
Juozas Kreivėnas 
1602 So- 48 Court 
Chicago 50, III*

| nac j' -nulinė i
binfioteka

Nr. 136

DIRVA
Lapkritis-Nov. 28, 1960 Cleveland, Ohio

LAIVAS "LIETUVA" NEUŽSUKO LIETUVON...
Sovietų okupuotoje Vo

kietijos dalyje, pagal Mask
vos užsakymą, buvo pasta
tytas laivas, pritaikytas 
trumpų atstumų pramogi
nėms kelionėms. Laivą pa
vadino ”LITVA”. Bet plau
kios tas laivas tik Juodosios 
ir Viduržemio jūros pakraš
čiais, vežios sovietinius eks
kursantus į tų jūrų uostus. 
To laivo „namai” bus Ode
sos uoste. Pakilęs plaukti į 
Odesą laivas dar buvo at
varytas į Rygą (įgulos 
komplektuoti?), bet neuž
suko j Klaipėdą.

Vilniškiai partijos propa
gandistai vistiek ryžosi pa
daryti kiek propagandos iš 
to laivo vardo. Lietuvos 
žmonėms tik lietuviškuose 
laikraščiuose apie tą laivą 
parašė, iškeldami tą aplin
kybę, kad laivas esąs pava
dintas „LIETUVA”. Be to, 
laivui atplaukus į Rygą, iš 
Vilniaus buvo nusiųsta spe
ciali delegacija, kuri, apžiū
rėjusi laivą, pažadėjo parū
pinti jam lietuvišką biblio
tekėlę ir parūpinti Lietuvos 
dailininkų paveikslų. Ta
čiau, kadangi laivas prakti
koje su Lietuva nieko ben
dra neturės, tai nenumato
ma, kad jame būtų keleivių 
ar įgulos narių lietuvių (ne
skaitant atsitiktinių). Lai
vo kapitonas — S. Dondva, 
neaiškios tautybės, tik tik
rai ne lietuvis.

VILNIUJE PREMIJAVO 
PENKIS NAUJUS 

DRAMOS VEIKALUS 
Kultūros ministerijos pa

skelbtam konkursui buvo 
patiekti iš viso 58 sceniniai 
veikalai, iš kurių penkiems 
yra paskirtos premijos. Pir
moji premija (20,000 pigių
jų rublių) teko J. Kavoliū- 
nui („Aš matau saulę”). 
Dvi antrosios premijos (po 
15,000) teko J. Chtivįckui

ADENAUERIS PRADĖS DERYBAS 
SU KOMUNISTAIS

Autoritetingi sluoksniai pa
reiškė, kad Vakarų Vokietija 
esanti pasiruošusi pradėti pre
kybos derybas su Rytų Vokietija, 
nereikalaudama iš komunistų 
koncesijų Berlyno klausimu. Tai 
laikoma Bonos atsitraukimu iš 
ankstesnių pozicijų. Rugsėjo 30 
Vale. Vokietijos vyriausybė buvo 
pareiškusi, kad ji nebeatnaujin
sianti prekybos sutarties, keršy
dama už komunistų paskelbtus 
judėjimo suvaržymus.

Pirmasis sniegas Vilniuje, Gedimino kalno papėdėje.

(„Kai meilė pavojuj”) ir J. 
Grušui („Zigmantas Siera- 
kaukas”). Dvi trečiosios 
premijos (po 10,000), teko 
A. Guzevičiui („Dvikova”) 
ir K. Sajai („Pirmoji dra- 
ma”)o

KULTŪRININKŲ 
SUKAKTYS

70 metų amžiaus sulaukė 
dailininkas ir meno kritikas 
Vytautas Kairiūkštis. Po 
karo jis dėstė Kauno taiko
mosios dailės mokykloje 
(menų istoriją ir kompozi
ciją). Nuo 1951 metų nie
kur nebedėsto, nors esąs 
„kupinas planų, kūrybinių 
sumanymų” ir skyręs bei 
skiriąs daug dėmesio M. K. 
Čiurlionio gyvenimui ir kū
rybai nagrinėti.

50 metų amžiaus sulaukė 
aktorius Petras Zulonas, ak
toriaus karjerą pradėjęs 
1933-34 metais Kauno dra
mos teatre ir Jaunųjų teat
re. šalia dramos, Zulonas 
aktyviai dalyvauja ir tele
vizijos lėlių teatro ugdyme.

PASKYRĖ ARCHITEK
TŪROS KOMITETO 

PIRMININKĄ
Vietoj neseniai į kitas 

pareigas paskirto Vabalevi- 
čiaus, statybos ir architek
tūros komiteto pirmininku 
paskirtas Antanas Aksomi- 
tas, vieno iš bolševikinių 
partizanų vadų sūnus.

VĖL GARBINA PUTNĄ 
IR UBOREVIČIŲ

Buvęs likviduojamos Lie
tuvos kariuomenės politru- 
kas, dabar ats. generolas 
majoras J. Macijauskas, ra
šydamas pirmųjų revoliuci
nio karo metų prisiminimus, 
e n t u ziastingai aprašinėja 
anais laikais raudonojoj ar
mijoj, pasižymėjusius kelis 
lietuvius. Pirmoje vietoje 
ypač didžiuojasi generolų

Stebėtojai tiki, kad Bona nusi
leidusi jausdama, jog stiprioji 
korta vis dėlto yra komunistinio 
režimo rankose, nes jis galįs 
visiškai nutraukti Berlyno ry
šius su pasauliu, kai dabartinė 
prekybos sutartis pasibaigs.

Iš kitos pusės patiriama, kad 
komunistinis režimas nesąs lin
kęs atšaukti formalių suvaržy
mų, bet praktiškai palengvinsiąs 
leidimų gavimą.

V. Putnos ir J. Uborevičiaus 
didvyriškumu. Bet, kai apie 
kitus pamini, kad jie mirė 
ar žuvo kovose, apie Putnos 
ir Uborevičiaus likimą Ma
cijauskas neužsimena nei į 
tą pusę. Mat, jie savo laiku 
buvo sušaudyti, kaip kontr
revoliucionieriai.

NAUJA KAVINĖ — 
AUTOMATAS KAUNE 
Kampe, kur susibėga Sa

vanorių plentas su Laisvės 
alėja (dabar vad. Raudono
sios Armijos ir Stalino pro
spektais), pastatytas ketu
rių aukštų namas, fasadu į 
kampą, ir pirmajame jo 
aukšte įrengta (pagal dail.
J. Virako projektą) kavinė 
— automatas (astuoni au
tomatai su pyragaičiais, ka
va ir kitais gėrimais ir bu
fetas). Kavinės vardas 
„Daina”.

MOKINIAMS ATOSTOGOS 
VIENĄ DIENĄ PO 

KALĖDŲ -
Šįmet vidurinių ir pradi

nių mokyklų mokiniams 
atostogos prasidės gruodžio 
27 dieną, antradienį. Pamo
kos bus šeštadienį, Kūčių 
dieną, ir pirmadienį, Kalėdų 
antrąją dieną. Paprastai 
žiemos atostogos pradeda
mos Naujų Metų išvakarė
se, bet šįmet jas paanksti
no dėl mokytojų suvažiavi
mo, kuris prasidės gruodžio 
27 dieną.

LIETUVOS LAISVĖS 
KOMITETO PIRMININ
KAS IŠVYKO I PIETŲ 

AMERIKĄ
Lapkričio 24, V. Sidzi

kauskas išskrido į Sao Pau
lo. Kaip LLK pirmininkas 
iis dalyvaus Pietų Ameri
kos Lietuvių Kongrese, Bu
enos Airese ir aplankys kai 
kurias kitas didžiąsias Pie
tų Amerikos lietuvių kolo
nijas Argentinoje, Brazili
joje ir Urugvajuje.

Kaip Lietuvos Delegaci
jos Pirmininkas Pavergtų
jų Tautų Seime ir kaip to 
Seimo pirmininkas, Sidzi
kauskas darys žygių susi
tikti su atitinkamų Pietų 
Amerikos vyriausybių at
stovais ir išsiaiškinti sovie
tinio kolonizmo klausimą, 
kuris ryšium su kolonizmo 
klausimu JT darbotvarkėje 
sovietų pavergtoms . tau
toms labai aktualus, nes, 
anaiptol, jis ne visur ir ne 
tiek randa supratimo, kiek 
turėtų rasti. (LNA)

Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąjungos Toronto skyriaus valdyba. Sėdi iš kairės: vicepirm. 
V. Balsys, pirm. J. Sližys, narys K.V. Balsys. Stovi: ižd. J. H. Stasiulis ir sekr. M. Gvildys.

St. Dabkaus nuotrauka

KUMUNISTAI PASIEKĘ "LAIKINI SUSITARIMĄ”
Ideologinė kova tarp Maskvos ir Pekino dar

Maskvoje posėdžiaujančios 
"raudonosios viršūnės", kaip 
aplinkiniais keliais iš įvairių 
šaltinių patiriama, praėjusią sa
vaitę baigė pirmąją ir sunkiau
siąją slaptos konferencijos fazę 
- diskusijas politiniais ir ideo
loginiais klausimais. Po ilgų ir 
aštrių ginčų tarp Chruščiovo

"taikios koegzistencijos" šali
ninko ir komunistinės Kinijos 
"griežtosios linijos" pasekėjų, 
kaip per Varšuvą ateinančios ži
nios sako, buvo pasiekta laikinio 
sutarimo, kuris galįs tęstis kelis 
mėnesius. Tuo būdu, kaip pastebi 
pats šaltinis, Chruščiovui buvę 

duota laiko išbandyti, kaip seksis 
"taikiai koegzistuoti" su sausio 
mėnesį savo kadenciją pradedan- 
čiąją JAV administracija.

Konge prasidės pasitarimai
Kongo centrinės vyriausybės 

ir Katangos provincijos atstovai 
pasiekę "visišką pažiūrų vieno
dumą", sutardami pradėti apva
liojo stalo pasitarimus dėl bu
simosios Kongo politinės struk
tūros. Pasitarimai prasidėsią 
ateinantį mėnesį Elizabetvilėje, 
Katangos provincijos sostinėje.

Jais būsią siekiama išvengti 
tuštumos, pasibaigus pik. Mo- 
butu sudarytosios krašto admi
nistratorių kolegijos kadencijai 
gruodžio 31 d.

Prez. Kasavubu, kuriam Jung
tinės Tautos pripažino teisę at
stovauti Kongą plenumo posė
džiuose, po pasitarimų su gen. 
sekr. Hammarskjoldu sutiko į 
Kongą įsileisti iš Afrikos ir Azi
jos tautų atstovų sudarytąją "su
taikymo komisiją" ir pats iš
vyko į Leopoldvilę, kur jau pra
dėti pasiruošimai visų Kongo po
litinių vadų konferencijai. Į ją 
būsiąs įsileistas ir nušalintasis 
f ikomunistinis premjeras Lu- 
mumba.

Po šių įvykių įtampa tarp Kon
go armijos ir Jungtinių Tautų

nesanti išspręsta
Nepaisant konferencijos išva

karėse Maskvoje ir Pekine iš- 
trimituotų atsitraukimų iš ideo
loginės kovos pozicijų, nepaisant 
pakartotų šūkių apie amžiną Mas
kvos ir Pekino draugystę, ben
drus tikslus ir idealus, konfe
rencija, kaip skelbia Helsinkyje 
gautos žinios, nebuvusi darbinga.

