno jaunuolis studentas bei 
studentė.

Reikėtų paskaityti stovykloje 
leisto dienraščio "Naktibalda II" 
kurio išėjo 40 puslapių, kad ge
riau suprastum ir pamatytum 
koks gyvenimas virė šioje sto
vykloje.

O šis dienraštis, kurio vyr. 
redaktorium buvo stud. Stasys 
Mažulis ir redaktoriais DalėBe- 
nokraitytė, Regina Matusevičiū
tė, Dalia Maurukaitė, Virginija 
Sutkutė, Algis Matulionis, Algis 
Saulis ir "Juzės kampelio" tvar
kytoja Vida Gulbinaitė, rodo, kad 
plunksnos pajėga buvo stipri. 
Jiems dar talkino savo straips
niais ir Rita Merkelytė, Rimas 
Staniūnas bei Romas Stakauskas.

*
Šeštadienį, rugsėjo 5 d. įvyko 

"Naktibaldos" premjera, kurios 
programą išpildė orkestras ir 
dainininkai, kuriems vadovavo D. 
Bružaitė. Algio Modestavičiaus 
vadovaujamas 6 asmenų orkes
tras tikrai buvo puikus.

Niekas, o niekas nelaukė rug
sėjo 6 dienos, kada įvyko iš
kilmingas stovyklos uždarymas. 
Bet ji atėjo.

Pakėlus vėliavas, vėl visi sto
vyklautojai su gausiu būriu sve
čių, susirinko prie altoriaus, 
įrengto šimtamečių medžių pa
vėsyje. Mišias laikė ir nepap
rastai gražų pamokslą pasakė 
kun. Juozas Vaišnys, S.J.

Po pietų įvyko iškilmingas po
sėdis, kuriam pirmininkavo Korp 
Neo-Lithuania pirmininkas Po
vilas Ališauskas, gražiais, 
reikšmingais žodžiais apvaini
kavęs 9 stovykloje praleistas 
dienas.

Inž. Jonas Jurkūnas, stovyklos 
vadovas, savo kalboje pasidžiau
gė pasiektais gražiais laimėji
mais.

Stud. Stasys Mažulis, stovy
klos organizatorių vardu, padė
kojo visiems, kurie prisidėjo sa
vo darbu prie stovyklos pravedi- 
mo.

Inž. Eugenijus Bartkus, A. Lie
tuvių Tautinės Sąjungos pirmi
ninkas, savo žodyje pasidžiaugė, 
kad lietuviškas jaunimas taip ak
tyviai jungiasi į tautinio darbo 
barą.

Korp! garbės filisteris Juozas 
Bačiūnas nuotaikingoje atsisvei-

VAIDUOKLIŠKA TYLA POŽEMIO RŪMUOSE...
Vasaros kelionėje Howe Caverns aplankius

Kas jaučia malonumą stebėti 
gamtos kaprizus ir nebijo žemės 
gilumų, tikiuosi, ras pasitenki
nimo aplankęs Howe kavernas. 
Šios kavernos yra New Yorko 
valstijoje, maždaug 30 mylių į 
vakarus nuo Schenectady miesto, 
prie 7to kelio.

Šį didžiulį požeminį urvą su
rado ūkininkas, Lester Howe, 
1842 metais. Jis ardamas vieną 
dieną pajuto, kad šaltas vėjas 
pūtė iš skylės žemėje. Būdamas 
smalsus, jis nusileido į tą skylę, 
kuri tuo laiku buvo 14 pėdų gilu
mo. Neturėdamas reikalingų 
įrankių, jis giliau negalėjo kas
tis, bet sekančią dieną grįžo 
su keletą draugų ir pradėjo raus
tis gilyn. Šiuo būdu jie surado 
kavernas, kurios šiandieną vi
lioja tūkstančius turistų. (Vie
nais metais per Labor Day ka
vernas aplankė 8,000 žmonių).

Ir suradimo laikais L. Howe 
vedė žmones per savo požeminius 
tunelius. Ji] kelionės tada buvo 
sunkios ir vargingos, nes kaver
nos neturėjo šių dienų įrengimų.

Dabar į kavernas atvažiavęs 
žmogus gali maloniai praleisti 
laiką dideliame kambaryje, ku
ris turi gražų židinį. Čia jis 
gali domėtis įvairiais suveny
rais, o jei doleris kišenėj ne
rimsta - gali jis ir nusipirkti. 
Ten pat yra geras restoranas, 
pasiruošęs smalsaus turisto alkį 
ir troškulį nuraminti. Šis res
toranas ir laukiamasis kamba
rys yra dideliame austrų stiliaus 
name. Tame pačiame name yra 
du dideli elevatoriai, kurie nu
leidžia turistus į kavernas.

Kavernų gylis 156 pėdos po 
žeme. Šią gilumą galima paly
ginti su 16 aukštų namu. Ka
vernų temperatūra 52* F. ir 
niekados nesikeičia. Tad sve
čiams patariama apsivilkti šil
tais švarkais, kurie čia pat gau
nami nemokamai.

kinimo kalboje iškėlė daug gra
žių, įdomių minčių.

Kun. Juozas Vaišnys, S. J..taip 
pat pasakė labai gražią kalbą, 
iškeldamas neo-lithuanų idealus.

Vakare po bendros vakarienės, 
buvo meninė programa, kurią 
pravedė A. Gasparaitis.

O kai ežerą apgaubė žvaigž
dės buvo surengtas paskutinis 
atsisveikinimo laužas.

fr

Pirmadienį, nors buvo numa
tyta išsiskirstyti po pusryčių, 
bet stovyklautojai ir svečiai dar 
viešėjo iki pavakarių ir spaudė 
vienas kitam rankas, o daug kam 
ir atsisveikinimo ašaros birėjo.

Dr. Antanas Rudokas, kuris 
norėdamas arčiau pažinti lie
tuvišką jaunimą, su jais kartu 
stovyklavo, paskutiniame atsis
veikinimo žodyje šių eilučių ra
šytojui pareiškė, jog mes turime 
didžiuotis turėdami tokį gražų, 
tautiniai sąmoningą jaunimą.

J.B.

IŠ "NAKTIBALDOS II" 
ĮVAIRENYBIŲ

Po ilgų svarstymų stovyklos 
vadovybė pagaliau išsiaiškino, 
kodėl beveik visos merginos ne
šioja tamsiais stiklais akinius. 
Pasirodo, kad nebūtų matyti, ka
da paskaitų metų jų akytės už
simerkusios.

fr

Stovyklos sporto vadovas la
bai aktyviai eina pareigas: jau 
tarp dviejų medžių pakabino tin
klą, bet sviedinį vis dar tebelai
ko mašinos "trunke".

• *
Kolega Mažulis vakar rytą, 

bežaisdamas lauko tenisą, nety
čia pataikė į sviedinuką.

