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Vaišinki! ir girdyki! ji šiandien, 
mokėsiie vėliau...

New Yorkas Chruščiovui buvo šaltai mandagus
Pereitą ketvirt a d i e n į, 

Chruščiovo atvykimo dieną, 
New Yorko gatvėse judėji
mas kaikur buvo kiek tirš
tesnis, negu paprastai, šali
gatviuose tik praeiviai stab
telėjo tyliai ir gana abejin
gai žvilgterti Į „procesiją” 
(ir dėl to bematant susida
rė tose vietose kamšatis). 
Kadangi tuo metu (vidudie
nį) ir taip tose gatvėse žmo
nių būna labai tiršta, tai 
labai nesunku buvo suskai
tyti apie 175,000 žiūrovų ...

Jokių sveikinimų iš mi
nios nebuvo matyti. Užtat 
buvo matyti važinėjąs au
tomobilis, kurs vilko paskui 
save juodą karstą ir viršuj 
turėjo didelį plakatą su už
rašu „Monster arrived 1” 
(Pabaisa atvyko). Atstu, 
bet ši kartą ne taip toli nuo

"MES SKERDŽIAM KIAULES,
NE ŽMONES...”

Šį savaitgalį Camp David pa
talpose, prie Thurmont, Md., 
miestelio, prasideda dviejų sa
vaičių konferencija tarp prez. 
Eisenhowerio ir bolševikų dik
tatoriaus Chruščiovo. Ruošda
masis tam susitikimui, prezi
dentas antradienį Baltuosiuose 
Rūmuose 80 minučių tarėsi su 
aukščiausiais savo diplomati
niais, kariniais, žvalgybos ir mo
ksliniais patarėjais.

Keliaujantis bolševikų pro
pagandistas Chruščiovas nusi
skundė, kad jam permaža esą 
leidžiama pamatyti, nors jo mar
šrutą nustatė pati sovietų pa
siuntinybė, atmesdama daugelį 
JAV valdžios pasiūlymų parodyti 
kitas vietoves ir įrengimus.

Didžiausią, kaip atrodo,Chruš
čiovo susidomėjimą sukėlė Io- 
wos skerdyklos (netoli kurių jam 
teko pasiskaityti iškalbingą pla
katą: "Mes skerdžiam kiaules, 
ne žmones") ir kukurūzųfarmos. 
Chruščiovas atvyko pasimokyti 
kukurūzų auginimo pas, bolše
vikiniu terminu tariant, "buožę", 
kurių milijonus Ukrainoje išžudė 
vien dėlto, kad jie norėjo išlikti 
ūkininkais.

* Jungt. Tautų plenumas at
metė Indijos pasiūlymą įtraukti 
komunistinės Kinijos atstovavi
mo klausimą į darbotvarkę. Ki-
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įvykio vietų, visur buvo 
grupės piketuotojų su pla
katais. Jų tarpe buvo ir ga
na sąmojingų, kaip, pav., 
„Dine and Wine Him Today, 
You Pay Later!” (Vaišin- 
kit ir girdykit jį šiandien, 
mokėsite vėliau) .

Gausiausias piketavimas 
įvyko ties Waldorf-Astoria 
viešbučiu (Park Avė.) 7-8 
vai. vakarą, čia demons
truojančių buvo keletas 
šimtų; daugiausia ukrainie
čių, daug lietuvių ir po šiek 
tiek estų, latvių, vengrų ir 
kt. Lietuvių dalyvavimas 
buvo organizuotas studen
tų, bet dalyvavo ir šiek tiek 
vyresniųjų. Iš viso.Jietuvių 
buvo gal apie 100 asmenų. 
Ukrainiečiai, kurių buvo 
daugiausia, turėjo ir plaka-

nijos priėmimo į JT klausimas 
atidėtas dar metams.

* Chruščiovo "dramatiškasis 
taikos planas" bus įtrauktas į 
Jungt. Tautų plenumo darbotvar
kę, svarstant nusiginklavimo 
klausimus. Tai sukėlė sovietinio 
bloko nepasitenkinimą, nes jie 
norėjo tam planui būtų skirta 
speciali vieta.

Chicagos lietuviai studentai demonstruoja prieš Chruščiovo at
vykimą į JA Valstybes, įvykusiose Chicagos vidurmiestyje. Čia 
buvo nešiojamos didelės nuotraukos, vaizduojančios komunistų vyk
dytus žudymus Lietuvoje ir dalinami prieškomunistiniai lapeliai. 

Edv. Šulaičio nuotrauka

Cleveland, Ohio

tų daugiausia, ir beveik vi
suose buvo reikalavimai 
laisvės Ukrainai. Lietuvių 
tik kai kuriuose plakatuose 
buvo Lietuvos vardas, kiti 
buvo daugiau bendro pobū
džio. Taip pat ir kiti de
monstrantai vartojo dau
giau bendro pobūdžio, o ne 
vien tik „individualų reika
lą” ginančius šūkius.

Spauda, kuri New Yorke 
šį kartą svečio atžvilgiu lai
kosi arba santūriai arba 
priešiškai, nebuvo užsimer
kusi ir prieš demonstran
tus: visi laikraščiai demon
stracijų faktą atžymėjo re
portažuose ir įdėjo fotogra
fijų. New York Times įdė
toj fotografijoj pačiame 
priešaky matomas ką tik iš 
Venecuelos atvykęs Dirvos 
bendradarbis Antanas Dir
žys.

K e t v i rtadienio vakarą 
Carnegie salėje įvyko pro
testo mitingas, kur tarp ki
tų kalbėjo šen. J. McCarthy 
našlė. Ten įvairūs kalbėto
jai nepagailėjo gana aštrių 
žodžių ne tik Chruščiovui, 
bet ir jo kvietėjams. O die
nos herojai buvo dantų gy 
dytojai, kurie neužleido sa
vo susirinkimui užimtos sa
lės Chruščiovui vaišinti, ir 
pirmieji Chruščiovo pietūs 
New Yorke turėjo būti ren
giami kitame viešbutyje...

Dėl Chruščiovo lankymosi Amerikoje, didžiuose miestuose įvyko protesto demonstracijos, sutraukusios 
tūkstančius amerikiečių. Praėjusį sekmadienį Clevelande taip pat įvyko protesto demonstracija, 
prasidėjusi pamaldomis katedroje ir eisena per miestą. Nuotraukoje grupė lietuvių eisenoje. Prieky 
neša vėliavas skautės akademikės ir ateitininkai. Iš kairės pirmoj eilėj (vėliavos užstota) M. Dabri- 
kaitė, M. Leknickaitė, A. Gelažytė, A. Alkaitytė, R. Bridžius, A. Balčiūnaitė. Antroj eilėj: A. Gelažytė, 
A. Liutkutė, J. Laikūnaitė, R. Stravinskaitė ir P. Sniečkutė. Toliau matyti ramovėnų nešama vėliava.
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PRIEŠ 20 METŲ PRASIDĖJUSI TRAGEDIJA
„Būdama ištikima tautų 

apsisprendimo principui, ku
rį paskelbė didžiojo socialis
tinė spalio revoliucija, Sovie
tų Sąjunga su nesikeičiančia 
simpatija seka Lietuvos ne
priklausomybės vystymąsi ir 
tvirtėjimą, būdama įsitikinu
si, kad atsidavimas taikos 
reikalui ir ateity tarnaus pa
grindu vaisingam abiejų val
stybių bendradarbiavimui.”

Sovietijos užs. komisaro 
Litvinovo telegrama Lie
tuvos užs. reik, ministe- 
riui 1938. II. 16 (cituota 
iš ’Tzvestijos”).

Šiomis dienomis sukanka 
20 metų, kai Kremlius pra
dėjo trijų Pabaltijo valsty
bių bolševikinimą, privers
damas tų trijų valstybių 
vyriausybes pasirašyti sa
vitarpinės pagalbos sutar
tis, leidžiančias Maskvai 
įvesti į tuos kraštus savas 
įgulas.

Ilgai Kremliui reikėjo 
laukti, kol rado progą savo 
sienas nukelti iki atvirų 
Baltijos krantų. Tos progos 
ji ir dabar dar tebebūtų 
laukusi, jei būtų turėjusi 
pasikliauti vietinių tų kraš
tų komunistų jėgomis ir ne
panaudojusi politinio smur
to bei raudonosios armijos.

Progą sovietų įsiveržimui 
į Pabaltijo kraštus suteikė 
nacių - bolševikų nepuolimo 
paktas, pasirašytas Mask
voje 1939 m. rugpiūČio 23 d. 
Jo slaptajame priede Estija 
ir Latvija buvo priskirta 
Sovietijos įtakos sferai, 
Lietuva atiduota naciams. 
Kiek vėliau tas slaptasis 
susitarimas buvo revizuo
tas, priskiriant ir Lietuvą 
Sovietijos „globai”.

1939 m. rugsėjo 18 d., 
vos tik pradėjus dienai po 
to, kai raudonoji armija iš 
pasalų užpuolė tebekovojan- 
čią Lenkiją, buvo pradėtas 
spaudimas į Pabaltijo vals
tybes, kurių pirmoji auka 
buvo Estija. Kariuomenės 
telkimu Estijos pasienyje, 
oro erdvės pažeidimais ir 
sovietinių karo laivų įgabe- 
nimais į Estijos teritorinius 
vandenis buvo siekiama Es
tiją išprovokuoti, kad ji 
griebtųsi ginklų.

KAIRĖJE: Clevelande įvyku
siose protesto demonstracijose 
dėl Chruščiovo lankymosi daly
vavo apie 10,000 žmonių. Nuo
traukoje demonstrantai iš kated
ros eina per miestą su vėliavo
mis ir plakatais į miesto sodelį, 
kur adv. J. Smetona pasakė pa
grindinę kalbą.
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Kai Estijos vyriausybė 
bandė Maskvoje išsiaiškin
ti, jos užsienių reikalų mi
nisteris Selter buvo iššauk
tas į Maskvą ir priverstas 
1939 m. rugsėjo 28 d. pasi
rašyti estų-sovietų savitar
pinės pagalbos paktą. Sovie- 
tija gavo laivyno ir aviaci
jos bazes Estijos teritori
joje. Penktasis sutarties 
punktas skambėjo: „šios 
sutarties vykdymas jokiu 
būdu neturi paliesti suvere
ninių sutartį pasirašančių 
pusių teisių, ypač jų ūki
nių sistemų ir valstybių 
santvarkų”.

Sekanti auka buvo Lat
vija. šį kartą sovietai teigė, 
kad Latvija esanti per silp
na apginti savo neutralu
mą. Esą, Lenkijos kariniai 
laivai latvių uostuose net 24 
valandas išbuvę nekonfis- 
kuoti ir jų įgulos neinter
nuotos, o tai prieštaraują 
tarptautinei teisei. 1939 m. 
spalio 5 d. Latvijos užs. 
reik. min. Munters buvo 
priverstas pasirašyti pana
šų „savitarpinės pagalbos 
paktą’’, kaip ir jo kolega 
estas.

Penkiomis dienomis vė
liau atėjo eile Lietuvai. Ji 
buvo paskutinė, nes reikėjo 
laukti, kol bus pakeistas na- 
cių-bolševikų slaptosios su

KAIP SUPRASTI ALT VYKDOMOJO 
KOMITETO ATSIŠAUKIMĄ

P. Grigaitis Prezidentui Eisenhoweriui: - Pone Prezidente, 
nepajėgiau išaiškinti Rasteniui, kad užtenka išlaisvinti tik Pabaltijo 
valstybes ir bus taika visam pasauly. Manau, kad jūs mane geriau 
suprasit už tuos Dirvos rašeivas. Taigi, klausykite...
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tarties punktas, liečiąs Lie
tuvą. 1939 rugsėjo 28-29 
dienomis Ribbentropas, vie
šėdamas Maskvoje, pasira
šė „susitarimą dėl vokiečių- 
sovietų interesų zonų” pa
keitimo. Lietuva, kaip mi
nėta, atiduota Kremliaus 
malonei. Jos užs. reik. min. 
Urbšys turėjo pasirašyti 
tokį pat „savitarpinės pa
galbos paktą’’, o kitą rytą 
„Izvestija” su neslepiamu 
cinizmu paskelbė: „Didžio
sios socialistinės valstybės 
politika, ir jos, kaip patiki
mos ir teisingos mažųjų 
tautų gynėjos, vaidmuo šio
je sutartyje išreikšta pa
brėžtinai ir iškalbingai”.

Sekančiais mėnesiais Pa
baltijo valstybės stengėsi 
joms primestas sutartis są
žiningai pildyti. Atsime
nant tuometinę būklę — ka
rą tarp Vokietijos ir Vaka
rų valstybių bei nacių-so- 
vietų slaptąsias sutartis — 
sutarčių nepildymas, lygiai 
kaip ir anksčiau atsisaky
mas jas pasirašyti, būtų 
reiškę savižudybę. Jos bu
vo tada išvengta, bet Krem
lius rado kitus būdus savo 
klastai įvykdyti.

Nors Molotovas 1940 m. 
kovo 29 d. „aukščiausioje 

(Nukelta į 2 psl.)
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Chruščiovo ir Grigaičio 
panašumas

Piktas, kaip Jupiteris, P. 
Grigaitis antrą kartą aiški
na (Naujienose, rūgs. 17) 
Tarybos atsišaukimo penk
tąjį punktą, skirdamas 
tiems pasiaiškinimams vie
tos daug daugiau net. negu 
visas tas atsišaukimas. Aiš
kina ir pirmąjį aiškinimą, 
vis gelbėdamasis tuo pasi
guodimu, kad tas Rastenis 
toks bukaprotis, — vis Gri
gaičio aiškinimų nesu- 
p r a n t a : veikimo plano 
neatskiria nuo ideologinės 
politikos programos, režimo 
neatskiria nuo politikos, na 
ir, galų gale, iš viso logiš
kai ir protingai galvoti ne
pajėgia . .. Vargas Grigai
čiui su tuo Rasteniu: tiek 
rašalo išlieta, ir veltui ’.

Mes čia, Dirvoj, visi, kaip 
kokia rakštis nepatogioj 
vietoj: nešokinėjam pagal 
Grigaičio "nenustygstamai” 
sukamą virvutę, ir gana. 
Štai, jis reikalauja, kad mes 
skelbtumėm, jog Tarybos 
atsišaukimą gavom ne ki
taip, kaip penktadienį. O 
jei Grigaitis prikibo prie 
mažos korektūros klaidos, 
tai jis tai daro norėdamas 
reikalus apsukti aukštyn. 
Negi sunku suprasti tokį 
sakinį, kuris tą korektūros

Prieš 20 metu...
c,

( Atkelta iš 1 psl.)

Sovietijos taryboje” pareiš
kė: "Sutarčių su Estija, 
Latvija ir Lietuva įgyven
dinimas vyksta patenkina
mai ir sudaro sąlygas toli
mesniam santykių pagerini
mui tarp Sovietų Sąjungos 
ir tų valstybių” — tepraėjo 
tik pora mėnesių, kai nau
jomis smurto priemonėmis 
Pabaltijo kraštai nuo pa
saulio buvo atkirsti geleži
ne uždanga.

P r a e itą penkta d i e n j 
Chruščiovas Jung t i n ė s e 
Tautose paleido didįjį "tai
kos balandį”, reikalauda
mas visuotinio nusiginkla
vimo. Bet nekomunistinis 
pasaulis turėtų atsiminti, 
kad tas pats Chruščiovas
XX komunistų partijos su
važiavime Čekoslovakiją ir 
Pabaltijo kraštus paskelbė 
pavyzdžiais, kaip komunis
tai turėtų taikiu keliu už
grobti valdžią.

Sovietų taika yra klasta. 
Leninas yra pasakęs: ”Kas 
pasirašo su mumis taiką, 
yra žuvęs”. Ir dabar ji 
Chruščiovui reikalinga, kad 
bolševizmas geriau galėtų 
pasiruošti tolimesnei agre
sijai, tolimesniems užgrobi
mams "taikiu būdu”, kaip 
tai padarė jo pirmatakas su 
P a b altijo valst y b ė m i s. 
Chruščiovas niekada nėra 
paneigęs ar atsisakęs savo 
šūkio: "Mes jus, Vakarus, 
palaidosime!”