Svarbiausia priežastis - joje ne
dalyvavo "išmintingasis mokyto
jas Mao", savo vieton atsiųsda
mas oficialųjį valstybės galvą 
Liu Šao-či, kurio įsipareigojimų 
Maocetungas, kai jam prireiks, 
nesijaus saistomas.

Raudonoji Kinija yra vieninte
lis rimtas Sovietijos partneris 
ir varžovas visame "socialisti
niame lageryje", o Chruščiovui 
reikia aiškių frontų artėjančiam 
Sovietijos komunistų partijos su-

Komandos dalinių Leopoldvilėje 
kiek atlyžusi, nors Jungtinių Tau
tų misijos būstinę ir vadovau
jančio personalo rezidencijas te
besaugo stiprūs tunisiečių ir ma- 
lajiečių daliniai. Kai kuriose 
Kongo armijos įgulose pastebėta 
neramumų. Kongo kareiviai pa
reiškę savo karininkams, kad 
jie norį didesnių atlyginimų, ir 
grasinę užpulti JT misiją, jei 
tie atlyginimai nebūsią padidinti. 
Brig. Rikhije kreipęsis į pik. 
Mobutu, prašydamas užkirsti ke
lią galimiems incidentams.

♦ LAOSO neutralistinė vyriau
sybė sutelkė savo jėgas už 60 
mylių nuo karališkosios sosti
nės Luang Prabang, kurią yra 
užėmę antikomunistiniai sukilė
liai, bet premjeras Phouma pa
reiškė, kad, prieš pradėdamas 
akciją, laukiąs karaliaus Vata- 
nos žodžio. Karalius, kuris sten
gėsi nesikišti į civilinį konfliktą, 
anksčiau buvo reikalavęs sudary
ti koalicinį kabinetą iš antiko- 
munistų, prokomunistų ir neu- 
tralistų.

važiavimui, kuris turi įvykti atei
nančiais metais.

Komunistinė Kinija sukėlusi 
didelį susirūpinimą tarp Euro
pos komunistų, išdalindama pra
nešimą apie tai, kad ji jau tu
rinti keturis veikiančius atomi
nius reaktorius. Nors Pekinas 
žadąs juos naudoti taikos reika
lams, bet tame pranešime buvę 
įspėta, kad jie galį būti panaudo
ti ir kitiems tikslams, jeigu to 
prireiktų Kinijos saugumui ir 
panašiai.

Staigmeną slaptojoje komunis
tinių viršūnių konferencijoje su
kėlęs faktas, kad komunistinė 
Kinija radusi gyvo pritarimo tarp 
Lotynų Amerikos delegaciių.taip 
pat ją palaikę Šiaurinės Korėjos 
Indonezijos ir Albanijos komu
nistai. Iš Lotynų Amerikos de
legacijų, pritariančių kovinges- 
nei tarptautinio komunizmo pro
gramai, minimi Argentinos, Ve
nezuelos, Kolumbijos, Uragva- 
jaus ir Čilės atstovai.

Kai kurios delegacijos negalė
jusios rasti vieningos pažiūros 
ir savo tarpe. Pvz. Argentinos 
intelektualus atstovaująs parti
jos sparnas parodė daugiau sim
patijų Kinijos linijai, o profesi
nių sąjungų frakcija pasisakė už 
"taikią koegzistenciją". Mongo
lijos ir Japonijos delegacijos 
svyravo. Kitos delegacijos turė
jo specialias problemas, kurios 
vertė jas blaškytis tarp abiejų 
pažiūrų. Taip Rytų Vokietijos 
komunistų vadas Walter Ulbri- 
cht, kuris yra karštas Chruš
čiovo pasekėjas, norėjo griež
tesnės, daugiau jėga paremtos 
politikos Berlyno klausimu.

Kiek žinoma, Chruščiovą vis 
dėlto rėmusi didesnė delegacijų 
dalis, ypač europiniai satelitai, 
kurie karo atveju prarastų dau
giau ir greičiau, negu kituose 
kraštuose valdžios savo rankose 
neturinčios komunistų partijos.

Konferencija vyksta už uždarų 
durų ir apie jos eigą ne tik 
nieko neskelbiama, bet net, kaip 
tai padarė pats Chruščiovas Suo
mijos pasiuntinybės surengtame 
priėmime, iš viso neigiama, kad 
ji vykstanti. Joje dalyvauja sa
telitinių kraštų partijos viršūnės 
ir atstovai iš kitų kraštų komu
nistų partijų, ir delegatų skai
čius siekiąs aštuoniasdešimt 
penkis.

Antroje konferencijos fazėje 
diskutuojami ekonominiai, kaip 
eksporto, ūkinės pagalbos ir kt., 
klausimai. Pasibaigus pirmajai 
konferencijos fazei, praeitą sa
vaitgalį buvo laukiama oficialaus 
komunikato, bet vietoj jo Pravda 
pirmajame puslapyje paskelbė 
griežtą vedamąjį, reikalaudama 
viso pasaulio komunistus vienin
gai remti Chruščiovo "taikios 
koegzistencijos" doktriną ir ko
voti su "revizionistais, dogma - 
tistais ir sektantais".

Pasibaigus "laikinio sutarimo" 
periodui, laukiama naujos "rau
donųjų viršūnių" konferencijos 
politiniais ir ideologiniais klau
simais, kuri turi įvykti ateinantį 
pavasarį.
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im nsmimo šovinio , (si

Hitleris neleido prasilaužti
Gavęs Hitlerio (sakymą per

sikelti su armijos vadovybe į 
Stalingradą ir ten įsitvirtinti, 
laukiant naujų Įsakymų, genero
las Paulus permetė Į rytinį kran
tą vakarinėje Dono pusėje tebe- 
kovojančias armijos dalis ir pats 
lėktuvu išskrido į vadinamąją 
"Stalingrado tvirtovę".

Tos pačios, lapkričio 22, die
nos vakare jis vyriausiajai fiu
rerio būstinei perdavė išsamų 
padėties pranešimą, prasidedantį 
žodžiais:

"Šeštoji armija apsupta. Visas 
Carieino slėnis, geležinkeliai, 
vakarinės Dono aukštumos tarp... 
(vietovardžių išvardinimu nuro
doma fronto linija) nepaisant did
vyriško priešinimosi, atsidūrė 
rusų rankose."

Kalbėdamas apie ‘šeštosios ar
mijos būklę, gen. Paulus nurodė: 
"Degalai visiškai baigiasi. Tankų 
ir sunkiųjų ginklų po to nebebus 
galima naudoti, šaudmenų būklė 
kritiška.) maisto turime tik še
šioms dienoms." Išvardijęs ar
mijos pasiruošimus Stalingrado 
erdvei ginti, jis pabrėžė: "...bet 
su sąlyga, kad armija bus pa
kankamai aprūpinta oro keliu."

Armijos būklė buvo sunki, bet 
kariniu požiūriu ji dar nereiškė 
katastrofos. Tik jai išvengti te
buvo viena išeitis: kuo greičiau
siai pasitraukti iš Stalingrado!

Kariniuose sluoksniuose nuo 
armijos iki generalinio štabo tuo 
metu faktiškai buvo diskutuoja
ma ne apie prasilaužimo reika
lingumą, bet jau tik apie jokryp-

Geriausia kalėdine 
dovana yra knyga 

Tokios knygos yra:
Vyt. Augustino 

Lietuvos vaizdų albumas
LIETUVA 

yra geriausia dovana viso
kiomis progomis. Albumo 
vaizdai kalba apie Lietuvą 
visiems suprantama kalba, 
todėl jis tinka, visiems, kas 
kokia kalba bekalbėtų. Albu
mas Lietuva yra geriausia 
kalėdinė dovana visiems. 
Kaina — 5,00 dol.

Kun. St. Ylos — 
ATEITININKŲ

VADOVAS $4.00 
Prof. Juozo Ereto — 

STASYS
ŠALKAUSKAS $4.00 

Sibiro lietuvaičių 
maldaknygė —

MARIJA, GELBĖKI
MUS 1.00 

Prof. St. Šalkauskio — 
ATEITININKŲ

IDEOLOGIJA $3.00 
Kalėdiniams sveikinimams 
(20 atvirukų su vokais) $1.00 

Visus šiuos leidinius ga
lima gauti užsakymus siun
čiant šiuo adresų:

ATEITININKŲ 
FEDERACIJA

916 Willoughby Avė., 
Brooklyn 21, N. Y.

P. S. Čekius ar money or
derius išrašyti; Ateitininkų 
Federacija.

/ 
tį. Sąlygos prasilaužti atrodė dar 
palankios, nors jau būta abejo
nių, ar šeštajai armijai pakaks 
degalų, šaudmenų ir žieminės 
aprangos, atsižvelgiant į tai, kad 
ji turės kautis su žymiai stip
resniu priešu atvirose stepėse.

Lapkričio 23 tą reikalą ilgoje 
radiogramoje vyriausiajai fiure
rio būstinei aiškino Heeres- 
gruppe B vadas gen. pik. Weichs. 
Jis pabrėžė, kad šeštosios ar
mijos aprūpinti oro keliu nebūsią 
Įmanoma, ir jos palikimas ap
supime reikštų pasmerkimą ją 
sunaikinti. Weichs tikėjosi, ne
dviprasmiškai išaiškindamas 
būklę, galėsiąs Įtikinti Hitlerį, 
jog, atitraukiant šeštąją armiją, 
būsią galima ne tik išvengti di
delės katastrofos, bet ir iš viso 
palengvinti viso rytų fronto būklę.

Žemesniuose štabuose, po kor- 
pų vadų pasitarimų, gen. Seglitz 
ėmėsi iniciatyvos prasilaužimo 
planams ruošti. Prasilaužimas 
buvo numatytas lapkričio 25, ir 
su Heeresgruppe B pritarimu 
pradėti atatinkami pergrupavi
mai. Armija išleido taip vadina
mąjį "gėlių įsakymą". Kiekvie
nos gėlės vardas reiškė tam 
tikros strateginės linijos pasie
kimą. Prasilaužimas turėjo vykti 
trimis grupėmis. Trečiąją dieną 
dalinių sutelkimas numatytam 
ruože turėjo būti toks stiprus, 
kad buvo galima bandyti prasi
laužimą sutelktinėmis jėgomis. 
130 turimų, tankų turėjo pradėti 
puolimą, pirmoji juos sekančių 
kovos dalinių banga apėmė 17,000 
karių, antroji 40,000.