♦

Užvakar, per "Naktibaldos" 
klubo premjerą teko nugirsti to
kį pasikalbėjimą:

Kol. Mac-tė: Aš tikiu, kad tu 
šį vakarą pašoksi su manim.

Kol. Ma-nis: Kodėl ne. Nema
nyk, kad aš atėjau čia vien tik 
smagumų ieškodamas.

♦

Graudu darėsi žiūrint į susi
rinkusią minią, kuri išleido fi- 
listerę A. Augustinavičienę. Vi
si taip verkė, kad pritrūko sto
vykloje "kleenex'ų". Ir neliko 
nė vienos sausos nosinės.

Laimingas Korporacijos pir
mininkas. Jis turėjo progos už 
mus visus ilgiau su ja paben
drauti, nes vežė į aerodromą.

ALGIS RUKŠĖNAS

Įeidamas į kaverną smalsuo
lis tuojau pamato mažą upelį, 
kuris jį seka per visą jo kelionę. 
Tai tas pats upelis, prieš daug 
milijonų metų išgraužęs šias ka
vernas. Upelyje trūksta minera
lų, tad jame nėra jokios gyvybės.

Kelionė per kavernas yra vien 
malonumas, palyginant su tais 
žygiais, kuriems ūkininkas Howe 
vadovavo anais laikais. Tada 
žmonės turėjo apsirengti darbi
niais rūbais ir ilgais batais, nes 
jie braidė, šliaužė, ir laipiojo, 
kad nueitų tuos pačius kelius, 
kuriuos žmonės dabar lengvai 
ir sausomis kojomis praeina.

Kavernos ir Šiandien yra savo 
natūraliam stovyje, išskiriant 
plytų lieptą, tvoras, ir 1600 elek
tros šviesų...

Pradedant kelionę per kaver
nas, galima matyti daug stalek- 
titų ir stalegmitų, didingai ky- 
šojančius iš viršaus ir apačios. 
Vienas Šių stalegmitų atrodo kaip 
pakrypęs Pizzos bokštas, kitas 
kaip milžiniška kiniečių pagoda. 
Eidami toliau žmonės sužiūra į 
vieną formaciją - čia gamta no
rėjo parodyti kikenančios raga
nos veidą. Dar toliau galima 
matyti aukštus rūmus - jie savo 
aukštumu ir didumu pavadinti 
Titano šventykla. Toliau už šių 
rūmų galima regėti juodas dė
mes ant sienų ir lubų. Vadovas 
aiškina, kad šias dėmes palikę 
ankstyvieji turistai, kurie ėję 
per kavernas su žibintais ir pa
likę dūmų pėdsakus, nes jie čia 
sustodavę ir valgydavę. Žinoma, 
jie ir išalkdavo, nes jų kelionė 
truko maždaug 12 valandų. Šian
dieną ši kelionė trunka tik vieną 
valandą.

Paėję toliau keleiviai sustoja 
prie gausių stalektitų. Ji yra 
pavadinta vargonais. Tikrai, šios 
formacijos atrodo kaip vargonų 
vamzdžiai. Dar įdomiau, kai va
dovas atsistoja po jais ir prade
da niuniuoti. Jo balsas tikrai 
pavirsta vargonų gaudesiu.

Kelionė pėsčiomis baigiasi ir 
visi sėda į laivelį, kuris turis
tus neša per požeminį ežerėlį. 
Ežerėlis yra 1/8 mylios ilgumo 
ir iki 6 pėdų gilumo. Jame mau
dytis nepataria, nes vanduo vi
suomet būna maždaug 40’ F. 
Ežerėlis staiga baigiasi maža 
užtvanka. Už jos nenaudojama 
kavernų dalis. Vadovas sako, kad 
toliau neves, nes ten einant rei
kėtų saugotis mažų, sparnuotų 
gyvuliukų, vadinamų šikšnospar
niais.

Kadangi nėra kur kitur išeiti, 
reikia grįžti tuo pačiu keliu, 
bet kelionė atgal nenuobodi, nes 
yra daug dalykų, kurių vadovas 
dar nepaaiškino. Pavyzdžiui, da
bar jis nuveda į aukštesnę ka
vernų dalį, vadinamą Titano Šven
tyklos balkonu. Čia randamas 
taip vadinamas jaunųjų altorius, 
nes uola susiformavusi altoriaus 
stilium. Be to, žemėje galima 
rasti kalkinį akmenį, atrodantį, 
kaip didelė širdis. Šioje vietoje 
buvo daugelis jungtuvių; paskuti
nės buvusios liepos 10 d. Sakoma, 
jei mergina nori ištekėti, turi 
atsistoti ant tos širdies, ir ji 
susižieduos dar prieš metų pa
baigą.

Dar toliau vadovas atkreipia 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Priimami siuntiniai Į Lietuvą, Latviją, Estiją, 
Ukrainą, Sov. Rusiją per lietuvių įstaigą

UNIVERSAL GIFT PARCEL SERVICE
Siuntiniai apdrausti, apmuitinti taip, kad gavėjas nieko 

neprimoka. Mūsų įstaigos siuntinius išsiunčia 3 kartus savai
tėje, kurie adresatą pasiekia per 4-7 savaites, oro paštu — 
8-12 dienų. Siuntėjų patogumui savo įstaigose turime didelį 
ir įvairų pasirinkimą geros kokybės itnportuotų ir vietos ga
mybos prekių: medžiagų vyr. ir mot. paltams, kostiumams, 
šilko, nylon, pamušalų, siūlų, adatų ir kt. Vilnonių, kartūninių 
ir šilko skarelių ir skarų. Moter. ir vyr. marškinių ir kojinių. 
Odos batams su visais priedais — padais, puspadžiais, vitpa- 
džiais ir odos pamušalu. įpilu iš Austrijos. Laikrodžių. Impor
tuojame be tarpininkų, todėl, daugelį prekių galime pasiūlyti 
pirkėjams žymiai pigiau. Pav. austriški deimanto stiklui plau
ti rėžtukai, plaukams kirpti mašinėlės ir "Solingen” vok. 
skustuvus savo klientams parduodame tik už $1.75 štuką.

Atkreipiame dėmesį į mūsų standartinių siuntinių vertin
gumą pagal jų žemas kainas, ypač vaistų, siuvamų mašinų, 
akordeonų fr maisto, siunčiamų iš Europos.

Siuntiniai priimami kasdien nuo 8:30 ryto iki 6:30 vai. 
vak., o šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po pietų.