Dukart savaitinis, leidžia
mas VILTIES. Amerikos Lie
tuviu Spaudos ir Radijo D-jos 
(Inkorp. ne pelnui), 6907 Su
perior Avė., Cleveland 3, 
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klaidą atitaiso. Laiške ALT 
sekretoriatui (kuris iki šiol 
neatsiliepė, tik už ALT se
kretoriatą vis mala "Nau
jienos” tuo patvirtindamos, 
ALT ir "Naujienos” tai tas 
pats) buvo pasakyta:

ALTo atsišaukimas - reagavi
mas Į Chruščiovo pakvietimą 
Amerikon, Dirvos redakcijai bu
vo atsiųstas rugpiūčio 23 d. Tuo 
tarpu Clevelande tą dieną gauti 
Chicagos laikraščiai "Naujienos” 
ir "Draugas", kurie turėjo rug
piūčio 22 d. atžymėjimus, jau 
tuos atsišaukimus buvo atspaudę. 
Atseit, tie laikraščiai tuos at
sišaukimus gavo žymiai anks
čiau.

Negi Grigaičiui dar ne
aišku, kada į Clevelandą 
ateina šeštadienio "Naujie
nos”? Turbūt iš šio sakinio 
ir taip aišku, kad pirmadie
nį. O jei dar neaišku, tai jau 
aiškinti nereikia ir neverta. 
Ir Chruščiovui daug kas 
aiškinama, bet jis turi sa
vo supratimo teorijas ir pa
gal jas varo polemikas.

Aktorius komikas Harry 
Hershfield šiomis dienomis 
apibūdino Chruščiovą, kad 
”Jo protinė gimnastika yra 
nuostabi. Jis tau užduoda 
klausimą. Jis už tave atsa
ko į tą klausimą. O tada jis 
ima įrodinėti, kad tu netei
sus”.

Lygiai nuostabi "protinė 
gimnastika” liejasi ir Nau
jienų Apžvalgoje. Aiškiai 
abiejų polemikos metodas 
paveldėtas iš to paties šal
tinio : iš Markso - Engelso 
pamfletų.

Kadangi šį kartą (dar 
vieną kartą!) P. Grigaitis 
išsiginą nekalbąs už Tary
bą, tai atkrinta reikalas ir 
gilintis į tą marksistiško ti
po akrobatiką.

APAČIOJE: Clevelando mies
to sode adv. Julius Smetona kal
ba į 10,000 asmenų minią, susi
rinkusią protestuoti dėl Chruš
čiovo lankymosi Amerikoje. Kai
rėje matyti lietuvių grupė su 
vėliavomis.

Dirvos nuotrauka

BENDRUOMENĖ PASISAKO
JAV Lietuvių Bendruome

nės apylinkių bei apygardų 
atstovų ir centrinių organų 
visuotinis suvažiavimas, įvy
kęs 1959 m. rugsėjo 5-6 die
nomis Detroite, išklausęs 
pranešimų ir dalyvių pasisa
kymų įvairiais bendruomeni
nės veiklos klausimais, pri
ėmė eilę r e z o 1 i u c i - 
j U o

1. Bendruomenės prigimtį 
reiškiant. Lietuvių Bendruome
nė, būdama prigimtinė instituci
ja, demokratiniais pagrindais 
tejungia visus lietuvius ir jų or
ganizacijas bendriesiems tauti
niams tikslams siekti.

2. Dar aktyviau veikti ir ki
tiems padėti. Tegul visos Lietu
vių Bendruomenės institucijos ko 
aktyviausiai siekia lietuvybės 
ugdymo tikslų. Ypatingą dėmesį 
teskiria toms Lietuvos laisvini
mo, kultūrinės ir socialinės veik
los sritims, kuriomis šiuo metu 
niekas nesirūpįna arba nepaten
kinamai rūpinasi. Tebus ateina
ma į talką visoms lietuvių in
stitucijoms, kurios vaisingai dir
ba reikšmingus darbus lietuvių 
tautos gyvybei ir klestėjimui.

3. Darnos laisvinimo žygiuose. 
Gyvybingai būtinas Lietuvos 
laisvinimo veiksnių planų ir dar
bų derinimas. LB Centro Valdy
ba, susitarusi su PLB Valdyba, 
tesiima visų įmanomų žygių bei 
pastangų tų veiksnių veiklos 
darnai įgyvendinti.

4. Keistina Tarybos rinkimų 
tvarka. JAV Lietuvių Bendruo
menės Taryba teatkreips dėme
sį į suvažiavimo dalyvių pareikš
tus pageidavimus JAV LB Ta
rybos rinkimų tvarkos keitimo 
klausimu ir tepadarys savo nu
tarimų.

5. Ir čia gimusių — augusių 
neužmiršti. LB Centro Valdyba, 
apygardos ir apylinkės tegul ieš
kos ryšių su čia gimusių-augusių 
lietuvių organizacijomis lietuvy
bės ugdymui ir tautinei veiklai 
svarstyti bei vykdyti.

6. Išrinkti solidarumo įnašus. 
Didžiausios reikšmės turi kiek
vieno lietuvio mokamas nuola
tinis tautinio solidarumo įnašas 
kaip Lietuvių Bendruomenės 
plėtimo, tautinės vienybės ugdy
mo ir lėšų telkimo veiksnys. To
dėl visi Bendruomenės veikėjai, 
o ypačiai apylinkių valdybos į 
šią reikšmingą darbo sritį tegul 
atkreipia ypatingą dėmesį ii' 
tesutelkia visą organizacinį pa
tyrimą tautinio solidarumo įna
šams išrinkti.

7. Ieškoti papildomų pajamų. 
Lėšų trūkumas lėtina ir stabdo 
LB Centro Valdybos, centrinių 
organų, apygardų ir apylinkių 
darbo planų vykdymą. Centro 
Valdyba, naudodamasi suvažia
vimo pranešėjų ir dalyvių duo
tais patarimais, teieško šaltinių 

ir kelių papildomoms pajamoms 
telkti.

8. Sudaryti Ekonominę Tary
bą. LB Centro Valdyba iki 1959 
m. lapkričio 1 d. tesudaro JAV 
LB Ekonominę Tarybą ir tepa- 
veda jai, išstudijavus padėtį, iki 
1959 m. pabaigos paruošti įgy
vendinamus planus Bendruome
nės papildomoms pajamdms or
ganizuoti.

9. Mokėti daugiau. LB apylin
kės, rinkdamos tautinio solida
rumo įnašus, tekviečia visus lie
tuvius mokėti daugiau, negu nu
statytą tautinio solidarumo įna
šo dviejų dol. minimumą. Sumo
kėjusiųjų pavardės ir įnašo dy
dis tebus skelbiami lietuvių 
spaudoje.

10. Lėšų telkimo mėnuo. LB 
Centro Valdyba spalio mėnesi 
tepaskelbia Lietuvių Bendruo
menės lėšų telkimo mėnesiu.

11. Dėmesys ir talka švietimui. 
Lituanistinėms mokykloms lie
tuvybės ugdymo srity pripažin- 
tina išskirtinė reikšmė. Pritar- 
tina Lietuvių Bendruomenės sėk
mingai pradėtiems ir vykdo
miems švietimo darbams. Visi 
Bendruomenės organai tepadeda 
lituanistinėms mokykloms išsi
laikyti, augti ir stiprėti.

12. Kultūros kooperatyvas. 
JAV LB Kultūros Fondas teda
ro žygių suvažiavime iškeltai ir 
pritartai kultūros kooperatyvo 
idėjai realizuoti.

13. Spaudos Diena. Suvažia
vimas pritaria Spaudos Dienos 
idėjai, pripažįsta jos išskirtinę 
reikšmę tautinei sąmonei išlai
kyti, kūrybinėms nuotaikoms 
kelti ir kovos už laisvę žygiams 
paremti. Bendruomenės organai 
tegul deda pastangų ją įgyven
dinti, naudodami visas įgano
mas propagandos priemones ir 
platinimo galimybes.

14. Kultūrinė reprezentacija. 
Išeivijos buičiai ir laisvės kovai 
reikšmingos įtakos turėtų dera
mas mūsų kultūros ir jos kūrėjų 
pristatymas laisvojo pasaulio 
šviesuomenei. Bendruomenė ieš
kos priemonių ir galimybių su
pažindinti svetimuosius su iš
kiliaisiais mūsų mokslo ir meno 
laimėjimais.

15. Į jaunimą per jaunimą. 
Bendruomenė kreips ypatingą 
dėmesį j neorganizuotą jaunimą, 
skatindama jį jungtis į veikian
čias jaunimo organizacijas, su
darydama jam sąlygas ugdyti 
lietuviškumą. Organizuos jauni
mo tautinio meno ansamblius.

Skleis Bendruomenės idėją ir 
mintį jaunimo tarpe, eidama ”Į 
jaunimą per jaunimą”.

Rems, ugdys ir glaudžiai ben
dradarbiaus su veikiančiomis 
jaunimo ir sporto organizacijo
mis, kreipdama dėmesį i jų veik
lą, suvažiavimus ir stovyklas.

Rems jaunimui skiriamą lietu, 
višką spaudą ir Lietuvių Stu-

Tikėkimės/ kad istorikai 
bus atsargūs

J. Jakštas K. Žuko atsimi
nimus pripažino (Dirva, Nr. 71) 
patrauklia medžiaga ateities is
torikui, nors ir pastebėjo vieną 
kitą dalyką, kurie istoriką turėtų 
Įspėti, kad šia medžiaga vis dėl 
to negalima visai aklai pasitikėti.

Laikraščiuose jau yra pasirodę 
ir daugiau nurodymų, apie K. 
Žuko knygoje esamas klaidas, 
pvz., dėl Raseiniuose išleistų 
pašto ženklų, dėl neva iš Vilniaus 
Raseiniuose gauto laikraščio 
vardu Lietuva, ir kt. Tokių fak- 
tikškų klaidų galima surinkti ir 
daugiau. Bet man ypač du dalykai 
atrodo kaip įspėjimai, kad ši 
"medžiaga istorikams" istorikų 
turėtų būti naudojama gana at
sargiai.

Vienas - kad K. Žukas savo 
kolegas ministerius vertina, dau
giausia pasiremdamas sovietinio 
pasiuntinio Akselrodo jam pasa
kytomis nuomonėmis apie juos, 
istorikams, man atrodo, medžia
gos K. Žuko minimiems asme
nims apibūdinti reiks ieškoti ki
tuose šaltiniuose. Jų dėmesį, be 
abejo, turės traukti ta kiek keis
toka aplinkybė,kad ano meto Lie
tuvos krašto apsaugos ministeris 
lyg ir turėjo (iš atsimimų taip 
atrodo) nepaprastą pasitikėjimą 
pas sovietų pasiuntinį, ir pats 
taip pat labai juo pasitikėjo.

Antras įspėjimas, raginąs au
toriaus teigimus priimti kiek 
skeptiškai, yra jo dažnoki papa
sakojimai, kaip žmonės jo bijojo. 
Turiu galvoje ne tik melodrama
tišką papasakojimą, kaip mote
riškė kone apalpo, sužinojusi, 
kad ji bekalbanti su ministerių, 
bet taip pat ir (arba net ypač) 
pasakojimą, kaip ypatingai jo bi
jojo žvalgybos skyriaus viršinin
kas ir to viršininko padėjėjas. 
Tuos žmones man teko kiek pa
žinti. Tad manau, kad K. Žukui 
tik taip atrodo, jog anie jo taip 
jau labai bijojo...

J. Sagatys, 
Chicago

Dėl skonio ir proto 
nesiginčykime

Z.V. Rekašius skaitytojų laiš
kuose Dirvos Nr. 70 prašo ma
nęs pasisakyti, kodėl aš savo 
straipsnely "Vydūno monografi
jos belaukiant" Dirvos Nr. 53 
pažeminęs Vydūną ir nepride
ramai mokęs kitus. Esą, knyga 
dar neparašyta, o jau šokęs mo
kyti, kaip ją suprasti. Esą,reikia 
palikti kiekvienam laisvė gyventi 
savo individualiniu protu. Esą, 
mano straipsnelis per tat su
daręs blogą skonį.

Dėl skonio ir proto nesigin
čijama. Tačiau priekaištas dėl 

dentų Sąjungos leidžiamą žur
nalą "Lituanus”.

Prašys tėvus ir visus lietuvius 
supažindinti jaunimą su Lietu
vių Bendruomenės idėja ir remti 
jaunimo veiklą.

16. Tradicijos įgyvendintinos. 
Pripažindami pranešimo ir pa
sisakymuose siūlytų tradicijų 
reikšmę Bendruomenės gyveni
me, Bendruomenės organai te
siima iniciatyvos joms įgyven
dinti. 

priešlaikinio pasisakymo yra ne 
vietoje, kadangi pasisakiau, jau 
ištraukoms iŠ sakytos monogra
fijos spaudoje pasirodžius.

Pagrindinė mano straipsnelio 
mintis buvo ta, kad Vydūno min
tis priimtume tąja prasme, kuria 
jis pats jas reiškė. Jis ten mano 
pabrėžtas, kaip pasišventęs lie
tuvių tautos narys, žadintojas 
iš tautinio snaudulio ir raginto
jas individuališkai ir kolektyviš
kai sukilti ir veikti prieš tautos 
pavergėjus. Tuo jis mums yra 
aktualus ir brangus dar ir da
bar. Jei aš nesugebėjau išreikšti 
tinkamai tos pagrindinės minties, 
tai atsiprašau, kad turiu ją čia 
dar kartą ryškinti Vydūno pa
vyzdžiu. Bet aš nematau iš au
toriaus laiško, kad jis būtų sten
gęsis tą mintį suvokti, apie ją 
kalbėti ir jąja gyventi, vietoj 
kalbėjęs apie antraeilius dalykus.

Socialinę Vydūno reikšmę aš 
pabrėžiau sakyta pagrindine min
timi. Tuo būdu Vydūnas yra 
mums pavyzdžiu dar ir dabar. 
Socialinė žmogaus vertė neturi 
nieko bendro su jo materialine 
verte, kurią matuojame pasi
ruošimo, mokslo laipsnių, pro
fesijos, turto ir kitais panašiais 
požymiais. Laiško autorius be 
reikalo man prikiša intenciją de
graduoti Vydūną "gimnazijos mo
kytojėlio" plotmėn.

Kiekviena sąžiningai pildoma 
profesija yra gerbtina. Bet ji 
dar nesudaro asmenybės socia
linės vertės. Pakanka egocentri- 
nių veiksnių kiekviename žmo
guje skatinti jį pasiruošti savo 
profesijai ir individualiniam gy
venimui, mokytis ir įgyti mokslo 
laipsnius, sąžiningai pildyti pro
fesijos uždavinius, sudaryti ma- 
terijalinį turtą ir gauti garbės 
požymius. Bet tat dar nesudaro 
kūrybinės socialinės vertės as
menyje ir bendruomenėje. Egois
tiniu individualumu nesukuria
mos altruistinės socialinės ver
tybės, be kurių bendruomenė ne
išsilaiko. Juk mūsų žmonėms 
tremtyje ir emigracijoje ne
trūksta individualinių gabumų 
mokytis ir pasiruošti profesijai, 
pildyti profesines pareigas, su
daryti turtą ir pelnyti sau pa
gyrimą. Bet mes pasigendame 
socialinio įsipareigojimo ir at
sakingumo religinėje, kultūrinė
je ir politinėje savo tautos ir 
gyvenamojo krašto bendruome
nėje. Juk bendruomenė neįmano
ma be jos narių pasišventusios 
veiklos. Jos nesudaro atsitikti
nis narių pasirodymas metiniuo
se susirinkimuose ar pokyliuose. 
Jos neįstengia sudaryti valdybos 
narių darbas. Jos neatstoja ne
realūs pasigyrimai. Kuo gi tada 
turime pareikšti savo socialinę 
vertę ir reikšmę? Ar pakanka 
noro gyventi pagal savo indivi
dualinį protą ir skonį? Kas sub
jektyviai atpalaiduos mus nuo 
objektyvinių socialinių pareigų?