Prasilaužimas buvo vienintelė 
kariškai logiška išeitis, todėl 
įsakymo iš vyriausios fiurerio 
būstinės buvo laukiama kas va
landą. Situacijai be pertraukos 
keičiantis, o įsakymo negaunant, 
gen. Paulus dar kartą radiogra
ma kreipėsi Į Hitlerį:

"Mano fiureri! Tamstos lap
kričio 22 dieną duotą įsakymą 
(kuriuo Hitleris buvo įsakęs ap
sikasti Stalingrade) įvykių eiga 
pralenkė. Uždaryti spragas va
karuose ir pietvakariuose nepa
sisekė. Priešas prasilauždinėja 
naujose vietose. Šaudmenys ir 
degalai visiškai baigiasi. Dau
gelis artilerijos baterijų ir 
prieštankinių ginklų jau nebeturi 
kuo šaudyti. Armija bus artimoje 
ateityje sunaikinta, jeigu priešas, 
sutelkus visas jėgas pietuose ir 
vakaruose, nebus atmuštas. Esa
moje būklėje, vengiant sunaiki
nimo, reikia skubiai iš Stalin
grado ištraukti visas divizijas. 
Tos nuomonės yra ir visi kiti 
komanduoją generolai. Aš dar 
kartą prašau leisti man laisvai 
veikti."

Tuo metu, tęsdamas pasiruo
šimus prasilaužti, gen. pik. Wei- 
chs paskelbė įsakymą apsupto
sios armijos dalims trumpinti 
frontą, grupuojantis prasilauži
mo žygiui.

Kas tuo metu dėjosi vyriau
sioje fiurerio būstinėje? Kaip 
prieš keletą mėnesių gen. pik. 
Halderio, taip dabar gen. Zeitz- 
lerio santykiai su Hitlerio pa
siekė aukščiausią įtampos laips-

Kalifornijos lietuviai Viktoras ir Margarita Petrikai šiomis 
dienomis savo rezidencijoje Dėl Mar, Calif., atšventė vedybinio 
gyvenimo sidabrinę sukaktį.

Grupė lietuvių svečių, sveikinusių V. ir-M. Petrikus, švenčiančius 
25 metų vedybinio gyvenimo sukaktį. Iš kairės: A. Valavičius, 
A. Kiršonis, A. Dūdienė, dr. J. Jurkūnas, M. ir V. Petrikai, A. 
Valavičienė ir amerikietė viešnia.
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Gavėjas nieko nemoka

Visuose mūsų skyriuose yra rudens ir žiemos reikalams 
didelis pasirinkimas daiktų žemomis kainomis.
Aplankykite mūsų jums artimiausį skyrių, kur gausite visas 

informacijas.
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Tel: LO 2-1446
Tel: HU 1-2750

NEW YORK 3, N. Y., 
BROOKLYN 7, N.Y.,
LAKEWOOD, N.J., 126 - 4th Street — 
PATERSON 1, N.J., 99 Main Street —
NEW HAVEN, Conn., 6 Day Street — 
PITTSBURGH 3, Pa., 1015 E. Carson Street
WORCESTER, Mass., 174 Mlllbury Street — Tel.: SW 8-2868 
HAMTRAMCK, Mich., 9350 Jos. Campan — TeL: TR 3-1666 
CLEVELAND 13, Ohio, 2683 W. 14th Street — TeL: TO 1-1068 
CHICAGO 22, I1L, 2222 W. Chicago Avenue— Tel.: BR 8-6966 
CHICAGO 29, III. 2439 W. 69th St. " Tel. WA 5-2737
SAN FRANCISCO, Cal., 2076 Sutter Street — TeL: FI 6-1571 
NEWARK 3, N.J., 428 Springfield Avenue — TeL: BI 3-1797 
PHILADELPHIA 41, Pa.. 4925 Old York Rd. — Tet: DA 4-4401 
SPRINGFIELD, Mass., 220 Worthington St. - Tel.: RE 2-7163 
WATERBURY, Conn., 6 John Street — Tel.: PLaza 6-6766 
GRAND RAPIDS, Mich., 414 Scribner Avė., N.W, — Tel.:

— GL 8-2006
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LIETUVIŠKI ŠORIAI, JUODA DUONA. AUKŠ
ČIAUSIOS RŪŠIES RŪKYTI KUMPIAI. DEŠROS 
IR SKILANDŽIAI PIGIOMIS KAINOMIS GAU

NAMI KRAUTUVĖJE

Amerikoje didžiausias studentų savaitraštis "Boston Univeristy 
News" išrinko Ritą Ausiejutę į "Terrier Titlists". Rita, kurios 
tėveliai gyvena Dorchester, Mass., šį rudenį pradėjo studijuoti 
Bostono universitete, priklauso Lietuvių Studentų Sąjungai, šv. 
Petro parapijos chorui ir Bostono Lietuvių Mišriam Chorui.

R. Bričkaus nuotrauka

nį. Hitleris, Goeringas, Keite- 
lis, Jodlis atstovavo vieną pa
žiūrą, kariuomenės generalinis 
štabas, gen. Zeitzlerio asmeny
je, kitą.

Hitleris norėjo išlaikyti vokie
čių kariuomenę prie Volgos, kaip 
vienoje kalboje buvo pasakęs: 
"Kur vokiečių kareivis pastatė 
koją, ten ji ir išliks." Zeitzle- 
ris kalbėjo: "Būtų nusikaltimas 
palikti šeštąją armiją badui ir 
sunaikinimui. Mes jos negalė
sime išimti. Ir luš ‘ viso rytų 
fronto nugarkaulis, jei Stalingra
de žus šeštoji armija."

Zeitzleris tai kartojo nekartą, 
ne du, bet dešimtis kartų, ir jo 
nuomonę palaikė štabo operaty
vinis skyrius, kuris baigė ruošti 
prasilaužimo įsakymą.

Kai Zeitzleris lapkričio 24 ry
tą nuėjo į Hitlerio darbo kambarį, 
nešdamas prasilaužimo įsakymą 
pasirašyti, ten rado Keitelį, Jod- 
lį ir aviacijos gen. štabo virši
ninką Jeschoneką. Pastarasis, 
Goeringo pavestas, buvo tik pra
nešęs, kad reicho maršalas per
imąs šeštosios armijos aprūpi
nimą oro keliu. Tas jo pažadas 
ir nulėmė šeštosios armijos li
kimą.

Netrukus gen. Paulus gavo Hit
lerio įsakymą su pažadu: "Armi
ja turi būti įsitikinusi, kad aš 
visa darysiu jai aprūpinti ir tin
kamu metu atpalaiduoti. Aš pa
žįstu drąsiąją šeštąją armiją ir 
jos vadą, ir žinau, kad ji atliks 
savo pareigą."

Armijos vadovybėje visko ti
kėtasi, tačiau tik ne draudimo 
prasilaužti. Kai komanduojantys 
generolai susirinko pasitarti, 
dauguma jų kalbėjo: "Prasilau
žimas yra vienintelis mūsų šan
sas." Gen. Heitz dar pridūrė: 
"Geriau aš prasilaušiu su pen
kiomis divizijomis, negu žūsiu 
su dvidešimčia." Bet gen. Paulus 
pareiškė: "Aš nesu Reichenau. 
Kareivio politika yra paklusnu
mas." Jis liko neperkalbamas.

Gen Seydlitz, nepatenkintas tuo 
sprendimu, paruošė ilga memo
randumą, kurį baigėpareiškimu, 
kad toks sprendimas yra nusi
kaltimas prieš vokiečių tautą. 
Memorandumas buvo persiųstas 
Į aukštesnes instancijas, ir gen. 
Seydlitzo veikimo laisvė buvo 
atskiru Hitlerio įsakymu api
brėžta, kad jis nesugalvotų sa
vanoriškai veikti. Taip prasidėjo 
antrasis tragedijos veiksmas.

Tuo metu armijos vienetai jau 
buvo pradėję ruoštis prasilau

žimui, naikindami visa, kas ap
sunkintų žygį. Buvo sudegintos 
net drabužių atsargos, buvo pa
sitraukta iš anksčiau paruoštų 
bunkerių ir reikėjo stepėje kas
tis, geriau sakant, sprogdintis 
naujas duobes sušalusioje že
mėje. Jie vėl lindo į žemę, ste
bėjo ore vykstančias kautynes, 
apgailestavo, kad sužeistaisiais 
perpildyti lėktuvai rusų numušti 
degė ir krito žemyn, ir laukė 
savo likimo, kuri nieko gero 
nežadėjo.

(Bus daugiau)

PAIEŠKOMI
Ališauskas, Juozas, Liucė ir 

Stasė, Juozo vaikai.
Bielskus, Andrius, Juozo sū

nus, iš Margavos km., Igliškė
lių vai., Marijampolės apsk., ir 
duktė Julija, gyveno Kanadoje.

Brown ar Braun, Bernardas, 
Lida, Mirdza, ir Robertas. Jų 
tėvo pavardė buvo Kiškis, Jonas, 
gyveno Chicagoje Fulton ir Huron 
gatvėse.

Bunikienė, Izabėlė.
Eitutis, Mataušas, Mataušo sū

nus, iš Padubysio vai.
Grikinis, Antanas, išvykęs į 

Australiją.
Marcinkevičiūtė, Elzbieta ir 

Magdalena, Andriaus dukterys, 
ištekėjusių pavardės nežinomos.

Matukas, Juozas, Simonas ir 
Stanislava, vaikai Simono, gyve
no 62 Springfield St., Lawrence, 
Mass.

Pralinskas, Balys, ir Pralin- 
skaitė, Ona, Juozo vaikai, iš 
Panevėžio.

Proncketis, Antanas ir Igna
cas, iš Šeduvos par.

Rukštelis, Aleksandras, An
driaus sūnus.

šiaudinaitis, Emanuelis, inži
nierius, ir šeima.

Stanulytė, Rūtelė, iš Vilniaus.
Stulga, Juozas, Jono sūnus, 

ir jo vaikai Jonas, Marytė, ir 
Viktorija.

Tamošiūnas, Jonas, išvykęs į 
Angliją iš Itzehoe stovyklos.

Valinskas, Mykolas ir Vincas, 
iš Čiobiškio km., Gelvonių vai., 
Ukmergės apsk.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi- 
lipeti:

Consulate General of Lithuania 
41 West 82nd Street
New York 24, N.Y.

CityStreetNo.

MARTHA&PETER LISAUSKAS'J

Statė

6409 56 ROAD, MASPETH 78, N. Y. 
Telephone; TWaining 4-8087
Prekes siunčiame ir per paštą.

<1IŠKIRPKITE IR ATSIŲSKITE ŠĮ KUPONĄ

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

Nurodykit adresą:....
Name

20 metų tos srities 
praktika

Vokiečių radijų 
taisymas
TELEFUNKEN

Authorized Factory Service

TELEFUNKEN HI-FI STEREO SETS

SCHWAB RADIO & T. V.
Sa/ec cmd Service

11615 DETROIT AVENUE 
Cleveland 2. OhioSandėlyje didelis pasirinkimas įvairiausių modelių

LAkewood 1-4669

TREČIOKAS AGENCY
SENIAUSIA LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA

Kelionių bilietų parvpinitna, ir pinigų persiuntimą* j visu* kraitu* 

TAIP PAT IR VISOKIOS RŪŠIES APDRAUDA 
Kur tik besiruoitumėt keliauti, tuoj ausiriikit tu mūeip įstaiga

ALBINAS IR KAZYS TREČIOKAI 
311 Walnut Street, Newark 5, N. Jersey 

Telefonas; MArket 2-4867

I.S.AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas 

1254 Addison Rd. 
Cleveland 3, Ohio

Mašinų viršaus taisymas ir dažymas. Motorų, 
stabdžių patikrinimas ir taisymas.