ADRESAI:
397 A West Broadway, SO. BOSTON 27, Mass.
6 Jchn St., WATERBURY, Conn., PL 6-6766

turistų dėmesį į didelę krūvą 
akmenų. Sako, kad čia įvykęs 
uolų griuvimas. Geologai šio 
griuvimo amžių skaičiuoja iš sta- 
legmito formacijos, kuri susida
ro ant nugriuvusių akmenų. Žmo
gaus mažojo piršto didumo sta- 
legmitas arba stalegtitas for
muojasi maždaug šimtą metų, 
tat pagal tą stalegmitą, augantį 
ant nugriuvusio akmens, jie spė
ja, kad šis griuvimas įvyko prieš 
dešimtį tūkstančių metų.

Prieš kelionės pabaigą vadovas 
pakviečia svečius į kitą balkoną 
Nuo čia visi jį seka į kavernų 
dalį, vadinamą vingiuojančiu 
vieškeliu. Šis vieškelis, apie 500 
pėdų ilgio, yra iki 11 pėdų aukš
čio ir gan siauras, vos žmogui 
pralįsti. Jis nemelagingai pava
dintas vingiuojančiu vieškeliu. 
Gale šio kelio yra nemaža duobė, 
aptverta tvora. Šios duobės dugne 
matosi mažas urvelis, per kurį 
galima pilvu Šliaužti į kitą tokio 
pat ilgio vingiuojantį vieškelį. 
Bet jis apsemtas požeminio eže
ro. Šis ežeras siekia lubas, ne
tinka laivybai ir iki šiol niekas 
jame nėra nardęs. Jis ir pava
dintas paslaptingu ežeru.

Prieš grįžtant į paviršių, va
dovas užgesina visas šviesas ir 
prašo visus svečius sulaikyti al
savimą. Vaiduokliška tyla ir siau 
binga tamsuma užviešpatauja po
žemį. Žmogaus akys negali pri
prasti prie šitokios tamsos. Ir 
išbuvęs tris mėnesius tokioj nak
ty, jis, sako apaktų.

Bet šviesa greit apšviečia pas
laptingus takus ir netrukus tu
ristai iškeliami į žalią gerosios 
žemės paviršių.

_ SPAUDA _
TECHNIKOS ŽODIS NR. 3

Šiame numeryje rašo: S.
D. — Susikaupkime. Straip
snis PLIAS centrinių orga
nų rinkimų proga, įterpiant 
dvi citatas — V. Kudirkos 
ir St. Kairio. Dipl. inž. A. 
Novickis — Inžinieriaus St. 
Kairio sukaktis — profeso
riaus, inžinieriaus ir visuo
menės veikėjo gyvenimo ir 
veiklos aprašymas. Vladas 
Švipas — Architektūros sti
lių evoliucija, tai platesnio 
straipsnio pradžia su' sky
riais: architektūros esmė, 
meno formos susidarymo 
faktoriai, konstantės archit. 
kūryboje. S. B. — Ginklavi
mo dirbtuvės Nepriklauso
moje Lietuvoje, dirbtuvių 
Įsikūrimo ir veiklos duome
nys. Dipl. stat. inž. K. Kru- 
likas — Lietuviškosios ar
chitektūros atgimimas, ci
tatos iš įvairių leidinių apie 
1 i e tuviškąją architektūrą. 
Arch. Arno Funkas (miręs) 
— Praeities pėdsakais, apie 
Lietuvos Banko rūmų Kau
ne statybą. VI. A. — Nau
joji Kauno statyba, kritiš
kas žvilgsnis Į šiandieninę 
Kauno statybą, su gausiais 
naujų pastatų vaizdais. 

(Prof. J. šimoliūnas — Iš at
siminimų, apie lietuvius 

Suomijoje po I Pas. karo. 
Toliau paminimi mirusieji: 
a. a. Inž. St. Radis-Radzevi- 
-čius. Technikinė apžvalga: 
inž. St. Bačkaitis — Skylės 
bei tuštumos. Laivininkystė 
ir žvejyba: P. M. — Jūrinė 
kalba, jūrinė kronika. Spau
dos apžvalga: J. Gimbutas 
— Architektūros ir techni
kos straipsniai Lietuvių En
ciklopedijoje. Techn i k i n ė 
apžvalga: A. Buožėnas — 
Kolchozinės plytinės, Sacha
ros turtai bei kitos žinios. 
Ir — Iš mūsų veiklos — 
Bostono, Toronto ir Cleve
lando skyrių kronika.

Šiam numeriui medžiagos 
suteikė New Yorko bei Bos
ton ALIAS skyriai, redaga
vo K. Kaunas. Numeris gau
siai iliustruotas, įdomus, 
patrauklus, šis žurnalas re
komenduotinas skaityti vi
siems besidomintiems tech
nikos dalykais bei dirban
tiems technikos srity. Ad
ministracijos adresas: 2610 
W. 47th St., Chicago 32,111.

Mintys apie 
laisvę

Tautų laisvė gali egzistuoti 
tik kai jos visos lygios prieš 
įstatymus.

♦

Žmogus niekuo negali džiaug
tis, kaip laisve.

♦

Laisvė arba mirtis.
♦

Visos tautos turi teisę laisvai 
gyventi. Yra per daug žema pa
vergti ir skriausti silpnesnis 
tautas.

*

Kur nėra laisvės - nėra ir 
gyvenimo.

♦

Žmonių skurdus gyvenimas pa
rodo, kad jis neturi laisvės.

*

Pasaulyje nieko nėra žemesnio 
už vergiją.

Vergija protinių iškrypėlių pa
darinys.

fr

Priespauda turi ilgus pirštus 
ir amžinai braidžioja neteisy
bėje.

Valdovai, kurie nepaliaujamai 
dreba dėl savo vietos, yra pri
versti griebtis teroro jai išlai
kyti.

*

Kas gina vergiją, tas nevertas 
žmogaus vardo.

*

Žudikas - pavergėjas amžinai 
kenčia ir amžinai žudo kol pats 
žūva. Toks niekad nemato švie
sios dienos ir neišpažįsta pasau
lio grožio. Jam gyvenimas niū
rūs, nes jį yra užvaldę žemi 
polinkiai.

Kur yra vergija, ten nėra lais
vės.

♦

Vergija netoleruoja laisvės.
♦

Ar yra kas baisesnio už pries
paudą?

fr

Prispaudėjas sugriauja visus 
tiltus, kuriais jis ateina į sostą, 

fr
Išžudžiusiam milijonus kelio 

atgal nėra, tik mirtis.
*

Pavergėjo sąžinė visuomet yra 
juoda, kaip katilo dugnas.

Ateis laikas, kada nebus ver
gaujančių tautų!

Paruošė P.B.

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti 

ir paragink 
užsiprenumeruoti

J. CIJUNSKAS
LAIKRODININKAS

Taiso ir parduoda laikro
džius, apyrankes ir kitas, 
brangenybes. Sąžiningas ir 
garantuotas darbas prieina
momis kainomis.

753 E. 118 St. 
Cleveland 8, Ohio 
Telef.; LI 1-5466
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Danutė Armonaitė kalbasi su Cleveland Press redaktorium Louis 
B. Seltzer.