Tais socialiniais samprotavi
mais reikia kelti mūsų socialinį 
pasireiškimą Vydūno pagrindinės 
minties pavyzdžiu. Tačiau reikia 
skirti socialinį turinį ir veiklą 
nuo individualinio supratimo ir 
pasireiškimo moksle, pasaulė
žiūroj ir religijoj.

M. K.
Illinois
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JEI KILTU TRECIAS PASAULINIS KARAS...
Amerikos lėktuvai per porą valandų pultų sovietų 

bazes, nuleisdami parašiutininkus...

Prieš kiek laiko Newsweek žurnale ir Cleveland Press 
dienraštyje pasirodė trumpi rašiniai apie vyrus, nešiojančius 
aukštus parašiutininkų batus ir žalias beretes. Susidomėjęs 
tais rašiniais, minėtų spausdinių redakcijų talkinimas, susi- 
rišau su Dešimtosios Specialių Pajėgų Grupės informacijos 
viršininku. Ir ši medžiaga, kurią čia skaitysite, iš ten gauta. 
Ji įdomi. Verta susipažinti. Aut.

Jei kiltų trečiasis pasaulinis 
karas, JAV kariniai lėktuvai per 
porą valandų iš Vakarų Vokieti
jos bazių pakiltų į rytus. Plačiai 
išsisklaidę virš sovietinių sateli
tinių valstybių, jie bus pasiruošę 
taikinį perskristi tamsumoje, 
virš tirštų miškų. Skrisdami vos 
pora šimtų pėdų nuo žemės pa
viršiaus, jie mažomis grupėmis 
išmes parašiutininkus, ginkluo
tus moderniškiausiais karabi
nais, bazukomis, sprogstama 
medžiaga, su savim gabenantys 
pirmosios pagalbos priemones 
ir radijo aparatus, kurių bangos 
siekia virš 2000 mylių...

Po dienų, ar net po savaičių - 
jei viskas vyks pagal planą - 
tose vietovėse priešo kariuome
nės viršininkai pradės pergyven
ti nesklandumus. Tiltai bus iš
sprogdinti, traukiniai nuversti 
nuo bėgių, transporto kolonos 
užpultos... Sprogdintojais ir už
puldinėto jais nebus patys ameri
kiečiai parašiutininkai, bet jų 
apmokyti ir apginkluoti vietos 
gyventojai.

Visas šis darbas yra patikė
tas vyrams, kurie dėvi aukštus 
parašiutininkų batus ir nešioja 
žalias beretes.

♦

Prieš septynerius metus, pir
mą kartą JAV kariuomenės is
torijoje, naujas dalinys, skirtin
gas savo struktūra ir pajėgumu, 
neribotas savo smogiamąja jėga 
ir potencialu, neapsunkintas pra
eities tradicinių įsitikinimų, bu
vo pašauktas aktyvion tarnybon 
Fort Bragg, North Carolina.

Šis dalinys - Dešimtoji Spe
cialių Pajėgų Grupė (lOth Special 
Forces Group) buvo suformuota 
1952 m. kelių prityrusių, susi
pratusių aukštų JAV kariuome
nės karininkų.

Dešimtoji grupė, didžioj dau
gumoj dar ir dabar laikoma 
paslaptyje ir yra pasidariusi tar
si Amerikos svetimšalių legijo
nu.

Suorganizuota iš pirmosios ir 
antrosios kartos amerikiečių 
ateivių, kurių šeimos atvyko ar 
vis dar tebėra už geležinės už
dangos, ir užpildyta rytų Euro
pos pabėgėliais, Dešimtoji grupė 
yra viena iš geriausiai paruoštų 
JAV kariuomenės dalinių. Ją pa
laiko kitur nerandama patriotiz
mo ir tėvynės meilės dvasia, 
nes daugelis grupės vyrų yra 
prisiekę kada nors atvaduoti savo 
gimtuosius kraštus - Čekoslova
kiją, Vengriją, Lenkiją, Estiją,
Latviją, Lietuvą, Rusiją...

Didžioji dauguma Desimtosios 
Grupės karių yra prityrę parti
zaninio karo veteranai.

Šioje grupėje randasi jau žū
stantys' karininkai, kurie prieš 
14 metų parašiutais nusileido 
okupuoton Europon, trukdyti na
cių veiklą su bomba vienoj vie
toj, nuverstu nuo bėgių traukiniu 
kitoj...

Čia randame tylius, plieniniais 
nervais jaunus’vyrus, kurie kaip 
šmėklos ‘ 1951 m. atsirado Š. 
Korėjoje antikomunistiniams sa
botažo veiksmams...

Čia yra ir kovų užgrūdinti 
reguliarios kariuomenės kariai, 
iš geriausių parašiutininkų dali
nių, kurie ne kartą kovėsi nuo 
Sicilijos iki Seoulo per paskuti
nius 12 metų...

Čia yra ir vyrai juodom barz
dom, kalbą rytų Europos akcen
tais, kurie neduoda savo tikrų 
pavardžių net ir oficialiems tiks
lams...

♦

-- Žinoma, aš tikiuosi grįžti 
į Lenkiją, - aiškina žemo ūgio, 
siprios išvaizdos viršila, pasi
vadinęs "Kennedy", savo Šei
mos saugumo tikslais.

Ir jei "Kennedy" kada grįš 
į Lenkiją, nors ir kaip karys, 
tai grįš savo tautiečių apmoky
mui, kaip panaudoti kulkosvai
džius ir granatas prieš komu
nistus.

"Kennedy" iššoks į priešo už
nugarį, kaip Amerikos karys. 
Jo uždavinys bus plačiam sa

KĘSTUTIS GAIDŽIŪNAS

botazui ir visuotiniam partiza
niniam karui organizuoti dali
nius, bet jis visados dėvės savo 
amerikinę uniformą, kuri teo
retiškai, jei jis pakliūtų į ne
laisvę, turi jį apsaugoti nuo pap
rasto šnipo mirties.

JAV kariuomenėj Dešimtosios 
Grupės uniforma yra retenybė. 
Nuo tūkstančių vienodų uniformų 
ją skiria žalios beretės ir balti 
šilkiniai Šaliai.

Dešimtosios Grupės vyriau
sias vadas yra pik. MichaelPau- 
lik, 43 m. amžiaus, tvirtas West 
Point auklėtinis. Jo krūtinę puo
šia eilė kovos medalių.

Svarbiausias jo tikslas, kad 
kiekvienas vyras pajėgtų apginti 
savo gyvybę tuščiom rankom, 
išliktų gyvas nepereinamose pel
kėse ir sniego plotuose, suge
bėtų išsimaitinti gyvatėmis, uo
gomis ar vabzdžiais, užrištom 
akim pajėgtų išardyti ir susta
tyti amerikinius ir sovietinius 
ginklus. Kiekvienas jo grupės 
vyras išmoksta,kaip laikytis be
laisvių stovyklose ir kaip iš jų 
pabėgti, kaip atsilaikyti tardy
muose ir kankinimuose.

Bavarijos AlpėseDešimtosios Specialių Pajėgų Grupės karys 
šildosi prie ugnelės.

— Ne, gink Dieve, tik ne į kinoteatrą. Ko
lege, manai, kad mes, studentai, milijonieriai. 
Tokios išlaidos! Pietų metu Valgyje apšviesiu 
pačią, kas į kinoteatrą veda, kas į šokius, o kam 
ir mėnulio užtenka. Būtinai reikia apšviesti, 
nes kitaip nuo pat pirmųjų žingsnių, kolege, 
įbrisi į nebepataisomas kvailystes.

— Dieve, jau ir nebepataisomos kvailystės. 
Kalbat, kaip šimtametis moralistas. Prašom 
tiesiai atsakyti j mano klausimą, o ne užuolan
komis.

— Būk rami, kolege. Kai sidabriniu žvang- 
telsiu ant stalo, mokėdamas išlaidas, visos tra
dicijos pasibaigs. Būsi su šaknimis įaugusi į 
mūsų ratą ir, nepasakę iki pasimatymo, eisime 
savo takais. Sutarta ?

— Paskutinis punktas yra toks aiškus, kad 
pritariu iš širdies. Sutarta.

Laiku pabaigė šnabžde j imąsi, nes visi at
sistojo.

Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus!
Post iucundam iuventutem, 
Post molestam senectutem, 
Nos habebit humus ...

Gaivalinga jėga tryško iš šitų besijungian
čių krūtinių. Tartum elektros srovė ėjo per Pa
beržy tės kūną, ir ji gėrė, sunkė į save tą jėgą 
pilna troškulio, ilgesio ateinančių dienų, darbo, 
siekimų.

Šokimas su parašiutais yra 
kasdieninis įvykis. Kariai kurie 
jau yra šokę virš 100 kartų, 
nėra ypatingas reiškinys.

Jų įgudimas yra neįtikėtinas 
mišinys, reikalingas profesiniam 
žudytojui, užsigrūdinusiam
stovyklautojui, ar atominio am
žiaus kariui.

Visa Dešimtoji Grupė yra pa
dalinta į 15 vyrų kovos uždavinių 
komandas.

Tipiška komanda susideda iš 
2 karininkų ir 13 kareivių. Visi 
yra seni, prityrę parašiutininkai, 
pilnai apmokyti slidinėti, į kalnus 
kopti, povandeniniams uždavi
niams, ir prisitaikyti įvairiuose 
klimatuose.

Tarp šių 15 vyrų randame lais
vai kalbančius ispaniškai, portu
gališkai, itališkai, rusiškai, če
koslovakiškai, lenkiškai, pran
cūziškai, vokiškai, japoniškai..

Keturi iš jy yra sprogdinimo 
specialistai. Šie vyrai yra pa
ruošti panaudoti bet kurią žino
mą ar tuo metu prieinamą 
sprogstamąją medžiagą kad gau
tų geriausius rezultatus.

Jų nepaprastas įgudimas pa
vaizduojamas šiuo pavyzdžiu. 
Bet kuris vyras, užėjęs į pa
prastą vaistinę, iš ten randamų 
chemikalų trumpu laiku gali su
statyti geležinkelio tiltui iš
sprogdinti bombą.

Keturi ginklų specialistai yra 
nuodugniai susipažinę su kiek
vienu amerikiniu ginklu, prade
dant pistoletu ir baigiant 105 mm 
šautuvu. Jie susipažinę ir su 
kitataučių įvairiausiais ginklais.

Dešimtosios Specialii] Pajėgų Grupės kariai, su pilna kovos apranga, pasiruošę dar vienam prati- 
miniam šokimui iš lėktuvo. Kariai, kurie su parašiutais nusileido virš 100 kartų, šioje grupėje nėra 
ypatingas reiškinys.

Komandos kapralas yra ko
mandos sanitaras. Jo uždavinys 
yra apmokyti vietinius partiza
nus teikti pirmąją pagalbą, rū
pintis ir prižiūrėti savo koman
dos vyrus.

Trys ryšių palaikymo vyrai - 
du radijo operatoriai ir vienas 
mechanikos specialistas, sugeba 
radijo bangomis siųsti 200 žodžių 
per minutę.

Komandos viršila įpareigotas 
dviem uždaviniams, kaip trečias 
vadovybėje ir fotografavimo spe
cialistas.

Antras vadovybėje, vyresny
sis leitenantas, prižiūri parašiu
tinį reikmenų pristatymą.

Komandos vadas, kapitonas, 
karo metu įpareigotas ryšių pa
laikymui tarp vietinių partizanų 
dalinių ir JAV kariuomenės šta
bo, žinoma, esant antroje fronto 
pusėje.

Ši penkiolikos vyrų komanda, 
stovėdama rytinėj ar vakarinėj 
rikiuotėj, nesudaro grėsmingo, 
pavojingo priešo įspūdį. Bet įsi
vaizduokite šią komandą stovin
čią partizanų pulko priekyje - 
pulko, kuris yra apmokytas, ap
ginkluotas ir paruoštas moder
niam partizaniniam karui...

*
Istorijos puslapiai yra pri

marginti diktatūrinių režimų pa
vyzdžių, kurie stengėsi ar pa
jėgė užgniaužti ne vienos tautos 
laisvę.

Tie patys istorijos puslapiai, 
pabrėžia ir efektingo partizani
nio karo lemiamąjį vaidmenį.

Kremliaus neigiamųjų prie
žasčių sąraše, kuris neleidžia 
jiems pradėti tretįjį pasaulinį 
karą, be abejojimo, paminėti ir 
vyrai, kurie dėvi žalias beretes...

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti

KAUKIŲ BALIUS WATERBURY
Pasibaigus stovyklavimo 

ir iškylavimo metui Water- 
bury skautai ir skautės, Tė
vų ir Rėmėjų Komiteto pa
dedami, ruošiasi savo tradi
ciniam kaukių vakarui.

Vakaras įvyks lapkričio 
21 dieną šv. Juozapo para
pijos salėje.

Paprastai į šį tradicinį 
jaunimo pobūvį suvažiuoja 
daug jaunimo iš Bostono, 
Worcesterio, New Yorko, 
New Jersey ir kitur. Ren
gėjai numato, kad ir šiais 
metais daug jaunimo suva
žiuos,ir prašo, kad kuo dau
giausia svečių dalyvautų su 
kaukėmis-kostiumais. Tam 

reikalui skiriamos trys ver
tingos dovanos.

Taip pat rengėjai prašo 
kitų organizacijų tą dieną 
parengimų neruošti ir tuo 
būdu suteikti progos jauni
mui iš platesnių apylinkių 
kartu pabuvoti.

* Valst. sekr. Herteris spau
dos konferencijoje pareiškė, kad 
Chruščiovo pasiūlyme visiems 
ir visiškai nusiginkluoti, yra ne
atsakyta į svarbiausią klausimą: 
jeigu visos tautos panaikins savo 
kariuomenes, kaip taika galės 
būti išlaikyta, jei vis dėlto at
siras užsispyrėlių kariauti,nors 
ir peiliais".

lt SPALIS
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Pasibaigus iškilmėms, laimingai praėję stu
dentų ilgas eiles, jie atsidūrė Valgio užkandi
nėje. Užėmę kampinį staliuką, pirmą kartą pa
žvelgė į save ne iš šono.

Jaunuolis pakišo jai valgių sąrašą.
— Kolege, ko širdis trokšta.
Ji perbraukė akimis per lapą ir pakėlė jas 

į vyrą. Lyg iškaltas tvirtas, atviras veidas, tie
sios, drąsios akys.

— Jūs man ...
— Vadink, kolega, sakyk tu, iš karto pra

tinkis prie normalaus sugyvenimo, — pertrau
kė ją.

— Kolega, tu man gražiai padėjai ten sa
lėje. Tikrai gailėčiausi, likusi kėdėje, nenuėjusi 
paspausti rankos. Taip pasielgusi, iš karto ne
tekčiau pasitikėjimo. Sutik padaryti dar vieną 
malonumą.

— Negaliu.
— Nee?
— Užimtas šiandien ir ryt ir poryt, — ir 

liūdesys nubraukė jo veidą, tartum šešėlis skli
diną ežerą.

— Aš ne apie pasivaikščiojimą, — juokėsi 
Paberžytė, — aš, anot jūsų, šituos tradicinius 
pietus noriu apmokėti. Noriu pavaišinti ir patį 
tiek patyrusį seniorą. Žinoma, gėdingai turiu 
prisipažinti, kad tai nesudarys sunkumų man.

Iš eilės jam pradėjus juoktis, ji pasisku
bino.

— Gal tarp studentų nėra populiarūs mili
jonieriai, bet aš esu tokia.

— Matau, kad be reikalo nugąsdinau tave, 
kolege, dėl to neturto. Prisipažįstu., tu man 
nieko nekainuoji. Mat turiu brolį, padaužą, ku

ris jau diplomą gavo. Taip pat milijonierius. 
Sukasi jis dabar tarp pinigų, kaip ruduo tarp 
nukritusių lapų, ir kartais neužmiršta manęs, 
apmoka man už tas gausias mėlynes, kurių man, 
jaunesniam, negailėjo. O dėl tos tradicijos, mea 
culpa, prisipažįstu dabar, ji ne tiek universite
tinė, kiek skautinė, mat, savo laiku buvau tos 
organizacijos narys. Taigi, pagal seną paprotį, 
kartą į metus esu linkęs padaryti gerą darbą.