24 hours towing
Atidaryta nuo 8 vai. ryto iki 7 vai. vakaro. 

Dienos telef.: HE 1-6352 Nakties teL: LI 1-4611
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DAR TRYS VALANDOS NAKTIES (13)

esu, aš esu • • •

Valandėlę visa draugija at
rodė, kaip kurčių nebylių būrys. 
Andras uždėjo naują plokštelę 
ir beprasmiškai garsiai užgrojo 
naują šokį.

—Cardašas! -- sušuko Boron- 
kajus.

Visi, lyg paleisti iš varžtų, 
suplojo, kilo dirbtinis susigrū
dimas, Erzebeta Gyorfi pasi
lenkė prie kavos puoduko. Ji 
gėrė juodą ir nesaldintą ka
vą, bet ją maišė šaukšteliu.

--To neturėjote klausti, 
—Kodėl?
--Tai atrodė, lyg būtumėte pa

sakęs: Pestas žlunga.
Jie tylėjo. Pokalbis pasibaigė, 

Pestas žlugo, bet draugai šoko.
—Įsižiūrėkite draugą Fekete, 

—tarė Erszebeta.
--Valstybės sekretoriaus pa

gurklis ir pilvas kliuksėjo pagal 
čardašo taktą.

--Kiekvienas šoka, kaip su
geba, -- atsakė Kuzinas.

—Jis nėra vengras.
—Fekete, juk tai vengriška 

pavardė.
--Anksčiau jis buvo Julius 

Schwarz, — kalbėjo Erszebeta 
Gyorfi, -- šiandien jis vadinasi 
Gyula Fekete. Yra daug tokių, 
bet per čardašą išryškėja, jie 
jo niekada neišmoksta.

—Kodėl?
--Jie nori čardašą šokti veng- 

riškiau už vengrus.
Vos girdimas tonas jos žo

džiuose nukrypo prieš Kuziną.
- - Ar manote, kad aš nesu veng

ras? — paklausė jis.
Erszebeta nusišypsojo:
—Norite pašokti čardašą?
--Aš nešoku! --pasakė Kuzi

nas, neatsiprašydamas atsistojo 
ir išėjo iš kambario. Sode jį 
suerzino jo paties nesusivaldy
mas, jis susigriebė ir norėjo 
grįžti, bet draugija buvo įgri
susi, jis užtrenkė sodo vartelius 
ir nuėjo Budos link.

Viena gatvė liejosi į kitą, vie
na buvo svetimesnė už kitą. Jis 
nekreipė į tai dėmesio. Jis ėjo 
tarp žmonių, kurių nematė, jis 
užkliudė vieną moterį, atsiprašė 
ir apsidairė. Namai turėjo mažus 
senamiesčio langus. Kvartalas 
buvo jam nepažįstamas. Būrys 
vaikų ant netašytų akmenų grin
dinio žaidė futbolą. KuzinaS mos
telėjo vyresnio amžiaus berniu
kui ir paklausė, kur rasti Szucs- 
utca. Gatvė buvo visai netoli. 
Jis skaičiavo namų numerius ir 
galvojo: "Kartais kojos daugiau 
žino už galvą."

Szucs-utca 27?
Pirmajame aukšte, tboj už lan

go, švietė žydinti fuksija. Jis 
norėjo praeiti pro šalį, bet pra
siskyrė užuolaidos, pasirodė 
mėlynas emaliuotas ąsotis ir 
ranka, kuri liejo gėlę. Jis įžen
gė vidun. Koridoriuje sumišo, 
bet tarpdury pasirodė vyro galva.

--Pas Farkasch šeimą? --pa
klausė Kuzinas.

--Ponia Farkasch gyvena ant
rame aukšte.

Mediniai laiptai girgždėjo, tu
rėklai buvo nudėvėti. Jis pasi-

juto kaip elgeta, kai pabeldė 
į duris. Ir durys atsidarė. Mo
teris, apsivilkusi juoda, iki kak
lo susegiota suknele, atsakė į jo 
pasveikinimą. Ji buvo pražilu
si. Tik jos akyse dar tebespin- 
dėjo buvusio grožio likučiai.

--Aš pažįstu tamstos dukte
rį, -- pasakė Kuzinas.

—Prašau vidun.
Jis peržengė slenkstį.
—Prašau sėstis, malonusis 

pone.
Saulės spinduliai skverbėsi 

pro užuolaidų rezginį, jų mar
ginį pakartodami ant lovos, ga
balo grindų ir sienų. Plati kny
gų spinta stovėjo šešėlyje, ta
čiau jos vaiskios spalvos aiškiai 
atsišvietė.

/

—Tai jūs pažįstate mano duk
terį.

—Taip.
--Jos jau nebėra namie, jau 

daugiau kaip keturi mėnesiai.
—Aš žinau.
—Ar jūs kartu su ja studi

javote?
—Ne.
--Kada Iloną paskutinį kartą 

matėte?
Kuzinas elgėsi, lyg stengtųsi 

atsiminti, bet nerimas jame bu
vo perdidelis, jis vaikė jo žvilgs
nį, kol tas įsikibo į kaimišką 
spintą.

--Tą raštą išpaišė Belą, mano 
sūnus, --pasakė ponia Farkasch. 
--Jūs pažįstate tą raštą, mūsų 
ūkininkai taip margina savo 
baldus.

Kuzinas nieko neatsakė. Su
mišęs jis glostė staltiesę.

--Tai Ilonos rankdarbis, tas 
pats motyvas, kaip spintoje — 
aiškino ji toliau, -- mergaitė 
buvo kaip Belą, mano Dieve, iš 
kur tie vaikai sugalvojo, aš ma
nau, kad jie visą laiką galvoja 
apie Vengriją, net piešdami ir 
siuvinėdami. Mano sūnus, Die
vas žino, kur jis dingo --ir 
Ilona buvo areštuota, ji juk nie
ko nepadarė.

Ji kalbėjo ramiai ir tyliai, bet 
palūžusiu balsu.

--Ji laikosi gerai, --paprastai 
ištarė Kuzinas, — aš kalbėjau 
su ja.

Staigi prošvaistė užliejo seną 
veidą, bet akys liko pilnos abejo
nių.

--Jūs matėte Iloną?
--Aš dirbu kalėjime.
--Ar jūs tik ne iš AVO?
—Aš esu, aš esu... -- Kuzi

nas prisiversdamas šypsojosi, 
bet staiga jam dingtelėjo: --Aš 
esu kalėjimo gydytojas.

--Ar Ilona serga?
--Ne, — nuramino jis, --aš 

turiu laikas nuo laiko apžiūrė
ti visus kalinius ir taip susi
pažinau tamstos dukterį.

--Kodėl ji buvo areštuota? Aš 
tris dienas nieko nežinojau apie 
ją, paskui atėjo AVO. Jie ap
vertė viską, iškniso visus daik
tus. Aš paklausiau apie Iloną. 
Jie tik nusišaipė. Mano duktė 
kalėjime! Aš vos nenumiriau. Kuo 
gi ji nusikalto?

—To nežinau, aš galiu kalbėti 
tik apie sveikatos reikalus.

--Ak, -- ji sudavė ranka į 
savo kaktą, -- atsiprašau, aš 
buvau perdaug įžūli.

Ji pasižiūrėjo į savo rankas, 
staiga atsistojo, atidarė spinte
lės duris ir pastatė ant stalo 
pogačo dubenį. Molinį ąsotį atne
šė iš kito kambario.

--Atleiskite, — tarė ji, -- tai 
tik paprastas kaimiškas vynas, 
bet pogačą aš pati iškepiau. Ilona 
jį labai mėgdavo.

Kuzinas valgė, užgerdamas vy
nu. Jis žinojo vengrų vaišingumą 
ir suprato, kad buvo neturtingųjų 
namuose.

Ant sienos kabojo Kossutho ir 
Petofio paveikslai. (Kossuth -- 
vengrų nepriklausomybės kovų 
vadas, Petofi -- tautos atgimimo 
dainius. — Vert.)

(Bus daugiau)

Vaizdas iš Toronto skaučių Šatrijos tunto sueigos, įvykusios lapkričio 13 d. Saliutuoja D. Griauždaitė 
- adjutante ir M. Vasiliauskienė - sesijos vadovė. Rikiuotėje stovi iš kairės: Supronaitė, Mockutė, 
Jurkšaitytė, Dambrauskaitė, Bleizgytė, Stirbytė ir kt.

St. Dabkaus nuotrauka

K. Šklėriaus "Estės portretas" iš lietuvių kolekcionierių meno 
parodos Chicagoje.

Toronto skaučių Šatrijos tunto sueigoj lapkričio 13 d. už nuopelnus 
skautijai buvo apdovanota O. Indrelienė. Žymenį sega seserijos 
vadovė M. Vasiliauskienė. Toliau (kairėje) naujoji tuntininkė S. 
Ramanauskienė ir buv. tunt. D. Keršienė.

S. Dabkaus nuotrauka

Naujai paskirtoji Toronto skaučių Šatrijos tunto tuntininkė S. 
Ramanauskienė perima pareigas. Iš kairės tunto adjutantė D. 
Griauzdaitė, seserijos vadovė M. Vasiliauskienė, naujoji tunt. 
S. Ramanauskienė ir buv. tunt. D. Keršienė.

S. Dabkaus nuotrauka

TORONTO LIETUVIAI PAMINĖJO 
KARIUOMENĖS ŠVENTĘ

Lietuvos kariuomenės sukak
ties minėjimas, kurį didžia da
limi parengė vietoje veikiančios 
karinės organizacijos, įvyko lap
kričio 20 d. Prisikėlimo parapi
jos salėje.

K. Aperavičius įžanginėj kalboj 
palietė du didžiulius lietuvių tau
tos istorijoj įvykius, tai Žalgirio 
kovos laimėjimą prieš 550 metų 
ir kariuomenės atkūrimą. Mūsų 
Nepriklausomybės aktas galėjo 
būti įgyvendintas tik paremtas 
karine jėga, todėl atsikūrusi 
Lietuvos kariuomenė ir buvo tas 
lemiamas veiksnys atgauti lais
vę, kurios lietuviai taip troško 
ir ilgėjos.

Žuvusių kovose už Lietuvos 
Nepriklausomybę atminimas bu
vo pagerbtas tylos minutės susi
kaupimu.

Kalbėdamas toliau palietė ir 
tą didžiai skaudų lietuvių tautos 
istorijos etapą, kada dvi išaugu
sios militarinės galybės, sukė- 
lusios II-jo karo gaisrą, paver
gė laisvus žmones, laisvas tau
tas ir privertė nusilenkti jėgai. 
Sovietinė Rusija panaudojus prie
vartą ir įkūrus savo bazes Aly
tuj, Merkinėj, Gaižiūnuos ir 
Vilniuj apsupo Kauną, kraštą gy-

atliko V.

ji a EARNING

SAVINGS

PER ANNUM

Effective Jan. 1, 1960
FREE ALUMINUMWARE 

W1TH $500.00 OR MORE 

ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASS’N. 
1447 S. 49 Court, Cicero, III.