• D. Armonaitė, aktyviai 
remiama savo tėvo Jono 
Armono, jau kelinti metai 
veda aktyvią kovą už savo 
motinos Barboros Armonie- 
nės susigrąžinimą į JAV, 
praėjusią savaitę vėl buvo 
Cleveland Press dienraščio 
pirmojo puslapio sensacija. 
Jos pastangomis vyr. to lai
kraščio redaktorius L. B. 
Seltzer skambino Chruščio
vui, kad jis B. Armonienę 
su 19 m. sūnum išleistų į 
JAV, dar prieš atvykdamas 
čia. Tai būtų jo žmonišku
mo įrodymas.

Kaip žinia, Armonų šei
mą antrasis pasaulinis ka
ras užtiko Lietuvoje. Tėvas 
ir duktė, kaip gimę JAV, 
buvo išleisti. Gi motina ir 
sūnus, kaip gimę Lietuvo
je, sovietų buvo sulaikyti. 
Motina ir sūnus daug metų 
buvo Sibire. Po didelių pa
stangų iš Sibiro buvo gra
žinti į Lietuvą, bet į JAV 
vis neišleidžia, nors pastan
gų buvo nepaprastai daug 
padėta. Ar dabar pasiseks 
laimėti, greita ateitis pa
rodys. O D. Armonaitę ir 
J. Armoną reikia pagirti. 
Viena, jie labai rūpestingai 
kovoja už išdraskytos šei
mos sujungimą. Antra, tą 
kovą vesdami jie labai gra
žiai garsina ir Lietuvos 
vardą.

• Dr. V. Tercijono šeimą 
Clevelande, atvykusią į gy
dytojų suvažiavimą, ištiko 
nelaimė. Ponia Tercijonie- 
nė, lipdama laiptais pašildo 
ir susižeidusi nugarkaulį 
buvo paguldyta į ligoninę.

EAST CLEVELAND-EUCLID &. SUPERIOR AVĖ.
SAVINGS OPEN EVERY SATURDAY

EARN UNTIL NOON

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME AND 
REMODELING LOAN3

CORNER 68™ — SUPERIOR AVENUE

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Delta E. Jakubs & VVilliam J. Jakubs

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

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

ACCOUNTS 
INSUREDTO 

*10,000

• CIevelando arkivysku
pas Hoban rugsėjo 8 d. bu
vo sukvietęs CIevelando 
miesto diecezijos 12 kuni
gų, kurie atstovavo įvairias 
tautybes. Per pasitarimą 
dėl Chruščiovo atsilankymo 
arkivyskupas pranešė, kad 
rugsėjo 20 d., 4 vai. po pie
tų CIevelando katedroje bus 
laikoma šventoji Valanda. 
Visų tautybių kunigai kal
bės savo tautos kalba Tėve 
mūsų ir Sveika Marija. Po 
to bus palaiminimas.

Vieningumo ženklan kvie
čiami visų tautybių tikin
tieji skaitlingai dalyvauti 
pamaldose.

Kviečia į Tautos šventės 
minėjimą

D. L. K. Birutės Karių 
Šeimų Moterų Dr-jos CIeve
lando skyrius rugsėjo 19 d. 
(šeštadienį) 7:30 vai. vak. 
Čiurlionio Ansamblio na
muose — 10908 Magnolia 
Dr., rengia Tautos šventės 
minėj imą-pobūvį.

Kam brangi tėvynė, tam 
brangi ir ši diena. Vyres
niųjų pareiga supažindinti 
su istoriniu tautos momen
tu, o Lietuvos žiedo — jau
nimo, pasiruošti ir būti ne
nutraukiamu siūlu tautos 
sargyboje.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus lietuvius dalyvauti šios 
brangios šventės minėjime.

Programoje adv. Julius 
Smetona apibudins šios 
šventės reikšmę, o jaunieji 
dainininkai — J. Luizaitė 
ir Vyt. Matulionis palinks

mins savo žaviais balsais.
Po programos bufetas ir 

šokiai.
Įėjimas tik 1 dol. Pakvie

timus galima užsisakyti 
šaukiant telef. PO 1-5614 ir 
MU 1-2762. (71)

• CIevelando centrinė 
Public Library (E. 6 ir Su
perior Avė.) atidaro prieš 
metus iš Plain Dealer nu
pirktus namus ir dabar 
įjungtus Į savo tarnybą. 
Atidarymas į vyks rugsėjo 
17 d., ketvirtadienį, 4 vai. 
p. pietų.

• Pagarsėjęs radijo žinių 
komentatorius Bob Siegrist, 
dažnai stipriai pasisakąs 
prieš komunizmą Clevelan
de yra girdimas 5 kartus 
savaitėje 8:15 PM per sto
tį WGAR, 1220 radijo apa
rato skalėje.

Šią yrogramą duoda The 
Allen - Bradley Comp a n y, 
kuri per visą eilę svetim- 
kalbių laikraščių skelbė 
prieš komunizmą ir Chruš
čiovo atvykimą į JAV.

• CIevelando Neringos t. I-sios 
jaun. skaučių dr-vės ir Laimutės 
dr-vės 24 jaunesn. skautės rug
sėjo 1 d. turėjo nepaprastai sma
gia iškylą Euclid Creek rezerva
te. Čia jos turėjo du žygius - 
priešpiet upelio krantu, o po 
pietų kopė į "Plykio" kalną.

Pavakariais buvo sukurtas lau
žas, prie kurio iškylauto jos dai
navo ir vaidino.

Iškylai vadovavo vyr. skilti- 
ninkės - Amanda Gelažytė, Mei
lutė Juškėnaitė ir Nijolė Garlai- 
tė.

Iškylos vadovės yra nepapras
tai dėkingos už iškylautojų pa- 
vėžinimą - p. R. Ramanauskie
nei, psktn. VI. Bacevičiui ir jūrų 
sk. Arėjui Natkevičiui.

Juozas Kamaitis savo batų 
parduotuvę ir kartu batų 

pataisymo dirbtuvę, 
esančią 12915 St. Clair Avė. 
perkėlė į 7013 Superior Avė. 
(šalę kino ”Ezella”).

Naujoje vietoje batai bus 
parduodami geriausios rū
šies ir nupigintomis kaino
mis. Be to priimami batai 
pataisymui.

Darbo valandos: nuo 10 
vai. iki 7 vai. vakaro. Reika
lui esant kreiptis telefonu: 
GA 1-7658, po pietų nuo 8 
iki 10 vai. (70)

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS

Ramioje aplinkoje. Galima nau
dotis virtuve. Šaukti PO 1-6015.