— Dėkui. Pamatėt vienišą bailiukę, ir su
minkštėjo širdis. Dėkui dar kartą. Tarp kitko, 
gal toji pirmoji tradicija irgi ne tiek universi
tetinė, gal ji irgi kiek asmeninio pobūdžio?

Vyras panarino galvą, žaisdamas šakute.
— Prieš atsakydamas į tą klausimą, turiu 

priminti kolegei, kaip gimsta pati tradicija. Vie
nas padaro žygį, kuris patinka kitiems, jis jį 
pakartoja kartą, trečią, ir jau įrašomas naujas 
elgimosi lapas.

— Didžiai sujaudinta, turiu garbės matyti 
naujos idėjos pradininką.

— Kolegė ne tik graži, bet ir inteligentiška. 
Priėjo padavėja, ir jaunuolė pasilenkė prie 

sąrašo. Išgirdęs, kad toji užsisako rūgštaus 
pieno su bulvėmis, studentas visas pasišiaušė.

— Ne bulvių atėjom valgyti, vakarienei jų 
pataupyki, kolege. Prašau dvi porcijas viščiu
kų, barščių su grietine ir kompoto, — kreipėsi 
į patarnautoją.

— Elgiatės, kaip diktatorius.
— O tu, kolege, kukli, kaip ramunė. 
Įsižiūrėjo į ją, studijuodamas jos veidą.
— Net akys skauda, žiūrint į tavo grožį, 

kolege. Gamta, motinėlė, matyt, parodai tave 
papuošė.

(Bus daugiau)
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Akimirksnių kronikos Bronys Raila

LAIŠKAI REDAKCIJAI
Kai Mažosios Lietuvos didžia

jam rašytojui Vydūnui Kauno uni
versitetas kažkada suteikė gar
bės daktaro laipsnį, jis atvyko 
iš Tilžės to diplomo pasiimti 
ir ta proga didžiojo universiteto 
salėje turėjo viešą paskaitą.Pra
džioje, tarp kitko, jis keliais 
žodžiais apibūdino savo kelionės 
įspūdžius, važiuojant traukiniu 
per Žemaitiją.

- Jau buvo vėlus vakaras, ap
linkui tyli, tyli, lygi toluma, - 
pasakojo Vydūnas. - Atsidariau 
vagono langą, žiūriu šišon , dai
rausi į tolumas. Ramuma... Mie
ga gamta, miega visa Lietuva. 
Bet ne! Ten pamiškėje stovi na
melis. Iš jo- kamino į viršų kyla r 
dūmai. Tai reiškia, kad čia gy
vena žmonės, tai reiškia, kad 
Lietuva dar gyva!..

Mes, kaikurie iš klausytojų, 
tada visai jauni šaldros studen
tai, po to dar ilgai ir gardžiai 
juokavome iš to naivaus, vydū
niško "Lietuvos gyvybės" sim
bolio - dūmų kamuolėlių, kylančių 
aukštyn per bakūžės kaminą.

Bet šiandien man nebeima juo
kas iš tokio palyginimo. Ir visas 
atsiminimas mano ausyje skam
ba ne rašytojo mistiko naivumo 
atbalsiu, o greičiau, kaip mažytė 
ir graudi tiesa.

Ar dar smilksta gyvybės dū
mai iš Amerikos lietuvių baku
žių kaminų? Ar būtu galima su 
Vydūnu vėl pasakyti - tai reiškia, 
kad toji lietuvių tautos dalis dar 
gyva? Ne, nebėra nei bakūžių, 
nei dūmų, nei kaminų, tik vos 
ne vos kur ant stogų dar matyti 
skardiniai vamzdeliai. Čia lie
tuvis nebesišildo sau viralo sausų 
žabų liepsnelėmis, nebekaitina 
savo "rezidencijų" oro beržinė
mis malkomis. Visa prapuolė, 
visa pranyko, o ant jo stogo 
tiV televizijos virbai apykreiviai 
liko...

Kaip ir iš kur besužinoti, ar 
jis tebėra gyvas?

☆
Kai nuo praėjusio pavasario 

beveik kiekviename Dirvos nu
meryje jūs matote skaitytojų 
laiškų skyrių, kur skelbiama po
ra ar daugiau įvairių atsiliepi
mų, pora ar daugiau ištraukų, 
įspūdžių, pagyrimų ar papeikimų, 
- jūs galite būti tikras, kad 
įvyko kažkas naujo. Kažkas naujo 
arba su pačiu laikraščiu, arba 
jo skaitytojais. Šią padėtį sunku 
ištirti ir apskaičiuoti procentais. 
Greičiausia, kad truputį pasikei
tė jiedu abu - ir laikraštis, ir 
skaitytojai.

O tai būtų vienas iŠ įdomiau
sių ir teigiamiausių pasikeitimų. 
Taip seniai buvau jo pasiilgęs, 
ir vis tas ilgesys būdavo be 
vaisių. Apimdavo nerimas, liū
desys, net nusiminimas. Ne tiek 
dėl savęs, kiek dėl visos mūsų 
spaudos ir jos likimo. Juk tiek 
daug tekdavo matyti, kaip protin
gesnieji redaktoriai ragindavo 
skaitytojus daugiau rašyti laiškų 
laikraščiui, stengdavosi juos dė
ti specialiuose skaitytojų laiškų 
skyriuose ar Šiaip kokios "lais
vosios • tribūnos" vardu. Bandy
davo, stengdavosi, organizuoda
vo, o gal net patys vieną kitą 
laišką sukombinuodavo, o žiūrėk, 
netrukus viskas vėl išblanksta, 
kraujas greit nubėga, skyreliai 
suskystėja ir išnyksta.
Laikraštis ar bendrosios pas

kirties žurnaliukas be skaitytojų 
laiškų, be visuomenės atsiliepi
mų, reagavimų ir tiesioginio da
lyvavimo spaudos gyvenime man 
keldavo liūdesį ir nerimą ypač 
dėl to, kad tai yra jau tikras 
ženklas, jog šiuo atveju laikraš
tis ir visuomenė eina atskirais 
keliais. Nėra tarp jų sąveikos, 
bendradarbiavimo, tos elektrinės 
srovės suliejimų, susikirtimų, 
nei žybčiojimų.

Laikraštis rašo, skelbia, agi
tuoja, kritikuoja, vertina, kelia 
naujus klausimus ir reikalus, 
džiūgauja, pyksta, barasi ar net 
keikiasi, - o tai "visuomenei" 
nei šilta, nei šalta. Ji visai 
nereaguoja, jai dėl nieko neskau
da ir dėl nieko nelinksma. Nė 
vienas klausimas ar reikalas jai 
neatrodo vertas nors kelių minu
čių pastangos atsisėsti ir pa
rašyti savo nuomonę, pritarimą 
ar pasipriešinimą. Jos dvasinė 
ir pilietinė būsena yra tokia, 
kaip anoje poeto Viėhažindžio 
dainelėje: "Man vistiek pat, man 
vistiek pat"...

Tokia visuomenė nebėra gy
vas kūnas, ji mirusi.

☆
Prieš keletą metų viename 

žurnale nebeiškęsdamas pasi
priešinau kaikurių dypukų nepa
grįstiems ir tuščiai išdidiems 
atsiliepimams apie Amerikos 
masių "žemą kultūrinį lygį", ne- 
sidomėjimą jokiais kultūriniais, 
visuomeniniais ir dvasiniais rei
kalais, o tik aklą dolerio vaiky
mąsi. Gyvenimas rodo ką kitą, 
jeigu tik plačiau pasižvalgytume. 
Amerikos spaudos puslapiai nuo
lat rodo kaip tik kitokią jos vi
suomenę, - tokią visuomenę, kuri 
Šį kraštą padarė dideliu, galingu, 
veržliai kuriančiu, kūryba pul
suojančiu.

Pradedant žurnalais ir maga
zinais, didžiojo tiražo dienraš
čiais ir baigiant mažais leidinė
liais bei siauro lokalinio pobū
džio laikraštukais, - beveik kiek
viename iš jų jūs rasite skai
tytojų laiškų skyrių, kur kas 
numeryje, o dienraščiuose kas
dien skelbiama skaitytojų laiš
kai. Jų tik dalis-viešai panaudo
jama, ir dažniausia teužtenka 

Iš kur sužinoti, ar išeivijoje lietuvis tebėra
gyvas?- Laikraštis be skaitytojų laiškų, tai 
ženklas, kad skaitytojams dėl jo straipsnių 

nei šilta, nei šalta...

vietos tik trumpomis tų laiškų 
ištraukomis. Skaitytojai kalba vi
sokiais klausimais, laikraštyje 
iškeltaisiais ar bendraisiais, į 
viską reaguoja, išgyvena, giria, 
protestuoja, sveikina, smerkia, 
duoda kritikos (protingos ir ne
protingos) - bet jie domisi daug 
daug kuo daugiau, negu tik do
leriu.

Be abejo, kai ir kiekvieno kraš
to visuomenėje, taip ir Ameri
koje, jos dalis yra egoistinė, 
"tamsi”, tesirūpinanti tik savo 
doleriais, "nekultūringa". Tačiau 
su ja drauge gyvena ir kita da
lis, greičiausia ne mažesnė, su
daranti jos socialinio pastato pa
grindą, išreiškianti jos tikrąją 
gyvąją dvasią ir nuolatinę pa
žangą. Ir ta gyvoji dalis "makes 
America great"! Ji dirba ir kal
ba, ji jaučia reikalo ir prasmės 
kalbėti visur - ūkyje, politikoje, 
kultūroje, tikybose. Ne tik kon
grese, universitetų salėse, su
važiavimuose, bažnyčių sakyklo
se, draugijų ir klubų susirinki
muose, bet visur ir visada, kas
dien ji budri ir gyva, ir nepa
vargusi po sunkių dienos darbų, 
kai grįžta namo. Jai ne "vistiek 
pat", kaip eina gyvenimas, ir 
ne "vistiek pat", ką rašo lai
kraščiai ar žurnalai. Ji sėda 
prie stalo ir rašo savo laiškus 
redakcijai, reiškia savo nuomo
nes, kritiką ar pritarimą, išsako 
visuomenės balsą. Ji -nuolatinis 
tautos valios ir gyvosios min
ties referendumas.

Atsisukime į save, apsidairy
kime, pažiūrėkime į savo spau
dą, ir tuoj pamatysime, kiek mes 
dar esame gyvi. Ir kokie "veik
lūs" ir kokie "kultūringi"...

☆
Skaitytojų laiškai amerikiečių 

spaudoje yra tapę ne tik reikš
minga visuomenės nuotaikų ir 
jos balsų išreiškimo institucija, 
bet ir kartu rodiklis, kiek ben
dradarbių raštai sukelia dėme
sio, kiek jie užgauna gyvuosius 
publikos nervus, kiek iŠ viso 
tie raštai yra geri. Vistiek, tei
giami ar neigiami skaitytojų at
siliepimai, bet jei tik jų gauna
ma daug, rašytojas aukštai ver
tinamas, o jei mažai ar nieko, 
tai ženklas, kad su rašytoju kaž
kas negerai, kad jo raštai, ma
tyt, mažiau įdomūs ir svarbūs.

Tai paradoksinė ir gal kiek 
perdėta išvada, bet su ja visa
dos skaitomasi ir vadovaujamasi. 
Mano mėgiamas "Los Angeles 
Times" dienraščio muzikos kri
tikas Albertas Goldberg’as ne
seniai atvirai pasipasakojo savo 
bėdas. Esą, kai jis nuėjo į re
dakciją atsiimti tų laiškų, kurie 
dėl vietos stokos laikraštyje ne
išspausdinami,tą skyrių tvarkan
tis redaktorius su užuojauta pa

lingavo galva ir pasakė: "Pas
taruoju laiku nebebuvo prieš jus 
skundų1’... Tuo jis aiškiai norėjo 
pasakyti, kad su mano raštais 
kažkas nebetvarkoje, "implying 
that we were slipping badly"...

Jo gaunami skaitytojų laiškai, 
pasakoja toliau Goldbergas, yra 
trijų rūšių. Švelniausi tie, kur 
skaitytojas rašo kritikui asme
niškai, pasiskųsdąmas ar atrem
damas jo teigimus ar suteikda
mas geresnių sugestijų. Piktesni 
antros rūšies laiškai, kuriuose 
skaitytojas rašo redaktoriui, no
rėdamas, kad jie būtų išspaus
dinti ir tuo būdu kritikas būtų 
viešai išpraustas. Ir pikčiausio 
įniršimo tie laiškai, kuriuose 
skaitytojas rašo tiesiai leidėjui 
ar leidėjams, reikalaudamas pa
daryti galą kriminalinei laikraš
čio bendradarbio veiklai, atleisti 
jį iš darbo, daugiau nebespaus- 
dinti jo straipsnių. Tuo atveju 
jis dažnai pareiškia, kad, nebe
laukdamas tolesnių padarinių,at
sisako laikraščio prenumera
tos...

Dėl skaitytojų laiškų sumažė
jimo mūsų muzikos kritikas taip 
pasiaiškina: Esą lengva aprašyti 

meno ar gyvenimo reiškinius, 
kurie yra aiškiai geri ar aiškiai 
prasti. Daug sunkiau, kai susi
duri su vidutinybėmis, su šiaip 
sau mizernais įvykėliais ir reiš- 
kinėliais, o tokių daugiausia: nėra 
jie nei balti, nei visai juodi, o 
pasakytume - pilki. O apie pilkus 
reiškinius ir rašyti dera pilkai. 
Gi jei pilkas spektaklis tenusi- 
pelno pilkos apžvalgos spaudoje, 
tai pilka apžvalga neįkvėpia skai
tytojo jokiai reakcijai. Jis tada 
nerašo laiškų redakcijai. Jis ly
giai taip pat, kaip ir mes kiti, 
tik snūduriuoja ar saldžiai knar
kia.

Ką apie savo amatą pasisako 
muzikos vertintojas, lygiai tiek 
pat dera politikos, kultūros, li
teratūros, visuomenės organiza
cijų veiklos vertintojams. Mūsų 
laikraščių redaktoriai tai atlieka 
iš profesinės pareigos, o bendra
darbiai iš "pasišventimo". Jei 
platesnės visuomenės gyvo dė
mesio nepatraukia, tai gal dėl

Automatiškas viršuj virimas... 
su Gold Sfar Award dujine plyta
Gold Star Award plytos jau čia! Pamatykit šias nuostabias 
naujas dujines plytas su 28 pagerinimais - pamatykit nuo
stabų ”Burner-with-a-Brain”, kuris visam laikui pašalina 
puodų prižiūrėjimą. Nepirkite kitos, kaip Gold Star Award 
plytos. Perkant žiūrėkite, ar yra Gold Star.

A THE EAST OHIO GAS COMPANY

Iš Argentinos atvykusių lietuvių grupė per savo jaučio kepimo pramogą - asado prie Chicagos 
esančioje Marijonų seminarijos sodyboje. Edv, Šulaičio nuotrauka

to, kad ir vieni ir kiti nepajėgia 
paruošti spalvingų apžvalgų, o 
tik pilkas. O pilkas dėl to, kad 
tas mūsų gyvenimas pilkas. Už
burtas ratas!

☆
Pabaigai pereinant į kiek as

menišką temą, - negalėčiau liūd
nai nusiskųsti, kad šios aki
mirksnių kronikos būtų likusios 
visai be jokio skaitytojų dėme

sio. Tačiau ir džiaugtis dar ne
būtų pagrindo: amerikiečių lyg
meniu tas dėmesys tebūtų silp
nas ir mažas. Ir neslėpsiu, kad 
man suteiktų daug malonumo bei 
dvasinės paspirties, jei kada 
skaitytojai reaguotų teigiamais 
ar ypač neigiamais laiškais, kri
tikomis ir sugestijomis, visais 
klausimais, kurie iškyla šiose 
kronikose. Jei tik dalis tų laiškų 
ar jų ištraukų tegalėtų būti skel
biama laikraštyje, tai visa kita 
Dirvos redakcija man maloniai 
persiųstų.