Tel. BIshop 2-1397 
HOURS: MONDAY 9 

TUF.SDAY, THURSDAY, 
9 to 5 

SATURDAY 9 to
WEDNESDAY CLOSED

to 8 
FRIDAY

i

nimosi atžvilgiu suskaldė į dvi 
dalis ir tuo pačiu paraližavo 
sėkmingą jo gynimą. Tačiau ir 
tuo atvėju mūsų kariuomenės mo
ralė buvo aukšta ir jinai, ne
žiūrint didžiausios priešo per
svaros, jei tik būtų buvęs įsa
kymas uždavinį vykdyti, būtų vyk
džiusi.

Vietoje paskaitos, kaip jau mi
nėjimuose įprasta, šį kartą ren
gėjai užpildė inscenizuotos po
emos "Skaidrys" vaidyba —dek
lamacija. Tai buvo tikrai gražiai 
atliktas dalykėlis, pareikalavęs 
iš deklamuoto jų -- vaidintojų ne 
tik vaidybos, bet kartu gerai 
išmokti gana ilgas savo parti
jas. Skaidrio rolę
Rukšys, vaidilos -- A. Artičko- 
nis, režisoriaus ir pirmojo pa
sakotojo -- S. Ramanauskas ir 
antrojo pasakotojo -- J. Zavys.

Po trumpos pertraukos atidžiai 
visi sekė meninės programos 
išpildymą. Solistė V. Žiemelytė 
išpildė: "Žvaigždelė" — Lauru- 
šo, "Prie seno Kurgano" -- 
Galkausko ir "Vilnius, arija iš 
operos" -- Dvariono.

Pasirinktas repertuaras tikrai 
buvo vykęs. Prie patriotinių žo
džių puikiai derinosi kompozici
jų meliodijos, kurias žavėtinai 
gražiai atliko solistė. Ypatingai 
nuotaikingas buvo paskutinis da
lykėlis, kurio paprasta forma iš
reikštais žodžiais: "Kaip aš no
rėčiau Vilnių aplankyt, prieš 
Gedimino kalną nusilenkti" -- 
išblaškyti po platųjį pasaulį lie
tuviai tik ir gyvena.

Toliau vyrų choras Varpas, di
riguojamas muz.St. Gailevičiaus, 
davė kareivių dainą iš Fausto 
ir maršą iš Trubadūrai. Chorui 
akomponavo Dalia Skrinskaitė. 
Klausytojams tų poros dalykėlių, 
gerai atliktų, išrodė per maža; 
ir nepaliaujamu plojimu privertė 
chorą savo programą papildyti.

Nuaidėjus Himno garsams, 
buvo suprantama, kad šis įdo
miai paruoštas minėjimas jau 
baigėsi, palikdamas dalyvavusių 
širdyse gražiausius prisimini
mus iš mūsų tautos praeities.

Tebūnie amžina garbė pirmie
siems kariams -- savanoriams, 
šauliams ir bendrai visiems 
stovintiems Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės idealo sargy
boje.

P.V.

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
Nuo 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines 
depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
lerį.
Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite 
savo banko knygutę.
Pinigų taupymui nereikią važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.
Nuo šių metų liepos 1 dienos dividendai yra pa
kelti iki 4Vį.

MUTUAL Ąedvud SAVINGS
and X oan ^fyssocialton

Chortorod and Supervised by the United Statas Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kaxanauskas, Pres.

Įdomios rungtynės
CYO (Catholic Youth Or- 

ganization) lygos rėmuose 
įvykusios moterų krepšinio 
rungtynės Vytis — Aušra 
baigėsi vytiečių laimėjimu 
40:29. Vyčio komandą su
daro: Balsienė, Radzevičie
nė, Žėkaitė, Kasperavičiūtė, 
Dargytė, žolpytė, Supronai
tė ir Rutkauskaitė. Koman
dai vadovauja populiarus 
Toronto sportininkas Juo
zas Balsys.

Aušros komandą sudaro: 
Sheepway, Dodds, Siriūnai- 
tė, Uogintaitė, Ackman, 
Astrauskaitė, O’Hogan I, 
Grigaitė, O’Hogan II ir Sa- 
pijonytė. Geriausios Aušros 
žaidėjos yra Dodds ir 
Sheepway. Aušrietes globo
ja Prisikėlimo parapijos ka
talikės moterys.



Nr. 136 — 4 DIRVA 1960 m. lapkričio 28 d.

DIRVA
— THE FIELD —

Established in 1915
6907 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio 
HEnderson 1-6344

Lithuanian Newspaper • 
Issued in Cleveland every 
Mon., Wed., and Fri. except 
in case of Holidays • Pub- 
lished by American Lithu-' 
anian Press Radio Ass’n 
VILTIS, Ine. (Non-profit) 
• Editor - in - chief: Balys 
Gaidžiūnas • Subscription per 
year: $10.00. Single copy 10 
cents • Second Class Postage 
Paid at Cleveland, Ohio.

Prenumerata metams: $10.00 • Laikraštis išeina tris 
kartus savaitėje: pirmadieniais, trečiadieniais ir penkta
dieniais, išskyrus šventes.

Redaguoja: B. Gaidžiūnas, V. Gedgaudas ir J. Palukaitis 
• Redakcinę kolegiją sudaro: P. Bastys, E. Čekienė, 
R. Mieželis, V. Rastenis ir St. Santvaras.

Trys geriausi Dirvos skaitytojai
Tegul nepagalvoja kuris iš skaitytojų, žvilgterėjęs į 

antraštę, kad mes turime ir blogų skaitytojų. Ne, visi 
skaitytojai, kurie tik laiku užsimoka savo metinę ar pus
metinę prenumeratą, mums yra geri. Bet ir tarp tų gerų 
skaitytojų yra geriausieji. Jie geriausieji todėl, kad ne 
tik Dirvą skaito, bet be atskiro mūsų prašymo rūpinasi, 
kad ją skaitytų visi šeimos nariai, skaitytų kaimynai ir 
jį artimieji. Taip pat jie rūpinasi, kad iš jų gyvenamo 
aplinkos laikraščiui būtų praneštos naujausios žinios, nes 
jie patys aktyviai lietuviškam gyvenime dalyvauja ir 
jiems tai nesunku padaryti. Jie’visada pirmiausiai atsi
liepia į Dirvos prašymus ir pagal savo išgales stipriau
siai Dirvą paremia.

Susumuojant visus tuos gerųjų skaitytojų privalu
mus, juos galima nusakyti beveik vienu sakiniu: jie Dirva 
rūpinasi nė kiek nemažiau, negu jos leidėjai ir redakto
riai. Tat tuos geruosius skaitytojus esame nutarę ir atžy
mėti. O jie tokio atžymėjimo verti, nes jų didelė tąlka 
nuolat jaučiama ir laikraščio labai aukštai vertinama.

Ar tokių, tiesiog pavyzdingų skaitytojų daug yra? — 
gali kai kas paklausti. Ne. Labai daug nėra, bet jų skai
čius, laikraščiui įvairėjant ir gyvėjant, vis daugiau atsi
randa ir iš vyresniųjų ir jaunųjų skaitytojų tarpo. Taigi 
jau yra iš ko pasirinkti geriausiuosius. O, žinoma, pasi
rinkus, ir su visa Dirvos skaitytojų šeima pasidžiaugti.

Tokių geriausių trijų Dirvos skaitytojų išrinkimą 
mes esam suplanavę vykdyti kiekvienų metų pabaigoje — 
išeinant tų metų paskutiniajam. Dirvos numeriui. Ir juos 
paskelbus, jau pirmuose ateinančių metų numeriuose vi
siems skaitytojams pristatyti, plačiau paaiškinti, kodėl 
jie geriausiais skaitytojais išrinkti.

Geriausių Dirvos skaitytojų išrinkimą vykdys Dirvos 
redakcija ir administracija, nes ji po ranka turi visų 
skaitytojų duomenis ir tokį išrinkimą gali labai nesunkiai 
įvykdyti. Išrinktiesiems bus skiriamos ir dovanos — nau
jausių lietuviškų knygų bibliotekėlės. Jos simbolizuos 
spausdinto žodžio leidėjų ir skaitytojų nuoširdaus ben
dradarbiavimo ryš|, be kurio lietuviškam laikraščiui ir 
lietuviškai knygai labai sunku išsilaikyti.

Metinis geriausiųjų skaitytojų parinkimas įsirikiuos 
į mūsų pastoviai vykdomų parengimų, o tuo pačiu ir mūsų 
švenčių eilę, štai, pavasarį mes vykdome jaunųjų meno 
talentų varžybas. Jos susilaukia vis didesnio dėmesio, jau
nuosius talentus iškelia, juos padrąsina pasirinktuoju ke
liu veržtis, o premijomis ir jų iškėlimu, kad ir kiti dau
giau dėmesio atkreiptų, nemažai ir paremia. Rudenį 
mes švenčiame Dirvos metinę šventę ir ta proga duodame 
mūsų geriausių vyresniųjų menininkų koncertus. O da
bar, metams baigiantis, vykdysim ir trijų geriausiųjų 
Dirvos skaitytojų išrinkimą. Tai trys šventės, kurios visą 
Dirvos skaitytoju šeimą artina, kurios ir skaitytojams ir 
lietuviško laikraščio leidėjams vienodai įdomios ir nau
dingos.

Pirmasis metinis trijų geriausių Dirvos skaitytojų 
išrinkimas bus paskelbtas šių metų gruodžio 30 d. Neabe
jojame, kad daug kam bus įdomu, kas jie tokie ir kodėl 
jie geriausiais skaitytojais išrinkti. B. G.

V. K. Jonyno "Gėlės ir stalas" iš lietuvių kolekcionierių meno 
parodos Chicagoje.

P. J. KERSIS
609 Society for Savings Blgd. — Cleveland. Ohio 
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Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemivs. 
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Sutaisau paskolas pirmo nmrgiėio. Patarnavimas ir iš
pildymas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba 
asmeniškai.

Akimirksnių kronikos Bronys Raila
/

Delicious!..
Mano pažiūrą, kad bendrosios 

paskirties Amerikos lietuvių 
laikraščiai ir tautinių jungtinių 
organizacijų priešakyje stovin
tieji asmenys gal geriau pada
rytų, jei per rinkimus neišeitų 
su griežtais pasisakymais tik už 
katrą vieną Amerikos politinę 
partiją ir jos kandidatą ar kan
didatus, tuojau pat kritikavo Vin
cas Rastenis ir Dirva savo ve
damuoju (N r. 124).

O kodėl gi ne? -- išvedžiojo 
abu mano oponentai. Daugumas 
amerikiečių didžiųjų ir mažųjų 
laikraščių dažnai prieš rinki
mus ' pasisako, katros partijos 
prezidentinį kandidatą bei kitus 
kandidatus jie remia. Tad ir mes 
turime teisę aiškiai pasisakyti. 
O bijotis pralaimėjimo?... Už 
gerą reikalą kovojant niekam ne
gėda pralaimėti", pareiškė Dir
vos vedamojo autorius B. G.

Kritika ir diskusijos visada 
yra naudingos gilesnei tiesai ieš
koti ar nuo klaidų ir prietarų 
apsisaugoti. Todėl ir man jos 
pasirodė naudingos ir suteikė 
teisės kiek skirtingą pažiūrą 
dar kartą daugiau paryškinti. 
Mat, aš dar nebuvau įtikintas o- 
ponentu išvedžiojimais.