(70)

Geras pinigų investavimas
Turi parduoti pelningą 

nuosavybę susidedančią iš 3 
pastatų. 6 butai, 1 nebaig
tas. 3 mašinų garažas. 
$33,900. Parodoma susita
rus su savininku, šaukti po 
6 v. v. UT 1-5839. (71)

on AUTO 
INSURANCE

Telefono pašauki m a s 
Jums gali sutaupyti,daug 
dolerių apsidraud ž į a n’l 
Amerikos vienoj didelėj 
draudimo įstagoj. Pašau
kus jokio įsipareigojimo.

PAULINA 
MOZURAITIS-BENNET 

Insurance Agent 
• 13706 Benvvood Avė.

Cleveland 5, Ohio

KAIP VEIKIA NEW YORKO AKCIJŲ BIRŽA
New Yorko akcijų birža 

turi 5.1 milijono registruotų 
akcijų, kurių vertė siekia 
281 bilijoną dolerių. Imant 
vidurkį, akcija kainuoja 
apie $55.00. Kai akcijų kai
nų vidurkis pakyla 20 cen
tų, visų akcijų vertė pašo
ka virš 1 bilijono dolerių.

Didžiausią akcijų skaičių 
New Yorko biržoje turi Ge- 
neral Motors Korporacija
— 282 milijonus akcijų 
(rugsėjo mėn. 9 d. viena 
akcija kainavo $54.75). To
liau seka Standard Oil 
(New Jersey) — 215 mili
jonų, American Telephone
— 212 (kada po balandžio 
mėn. 15 d. viena akcija bu
vo suskaldyta į tris), Ge- 
neral Electric — 88 ir Sears

DIDŽIAUSIA, PATIKIMIAUSIA, SU 25 METŲ 
PRAKTIKA, APMUITINTŲ SIUNTINIŲ Į LIETU
VA, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR VISUS RUSIJOS KRAš 

TUS, PERSIUNTIMO ĮSTAIGA.
SU INTURISTO LEIDIMU

GLOBĖ PARCEL SERVICE Ine.
Siuntiniai pilnai apdrausti, gavėjas nieko neturi primokėti.

Siuntėjai įsitikino, kad per GLOBĖ PARCEL SERVICE 
INC. siunčiami siuntiniai, greičiausiai, tvarkingiausiai pa
siekia adresatą. Prašykite, prisiusime katalogus su pilna 
informacija, drabužių bei ąv^lynės dydžių Nr., iš rusiškų į 
amerikietiškus. Ir kainoraščius, kiek už kurį daiktą reikia 
mokėti muito.

Siuntėjų patogumui įstaigoje turime gerų vilnonių ir 
rajoninių medžiagų, odų, batukų, vilnonių skarų, skarelių, 
skustuvų, plaukams kirpti mašinėlių, stiklui deimanto rėž
tukų, lovatiesių ir t.t. Garantuojame, kad niekur kitur, už 
tokias žemas kainas, šių prekių negalėsite nupirkti. Šios 
prekės parduodamos tik siuntėjams.

šios įstaigos tarnautojai lietuviai.
Darbo valandos: Kasdien nuo 9:30 - 6. 

Trečiadieniais 9:30-8. šeštadieniai 9-3.
ADRESAS:

GLOBĖ PARCEL SERVICE INC.
1313 Addison Rd.

Corner Superior Avė. & E. 71 St.
Tel. UTah 1-0806 & UTah 1-0807

SIUNTINIAI SIUNČIAMI TIESIOG IŠ CLEVELANDO.

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

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus 
pasirinkimas.

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

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

OFISO TELEF.: MAin 1-1773 
REZIDENCIJA: PEN1NSVLA 2521

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemies
čiuose, kreipkitės į mane, gausite pigia kaina. Taipgi gausit 
patarnavimą įvairiuose apdraudos-insurance reikaluose.

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

Mes kepame visokius pyragus, lietu
višką dueną, tortus ir kitus skanumynus. 
Prašant išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

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

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

mėsos produktus.
Kreipkitės į mus ir būsit patenkinti.

t----------------------------------------------------------------------
JUOZO MIKONIO NAMŲ PIRKIMO-PARDAVIMO 

ĮSTAIGA

EAST SHORE REALTY
780 East 185th Street

Telef. IV 1-6561. Namų telef. MU 1-2154
Jūsų patarnavimui atidaryta kiekvieną dieną. Mes 

tarpininkaujam namus įsigyti ten, kur Jūs 
pageidaujat.

Namus įsigysi — niekad nesigailėsi!

J. KAZLAUSKAS

Roebuck — 75 milijonai ak
cijų.

Per paskutinius 30 metų 
akcijų skaičius padidėjo 5 
kartus (1929 m. pasiektas 
1 bilijonas akcijų). Šian
dien akcijos yra mažesnės 
ir jų daugiau. Akcijų skal
dymas yra pagrindinė prie
žastis dabartiniam akcijų 
skaičiui.

Šie 5.1 bilijono akcijų 
New Yorko biržoje yra tik 
1366 asmenų žinioje, jie tik 
gali pirkti ir parduoti akci
jas biržos patalpose. Joks 
kitas asmuo neturi teisės 
įeiti į biržos patalpas ir pre
kiauti akcijomis.

Minėti 1366 asmenys yra 
N. Y. akcijų biržos nariai.* 
Tapti nariu reikia šią vietą 
nupirkti ir jos kaina svy
ruoja nuo $17,000.00 iki 
$625,000.00. 1942 m. trys 
nario vietos buvo parduo
tos po $17 tūkstančių, o 
spalio mėn., 1929 m. nario 
teisė kainavo $625 tūkstan
čius. Paskutinių kelių metų 
bėgyje ši privilegija kai
nuoja apie $150,000.00.

Kai biržos nariai perka 
ar parduoda akcijas, jie ne
moka komiso, ko eilinis pir
kėjas negali išvengti.

Prileiskime, kad Jurgu
tis nori nusipirkti 100 ak
cijų po $40.00 vieną, ku
rios yra N. Y. biržoje. Jis 
turi du kelius: pirkti iš bro
kerio, kurio firmos bent 
vienas partneris yra biržos 
narys, arba pirkti iš banko 
ar brokerio firmos, kurie 
neturi tiesioginio biržos na
rio savo institucijoje ir šiuo 
atveju jie bus tik tarpinin
kai.

Pirmuoju atveju Jurgu
tis mokės komiso maždaug 
1 % arba $39.00 už $4,000.00 
vertės akcijas. Antruoju 
atveju komisas bus dides
nis, nes tarpininkas paiims 
patarnavimo mokestį, o 
$39.00 bus sumokėti broke
riui, iš kurio šis tarpininkas 
(bankas ar brokeris, neesą 
biržos nariai) pirks akcijas.