Tiesa, vienu klausimu skai
tytojų atbalsis buvo nuostabiai 
puikus. Tai dėl Kristaus rank
raščių nebuvimo ir jo asmenybės 
istoriškumo. Redakcija tada iš
spausdino tik vieną laišką, o 
kaip man pranešė, jų buvo gavu
si net devyniolika. Ir beveik gai
la, kad neišspausdino daugiau...

Bet yra buvę ir kitos naudin
gos talkos. Kaikurie iŠ skaity
tojų man prisiunčia iškarpų ir

Dar viena pamoka
Tėviškės žiburiai prane

ša, kad:
"Prieš trejetą metų lietuvių 

vienuolių saleziečių grupė įstei
gė vienuoliją Cedar Lake prie 
Čikagos. Kun. Ant. Sabaliausko 
ir kt. rūpesčiu buvo surinkta 
aukų, taipgi gauta saleziečių 
centro parama ir pastatyti pa
statai jaunimo stovykloms ir bū
simai mokyklai. Be to, buvo pa
statytas liet, kryžius ir Šiluvos 
vardo koplyčia. Vienuolių gru
pės sudėty buvo keletas italų 
saleziečių, nors vadovybė buvo 
lietuvių rankose. Rugpiučio mėn. 
gale augštesnės saleziečių vado
vybės JAV buvo padaryti pa
keitimai, kurie iškilnojo visus 
lietuvius j tolimas vietoves, o 
Cedar Lake pavedė nelietuviams 
su vyresniuoju lenkų kilmės. Tai

naujų temų pasiūlymų. Vienas 
iš draugų reguliariai aprūpina 
man trūkstamais prancūziškais 
laikraščiais ir žurnalais, kitas 
protarpiais pasuka naujausių vo
kiškų magazinų ,o taip pat so
vietinių knygų ir žurnalų iš Lie
tuvos. Tai lengvina darbą ir lei
džia jį įvairinti. Esu gavęs apie 
dešimtį laiškų iš pažįstamų ir 
nepažįstamų skaitytojų. Keli su 
komplimentais, kiti su priekaiš
tais, pabarimais, vienas (anoni
minis) su gardžiu iškoliojimu. 
Visa tai veikia paguodžiančiai.
Bet du laišku atskirai atidė

jau nuo seniau. Jie nėra palankūs 
jie priekaištingi, tačiau abu ku
pini pozityvios kritikos ir noro 
geriau išsiaiškinti kaikuriuos 
klausimus. Vieną jų - apie Ku
dirką - gal bus geriau atidėti 
metų pabaigai. Bet apie kitą su 
malonumu užsiminsiu jau sekan
čioje kronikoje. 

palietė ir lietuvių visuomenę, nes 
ji savo aukomis gausiai rėmė 
Cedar Lake įstaigos įsikūrimą, 
įstaigos, kuri žadėjo būti lietu
viška’’.

ši žinia baigiama rami
nančiu sakiniu, jog esą da
roma žygių, kad reikalas 
būtų persvarstytas ir ati
taisytas. Tačiau panašių at
vejų patyrimas rodo, kad 
žygiai tik pratęsia kuriam 
laikui viltį, bet sprendimų 
lietuvių naudai nekeičia ...

DETROIT
PAREMKIME BALFO 

RINKLIAVĄ
Ateinantį šeštadienį, rug

sėjo 26 dieną, Detroite ir 
Hamtramcke bus vykdoma 
Balfo metinė rinkliava. Šio
ji diena tebūna mūsų visų 
lietuvių solidarumo ir arti
mo meilės pasireiškimo ži
burys visose lietuvių širdy
se. Balfo rinkliavos diena 
primena mums baisiausius 
ir skausmingiausius aki
mirksnius, kada apleidome 
savo Tėvynę, peržengėme į 
svetimą kraštą ir laukėme 
paramos iš svetimųjų.

Šiandien gera proga pri
siminti varge pasilikusius 
tautiečius Europoje, ken
čiančius Lietuvoje, ištrem
tus į tolimus Rusijos kraš
tus, kur jie laukia mūsų 
moralinės ir materialinės 
paramos. Jie, kaip ir mes, 
nori išlikti gyvi. Gyventi 
yra kiekvieno žmogaus 
šventa teisė, o padėti ki
tiems būti, kad gyventų yra 
mūsų pareiga.

Jei mes visi Balfui skir
tume tik po vieną dolerį mė
nesiui, mes surinktume dau
gelį tūkstančių. Jei kas dėl 
geresnio duonos kąsnio, dėl 
geresnės pastogės, dėl di
desnių patogumų užmirštų 
varge esantį lietuvį, sunku 
jam būtų vadintis lietuvių 
bendruomenės ar krikščio
niškojo pasaulio nariu.

Mielos lietuvės, pasirū
pinkite rinkliavai dėžutes ir 
pasiskleiskite po Detroitą 
rudeniniam derliui -surinkti. 
Visų vargstančių lietuvių 
akys ir širdys nukreiptos į 
jus, mielos sesės. Jie skai
čiuoja tas dienas ir valan
das, kada jiems bus išties
ta paramos ranka. Jų visų 
viltys sudėtos į jus. Ačiū 
visiems, kurie išklausys pa
galbos trokštančių lietuvių 
šauksmo.

A. Musteikis

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.: U 1-5466
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Žvalgybų kova

PASKUTINIS SAPNAS ŽLUGO MEKSIKIEČIO 
DAILININKO GLĖBY

Ką slaptosios žvalgybos žnyp
lės sugriebia, to jau nebepalei
džia.

Marta‘grįžta Amerikon, tvir
tai įsitikinusi, kad Boriso Mor- 
roso jau nebematys. Ji tiki, kad 
ryšininkas drauge su dokumen
tais bus perdavęs ir jos infor
macijas, ir Morros gyvas nebe
grįš iš Maskvos. Tačiau po dvie
jų savaičių filmų producentas 
parskrenda iš rusų sostinės.

Martą ta žinia sukrečia. Ji 
negali išspręsti tos mįslės. Ta
čiau ji neturi daug laiko svars
tymams. Ji pasiunčiama į Mek
siką vadovauti savo vyro "tele
vizijos firmai". Ji turi dengti 
atvykstančius iš Jungtinių Val
stybių agentus, juos slėpti, jų 
informacijas rinkti ir dokumen
tus į Maskvą perdavinėti.

Meksikos sostinėje ji jaučiasi 
labai vieniša. Tačiau vieną dieną 
ją maloniai nustebina pakvieti
mas dalyvauti dailininkų šventė
je. Kuri, kaip pakvietimesakoma, 
rengiama uždarame ratelyje.

Ateįje įrengta viename gra
žiausių egzotiškojo miesto sodų. 
Sode išrikiuotos palapinės su 
šampano staliukais. Svečiai, jau 
užtektinai prisižiūrėję dailininko 
paveikslų, grupuojasi palapinėse 
po palmėmis. Ispaniška kapela 
groja sentimentaliausias melo
dijas.

- Ar tamsta viena ponia? - 
Marta išgirsta nepažįstamą bal
są. Su šampano stiklu rankoje 
ji atsisuka.

- Matote juk, - šypsosi.
- Aš norėjau paklausti, ar 

viena į šventę atvykote?
- Kodėl?
- Nes po poros valandų aš 

paklausiu, ar galiu palydėti?
,Tas įžūlumas Martai patinka. 

Dar labiau patinka jai vyras, 
stovįs šalia jos. Jis kalba ispa
niškai ir greičiausiai yra mek
sikietis. Bet jis daug aukštesnio 
ūgio ir gana gražus.

- Norite žinoti, kas esu? - 
sako vyras. - Vadinuosi Pablo 
O’Higgins.

Pavardė jai nieko nesako. Tik 
vėliau ji sužino, kad Pablo 
O’Higgins, sūnus meksikietės 
motinos ir anglo tėvo, yra vie
nas garsiausių supermodernistų 
Meksikos dailininkų.

- Tamsta man patikai iš pirmo 
žvilgsnio, - kalba Pablo. - Čia, 
Meksikoje, yra gražių moterų, 
bet tamsta skiriesi iš jų. AŠ 
norėčiau nutapyti tamstos por
tretą.

Jis šnibžda jai į ausį tūkstan
čius komplimentų. Kaip seniai 
Marta nebegirdėjus! tokių žo
džių! Kiek metų, kai meilužius 
jai parenka sovietų slaptoji tar
nyba! Šis atėjo pats. Ir kai Pablo 
po kelių valandų paklausia, ar 
jis galįs ją palydėti, Marta su
tinka.

•
Marta vėl pradeda linksmą gy

venimą. Ji išsikelia iš viešbučio, 
išsinuomoja prabangų butą mies
to kalvose. Ji rengia priėmimus, 
draugauja su skulptoriais ir 
tapytojais, pati organizuoja pa
rodas, kuriose, be abejo, speciali 
vieta skiriama Pablo kūriniams.

Ji užleidžia vyro "televizijos 
firmos4 reikalus ir sovietų slap
tosios tarnybos uždavinius atlie
ka uždelsdama ir nerūpestingai.

Taip praeina vieneri metai. 
Ji niekad su Pablo nekalba apie 
politiką. Visą gyvenimą ji la
biausiai bijojo, kad niekas ne
patirtų apie jos slaptąją veiklą.

Keletą mėnesių sovietų slap
toji žvalgyba stebi nesikišdama. 
Bet vieną drungną birželio vaka
rą ji iššaukiama pas sovietų 
žvalgybos viršininką Meksikos 
sostinėje. Pasiklabėjimas vyksta 
scenos impresario kontoroje, ku
ri maskuoja tikrąją Šefo veiklą.

Bosas yra mažas, tamsus, aš
trių akių meksikietis. Jis sėdi 
už milžiniško rašomojo stalo. 
Ant sienų kabo teatrų progra
mos, dekoracijų eskizai, meksi- 
kinių ir tarptautinių artistų nuo
traukos.

- Tamsta žinai, kodėl aš tams
tą pasikviečiau, - pareiškia žemo 
ūgio vyras, neišimdamas iš bur
nos cigaretės.

- Nenujaučiu.
- Labai gaila. Tamsta drauge, 

esi taip žemai smukusi, kad net 
nepastebi, kaip apleidai savo pa
reigas.

Tarytum kaltinamųjų suole 
Marta visą valandą išsėdi prie
šais impresario. Šią valandą jai 
paaiškėja, kad kiekvienas jos 
žingsnis sekamas. Tai neturėtų 
jos stebinti, nes svarbesni agen
tai visada yra kitų agentų ste
bimi.

- Labai gaila, - baigia meksi
kietis, - bet ateity tamsta jau 
nebegali tikėtis nuolaidų. Ma
žiausias nukrypimas nuo nuro
dymų atneš atitinkamas pasėkas. 
Tamsta priklausai prie bendra
darbių, kurių taip lengvai neat
sisakoma. Dar viena klaida - ir 
seks bausmė. Aiškiau, manau, 
man nereikia išsireikšti.

Visiškai palaužta Marta išei
na iš šefo kontoros.

♦

Ištisomis dienomis ji svarsto 
savo būklę. Ji įsitikina, kad agen
tės gyvenimas su gyvenimu šalia 
dailininko yra nesuderinamas.Ji 
jau nebenori gyventi pagal kitų 
įsakymus. Ji nusprendžia išsi
vaduoti.

IŠ vienos pusės, pildydama 
slaptosios tarnybos nurodymus, 
priiminėdama agentus, rinkda
ma dokumentus iš Amerikos ir 
per pasiuntinybę juos persiųsda- 
ma Maskvon, ji pradeda likvi
duoti savo turtą Meksikoje. Ei
namosios sąskaitos, vis dar te
besiekiančios šimtus tūkstančių 
dolerių, slaptai perkeliamos į 
Braziliją, Argentiną ir Urugva
jų. Pradedamos derybos su ar
gentiniečių spekuliantu dėl Ar
gentinoje esančio dvaro parda
vimo.

Pagaliau ateina diena, kada 
ji jau pasiruošusi kalbėti su 
Pablo. Graži žvaigždėta naktis. 
Mėnulio spinduliai krinta pro 
aukštus ateljes langus.

— Ir Eagle Stamps-yra 

dadėtos sutaupos.

Žemiausios metu kainos!
PRADEDANT PIRMADIENIU

VISOSE MAY’S KRAUTUVĖSE
60 SIS SUKAKTUVINIS

Krautuvių valandos 
pirmadienį, mieste

9:30 A.M.
iki

9 P.M.

ir Heights

9:30 A.M.
iki

9:30 P.M.

šimtai ir Šimtai puikių pirkinių kiekviename sky
riuje May’s abiejose krautuvėse!

Pasinaudokite šia didele sutaupų proga reikmeni
mis ... jūsų šeimai... ir jūsų namams!

•
Jūsų didelė metų pirkinio proga! Įvykis, kurio jūs lau
kėte ... dėl kurio taupėte! Mes ruošiamės šiai progai 
mėnesius, pirkdami tik iš žemiausių kainų šaltinių ... ir 
atidedami tuos pirkinius, kurie bus reikalingi jums, jūsų 
šeimai ir jūsų namams tom šaltom dienom ateityje. Atei
kite anksti... Ateikite vėliau dienoje ... bet ateikite 
dažnai pasinaudoti šios daugybės sutaupų proga. Kiek
vienas skyrius, rūsys ir aukštai, mūsų abiejose pilnose 
krautuvėse yra pasiruošęs jums padėti sutaupyti dau
giau, negu bet kada anksčiau «00

CHARGE PIRKINIAI MOKAMI NUO LAPKRIČIO 1 D.

— Ir Eagle Stamps yra dadėtos sutaupos.

- Tu 'tokia rimta, mieloji, - 
sako dailininkas.

- Labai rimta. Ar tu viską 
padarytum dėl manęs?

- Viską.
- Gali valandą manęs paklau

syti?
- Ištisas valandas.
- Net jeigu papasakočiau visą 

gyvenimą?
- Tavo gyvenimas yra mana

sis...
Ji pradeda nuo tos dienos, 

kai teisės profesoriui ir Chica
gos advokatui Dr. William E, 
Dodd gimė dukrelė. Ji baigia ta 
diena, kurią jie susitiko meksi
kiečio dailininko ruoštame po
kylyje. Tai yra išpažintis be 
spragų.

Pablo nenutraukė savo mei
lužės. Jis tik degė cigaretę po 
cigaretės.

- Ir kodėl tu visa tai man 
pasakojai? - jo balse jaučiamas 
kažkoks svetimumas.

- Nes aš noriu su tavimi pa
bėgti.

- Bėgti? Kur?
Ji papasakoja apie savo pla

nus ir pasiruošimus. Ji apka
bina savo mylimojo kaklą:

- Sakyk ką nors, Pablo. Ką 
nors, - jos balsas dreba.

- Tai buvo gražus sapnas, - 
pagaliau prataria dailininkas.

- Sapnas?
- Taip, Marta. Nes tai negali 

būti įgyvendinta.
- Nemyli manęs?

- Myliu labiau už viską.
- Bijai su manimi gyventi?
- Ne.
- Tad kodėl - sapnas?
Dailininkas ją švelniai pastu

mia nuo savęs. Jis guli tamsoje. 
Ant jos veido krinta šalti mė

Lietuvių grupė užpakaly ramovėnų vėliavos, nešamos A. Spirikaičio, dalyvavusi praeitą sekmadienį 
Clevelande suruoštose protesto demonstracijose prieš Chruščiovo lankymąsi Amerikoje. Grupėje 
matyti: K. Morkūnas, L. Leknickas, F. Eidimtas, A. Augustinavičienė, B. Augustinavičiūtė, J. Smetona, 
P. Balčiūnas, J. Virbalis ir kiti. Dirvos nuotrauka

nulio spinduliai.
- Tai buvo sapnas, - pakartoja 

jis tyliai. - Tu galbūt'dar gali 
išsipainioti iš slaptosios tarny
bos tinklo. Bet aš... niekados.