•
Viena tik aišku: kad mano pa

reikštoji "neutralumo" ar tiks
liau "bešališkumo", gal net "a- 
bišališkumo" pažiūra nėra galu
tinė, absoliuti, visais laikais ir 
visiems atvejams galiojanti. Gali 
būti, begyvenant, išimtinų atsi
tikimų, labai ryškių ir esmiškai 
svarbių atvejų, kur vienoks ar 
kitoks aiškiai vienapusis ir par- 
tiškas apsisprendimas būtų ne
išvengiamas ir pagrįstai reika
lingas. Politikos ir visuomenės 
gyvenimas nėra ramiai tyvuliuo
jantis ežeras, o visada tekanti 
upė. Jis nuolat keičiasi, ir mū
sų reagavimų turinys ir forma 
taip pat privalo pasikeitimų.

Tik vargu-mums galėtų eiti 
sektinu pavyzdžiu Amerikos di
džiosios spaudos laikysena. Tie 
laikraščiai ar magazinai yra lei
džiami privačių asmenų ar bend
rovių kaštais. Vieni jų savinin
kai turi išankstinį nusistatymą 
remti tik savo politinę partiją, 
kiti į spaudą žiūri daugiau ko
merciškai, bizniškai ir apsi
sprendžia pagal naudą bei nujau
timą, nesykį kaitaliodami savo 
"simpatijas": per vienus rinki
mus, žiūrėk, remia respubliko
ną, o per kitus jau demokratą, 
ar atvirkščiai. Ir iš viso ta 
spauda nėra tokia laisva, kaip 
ji skelbiasi. į ją dažnai daro 
įtakos įvairūs leidėjų apskaičia
vimai, skelbimų davėjų spaudi
mai, užpakalyje stovinčių pramo
nės koncernų, prekybos įmonių, 
bankų ar žaliavos tiekėjų (pvz., 
popierio ir tt.) interesai. Visur 
čia nė su žiburiu nesurastum 
kokio nors pavyzdžio "lietuviš
kam interesui".

Bet reikia pasakyti žodį ir tos 
spaudos naudai. Ji stengiasi ir 
dažnai moka gana bešališkai 

Gavome 32 naujus skaitytojus
450 naujų skaitytojų vajaus lentelė, skaitant už

kiekvienus Dirvos leidimo metus po 
tytojų, dabar taip atrodo:

10 naujų skai-

1923 1931 1939 1947 1955
pi* 1924 1932 1940 1948 1956

1925 1933 1941 1949 1957
1918 1926 1934 1942 1950 1958
1919 1927 1935 1943 1951 1959
1920 1928 1936 1944 1952 1960
1921 1929 1937 1945 1953
1922 1930 1938 1946 1954

patenkinti visokių skaitytojų dė
mesį. Ji tam turi daug kompe- 
tetingų žmonių ir daug puslapių. 
Sakysim, dažnas stambus respu
blikonų dienraštis skiria ne ma
žiau vietos demokratų partijos 
kandidatų prakalboms, prie
šingosios partijos įvykiams ir 
nusistatymams pavaizduoti, nau
doja abiejų partijų įžymesnių 
žurnalistų sindikuotus straips
nius ir pan. Savo partines sim
patijas dėsto tik editorialiniame 
puslapyje, kurį mažiau kas skai
to, o šiaipjau iš paviršiaus tu 
net negalėtum pasakyti, už ką 
tūlas laikraštis tau siūlo balsuo
ti.

Bet lietuviškame nedideliame 
laikraštėlyje tas tuojau ir la
bai nuogai matyti. Negali jis tu
rėti nei daug kvalifikuotų ben
dradarbių, nei puslapių vietos. 
Jis pasisako "trumpai - drūtai" 
ir dažnai be jokios gilesnės ir 
pagrįstesnės argumentacijos, vi
sai nuogai, skelbimiškai. Ir kitos 
pusės pažiūrų tokiame laikrašty
je tu jau Veik nerandi, nebent 
ką neigiama ir bloga. Gi jo skai
tytojai yra mišrūs, ir čia pra
sideda bereikalinga erzelynė. 
Man vis dar rodos, kad mažam 
lietuviškam laikraščiui stačiai 
neapsimoka vienpartiškai apsi
spręsti. Ji priklauso nuo prenu
meratorių, kurie yra "įvairia- 
partiniai", o ne nuo skelbimų biz
nio etc. Jam užtektų ramiai ir 
bešališkai, bet kiek giliau iš
dėstyti visokias pažiūras ir sim
patijas, o jau imlesnis skaity
tojas pats apsispręs, už ką jam 
balsuoti ir kokią partiją palai
kyti po balsavimo.

Bet partijos viena, o atskiri 
kandidatai, kaip asmenys, kas ki
ta, -- jūs atsakysite.

Ir čia amerikinės politikos są
rangos požiūriu jūs be abejo tu
rėsite daug tiesos. Čia yra as
menys, kongresmenai ar senato
riai, kuriuos mes turėtume dau
giau intereso paremti, nežiūrint 
vienai ar kitai partijai jie pri
klauso. Bet ir dėl to intereso 
reikia giliau įsitikinti. Pasigau
ti tik už jų vieno kito žodžio 
ar propagandinio pareiškimo, 
skirto balsams per rinkimus pa
medžioti, neužtenka. V. Raste
nis yra teisus sakydamas, kad į 
rinkiminius pažadus niekas la
bai rimtai nežiūri ir kad paskui 
valdymas vyksta pagal kitokius 
pastovesnius nusistatymus ir iš
rinktųjų valią. Bet tada ir rei
kia kalbėti apie tuos pastovius 
gilesnius nusistatymus, o ne tiek 
apie tą kandidato pliką "gerą va
lią", kuri dar nieko neparodo 
ir neišsprendžia.

Na, jei jau Dirvos leidėjų bend
rovės valdžia vienbalsiškai nu
tarė, kad reikia per rinkimus 
remti tik tą, o ne kitą preziden
tinį kandidatą, tai savaime aišku 
laikraščio redakcija turi nu
tarimo klausyti. Ta linija ir bu

vo pravesta. O kaip? Trumpai- 
drūtai ir skelbimiškai. Vienas 
vedamasis net buvo pavadintas 
(Nr. 124): "Iš dviejų renkantis 
geriausįjį"... Pagal mano pane- 
vėžietiškos šnektos įprotį ir, 
rodos, pagal lietuvių kalbos gra
matikos taisyklę, mes tik iš tri
jų ar iš daugelio rinkdavomės 
geriausiąjį, o iš dviejų -- tik 
geresnį. Tiesa, ir to straips
nio pabaigoje pagaliau pareiškia
ma, kad "juk vienas iš jų yra 
geresnis", taigi, jau pagal gra
matiką. O kodėl geresnis? — 
ėmiau galvoti, tik atsakymo 
straipsnyje dar nepajėgiau su
rasti.

Dar nuogiau ir kategoriškiau 
problemą aiškino laiškaįs kai- 
kurie skaitytojai. Vienas Dir
vos 127 nr. mums tiesiai iš
dėstė, kodėl. Esą, tuos rinki
mus seka milijonai žmonių už 
geležinės uždangos (I). "Jau 
daugelį metų jie laukia, kad kas 
nors tą uždangą pakeltų. Padė
kite tam jų troškimui įvykti -- 
ateinantį antradienį balsuokite už 
Nixon-Lodge"... Nepaprastai pa
togus ir lengvas būdas geleži
nei uždangai pakelti ir, spėčiau, 
tuos milijonus išvaduoti!. Tik 
vis liko neaišku, kodėl kaip 
tik tuodu asmenys, beveik aštuo
nerius metus veikę labai atsa
kingose valdžiose pozicijose, dar 
uždangos nebuvo kilstelėję, o po 
"ateinančio antradienio" pradės 
kelti...

•

Man rodos, kad tokiu būdu 
mes klaidiname tik patys save.

O galbūt mūsų psichika jau 
yra pasikeitusi: per ilgesnį metų 
laiką mes pasidavėme ar įsisa
vinome amerikinės reklamos 
dvasią ir poveikį. Europiečius 
irgi paveikia reklama, bet žino
vų teigimu — tik mažiau. 
Tačiau Amerika yra neginčija
ma reklamų karalystė, ir jos biz
nieriai gali būti laimingi, turė
dami publiką, daugmaž tikinčią 
skelbimais.

Tai man primena vieną nuoty
kį, kadaise ką tik atvykus Ame
rikon. Svečiavomės pas vieną la
bai malonų ir vaišingą, čia gi
musį ir augusį lietuvišką drau
gą. Per pietus prie mėsiškų pa
tiekalų jis atnešė ir atidarė ma
rinuotų raudonų burokėlių skar
dinukę. Siūlė dėtis lėkštėn ir ra
gauti, nes jie esą labai ska
nūs. Truputį paragavau ir tada 
atsargiai pradėjau išsisukinėti, 
kad nepriklausau prie raudonųjų 
burokėlių mėgėjų ir prašyti švel
niai ir gražiuoju, atleisti nuo 
pareigos daugiau burokėlių var
toti, nes man dar neįprastas jų 
chemiškas skonis perdaug su
jaudins mano neprityrusį skilvį.

—Kaip? Kodėl? — sušuko jis 
nustebęs ir pakėlęs nuo stalo 
skardinukę pakišo man po no
sim, -- Tik žiūrėk, kas čia pa
rašyta: delicious!..

Koks laimingas kraštas biz
nieriams, tada pagalvojau. Iš
spausdink ant dėžutės gražų bu
rokėlį, prirašyk apie jo didelę 
maistinę vertę, dar pridėk, kad 
jis labai skanus, ir vartotojas 
šventai tiki.

Tada dar netikėjau, kad tokia 
pat reklamos dvasia gali būti 
lygiai giliai įsisunkusi ir poli
tikos prekių vartotojuose. Bet 
vėliau įsitikinau, o ypač per šiuos 
prezidentinius rinkimus. Tas 
prityręs, o anas neprityręs, tas 
pradės laisvės ofensyvą, o anas 
išbėgs naujų sienų ieškoti, viens 
pripildys kišenes tvirtais dole
riais, o anas viską išpustys ir 
išleis, tas turi valią, o anas 
jos nerodo, tas pakels geležinę 
uždangą, o anas nepakels. Ir taip 
toliau ir taip toliau, ir vienaip 
ir atvirkščiai.

Ir mes lietuviai jau su tomis 
reklamų vėliavomis nuėjome. Ir 
dėl to pasidarė liūdna ir at
rodė, kad nebegalima tylėti. Ne 
dėl klausimo, už katrą partiją 
ar už kuriuos jai priklausančius 
kandidatus balsuoti. Bet iš viso, 
kad mes nustojame toliau gilin
tis tiek į atskiras lietuvių, tiek 
į bendras amerikinės politikos 
problemas, o vis daugiau pasi
duodame reklaminės propagan
dos šūkiams, skirtiems negal
vojančiai miniai. įvairūs rinki
miniai ir partiniai komitetai te
nori tik gauti mūsų balsą. Bet 
ko mes norime, kaip vertiname

DĖKOJA UŽ SIBIRO TREMTINIO 
ATSIMINIMUS

A. Valasevičiaus "Sibiro trem
tinio atsiminimai" esu tikras, 
buvo įdomūs daugeliui skaityto
jų, o gal ypač tiems, kurie pa
tys neturėjo nelaimės pergy
venti okupacijų vargų ir trem
ties gyvenimo sąlygų.