Daugumoje akcijos yra 
perkamos ir parduodamos 
per brokerių firmas, kurių 
nors vienas partneris yra 
biržos narys. Kai brokeris 
gauna iš pirkėjo užsakymą, 
šį užsakymą jis perduoda 
savo atstovui — biržos na
riui N. Yorke, kur užsaky
mas ir išpildomas.

Perkant akcijas yra ne
mažas menas numatyti jų 
ateitį — akcijų svyravimus, 
kurie priklauso nuo daugy
bės priežasčių. Tarptautinė 
politinė padėtis, vidaus ūki
nis gyvenimas, infliacija, 
centrinio banko vedama 
kreditų politika yra minė- 
tinis faktoriai, bet jie turi 
išimčių.

1955 metai buvo gerbū
vio metai, bet tų pačių me
tų rugsėjo mėn. prezidento 
širdies smūgis skaudžiai 
palietė akcijų kainas. Tuo 
laiku, nupirktos akcijos bū
tų buvęs labai puikus pirki
nys.

1958 m. buvo krizės me
tai, bet akcijų kainos ne
buvo tiek kritusios, kiek 
šiais metais rugpiūčio pra
džioje. Tai paveikė plieno 
streikas, nežadąs greito su
sitarimo ir Chruščiovo nu
matytas vizitas skaudžiai 
atsiliepė į akcijų vertę.

Jei istorija kartotųsi, šie 
metai būtų kilimo laikas, 
nes baigiasi skaitline 9. 
Mat, vienas biržos eksper
tas duoda davinius, kad 
pradedant 1899 m. akcijos 
kainos pasiekia savo aukš
čiausią tašką metuose, ku
rie užsibaigia 9. Akcijų kai
nos iškilo 1899, 1909, 1929 
m. rugsėjo mėn., 1939 m., 
kada karas prasidėjo, 1949 
ir ... 1959 m.!?

Likęs šių metų laikas, jei 
plieno streikas greit baig
sis, žada ūkinį klestėjimą, 
kuris turėtų atsverti rug
sėjo mėn. 1 d. dar stipriau 
suvaržytus kreditus, žino
ma, yra ir vienąs jei, jei ne
atsiras naujas neigiamas 
faktorius.

REIKALINGA MOTE
RIS KEPĖJA

6 dienas per savaitę 
nuo 9 iki 5. Pyragai ir 
kiti kepsniai. Turi būti 
patyrusi.

The Virginian
Restaurant

20255 Van Aken
WA 1-5320
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Kas ir kur? Los Angeles lietuviai

• Min. B. K. Balutis kurį 
laiką gydėsi Bad Nauheimo, 
Vokietijoje, vasarvietėje.
• Į Tarptautinį medikų kon* 
gresą, vykusį Chicagoje 
rugpjūčio pabaigoje ir rug
sėjo pradžioje, sovietų de
legacijoj dalyvavo ir Dr. 
Zigmas Januškevičius. Su 
komunistuojančiais Chica
gos lietuviais buvo susiti
kęs ir jiems šį tą apie Lie
tuvos medicininę padėtį pa
pasakojo.
• Almaus meno galerijoj 
(77 Steamboat Rd., Great 
Neck, N. Y.) nuo rugsėjo 
13 iki 17 d. vyksta TV dai
lininko Burt Wasserman 
dailės darbų paroda.
• Ketvirtasis Australijos 
lietuvių studentų suvažiavi
mas įvyks gruodžio 28-30 
dienomis Canberroje. Aus
tralijoj gyveną lietuviai 
studentai tomis dienomis 
tikisi visi susitikti ir ap
tarti veiklos klausimus.

Dr. H. Brazaitis, veiklus Ohio 
Lietuvių Gydytojų Draugijos pir
mininkas, daug darbo padėjęs, 
kad Clevelande įvykęs lietuvių 
gydytojų suvažiavimas vispusiš
kai pasisektų.

• Dirvoje nesenai buvo pra
nešta, kad vyresniosios kar
tos lietuviai gydytojai V. 
Didžys ir I. Kaunas, gyveną 
Australijoje, gavo prakti
kos teises. Dabar praneša
ma, kad jie abu paskirti 
Victorijos mokyklų gydy
tojais.

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti

Atvykusi į Clevelandą lietuvių gydytojų suvažiaviman dr. V. 
Tercijono žmona Ona sunkiai susižeidė ir buvo paguldyta ligoninėn. 
Nuotraukoje: Ona Tercijonienė kalbasi su pusbroliu dr. V. Gruzdžiu 
ir dr. J. Abraičiu.

Ką laimės nesolidari armija?
Kai ištinka koks nemalonus 

dalykas ar iškyla geras suma
nymas, tai paprastai rimti žmo
nės stengiasi pirmuoju atveju 
jį pašalinti, o antruoju - dirba 
jam įgyvendinti. Bet kitaip de
dasi mūsų angelų mieste. Čia 
pirmiausia ima "dirbti" laikraš
čių korespondentai, erzindami 
visuomenę, tai "gindami" lietu
viškos parapijos prarastas tei
ses, tai sparčiai "statydami" ant 
popierio lietuviškus namus.

"Draugo"(nr. 175)aprašė atei
tininkų sendraugių diskusijas 
apie ideologiją, pasaulėžiūrą,po
litiką ir šv. Kazimiero parapiją. 
Kaip korespindentas pažymėjo, 
jose dalyvavo keliolika ateitinin
kų. Apie parapijos reikalus pra
nešė Katalikų Federacijos pir
mininkas V. Kazlauskas. Kores
pondentas jį papildo, kad Los 
Angeles lietuvių parapija "buvo 
gražiai auganti ir turinti gra
žias ateities perspektyvas. Ta
čiau klaidų, persistengimo, ne
apsižiūrėjimo pasėkoje lietuviai 
jos neteko. Vyksta atkakli kova 
už tautinio statuso grąžinimą,

BOSTON

SLA KUOPŲ VADOVYBIŲ 
PASITARIMAS

Rugsėjo 3-4 d. įvyko SLA 
kuopų vadovybių pasitari
mas. Pranešimus padarė 
SLA pirm. P. Dargis ir se
kretorius M. Vinikas. Pasi
tarimą atidarė apskrities 
pirmininkas J. Arlauskas. 
Jis ir A. Čaplikas pasitari
mui ir pirmininkavo. Sekre
toriavo J. Vaičaitis.

Pasitarimas, buvo baigtas 
vakariene, kurioje buvo pa
gerbtas M. Vinikas jo 75 m. 
sukakties proga. Skautai, 
atstovaujant Dr. V. Čepui 
ir inž. Treiniui, įteikė skau
tų ordeną už nuopelnus. Va
karienei vadovavo J. Vai
čaitis.