- Tu...
Jis delsia. Pagaliau ištaria:
- Jau daug metų dirbu sovie

tinei žvalgybai. Priklausau prie 
svarbiausių agentų Meksikoje. 
Jie niekada manęs neatsisakys.

Marta nejuda. Ji jaučia, lyg 
visas jos kūnas būtų suparali- 
žuotas. Ateljes sienos, silpnos 
mėnuliof šviesos aptrauktos,at
rodo, griūva.

Ji žino, kad jos gyvenimas 
sugriuvo. Ji žino, kad prasidėjo 
galas...

(Tęsiny: Ciniškas pasikalbė
jimas su sovietinės žvalgybos 
šefu)

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti

Cievelandas prieš Torontą
Šį šeštadienį, rugsėjo 26 d. 

Toronte įvyks I-sios tarpmies
tinės lengvosios atletikos rung
tynės tarp Clevelando ir Toronto 
lietuvių. Clevelandiečius atsto
vaus LSK Žaibo lengvatletai, o 
torontięčių spalvas gins PPSK 
Aušros ir LSK Vyties rinktinė.

Varžybos vyks 4-se klasėse: 
jaunių ir mergaičių A kl. (1941- 
43 m. gimimo) ir jaunių ir mer
gaičių B kl. (1944-46 m.)

Šalia to bus ir atskiros var
žybos vyrų ir moterų klasėse, 
kuriose,be lietuvių,dalyvauti pa
kviesti Toronto estai ir latviai. 
Šioje grupėje Clevelandą atsto
vaus: St. Juodvalkytė - rutulys, 
diskas; A. Modestavičius - į 
tolį, į aukštį, trišuolis ir V. 
Venclauskas - į tolį, trisuolis, 
diskas.

Tarpmiestinių rungtynių pro
grama:

Jaunių A kl.: 100 yd., 220 yd., 
880 yd.; į tolį, į aukštį, su kar
timi, trisuolis; rutulys, diskas, 
ietis, 4x110 yd. estafetė.

Jaunių B kl.: 75 yd.; į tolį, į 
aukštį, rutulys, diskas, ietis,4x75 
yd. estafetė.

Mergaičių A kl.: 75 yd., į tolį, 
į aukštį, rutulys, diskas, ietis, 
4x75 yd. estafetė.

Mergaičių B kl.: 50 yd., į tolį, 
į aukštį, diskas, beisbolo sviedi
nukas, 4x55 yd. estafetė.

Varžybos žada būti labai 
įtemptos, kadangi komandos yra 
apylygio pajėgumo. Torontiečiai 
atrodo bus pranašesni jaunių kla
sėse, tačiau Clevelando mergai
tės turėtų viršyti šeimininkes.

Dalyvių tarpe yra visa eilė 
mūsų rekordistų, todėl, geram 
orui esant, gali būti pagerinta 
visa eilė Š. Amerikos Lietuvių 
ar net tremties rekordų.

Clevelando komandą sudaro net 
29 dalyviai. Komandą lydi J. 
Nasvytis, A. Bielskus ir A. 
Korsakas.

Clevelandą atstovauja šie 
sportininkai:

Jaunių A kl.: A. Motiejūnas, 
L. Cieška, R. Misiūnas, R. Lio- 
gys, J. Kulavičius, R. Sakalas, 
E. Modestavičius, K. Čyvas, B. 
Butkus ir K. Karalius.

Jaunių B kl.: S. Venclauskas, 
T. Pikturna, L. Juodvalkis, V. 
Kasparavičius, R. Dumbrys, V. 
Augis, K. Augis, Petkevičius.

Mergaičių A kl.: R. Bespe- 
raitytė, I. Besperaitytė, R. Gai- 
džiūnaitė, R. Dučmanaitė, V, 
Ambrazavičiūtė, N. Gelažytė ir
l. Beržinskaitė.

Mergaičių B kl.: L. Juodytė, 
A. Karaliūtė, V. Karosaitė, D. 
Čiurlionytė.

UKRAINIEČIAI LAIMĖJO

Rugsėjo 12 d. Clevelande įvy
ko lengvosios atletikos rungty
nės tarp LSK Žaibo ir Cleve
lando ukrainiečių. Varžybos vy
ko jaunių ir mergaičių klasėse.

Bendroje klasifikacijoje nuga
lėtojais išėjo ukrainiečiai - 74: 
73. Mūsų mergaitės laimėjo 
8:29, tačiau jauniai turėjo nu
sileisti 25:45. Mūsų jauniai buvo 
nepilnoje sudėtyje, kadangi di
delė dalis šeštadieniais dirba.

Mergaičių klasėje mūsiškės 
laimėjo šias rungtis:

60 yd. - R. Besperaitytė 8.0 
sek.; į aukštį - N. Gelažytė 
4’4”; į tolį - R. Besperaitytė - 
14’6"; rutulys - R. Dučmanaitė 
- 27’8 1/2"; diskas - R. Gaidžiū- 
naitė - 74’4" ir 4x75 yd. esta
fetė (V. Karosaitė, R. Dučma
naitė, L. Obelenytė ir A. Kara
liūtė.)

Jauniai įstengė laimėti tik vie
ną rungtį - A. Modestavičius 
šuolį į tolį 20’2".

Mūsų sportininkai yra ‘ labai 
geruose santykiuose su ukrai
niečiais. Numatoma ateityje tu
rėti varžybas ir krepšinyje bei 
tinklinyje.

NAUJAS LAIMĖJIMAS
ŠUOLYJE I.TOLJ

Praeitą savaitę įvykusiose 
Clevelando LSK Žaibo 1959 m. 
lengvosios atletikos pirmenybė
se, vienuolikmetis Gediminas Ti
tas pastatė naują Š. Amerikos 
lietuvių geriausią pasekmę,šuo
lyje į tolį, jaunių C klasėje (10- 
12 m.), nušokęs 15’ 1 1/4" (4.61
m. ). Senoji pasekmė priklausė 
taipogi clevelandiečiui Alg. Mo
tiejūnui - 14’6", pasiekta 1954 m.
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RUKŠTELES DAILĖS PARODA BOSTONE
Atvykęs prieš keletą me

tų iš Australijos į JAV, 
dail. Antanas Rakštelė pa
sidarė bene labiausia išgar
sintu ir kontroversiniu dai
lininku mūsų emigracinia
me gyvenime. Yra žmonių, 
kurie jo darbus kategoriš
kai neigia, laiko juos tik fo
tografiniu menu, bet yra 
nemaža tokių tautiečių, ku
rie Ant. Rūkštelės darbuo
se Įžvelgia ir šilimos, ir me
ninės teisybės.

Visą tą alasą dėl Ant. 
Rūkštelės kūrybos, visai be
šališkai kalbant, galima pa
vadinti dviejų pažiūrų j me
ną susikryžiavimu, moder
ninės ir realistinės dailės 
atstovų tarpusave kova. Ta 
kova natūrali ir supranta
ma, mūsų dailininkus ji ga
li uždegti naujų siekimų ir 
ieškojimų ugnim. Kartais 
nesmagu tik dėl to, kad ta 
kova išvirsta asmens Įžei
dinėjimais, praranda kultū
ringą ginčo pobūdĮ ir pa
virsta paprasta gatvės ba
talija.

G y v e n darni Amerikoj, 
kur modernistai ir realistai 
nesunkiai išsitenka bendrai 
rengiamose parodose, kur ir 
mūsų kai kurie dailininkai 
tokiose parodose neatsisako 
dalyvauti, atrodo, galėtu
mėm ryžtingai savo pažiū
ras i dailę ginti, ir kaimy
no dėl jo kitokių įsitikinimų 
nors asmeniškai neįžeidinė
ti. žinoma, čia pasakyti žo
džiai yra vieno asmens nuo
monė. Ji gali būti suprasta 
ir nesuprasta, bet, kai atsi
rado proga, sunku buvo jos 
nepasakyti.

žiūrėdamas Į dail. Ant. 
Rūkštelės darbus Bostone 
moderninio meno šalininko 
akimis, visų pirma toj paro
doj pasigestum drąsesnio 
teptuko būkšnio ir Įman
tresnio spalvų derinio, ne
rastum to ieškojimo ir de
gimo, kaip Ad. Galdiko dar
buose. Ant. Rūkštelės tapy
biniai darbai, išskyrus gal 
tik vieną kitą, dvelkia ra
mumu tiek savo turiniu, 
tiek ir forma. Tai atskiras 
ir savaimingas dailininko 
pasaulis, jo asmeniniai iš
gyvenimai. Nelygintinas jis 
ir su mūsų realistinės mo
kyklos dailės kūrėjais. Ant. 
Rūkštelė yra pats sau žmo
gus ir tapytojas. Kaip to
kiam, bergždžia būtų tai
kinti moderninio meno ša
lininko kriterijus. Antra 
vertus, ilgas kelias būtų 
tiems kriterijams aiškiai 
suformuluoti, nesgi nūdien 
jau daugelis meno žinovų ir 
mėgėjų regi, kad modernio
sios dailės vardu eina aps
tas meninės neteisybės, 
dvasinės arogancijos ir 
skurdo, net šarlatanizmo. 
Atskiros asmenybės išky
la, bet gal tūkstančiai dai
lininkų modernistų taško 
drobes spalvom, apželdinę 
kerpėm kūrėjo sąžinę ir pa
šaukimą. Tiesa, reikia degti 
ir ieškoti, bet vargu yra 
prasminga, Įbridus i ūka
nas, niekad iš jų neišbristi 
ir niekad savo kūrybinio 
veido nesurasti.

Ant. Rūkštelė savo kūry
boj eina, nors ir savu, bet

Dailininkas A. Rūkštelė Tautinės Sąjungos Bostono skyriaus 
namuose įvykusioje parodoje kalba apie meną. Kairėje sėdi, daug 
triūso padėjęs parodą ruošiant, skyriaus pirm. J. Vaičaitis.

jau išbandytu keliu. Pats 
jisai savo tapybinius dar
bus apibūdina idealistiniu 
realizmu. Aš galiu klysti, 
bet man atrodo, kad jo ta
pyboj yra regimas nežymus 
polinkis Į impresionizmą. O 
gal tas impresionizmo nuo
taikingumas ir yra idealis
tinis realizmas? Vienu žo
džiu, apžvelgiant Ant. 
Rūkštelės parodą Bostone, 
bene bus teisingiausia tai
kyti nusistovėjusias dailės 
vertinimo normas. O iš jų 
plaukia paprasti klausimai: 
ar dailininkas gerai valdo 
piešinį, ar teptukas yra 
meisterio rankose, ar jis 
jaučia ir išgyvena spalvų 
skambesį, ar jis monotonus 
ar įvairus savo spalvose, 
kiek įvairi ir įdomi yra jo 
darbų' tematika . . .

Porą kartų su atsidėjimu 
apžiūrėjus Ant. Rūkštelės 
parodą, visai nuoširdžiai į 
minėtus klausimus tenka 
atsakyti teigiamai. Galima 
dailininką vadinti fotogra
fu, tačiau tas tik rodo, kad 
piešti jis moka. Visa eilė 
parodoj iškabintų darbų liu
dija, kad teptuką Ant. 
Rūkštelė valdo, kaip dera 
meistrui. Spalvas ir jų de
rinį jis jaučia ir išgyvena, 
vulgarumo ir neskoningu
mo jo spalvų deriniuose ne
matyti. Beveik kiekvienas 
jo paveikslas dvelkia kita 
nuotaika, tad gana įvairus 
ir turtingas jis yra spalvose 
ir atspalvuose. Ant. Rūkš
telės darbų tematiką suda
ro peisažai, naturmortai. 
portretai ir figūrinės kom
pozicijos. Taigi ir šiuo po
žiūriu jis yra aprėpęs pla
čius barus. Aišku, kitas 
klausimas, kaip dailininkui 
yra pasisekę tuos paveiks
lus nutapyti, ir koks yra jų 
meninis lygis.

Visų pirma Ant. Rūkšte- 
lę tenka vertinti, kaip Lie
tuvos peisažo kūrėją. Tuose 
darbuose jis yra įvairus, 
nuotaikingas ir šiltas. Iš 
tikro, Ant. Rūkštelė Lietu
vą regi. Jo Saulėleidis lau
kuose primena klasikinio 
peisažo nuotaikingumą ir 
išbaigtumą. Meniškai ver
tingi darbai yra kelias iš 
miško, Ežero krantai, Pa

vasaris prie ežero, Vidudie
nis parugėje, Vakarop, 
Tarp ežerų . . . Aplamai jo 
peisažai, nors kai kurie ir 
etiudų pobūdžio, yra dau
giau išieškoti ir neabejoti
nai jautriai išgyventi. Iš 
svetimų temų minėtinas Se
nasis Dillingenas ir Chrem- 
see.

Naturmortų Bostono pa
rodoj Ant. Rūkštelė parodė 
tik tris. Spalvų tonais ir pa
veikslo išbaigimu gerai at
rodo žuvys. Rožės gerai nu
tapytos, bet primena dau
gelį panašių temos tapymų. 
Vaisiai Įdomūs kompozici
niu išdėstymu, spalvomis ir 
etiudiniu kūrinio pobūdžiu.

Ant. Rūkštelė pajėgus ir 
portretų tapyme, žinoma, jo 
portretai — gyvi ir natūra
lūs žmonės su kibirkštėle 
savo dvasinio pasaulio vei
duose, su išoriniais būdo 
bruožais, bet ir gana švie
žiu koloritu. Tokie yra žmo
nos ir prel. Pr. Juro portre
tai. Meninės šilimos, bent 
mano širdžiai, daugiausia 
yra Sauliaus portrete.

Iš Ant. Rūkštelės figūri 
nių kompozicijų išskirtini 
penki darbai: Berniukai ir 
valtys, Kauliukų metimas 
dėl apsiausto, Konferenci
jos užkulisiuose (sąmokslo 
ironijos kupinos kaukolės 
tamsiuose tonuose), Mozė 
skaito dešimtį įsakymų ir 
Judo pabučiavimas. Kai aš 
mačiau tuos Rūkštelės dar
bus mūsų periodikoj, ypač 
Kauliukų metimą, man jie 
nedarė įspūdžio. Tikrovėje 
tie paveikslai tapybiniu po
žiūriu yra tikrai stiprūs ir 
savo kompozija, ir piešinio 
charakter įngumu. Dar 
grakštus savo moteriška 
figūra yra Ant liepto. Dėl 
Judo pabučiavimo gali kilti 
karštų ir piktų kalbų. Tad 
geriau būtų, kad dailinin
kas pakeistų paveikslo pa
vadinimą. Tarkim, kad šv. 
Jonas apaštalas sako: Vieš
patie, aš to nepadariau . . .

Netolimos praeities figū
riniai paveikslai Ant. Rakš
telei jau mažiau pasisekė. 
Gal ta praeitis mums per 
'arti ir per šiurpi, tad ir dai
lininkas dar nepajėgė jos

įveikti. Meniniu požiūriu jie 
bene bus patys silpniausi 
Ant. Rūkštelės darbai Bos
tono parodoj. Vertintini jie 
tik tiek, kiek mums prime
na nenutrūkstantį ryšį su 
praeitimi.

Dail. Ant. Rūkštelės pa
roda Bostone buvo atidary
ta rugsėjo 12 d. Ji buvo ro
doma čia aštuonias dienas. 
Parodos atidarymo žodį, 
vertingą savo blaiviu požiū
riu Į dailę ir apskritai meno 
kūrybą, pasakė prel. Pr. 
Jūras. Dailininko biografi
jos pluoštą davė jo mokslo 
dienų draugas vilnietis adv. 
Ant. Juknevičius. Pats Ant. 
Rūkštelė padėkojo parodos 
rengėjams ir kalbėtojas, 
santūriai apibūdino savo 
pažiūras ir tikėjimą į me
ną. Parodą surengė ALT 
S-gos Bostono skyrius. Dau
giausia triūso ir rūpesčio 
Įdėjo skyriaus pirm. Justi
nas Vaičaitis, valdybos re
miamas. Kontrove r s i n i o 
dailininko darbus Bostone 
pamatyti buvo įdomu, tad 
rengėjų pastangos labai pa
girtinos.

St. S.