Paprastas, bet nuoširdus ir 
vaizdus Sibiro tremtinio gy
venimo atvaizdavimas buvo la
bai pagaunantis. Tarnybiniais 
reikalais plačiai keliaudamas po 
Amerikos kontinentą tarp New 
Yorko, Texas ir Pacifiko, ir 
sekdamas serijas atsiminimų, 
kartais, užsimiršdavau Ame
rikoje beesąs, tarsi būčiau bu
vęs perkeltas pas nepažįstamą 
tautietį į Sibirą. Nors lietuviš
koje spaudoje nemažai straips
nių apie komunizmą, bet jie 
dažniausia yra perdaug " suvirš - 
kinti", įkyrūs ir be intrygos. 
Mums trūksta sovietiško gyve
nimo aprašymo ar jis būtų Lie
tuvoje ar Sibire, faktiško per
gyvenimo formoje, kur skaityto
jas pats galėtų susidaryti iš
vadas. Aš noriu padėkoti re
dakcijai už tokios rūšies trem
tinio atsiminimus.

Ypač pasigėrėtinas A. Valase
vičiaus 56 atkarpų užbaigimas. 
Išsivadavęs iš Sibiro į laisvą 
pasaulį jis nesvajoja dabar jau 
paskęsti jo kontrastiškoje pra
bangoje ir užmiršti lietuvio pa
reigas tautos kataklistinėje bui
tyje. Jis nenumoja ranka į savo 
mažų, Sibire gimusių dukrelių 
lietuviško išauklėjimo reikalą 
svetingoje, bet svetimoje Vo
kietijoje. Jis baigia savo ilgus 
ir klaikius prisiminimus kreip
damasis į savo dukras:

"Aš žinau ir išaiškinsiu jums, 
vaikai, kad mūsų broliai tautie
čiai, kur jie bebūtų, dar vis 
neturi teisių į savo tėvynę. Pa
pasakosiu jums, kokia ji graži 
berželiams sprogstant ir aly
voms žydint. Ir jūs ją pamilsit 
labiau už savo tėvus."

Tokį tautietį ir šeimą noriu 
broliškai pasveikinti po ilgos 
priespaudos grįžusį į laisvą pa
saulį.

Algis Regis, 
Spokane, Wash.

GRIGAIČIO MANDATAS 
KENNEDŽIUI

Dvi savaitės po rinkimų dar 
nėra 100% aišku, ar Kennedy 
tikrai laimėjo rinkimus. Na, o jei 
ir laimėjo, jis turi laikytis kuk
lus. Pusė tautos pasisakė prieš 
JU

Jis kukliai ir laikosi. Jis nu
važiavo pas Nixoną, pademons
travo savo respektą lygaus stip
rumo priešui. Kiek anksčiau Ken
nedy apramino savo oponen
tus pareiškimu, tegu Mr. Nixon, 
prez. Eisenhovveris, respubli
konų partija negalvoja, kad tau
ta juos atstūmė. Apie tautos man
datą --nė žodžio.

Mandatą Kennedžiui užtikrino 
tik Grigaitis. Lyg nuo mėnulio 
nulipęs, demokratų partinės ma
šinos krumplys "Naujienose" į- 
žanginiame straipsnyje penkta
dienį užsimanė parašyti apie 
"milžinišką posūkį". Ar tai se- 
niliškumas, ar vis dar bačkinio 
lygio demokratija, sunku ir su
sigaudyti, paskaičius Grigaičio 
editorialą. Anos dienos plepėji
mą jis baigė tokiais perlais: 
"Naujasis prezidentas turi man
datą, kurio jisai negali ig
noruoti".

Galima užtikrinti Grigaitį, kad 
jaunąjį Kennedy sustabdys nuo 
klajonių po "NewFrontiers"kon- 
servatyviški demokratai kongre
se. Jie ir respublikonai po šių 
rinkimų gerokai sustiprėjo.

J. Dilba, 
Chicago

padėtį, kaip suprantame bendrą
jį Amerikos interesą, į kurį su 
savo talka galėtų įsijungti mūsų 
lietuviškas interesas, tai nei mus 
kas klausia, nei mes patys nebe
sistengiame įtikinamiau jį pa
teikti ir įtvirtinti.

Mes vis daugiau mintame sa
vęs pačių klaidinimais, iliuzijo
mis ir apgavystėmis (fallacies).
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• Suėjo 100 mėty nuo lie
tuvių kalbos tėvo J. Ja
blonskio gimimo.

Prisiminti šį žymų mūsų 
tautos vyrą LB Clevelando 
I-ji apyl. valdyba gruodžio 
10 d., 7 vai. vak., lietuvių 
svetainėje, ruošia įdomią 
paskaitą ”J. Jablonskis ben
drinės lietuvių kalbos kūrė
jas”. Paskaitą skaityti pa
kviestas LB centro valdy
bos pirm. St. Barzdukas.

Paskaita bus ir tuo įdomi, 
Kad J. Jablonskio gyveni
mas ir darbai bus pavaiz
duojami ekrane epidiskopu.

Kviečiame visu o m e n ę 
skaitlingai dalyvauti, o 
ypač mūsų mokslus einantį 
jaunimą.

• LB Clevelando I-os apyl. 
solidarumo mokesčio vado
vas A. Luža, kiekvieną sek
madienį, po liet, pamaldų, 
Šv. Jurgio parapijos salėje 
priima mokestį.

Solidarumo mokestį gali
ma sumokėti kiekvienam 
valdybos nariui ir valdybos 
Įgaliotiems seniūnams. Be 
to galima sumokėti ir lietu
vių banke — 6712 Superior 
Avenue ir 13515 Euclid, ei- 
namon sąskaiton Nr. 12529.

• Stasys Mikalauskas gy
venantis Lorain, lankyda
masis Clevelande, užsimo
kėjo LB solidarumo mokes
tį ir įsijungė į aktyvius na
rius.

• J. ir K. Budriai, gyven
dami apie 20 mylių nuo Cle

velando, be paraginimo pri
siuntė LB solidarumo mo
kestį.

• Naujųjų metų, sutiki
mas ruošiamas LB Cleve
lando abiejų Apylinkių 
gruodžio 31 d., 8:30 vai. 
vak. šv. Jurgio parapijos 
salėje.

Bus įdomi programėlė, 
gera muzika, kokteilio ba
ras, puikios vaišės ir tradi
cinis šampanas. Dail. V. 
Raulinaičio pagalba salė bus 
gražiai išpuošta.

Apylinkių valdybos prašo 
nerengti privačių Naujų 
metų sutikimų, o visiems 
burtis į vieną vietą.,Tik to
kiuose susibūrimuose pa
miršime visokius buvusius 
nesklandumus, tik tokioje 
a p J i n k urnoje užmegsime 
naujas pažintis bei atnau
jinsime ir sustiprinsime 
mūsų bendravimą.

Kvietimai gaunami Dir
voje, Lietuvių Prekybos Na
muose ir pas valdybos na
rius.
• Senieji Dirvos skaitytojai, 
kurie turi mano parašytą is
torinę apysaką "MERŪ- 
NAS” labai prašau man pa
dovanoti arba parduoti už 
jų mokėtą kainą — $2.00. 
Pas mane ta knyga išsibai
gė, aš noriu jų nors kelias 
turėti.

Užneškit arba pasiuskit 
Dirvos redakcijon, arba 
man į namus: K. S. Kar
pius, 345 E. 222nd Street, 
Euclid 23, Ohio.

LIETUVIAI CLEVELANDO
Aną dieną susitariau su Jonu 

Virbaliu pasimatyti Clevelando 
viešojoj bibliotekoj (PublicLib- 
rary). Antrame aukšte radome 
Nijolę Abraitytę, kuri ten dirba. 
Ji mums mielai patarnavo ir at
sakė Į keletą klausimų.

—Ar daug lietuvių lankosi bib
liotekoj?

—Labai mažai. Kartais išti
som savaitėm nematau čia lie
tuvių.

—Kurių tautybių žmonės dau
giausia čia lankosi pasiskaityti 
knygų, žurnalų ir laikraščių?

—Daugiausia matau vokiečių.
--Kas rūpinasi bibliotekos pa

pildymu lietuviška literatūra?
--Tai atlieka Vacys Rociūnas.
--Kokie pageidavimai lietu

viams iš jūsų pusės?
--Gausiau lankytis biblioteko

je, daugiau domėtis lietuvių tau
tinės grupės reprezentacija to
kioj reikšmingoj kultūros įstai
goj, papildyti lietuviška tautodai
le lietuviams skirtą spintą, kad 
ji būtų turtingesnė ir įdomesnė.

--Be to, -- toliau neklausia
ma Nijolė Abraitytė pastebėjo, 
—yra didelis pareikalavimas 
lietuvių k. gramat. angliškai. Pa
geidauja nutautėję lietuviai ame
rikiečiai ir kiti amerikiečiai, 
kurie palaiko ryšius su savo gi
minėmis Lietuvoje ir kurie daž
nai čia kreipiasi laiškų vertimų 
ir laiškų rašymo reikalu. Man 
tenka jiems padėti.

Toliau Jonas Virbalis peržiū
rėjo lietuviškų knygų sąrašą ir 
pasižymėjo ko trūksta, kuo 
galima būtų naujai papil
dyti.

• L. P. Baltrukonienė, il- 
gamietė Dirvos skaitytoja 
ir rėmėja, sunkiau susirgu
si guli Fairvievv Hospital — 
18101 Lorain Avė. Ligoniai 
linkime greitos sveikatos.

VIEŠOJE BIBLIOTEKOJE

J. P. MULL-MULIOLIS
Nekilnojamo turto pirkimo, pardavimo, įkaina

vimo ir apdraudos įstaiga.
6606 Superior Avė. UT 1-2345'
13229 Superior Avė. UL 1-6666

ALGIMANTAS DALIDĖ,
lietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus 

vedėjas.

LIETUVIU KLUBAS
ir

VISAIS
APDRAUDOS (Kp

REIKALAIS,
kaip automašinų, gyvy
bės, nelaimingų atsitiki
mų ir gaisro, kraiptis į 

atstovę

PAULINA
MOZURAITIS-BENNETT 

Hl 2 4450
042 Meadow Lane Dr.

Cleveland 24

Kartu apžiūrėjome naujas 
"Folk Art Association" padova
notas naujas spintas, kurių vieną 
gražiai užpildę latviai, o kitą lie
tuviai.

Lietuvių spintoj iš tolo šviečia 
gražus Aldonos Augustinavičie- 
nės padovanotas lietuvės mo
ters tautinis drabužis (Lithua
nian Woman’s Costume), čia pat 
išstatyta "Lithuanian madonnaon 
wood -- inlaid", keletas lietuvių 
skaučių rankdarbių, Wooden de- 
coration vali plate from Lithua
nia (medinė lėkštė), padovanota 
amerikietės Miss MargaretFer- 
gusson, ją atsivežė iš Lie
tuvos. Pastebėjome, kad toje 
spintoje galėtų tilpti dar keli 
būdingi lietuvių tautodailės dirbi
niai.