TARĖSI VILNIEČIŲ 
SĄJUNGOS REIKALAIS

Vilniečių Sąjungos Bosto
no skyriaus ir centro valdy
bos nariai posėdžiavo rug
sėjo 4 d. A. Juknevičiaus 
namuose. Numatytas dail.
A. Rūkštelės pagerbimas. 
Vilniečių ruošiamam susi
rinkime rugsėjo 19 d. inž.
B. Galinis padarys praneši
mą „šiandieninis Vilnius’’. 
Po to bus arbatėlė.

ir yra gerų vilčių, kad kova bus 
laimėta". e

Žadėjome tuo klausimu pla
čiau pasisakyti. Kodėl kai viskas 
taip "gražiai augo" ir turėjo 
"gražių perspektyvų" - pasibaigė 
ne visai gražiai: katalikų vadų 
ir parapijos klebono "karu" arba 
"kova"? Ar yra tikrų vilčių pa
siekti, kad viskas vėl pasidarytų 
gražu?

Atsakymais katalikų spaudoje 
ir čia vietoje randame tik kar
tojimą, kad turima gerų vilčių. 
Tai tik vilčių žodžiai. Niekas 
negali pasakyti ko nors konkre
tesnio. O kodėl taip atsitiko, 
kad netekta parapijos lietuviš
kumo? Būta klaidų, persistengi
mo, neapsižiūrėjimo... Negi vai
kai kūrė parapiją, ant jos grindė 
lietuviškumą, negi tai, kas Los 
Angeles įvyko, yra naujiena?Nau- 
jiena galėjo būti tik ta, kad ir 
dypukas klebonas, drausmingas 
savo vyskupo pavaldinys, sąmo
ningai siekė parapiją "suterito- 
rinti" (praktiškai, ją nulietuvinti) 
ir išėjo prieš savo tautiečius, 
bent jų didelę dalį.

Kad airiškoji vyskupija lengvai 
atsisakytų savo sumanymo pasi
laikyti lietuvių rankomis išug
dytą parapiją, gerų vilčių dar 
nėra ir greičiausia jų visai ne
bus. Dabartinis verkšlenimas yra 
šaukštai po pietų. Reikėjo anks
čiau nedaryti tokių jau žinomų 
Amerikos lietuvių gyvenime 
"klaidų" ir nepersistengti.

•
Antras svarbus atvejis: kokia 

vykstą kova ir iš tikrųjų ar tai 
kova už parapijos atlietuvinimą?

Tai, kas vyko ir vyksta, var
giai galima pavadinti kova, ypač 
vieninga, nuoširdžia kova. Spe
cialus katalikų komitetas turi 
specialią spaudos komisiją kovo
ti už parapijos lietuviškas tei
ses. O kiek ta komisija "kovojo", 
kur jos narių straipsniai lietu
viškoje, ypač katalikiškoje spau
doje? Mažos žinutės ten tepasi
rodydavo, vis tik kalbančios apie 
"geras viltis", ir daugiau nieko.

Katalikiškas "Draugas" daug 
mažiau rašė apie tą istoriją, 
negu kaikurie mažiau "katalikiš
ki" laikraščiai. Jis net komiteto 
atsišaukimų ištisai nespausdino. 
O čia parapijiečių komiteto "ko
va" pasireiškė tik tuo, kad kai
kurie nenuėjo į klebono ruoštą 
"lietuvių dienos" pikniką. Bet 
kaikurie nuėjo. Kiti teberenka 
parapijai aukas per pamaldas. 
Vėl kiti komiteto nariai tebe- 
prisiunčia aukas klebonijos lai
kraštėliui, kuris piktai ir neska
niai atsiliepia apie komiteto pas
tangas. Moterys, kurios vienu 
atveju gražiai pakalba apie rei
kalą atlietuvinti parapiją ir grą
žinti jai lietuviškas teises, kitu 
atveju skuba šeimininkėmis pa
rapijos "lietuvių dienai", kurios 
pelnas skiriamas nelietuviškos 
mokyklos statybai.

Tad vargiai gali būti "gerų 
vilčių", kad tokia baigšti ir ne
solidari armija laimėtų kovą, 
jei iš viso čia galima vartoti 
tokį skambų žodį.

•
Kad kovą būtų galima laimėti, 

reikėtų žymiai daugiau pasiry
žimo, vieningumo, atkaklumo ir 
konsekventiškumo. Ir ne tai, kad 
iŠ žąsino gurklio atgauti ten jau 
amžinai padėtus kviečius "klai
dų, persistengimo ir neapsižiū
rėjimo pasėkoje". Bet gal ką 
nors naujo padarius, kur jau ne
būtų tų klaidų, persistengimų ir 
neapsižiūrėjimo.

Mes jau minėjome, kad mūsų 
korespondentai elgėsi priešin
gai. Jie ėmė rašyti "Drauge" 
ir kitur ne kovai ir tam būtinam 
vieningumui skatinti, bet toliau 
kiršinti visuomenei, skleisti pra
simanymus apie jų pačių sukur
tus neva tautininkų srovės "nu
sistatymus". Jei tai kovos takti
ka, tai ne tik nedora, bet ir 
kvaila. Nei teisių neatkovosime, 
nei geresnių lietuviškų namų ne
pastatysime, jei mūsų "kova" 
bus tik savųjų su savaisiais. 
Apie tai kitąkart.

L. A. Augūras

Amerikos Lietuvių Bendruomenės suvažiavimo, įvykusio Detroite rugsėjo 5 ir 6 d. prezidiumas 
(nuotrauka viršuje): O. Ivaškienė, inž. W. Dilys, dr. A. Nasvytis, adv. J. Šlepetys, inž. V. Kamantas 
ir dr. J. Jasaitis. Apačioje dalis suvažiavimo dalyvių. Pirmoje eilėje: Italijos LB pirm. kun. V. Min
cevičius, PLB pirm. J. Matulionis, konsulas dr. P. Daužvardis, ALB pirm. S. Barzdukas, Toliau sėdi: 
V. Kutkus, K. Mažonas, Leknickai, J. Staniškis, T, Blinstrubas ir kt. D i r v o s nuotrauka

Bendruomenės atstovai aptarė lietuvybės reikalus
Iš pirmojo visuotinio ALB suvažiavimo

"Būdami lojalūs Amerikos pi
liečiai ir rūpindamiesi šio kraš
to ir savo pirmosios tėvynės 
Lietuvos likimu, suvažiavimo da
lyviai maloniai prašo Jus pa
daryti visus galimus žygius, kad 
Chruščiovo vizitas neįvyktų. 
Priešingu atveju, reikalauti iš 
Chruščiovo kad:

* grąžintų laisvę ir nepri
klausomybę visoms komunistų 
pavergtoms tautoms;

* panaikintų koncentracijos 
stovyklas ir sugrąžintų visų 
tautų belaisvius ir deportuotuo
sius į jų gimtuosius kraštus".