J. S. AUTO
SERVICE

Sav. J. Švarcas
Cleveland

1251 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.
Parduodam i amžini 

akumuliatoriai.
21 hours toyving.

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

SIUNTINIAI SIUNČIAMI Į SOVIETŲ RUSIJĄ 
UKRAINĄ, LIETUVĄ, BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, IR KITAS RESPUBLIKAS. 

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu mūsp firmos patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., INC.
Licensed by USSR

MŪSŲ SKYRIAI

Atdara kasdien nuo 9-6; 
Sekmadieniais nuo 9-4.

135 WEST 14th STREET 
NEW YORK 11, N. Y.

Tel.: CHelsea 3-2583

141 Second Avenue 
NEW YORK CITY 
Tel. GRamercy 5-7430

39 Raymond Plaza W. 
NEWARK, N. J.
Tel. MArket 2-2877

332 Fillmore Avė. 
BUFFALO 6, N. Y. 
Tel. M0hawk 2674

308 W. Fourth Street 
BOSTON 27, MASS. 
Tel. ANdrew 8-5040

132 Franklin Avė. 
HARTFORD, CONN. 
Tel. CHapel 64724

11339 'Jos. Campau 
DETROIT J2, MICH. 
Tel. TOwnsend 9-3980

900 Literary Road 
CLEVELAND 13, OHIO 
Tel. TOwer 1-1461

632 W. Girard Avė. 
PHILADELPHIA 23, PA.

Tel. WAlnut 5-8878

IVIūsų didžiulė firma turėdama tūkstančius patenkintų klijentų 100f< garantuoja prista
tymų. Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 vai. ir adresatą pasiekia per 6—7 savaites 
(oro paštu laike 7—12 dienų). įstaigose yra pirmos rūšies pasirinkimas Įvairių prekių. Rei
kalaukite mūsų nemokamų katalogų, kuriuose rasite informacijų apie naujas muitų normas 
ir patarnavimus.

Atsiminkite, kad mes esame specialistai visa kame, kas liečia siuntinių persiuntimą.

ATVYKITE Į

DEMOCRATIC 
STEER ROAST 

SUN. AFTERNOON, 
SEPT. 27

Euclid Beach Park
Lietuje ar saulėtame ore Main Ballroom 

Pagrindiniai kalbėtojai:

Šen. JOHN F.KENNEDY
OF MASSACHUSETTS

ANTHONY J.CELEBREZZE
MAYOR OF CLEVELAND Į

----- o------ i
Sutikite savo

FEDERAL, STATĖ ir APSKRIČIŲ PAREIGŪNUS 
ir

DEMOKRATŲ KANDIDATUS 
iš šešiasdešimt trijų Cuyahoga apskrities miestų 

——o-----
PRAMOGOS

• BILL RANDLE PROGRAMA
• ORKESTRO MUZIKA
• DOVANOS - $500 JAV bonais

Pirmas traukimas 2:00 PM
• NEMOKAMAS ĮĖJIMAS
• PASILINKSMINIMAI ATPIGINTOM KAINOM
• SMAGUS LAIKAS VISAI ŠEIMAI!

BEFORE YOU BORROW 
TO BUY A HOME

GET OUR LOW RATES 
AND HELPFUL TERMS

OUR ESCROW SERVICE 
PROTECTS YOU WHEN 
BUYING OR SELUNG 

REAL ESTATE

Čia tai gyvenimas!

MĖNULIUI ŠVIEČIANT... BARBECUE... IR STROH’S

Draugai, muzika ir ge
ras maistas duoda ge
rą draugystę. Ir Stroh’s 
visiems patinka. Prie 
barbecues pirk 
Stroh’s dėžutėse.

Amerikoj tiktai 
ugnim virtas 
alus!

DABAR UŽ VIETINES KAINAS!

Jums patiks jis šviesesnis!

The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Michigan
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Milžino Paunksmės 
pastatymas Clevelande 

įvyksta spalio 11 d. Slove- 
nian Auditorium salėje. Tai 
bus sekmadienį, 3:30 vai. p. 
pietų.

Milžino Paunksmę, Balio 
Sruogos trijų veiksmų ir 
devynių paveikslų veikalą 
vaidina Montrealio Dramos 
Teatras. Režisorius rašyto
ja Birutė Pūkelevičiūtė.

Bilietai į vaidinimą jau 
parduodami Dirvoje. Pra
šom iš anksto pasirūpinti, 
kol dar yra patys geriausie
ji. Vėliau teks tenkintis to
kiais, kokie bus likę.

Milžino Paunksmę vi
siems būtinai reikia pama
tyti, nes tai Lietuvos gyve
nimo kronika, kiekvieną 
žiūrovą nukelianti į įvykiais 
turtingą mūsų praeitį. Tai 
pats stipriausias Balio 
Sruogos veikalas ir vaidina
mas šiuo metu pajėgiausio 
lietuvių aktorių kolektyvo.

Bilietų kainos po $2.50, 
$2.00, ir $1.50. Mokslei
viams po $1.00.

Bilietų reikalais, toliau 
gyvenantieji, šaukite tele
fonais: darbo metu HE 
1-6344, vakarais GL 1-3976.

• Kristinos Maciejaus- 
kaitės ir Balio špoko su
tuoktuvės įvyksta šį šešta
dienį. rugsėjo 26 d., 9:30 
vai. Naujosios parapijos 
bažnyčioje.

• Ponia Germanienė, iš 
St. Charles, 111. su dukterim 
studente Dalia, aplankė 
Dįrvą.

• Vytautas Alseika, Dir
vos bendradarbis dabar gy
venąs Los Angeles, kelias 
dienas praleido Clevelande 
ir susipažino su dabartiniu 
Dirvos leidimu.

• Birutė Malcanicnė jau 
antra savaitė yra išvykusi 
i Vokietiją aplankyti savo 
ten likusias gimines. Sūnus 
Vytautas, atliekąs karinę 
prievolę Europoje, paskuti
niu metu iš Vokietijos buvo 
perkeltas į Prancūziją.

• Inž. K. Kriščiukaitis ir 
T. Stankūnaitė, Dirvos skai
tytojai iš Bostono, aplankę 
Niagara Falls, Detroitą, po
ra dienų buvo, sustoję Cle
velande, aplankė gimines ir 
apžiūrėjo Dirvą.

• Čiurlionio ansamblis su 
solistėmis A. Stempužiene 
ir J. Krištolaityte, sekma
dienį, rūgs. 27 d., 3 vai. p. p. 
dalyvauja nuo bolševizmo 
nukentėjusių benamių vai
kų labdaros koncerte, Lake- 
woodo Civic Auditorium, 
Bunts Rd. ir Franklin Blvd.

Be ansamblio koncerte 
dalyvauja pagarsėjęs Tėvo 
Flanagano berniukų choras 
iš Boys Town, Nebraskos.

Bilietus iš anksto ($1.50) 
galima įsigyti pas Čiurlionio 
ansamblio narius.

• šv. Kazimiero lituanis
tinė mokykla trečiuosius 
metus pradeda rugsėjo 26 
dieną, šeštadienį.

Vaikų registracija vyks 
nuo 1 ligi 3 vai. p. p.

Dėl vykstančios statybos 
senomis patalpomis nebus 
galimybės pasinaudoti, to
dėl tėvų komitetas deda vi
sas pastangas rasti šiems 
metams tinkamesnes patal
pas. Manoma, kad ligi minė
tos datos tas klausimas iš
sispręs ir registracijos me
tu galėsime tiksliai praneš
ti apie pamokų laiką ir vie
tą. Mokyklos vedėjas

• šv. Kazimiero Lituanis
tinės mokyklos tautinių šo
kių grupė šio mėnesio 25 d., 
7 vai. vakaro atlieka pilną 
programą Milės Park 
Branch. Programoj dainos, 
grakštūs šokiai bei supažin
dinimas su Lietuva. Grupei 
vadovauja Ingrida Stasaitė. 
Kviečiam lietuvius atsilan
kyti ir pasidžiaugt mūsų 
jaunųjų pastangomis.

• šį ketvirtadienį imty
nės, prasidedant Ice Ca- 
pades, įvyks Masonic 
Temple. Pagrindiniais daly
viais bus Lord Athol Lay- 
ton ir Doc Gallaghen.

VYTAUTO KOVA UŽ LIETUVOS SUVERENUMĄ, 
JOS VARDĄ IR GARBE...

"Milžino Paunkšmė” atvyksta į Clevelando
Spalio. 11 dieną Clevelandan at

vyksta Montrealio Lietuvių Dra
mos Teatras su Balio Sruogos 
3 veiksmų 9 paveikslų trilogiška 
istorijos kronika "Milžino Pa- 
unksme". Tai naujausias mon- 
trealiečių pastatymas, su kuriuo 
jau sėkmingai gastroliuota To
ronte, Hamiltone ir Chicagoj.

"Milžino Paunkšmė" yra pla
čios apimties veikalas, iš mon- 
trealiečių pareikalavęs daug dar
bo ir jėgų. Repeticijos ir tech
nikiniai spektaklio darbai truko 
devynis mėnesius. Eiliuoto teksto 
apvaldymas, scenovaizdžio ir 
XV šimtmečio kostiumų proble
mos būtų nelengvai įkandamos 
net pastoviam dramos teatrui. 
Gi išeivijoje šios kliūtys dar 
paaštrėja. Tačiau visi sunkumai 
tapo nugalėti - premjera, pakė
lusi savo uždangą Montrealyje, 
buvo priimta labai entuziastingai 
ir aukštai įvertinta spaudoje.

"Milžino Paunksmę" Balys 
Sruoga parašė 1930 metais, kai 
visa Lietuva minėjo D.L. Kuni
gaikščio Vytauto mirties sukaktį. 
Tačiau šiandien šis veikalas,tu
rėdamas stiprią valstybingumo 
idėją, yra dar aktualesnis. Vy
tauto kova už Lietuvos suvere
numą, už jos vardą ir garbę, 
tamsiame priespaudos laikmečio 
danguje šviečia iš tolo, kaip kel
rodė žvaigždė.

"Milžino Paunkšmė" yra tra
gedija, lygiai kaip tragiškas buvo 
Lietuvos likimo posūkis pačioje 
jos galybės aukštumoje. Nelemta 
unija su lenkais, pragaištingais 
ryšiais sujungusi Lietuvą su sla
viška betvarke, paskandino ją 
alinančiuose karuose ir atidavė 
Maskvai į nasrus. Kaip toli buvo 
pramatęs buvo Vytauto žvilgsnis, 
aiškėja iš XX1 šimtmečio per
spektyvos. Ir todėl su nuostaba 
ir pasididžiavimu sustojame

Scena iš "Milžino Paunksmės" 
vičiūtė) ir Hinča (Kazys Veselka).

I veiksmo. Sonka (Birutė Pūkele-

lietuvių dramaturgijos kraitį, 
mažai atrasime "Milžino Pa- 
unksmei" tolygių varžovų. Spal
vingi personažai, kryžminės si
tuacijos, puikūs dialogai ir reto 
grožio lietuviškas žodis, įrikiuo- 
tas į skambų penkiapėdį jambą - 
visi šie komponentai leidžia teig
ti, jog šį kartą turėsime progos 
arčiau pažinti vieną stipriausių 
lietuviškos dramaturgijos veika
lų.

Tautinį jausmą išeivijoje ža
dina ir palaiko įvairios meno 
šakos: jautriai nuskambėjusi dai
na graudina širdį ir nusiveda 
mus paklajoti gimtojo krašto 
vieškeliais, peizažo kolorite ar 
nuotaikoj ieškom paliktosios tė
vynės prisiminimo. Tačiau tau
tinis sąmoningumas yra pakopa 
į valstybinį susipratimą - būti
nybę, be kurios negalėsime savo 
laisvės atgauti. Gi tiktai nepri
klausoma Lietuvos valstybė,lais
va ir savarankiška - galutinai 
įprasmins mūsų žmogiškąją pa
skirtį.

Todėl nemažiau už tėvynės die
medžius ir rūtas branginame sa
vo valstybės spalvas, savo val
stybės Vytį ir visą tai, kas reiš
kia mūsų norą ir teisę būti ne
priklausomais. Liaudies dainas 
dainuoti ir tautinį rūbą vilkėti 
leidžia pavergtoje tėvynėje net 
ir okupantas. Betgi Lietuvos 
valstybingumo idėją skelbti, aiš
kiai ir tiesioginiai - yra tiktai 
laisvojo pasaulio lietuvių privi
legija ir pareiga.

Turbūt todėl montrealiečiai 
pasirinko "Milžino Paunksmę", 
kuri šiandien, lyg Lietuvos val
stybės teisių manifestas.

A.G.

šiandien ties lietuviško genijaus 
švystelėjimais.

Giliai jaudinanti tebėra ir Lie
tuvos karališko vainiko drama - 
drama, apie kurią sukasi "Mil
žino Paunksmės" veiksmas.

Tačiau Balio Sruogos veikalas 
nesitenkina vien sausais istori

niais faktais. Tai didelio polėkio 
ir jautrios širdies padiktuotas 
kūrinys, parašytas liepsnojančia 
poeto plunksna. Perseikėję visą

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti 

ir paragink 
užsiprenumeruoti

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

BALTIC KEPYKLA
632 E. 162 ST. TELEF. UL 1-7117

Praneša visiems savo klijentams, kad visose 
krautuvėse, kur tik parduodama trijų, svarų ruginė 
duona, jos kaina dabar yra 60 centų. Tai penki cen
tai mažiau, negu anksčiau buvo imama.

Taip pat pranešam, kad mes kepame įvairiau
sius tortus. Užsakant prašome mus šaukti telefonu: 
UL 1-7117.

524 East 123 St.
SUTVARKYTI PALIKIMĄ 

Atidaryta sekmadienį 2-6 PM 

Šis gražus namas turi 5 kamb. 
su modernia vonia ir saulės 
kamb. pirmame; 3 kamb., virtu
vė ir saulės veranda antram; 
gazo šildymas, variniai vamz
džiai, šiukšlių degintuvas, kili
mai, užuolaidos ir baldai. Sutiks 
su G.I. ar F.H.A. paskola. Ap
žiūrėkite ir įsitikinkite.

CARL W. ELDER
SW 5-0537 Realtor UL 1-4108

• Demokratų partijos 
kasmetinė ”Steer Roast” 
įvyks rugsėjo 27 d. (sekma
dienį), Euclid Beach Park.

Pagrindiniais kalbėtojais 
bus senatorius John F. Ken- 
nedy iš Massachusetts ir 
Clevelando mayoras Antho- 
ny J. Celebrezze.

Taip pat bus Įvairios pra
mogos. šiais metais tikima
si, kad dalyvaus 100,000 
žmonių. Plačiau žiūrėk de
damam skelbime.

OFISO TELEF.: MAin T-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.

GERESNĖS statybos kontraktoriai
įstato MONCRIEF

ORO VENTILIACIJĄ
« ŠALDO vasarą • ŠILDO žiemą

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 
musų draugams ir rėmėjams

LOUISVILLE TITLE 
INSURANCE CO.

The Louisville Title Bldg., 118 St. Clair Avė., 
N. E. Phone: MA l-2o75

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

7:o5 - 7:3o P. M.

Parduodamas 2 šeimų 
namas

Modernus 2 šeimų — 5 ir 
5 k. 2 nauji gaso pečiai. 2 
nauji karšto vandens tan
kai. Labai geram stovy. 
Prie 130 St. ir Shaw Avė. 2 
garažai. Naujas išdažymas. 
Labai prieinama kaina. Pa
likimo tvarkymas.

Agentas; GL 1-9763.

Parduoda savininkas už
$10,500

Dviejų šeimų, po 5 ir 5 k. 
Garažas. Tvora atskirtas 
sklypas. Langų apsauga. 
Gaso šild., automatinis van
dens šild. Nereikia taisyti. 
Maži mokesčiai.

1277 E. 58 St.

THE HENRY F U R N A C E C O . M E D I N A, O

I. J. S AMAS JEWELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
pasirinkimas.

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

Prlees: (lncl. tax)MON.tkni FRI.KVES.8:30T.M.SAT. * SUN. MATO. 1:M A 5:M P. M.$3.50 (B«>m

SAT. KVE.—8:45 P. M. 54.00 (£«■«« LH“) _ $3 JO - fc»t 1253.00 (Mtuuun - 1 !•*•>*2.00 (Cwmc

TICKfTSAUĄT
ARENA 3700 EucI

or

GERI NAMAI
• 2-jų šeimų 5-5 labai ge

ram stovyje namas, gara
žas, du nauji gaso pečiai. 
Šv. Kazimiero parapijos ra
jone.

• Du namai ant vieno 
sklypo. Reikalingas mažas 
remontas. Irgi šv. Kazimie
ro parapijos rajone. Žema 
kaina.

® 4 šeimų plytinis apar
tamentas po 5 kamb. Labai 
geram stovyje. Garažai, 4 
nauji pečiai. Geros paja
mos.

• Vienos šeimos 5 kamb. 
namas E. 130 St.

• Dviejų šeimų 5-5, nauji 
pečiai, garažai, E. 128 St.

• Dviejų šeimų 6-6, E. 
125 St. rajone, pigus, geros 
nuomos.
EAST SHORE REALTY

780 E. 185 St. IV 1-6561 
Juozas Mikonis — Realtor 

MU 1-2154
Multiple Listing Service
Bendradarbis:

Antanas Gailiušis
MU 1-7014

(75)

on AUTO 
INSURANCE

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

PAULINA
MOZURAITIS-BENNET 

Insurance Agent 
13706 Benwood Avė.

Cleveland 5, Ohio

ATIONNIDE
MUTUAL INSURANCE COMPANY

HOME OFFICE • COLUMBUS. OHIO

SK 1-2183

> EAST CLEVELAND-EUCLID & SUPERIOR AVE.^,

SAVINGS 
EARN 

4%
ACCOUNTS 

INSUREDTO 
*10.000

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL NOON

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME AND 
REMODELING LOANS

CORNER 68™, SUPERIOR AVENUE

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 1-1763 KE 1-7770
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DIR VA ™
KAS IR KUR?

• Pasikalbėjime su akorde
onistu Charles Daubaru pa
aiškėjo, kad jis jau pradė
jo įgroti lietuviškų melodi
jų ilgo grojimo (Long-play) 
plokštelę. Ji numatyta iš
leisti dar prieš Kalėdas. Ne
abejojama, kad daug lietu
vių ją įsigis.
• „Literatūros Lankų” ad
ministravimą perėmė A. 
Mažiulis. ’ žurnalą ateity 
spausdins JAV ar Kanado
je.
• Kanados lietuvių laikraš
tis „Tėviškės žiburiai” de
šimtmetį švenčia lapkričio 
14 d. Numatytas iškilmin
gas aktas, koncertas ir po 
to balius.
• Kanados stalo teniso 
meisterės vardą laimėjo lie
tuvaitė S. Kasparavičiūtė. 
Rungtynės įvyko Toronte. 
Stalo tenisą ji žaidžia nuo 
1952 m. ir priklauso lietuvių 
sporto klubui „Vytis”.

• Nuo a. a. gen. VI. Nagio 
mirties rugsėjo 15 d. suėjo 
penkeri metai. Jo kapas yra 
Clevelande, Kalvarijos ka
pinėse.
• Dr. Jansonai, „Audronė” 
vilos savininkai, nukentėjo 
auto katastrofoje vykstant 
iš Cape Cod į Bostoną. Ne
laimė įvyko dėl kitos maši
nos kaltės. Ponia Jansonie- 
nė sunkiai sužeista. Auto
mobilis sudaužytas.
• Kun. M. Ražaitis rugsėjo 
18 d. mirė Chicagoje. Velio
nis Lietuvoje profesoriavo 
Vilkaviškio kunigų semina
rijoj, o Vokietijoje aktyviai 
veikė Lietuvos Raudonajam 
Kryžiuj.

• Dalia Germanaitė, aukš
čiausiais pažymiais baigusi 
Siena Ileights College, Ad- 
rian, Mich., kur studijavo 
chemiją, dabar ruošti mas
tei* degree persikėlė į Wes- 
ter.n Reserve Universitetą, 
Clevelande. Ji yra aktyvi 
skautų akademikų narė.

• Lietuvių Fizinio Auklėji
mo ir Sporto Komitetas 
praneša, kad lapkričio mėn. 
14-15 d.d., Cadillac viešbu
tyje, 45 Chestnut St., Ro- 
chesteryje įvyks visuotinis 
šiaurės Amerikos sporto 
klubų atstovų ir sporto dar
buotojų suvažiavimas. ■

Apie įvykstantį suvažia
vimą FASK-tas yra atski-

Ponams ŠPOKAMS ir BAGDANSKIAMS liū

desio valandoje, jų vyrui, tėveliui, seneliui ir uošviui

EDUARDUI ŠPOKUI
mirus, gilią užuojautą reiškia

E. Chicago Tautinės S-gos 
valdyba ir nariai

DIDELĖ STAIGMENA-
DIRVAI500 DOLERIU!

Niagara Falls, Ont., Moterų Vienybės klubo narės su savo dukromis - jaunosiomis šokėjomis. 
Penkta iš kairės Ž. Ulbinienė, tautinių šokių grupės vadovė.

LIETUVIAI NIAGAROS PUSIASALYJE

Jonas Lietuvninkas, Dirvos rėmėjas ir bičiulis, surinkęs 23 
naujus skaitytojus, dabar Dirvai atsiuntė 500 dolerių dovaną.

Prieš tris savaites Dirva 
sulaukė didelės staigmenos 
— jos geras bičiulis ir rė
mėjas, Jonas Lietuvninkas 
iš Baltimorės, Dirvos reika
lams atsiuntė $500.00 ir 
drauge laišką, kad apie tai 
laikraštyje nebūtų rašoma.

Savo laiške jis džiaugės, 
kad Dirva daranti didelę 
pažangą, kad jo surinkti 
vajuje 23 nauji skaitytojai 
laikraščiu patenkinti. Jis 
norįs, kad tie pinigai dar 
daugiau prisidėtų prie laik
raščio tobulėjimo.

Dirvos redaktorius, gavęs 
tokią didelę J. Lietuvninko 
auką, jau sekančią dieną J.

rai painformavęs kiekvieną 
sporto • klubą bei vienetą. 
Kviečiame klubų atstovus 
bei darbuotojus rengtis su
važiavimui.

Atstovams yra parūpin
tas nakvynei viešbutis Ca
dillac prieinamomis kaino
mis. Naktynės registracijos 
reikalu prašome kreiptis 
pas p. Vytautą Grybauską. 
139 Mohawk St., Rochestcr 
21, N. Y.

• Dail. Alf. Dargiui, dabar 
gyvenančiam Rochester, N. 
Y., sukako 50 m. amžiaus 
sukaktis. Dailininkas su sa
vo kūriniais yra aktyvus 
amerikinių parodų dalyvis. 
Daug kur gavo aukščiau
sius atžymėjimus ir tuo 
gražiai pasitarnauja lietu
vių kūrybos garsinimui.

Dirvos nuotrauka

Lietuvninkui parašė, kad 
apie tokią stambią paramą 
negalima tylėti, ir jis apie 
tai paskelbs Dirvos spaudos 
baliuje. Reikėjo ir kitokių 
pastangų, kad J. Lietuvnin
ką perkalbėtume ir jis ne
sipriešintų, kad apie tai bū
tų parašyta Dirvoje. O jis 
vis kartojo: „Tuos pinigus 
daviau ne pasigyrimui, o 
dėlto, kad Dirvą mėgstu ir 
noriu, kad ji dar stipriau 
įsitvirtintų”.

Tik J. Bačiūnui tarpinin
kaujant, pagaliau J. Lietuv
ninkas parašė: „Pagaliau, 
darykite, kaip .jau ten jūs 
norite”.

J. Lietuvninkas ne koks 
turtuolis savo materiali
niais ištekliais. Jis savo gy
venimo didžiąją dalį pralei
do „kriaučių šapose”, pini
gų nemetė, bet juos vis ge
ram tikslui skyrė. Ir J. Lie
tuvninkas tuo pačiu laiku 
išaugo dvasiniu turtuoliu. 
Tokiu pavyzdingu lietuviu, 
kokių mūsuose ne taip .jau 
daug yra. Jam lietuviškieji 
reikalai pasidarė pagrindi
niu gyvenimo tikslu. Jis, 
pagal savo išgales ir suge
bėjimus atiduoda lietuviš
kiesiems reikalams beveik 
viską, ką jis atiduoti gali. 
Ir šiuo atveju jo skirtoji 
Dirvai $500 auka yra jo kil
numo įrodymas. Jis kiek
vieną lietuviškąjį darbą 
dirbti eina, ir širdį ir savo 
piniginę pasiruošęs atidary
ti. Ir kur ko labiausiai rei
kia, tuo dirbamą darbą ir 
remia.

J. Lietuvninkui už atsiųs
tą auką, o ypatingai už jo 
meilę Dirvai, nuoširdžiau
siai ir dėkojame. Jo didelė 
parama mus dar daugiau 
įpareigoja, kad Dirvos 
draugų skaičius augtų, kad 
pati Dirva būtų tuo nuola
tiniu lietuvybės magnetu, 
kuri ne tik skatintų lietu
viais išlikti, bet ir naujais 
darbo barais džiaugsmą 
neštų.

Savo švelniu klimatu, 
derlingais vaisių sodais ir 
klestinčia industrija Niaga
ros pusiasalis yra sutrau
kęs daug naujųjų ateivių, 
jų tarpe nemaža lietuvių, 
kurie jau spėjo pastoviai 
Įsikurti pusiasalio miestuo
se.

Niagara Falls, Ont., įsi- 
kūriusios keliolika lietuvių 
šeimų ne tik kad neužmiršo 
esą lietuviais, bet stengiasi 
Įskiepyti lietuvišką dvasią 
ir priaugančioje kartoje. 
Tautinių šokių grupė-NAU
JASIS GINTARAS yra su
telkęs jaunas lietuvaites iš 
Niagara Falls ir St. Catha- 
rines. Grupei vadovauja ne
nuilstanti, tam darbui atsi
davusi p. J. Ulbinienė, tal
kininkaujant jos dukrai Ri
tai Ulbinaitei.

Niagaros pusiąsalyje ne
praeina nė vienas bet kokio 
pobūdžio minėjimas, kuria
me nedalyvautų p. Z. Ulbi- 
nienės vadovaujama šokių 
grupė, išpildydama progra
mą ar tai iš tautinių šokių 
ar gyvųjų paveikslų.

Niagara Falls Lietuvių 
klubas yra sutraukęs beveik 
visus ten gyvenančius lie
tuvius, o moterų VIENY
BĖS klubas duoda progos

MARYTĘ MALAVICKAITĘ
IR

STASĮ NORVAIŠĄ, 
mielus pažįstamus, 

sukūrusius šeimos židinį, 
sveikina ir linki saulėto gyvenimo

L. 

DIRVA IEŠKO NAUJŲ SKAITYTOJŲ
Laikraštį pastoviai gerinant ir ruošiantis nuo 

1960 metų pradžios dažninti, labai reikalingi nauji 
skaitytojai.

Ateikit mums į talką. Užsakyki! Dirvą savo ar
timiesiems, kurie dar jos iki šiol neskaito. Jei jūs. 
žinote tokius savo artimuosius, ar kaimynius, kurie 
norėtų su Dirva susipažinti, mes jiems laikraštį siu
sime nemokamai 4 savaites. Tuoj atsiųskite .jų ad
resą.

Užsakydami ar rekomenduodami naudokitės čia 
spausdinama atkarpa.

Užsakau
Rekomenduoju Dirvą siųsti

....— ...--r— r..—.....--------..•••••••...........'„...".'....V"** ••••

(Vardas, pavardė)

(Adresas)

Už »aują prenumeratorių siunčiu $...................

(Mano adresas)

o r g a n i zuotai pasireikšti 
vietos moterims.

N i a garfaliečiai aktyviai 
dalyvauja lietuviškos para
pijos veikloje, kurios cent
ras, bendras Wellandui, 
Port Colbornei ir St. Catha- 
rinei, yra St. Catharinėje. 
Tėvai noriai leidžia savo

BENDRUOMENĖ DĖKOJA
Ačiū Amerikos lietuviams

JAV Lietuvių Bendruomenės 
apylinkių bei apygardų atstovų 
ir centrinių organų pirmasis vi
suotinis suvažiavimas, Įvykęs 
1959 m. rugsėjo 5-6 dienomis 
Detroite, įvertindamas senosios 
mūsų išeivijos didelius

lietuvybės išlaikymo darbus 
Amerikoje, kuriant lietuvių pa
rapijas, statant bažnyčias, mo
kyklas, sales ir kitokius pasta
tus, steigiant lietuviškus laik
raščius, organizuojant draugijas 
bei klubus,

nuopelnus nepriklausomą Lie
tuvos valstybę atstatant ir ją 
vėliau moraliai bei materialiai 
remiant,

paramą ir globą karo išblokš
tiems lietuviams Vokietijoje, vė
liau sudarant sąlygas Į Šį kraštą 
atvykti ir padedant čia įsikurti,

reiškia jiems nuoširdžiausią 
lietuvišką padėką.

Antanas Cibas 

vaikus į šeštadieninę lietu
višką mokyklą, remia dides
niųjų kolonijų veiklą, ši 
mažutė kolonija, susidedan
ti iš tautiškai susipratusių 
ir tarpusavio sugyvenimą 
vertinančių lietuvių, gali 
būti pavyzdžiu ne vienai di
desnei lietuviškai bendruo
menei.

Ačiū Detroito Apylinkei
JAV Lietuvių Bendruomenės 

apylinkių bei apygardų atstovų 
ir centrinių organų pirmasis vi
suotinis suvažiavimas. įvykęs 
195!) m. rugsėjo 5-6 dienomis 
Detroite, reiškia nuoširdžiausią 
padėką šio suvažiavimo šeimi
ninkei JAV LB Detroito Apylin
kes Valdybai ir jos energingam 
pirmininkui Vytautui Kutkui už 
gražiai tvarkingai suorganizuo
tą ir įvykdytą Šio suvažiavimo 
globą.

Detroit, 1959 rugsėjo 6.

VIENAS KOLCHOZAS 
PAKILO

Būklę dabartinės baudžia
vos dvaruose — kolūkiuose 
gerai paliudija naujausia
me „Pergalės” numeryje 
paskelbtas straipsnis "Ak
menys nuritinti”. Jame 
Meiliūnų kolūkio pirminin
kas A. Bulota giriasi, kaip 
jis per ketverius metus pa
kėlęs to kolūkio gerovę.

Meiliūnų kolūkis yra Viš
tyčio apylinkėje, sudarytas 
iš aštuonių buvusių kaimų. 
Turi 2000 ha. žemės, iš ku
rios ariama 800 ha. "Vietos 
valstiečiai ilgus metus (at
seit, Nepr. Lietuvos lai
kais) vertėsi pienininkyste, 
turėjo sukauptą patyrimą, 
augindami gerus Lietuvos 
juodmargių veislės galvi
jus, iš kurių nesunku buvo 
komplektuoti kolūkio ban
dą. Ateitis parodė, kad ne- 
klydome", sako A. Bulota, 
toliau pasigirdamas: "šian
dien turime jau 105 kar
ves”.

Toks kiekis yra buvusiuo
se 8 kaimuose, 2000 ha plo
te, arba viena karvė pajė
giama išlaikyti devynioliko
je hektarų, t. y. 46 akruo
se! Ir tai yra pagrindinė 
kolūkio šaka!

Kaip atlyginama bau
džiauninkams? "šiemet jau 
perėjome prie garantuoto 
atlyginimo ir už dabardienį 
mokame po 4 rb. ir 1 kg. 
grūdų.” O 1955 m. už dar
badienį "buvo išduota po 
400 gramų grūdų ir 13 ka
peikų’’. Komentarai čia ne
bereikalingi.

Tad tokia būklė yra vie
name iš pavyzdingų kolcho
zų, kurio pasigyrimams lite
ratūros, meno ir kritikos 
žurnalas "Pergalė” paskyrė 
aštuonis puslapius.
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