Tokios buvo pagrindinės min
tys ALB visuotinio suvažiavimo 
rezoliucijos, kuri buvo pasiųsta 
visiems suvažiavimą sveikinu
siems senatoriams, kongresma- 
nams, didžiųjų miestų burmis
trams ir t.t.

Iš dalies panašią nuomonę dėl 
Chruščiovo vizito pareiškė an
trąją suvažiavimo dieną atvykęs 
susirinkusių pasveikinti Michi- 
gano gubernatorius W, G. Wil- 
liams. Jo žodžiais, jei jau pa
kviestas, teatvyksta. Bet reikią 
rasti progą jam drąsiai į akis 
priminti pavergtųjų reikalą,kaip 
tai anksčiau buvo pasakyta Koz- 
lovui.

•
Suvažiavime, kaip jau esame 

minėję, dalyvavo 51 atstovas,ku
rių daugumą sudarė apygardų 
ir apylinkių pirmininkai bei įga
liotiniai, ir 52 svečiai.

Specialų įgaliotinį - centro val
dybos sekretorių T. Blinstrubą - 
suvažiavimui stebėti buvo at
siuntusi Amerikos Lietuvių Tau
tinė Sąjunga.

Suvažiavimą atidarė Detroito 
apyl. pirm. V. Kutkus, pabrėž
damas ALB visuotinumo reikš
mę, siūlydamas ieškoti būdų ir 
sprendimų, kad bendruomenė a- 
pimtų visus lietuvius ir visus 
lietuvybės tikslus.

Centro valdybos pirm. S.Barz
dukas įžanginiame žodyje pa
reiškė: "Viešai girdime balsų, 
kad bendruomenė smunkanti.Ne, 
to nėra. Pavartykime mūsų spau
dą, paverskite ir Bendruomenės 
biuletenį - ir matysime, kiek 
daug ir kokius didelius darbus 
ALB atlieka. Gal dar ALB nėra 
tokia, kokia turėtų ir privalėtų 
būti. Iš šio suvažiavimo tad lau
kiam naujos dvasios ir gaivinan
čios nuotaikos. Padarykim, ko 
siekiam suvažiavimo Šukiu: pa- 
buskim ir pabudinkim".

Nuoširdžiu patriotizmu buvo 
persunkta kun. K. Simanavičiaus 
invokacija: "kad sutartinoj ir 
kultūringoj dvasioj apsvarstytu- 
me šiame suvažiavime iškeltus 
reikalus ir padarytume praktiš

kus ir didžios svarbos nutari
mus. Sujunk, Viešpatie, lietuviŠ- 
kon bendruomenėn visus lietu
vius, išsisklaidžiusius po visą 
pasaulį, į vieną Šeimą, jų veiklo
je, kovose ir siekimuose, kol 
savoj kankinių žemėj galėsime 
džiaugtis savo Šiandieniniais 
darbais".

Dar nė vienas lietuviškas su
važiavimas praeityje nebuvo ga
vęs tokios gausybės sveikinimų, 
kaip šis. Jų gauta per 250 ir 
didžiąja dalimi iŠ JAV valdžios 
pareigūnų. Sveikintojų tarpe bu
vo 85 senatoriai, per 40 guber
natorių. Iš lietuvių pusės suva
žiavimą sveikino visas diploma
tinis korpas, su LD Šefu S. Lo
zoraičiu priekyje, Liet. Nepr. 
Talka, Liet. Laisvės Komitetas, 
Vilkas - (ALTas suvažiavimo 
nesveikino) ir įvairios organi
zacijos bei pavieniai asmenys.

•
Po oficialiosios dalies prasi

dėjo darbo posėdžiai. Pirmąją 
suvažiavimo dieną buvo nagrinė
jami organizaciniai klausimai, 
antrąją - kultūrinės veiklos,jau
nimo, švietimo ir kt. reikalai. 
"Programa", kaip išsireiškė 
PLB pirm. J. Matulionis, "buvo 
kiek perkrauta, bet ką reikėjo 
daryti, jei tų reikalų tiek daug, 
ir jie visi degantys".

Pranešėjų referatai buvo rū
pestingai paruošti, bet diskusi
jose, šalia Šviežių ir pozityvių 
pasiūlymų, buvo ir tokių kalbė
tojų, kurie, anot vieno dalyvio, 
"tenorėjo pasigėrėti savo balso 
skambėjimu".

Nemalonų įspūdį ir kai kurių 
dalyvių karštą pasipiktinimą iš
šaukė Informacijos Žinybos 
pirm. G. Galvos ir Kultūros Fon
do pirm. J. Švedo multiplikuo
tas pareiškimas, kuriame ALB 

Clevelandiečiai L. Staškūnas ir K. Morkūnas registruojasi ALB 
suvažiavimo banketui Detroite. Prie registracijos stalo V. Kvederaitė 
ir G. Bajorūnaitė. Dirvos nuotrauka.

Taryba ir centro valdyba kalti
nama nesusigaudymu, veiklos ne- 
tikslingumu ir t.t., ir reikalauja
ma skubiai sušaukti LB Tarybos 
sesiją, kuri išimtinai būtų pa
švęsta LB veiklos reorganiza
cijai. Minėtiems asmenims buvo 
skirti atitinkami pranešimai, ta
čiau jie patys į suvažiavimą ne
atvyko, tik atsiuntė pareiškimo 
kopijų pluoštą.

Suvažiavimas nutarė: siūlyti 
Tarybai padaryti pakeitimų rin
kimų nuostatuose; siekti arti
mesnių kontaktų su čia gimusių 
ir augusių lietuvių organizacijo
mis; ieškoti papildomų pajamų; 
skatinti b-nės organus įgyven
dinti spaudos dienos idėją; 
įreikšminti lietuviškąsias tra
dicijas ir stengtis jas ryškinti 
bei įgyvendinti.

•
Bankete dalyvavo per 150 as

menų. Meninę programą jame 
atliko solistė M. Kripkauskienė, 
akomp. A. Kučiūno. Pagrindinę 
kalbą pasakė PLB pirm. J. Ma
tulionis, iškeldamas vis didėjan
čias komunistų pastangas su
niekinti kiekvieną aktingiau pa
sireiškiantį išeivijoje veikėją. 
Įspūdinga žodį tarė kongreso at
stovė M. Griffith.

Šia proga reikia pabrėžti, kad 
pirmą kartą suvažiavimų isto
rijoje rengėjai atkreipė reikiamą 
dėmesį į spaudą - jos atstovams 
buvo sudarytos visos sąlygos, 
kad jie galėtų netrukdomai dirb
ti: tiek posėdžių salėje, tiek ban
kete buvo rezervuoti atskiri sta
lai, nereikalauta įėjimo mokes
čių, net parūpintos rašomosios 
mašinėlės ir teikta kitokia pa
galba. Tai pavyzdys, iŠ kurio 
turėtų pasimokyti kiti suvažia
vimų rengėjai.
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