Po užrašu "Latvian Lithu
anian" vienoj ir kitoj lentynų pu
sėse dar yra daug vietos nau
joms knygoms.

Pažymėtina, kad šiame kam
pelyje tautinių grupių tautodai
lės paroda yra pastovi, amžina. 
Pačių tautinių grupių reikalas 
ypač joms skirtas spintas už
pildyti kaip galima būdingesniais 
ir įspūdingesniais dirbiniais, ne
paskolintais, bet dovanotais vie
šajai bibliotekai. (Biblioteka ati
daryta darbo dienomis iki 9 vai. 
vakaro, gi šeštadieniais tik iki 
6 vai. v.).

Išeinant to paties aukšto pla
čiame koridoriuje dar metėm 
žvilgsnį į kelias spintas su už
rašais: "Meet Some Authors
From Other Lands", "Dances", 
"Periodicals From the Foreign 
Literature Department" ir "Book 
From Abroad". Iš jų tik pirmo
joj lietuviai atstovaujami Jurgio 
Savickio atverta knyga "Žemė 
Dega”. Toj pat spintoj pirmoj 
eilėj latviai atstovauja Balti
jos gintarą su užrašu: "Latvian 
Amber Bracelet Dr. V. Mazkal- 
nis" su didele knyga: "The An- 
cient Amber Routes and theGeo- 
graphical Discovery of the Eas- 
tern Baltica By Arnold Specke" 
su paaiškinimu: "One of a Col- 
lection of Books on Latvia gi- 
ven by The Latvian Legation 
in Washington".

Išėjome kaip iš šventovės, kiek 
susimąstę, kaip turėtume dar 
geriau reprezentuotis viešojoj 
bibliotekoj, tarp kitų tautinių gru
pių, kad lietuviai daugiau domė
tųsi šia kultūros įstaiga ir gau
siau joje lankytųsi. Malonu buvo 
joje sutikti patarnautoją lietuvai
tę.

Ed. Karnėnas

AKRON

SVETAINE Parengimų kalendorius

FILATELIJOS KAMPELIS
03)

- - - - - - - - - - - ANT. BERNOTAS - - - - - - - - - - - - —
AUSTRALIJA

išleido 5 pensų pašto ženklą, 
kuriuo paminima 100 metų su
kaktis nuo šiaurinės žemyno da
lies ištyrimo. Pašto ženkle mato
me raitą John McDouall Stu- 
artą (1815 - 1866), besižval- 
gantį nuo aukštumos. Piešinys 
pagal Sir Daryl Lindsaypaveiks
lą, pavadintą "TheOverlanders".

su turkų sultonu Abdul - Hamidu 
II ir kitais galiūnais. Prieš I 
Pas. karą Palestinoje jau gyveno 
apie 100,000 žydų, bet nepriklau
soma žydų Izraelio valstybė te
buvo įkurta tik 1948 m.

Lietuvoje veikė sionistų orga
nizacija, kuri Kaune leido dien
raštį "Idiše Štime".

PORTUGALIJA,

Lietuvių Svetainėje renkite lietuviškus parengi
mus, o poilsį praleiskite tarp savųjų Klube.

— Cleveland —
6835 Superior Avenue EX 1-1143

EAST CLEVELAND-EUCLID & SUPERIOR AVĖ.
SAVINGS 

EARN
OPEN EVERY SATURDAY 

UNTIL NOON

4% SUPERIOR 
SAVINGS

GRUODŽIO 31 D. LB Cleve
lando abiejų Apylinkių rengia
mas Naujų Metų sutikimas šv. 
Jurgio parapijos salėje.

SAUSIO 21 D. Žaibo klubo de
šimtmečio minėjimas - banketas 
Šv. Jurgio parapijos salėje, 
juozas j. BACHUNAS, Sodus, 
Michigan

SAUSIO 28 D. Clevelando Jau
nimo Vakaras.

ACCOUNTS
INSURED TO

* 10.000
HOME AND 

REMODEUNG LOAN3

Išnuomojamas namas
New.man Avė., prie E. 65 

St. Šildymas. Baltiesiems. 
Kaina $55.00. šaukti SK 
1-4547.

CORNER 68™ —SUPERIOR AVENUE

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Ijcensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsam uoto jai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue
EN 1-1763

936 East 185 St.
KE 1*7770

Parduodami namai
r? 222

Gražus namas su 6 pui
kiais kambariais, židiniu, 
gražiu rūsiu, labai švarus. 
Savininkai lietuviai.
^223

Į šiaurę nuo Lake Shore 
Blvd., netoli Neff Rd., 6 
puikių kambarių namas, la
bai, labai švarus, vario 
vamzdžiai, rūsys, 2 maši
nom garažas, labai geras 
pirkinys.

Betty Hansen Realtor
819 East 185th Street

Cleveland 19, Ohio
IV 6-2130

Neringietės pasakoja apie 
Lietuvą

Neringos tunto skautės, 
amerikiečių skaučių Akrone 
pakviestos, lapkričio 13 d. 
dalyvavo jų draugovių su
eigoje. Tos sueigos tikslas 
buvo supažindinti amerikie
tes skautes su kitų tautų 
skautėmis ir jų Tėvyne.

Neringietes atstovav? 
psktn. Amanda Gelažytė, 
kuri pasipuošusi tautiniais 
rūbais, trumpai, bet išsa
miai, supažindino amerikie
tes skautes, jų tėvelius bei 
kitus svečius su Lietuva, 
jos didinga praeitimi, lai
mingu nepriklaus o m y b ės 
laikotarpiu ir liūdnu jos da
bartiniu likimu. Taip pat 
papasakojo apie mūsų skau
čių veikimą Lietuvoje ir čia 
tremtyje.

Amerikietes domino mū
sų S-gos struktūra, kad mes 
turime vyresnių skaučių ir 
studenčių draugoves bei iš
tekėjusioms skautėms "ži
dinį”. Taip pat mūsų sto
vyklavimo metodai ir uni
formos.

"Laimutės” draug o v ė s 
”Kobrų” skiltis gražiai pa
šoko keletą tautinių šokių 
ir padainavo skautiškų ir 
liaudies dainelių. Vėliau, 
paprašytos linksmosios ko- 
boros išmokė visas ameri
kietes skautes Noriu miego 
ir Suktinį. Akordionu grojo 
skautas vytis A. Baliūnas.

Didelį visų susidomėjimą 
sukėlė tuntininkės N. Moc- 
kuvienės rūpestingai su
rinkta ir ponioms S. Balse- 
vičienei bei S. Baltrukonie- 
nei padedant, gražiai išdės
tyta mūsų tautodailės paro-

Manoma, kad Australiją pir
mieji aptiko portugalai XVI amž. 
viduryje. 1627 m. olandai atrado 
pirma Tasmaniją ir pietinius 

Australijos krantus, bet daug me
tų praslinko, kol buvo ištirtas 
kontinento vidurys, ir daug gerų 
tyrinėtojų žuvo nuo bado, ne
įprastos gamtos ir laukinių gy
ventojų.

Pietinė žemyno dalis jau pu
sėtinai buvo ištirta, kai Stuar- 
tas, jau anksčiau dalyvavęs pa
našiose ekspedicijose, 1858 m. 
patraukė į šiaurę ir ištyrė Ey- 
re, Gardner ir Torr.ens ežerų 
sritis. 1860 m. balandžio 6 d. 
jis pasiekė maždaug žemyno 
centre esantį kalną, kurį pava
dino Centrai Mount Stuart. Po to 
jis patraukė Į šiaurę ir po į- 
vairių nuotykių ir vargų, 1862 
m. liepos 24 d. pasiekė Indijos 
vandenyno Van Diemen įlanką 
prie Adelaidės upės žiočių. Šiuo 
Stuarto žygiu žemynas buvo per
kirstas iš pietų į šiaurę.

IZRAELIS,
minėdamas 100 metų sukaktį 

nuo sionizmo sąjūdžio steigėjo 
Theodoro Herzl gimimo, išlei
do 25 agorotų pašto ženklą su 
jo atvaizdu.

Theodor Herzl (1860-1904), žy
dų publicistas, sionizmo sąjūdžio 
pradininkas ir žydų valstybės 
Palestinoj propaguotojas, gimė 
Budapešte, Vengrijoje, o moks
lus išėjo ir vėliau gyveno Vie
noje, Austrijoje.

Herzlis, ypatingai po žydų pro- 
gromų Rusijoje 1881 m., priėjo 
išvados, kai žydams, kurie ne
nori asimiliuotis su vietos gy
ventojais tuose kraštuose, kur 
jie gyvena, bus tiksliausia jei jie 
susitelks į vieną vietą ir įkurs 
savo valstybę, geriausia --seno
joje žydų tėvynėje Palestinoje, 
Jo pastangomis buvo įkurta sio
nistų organizacija, kuri tų tikslų 
siekė. Palestinoje anais laikais 
daugiausia gyveno arabai, o buvo 
valdoma turkų.

Tuo tikslu Herzlis matėsi

dėlė, kurioje buvo puikių 
lietuviškų audinių, takelių, 
pagalvėlių, juostų, koplytė
lių, lėkščių ir kitų medžio 
drožinių, nepaprastai daili 
lietuviška lėlė, kanklės, įdo
mūs gintaro dirbiniai, so
džiaus meno ir kitų ilius
truotų knygų ir kt. Vytis, 
lietuviška vėliavėlė ir rūtų 
puokštė puošė parodėlės 
stalą. Daugelis vartė lietu
viškas knygas, skautiškų 
nuotraukų albumus, domė
josi aiškinimais ir patys 
daug klausinėjo.

Pasibaigus sueigai nerin
gietės buvo labai gražiai 
amerikiečių skaučių pavai
šintos.

Šios išvykos metu mūsų 
skautes Akrone maloniai 
globojo daktaras ir ponia 
Balsevičiai, kuriems skau
tės nuoširdžiai dėkingos.

minėdama Henriko Jūrininko 
500 metų mirties sukaktį, iš
leido 6 pašto ženklų seriją. 
Taip pat po ženklą išleido ir 
savo kolonijoms: Žaliojo Rago 
saloms (Cabo Verde), Gvinėjai, 
Š. Tomo ir Principo saloms, 
Angolai, Mozambikui, Timorui, 
Indijai ir Macau. Ženkluose at
vaizduoti Henr. Jūrininko laikai: 
jis pats, laivai, herbai, žemė
lapiai, jūrlapiai, kompasai. 
Ženklai daugiaspalviai, o pačiai 
metropolijai spausdinti žinomos 
šveicarų firmos Courvoisier S. 
A., pasižyminčios menišku spau
dos darbu.

Henrikas Jūrininkas (port. 
Infante dom Henrique, 1394 - 
1460), buvo Portugalijos kara
liaus Jono I sūnus, žinomas ge
ografas, matematikas, astrono
mas ir jūrinių ekspedicijų or
ganizatorius. Pajūryje prie Sag- 
res jis įsteigė jūrų mokyklą ir 
pats joje mokytojavo.

Jam suorganizavus arba ir as
meniškai vadovaujant, portugalai 
paėmė Ceutą Maroke 1415 m., 
Madeiros salas 1420 m., Boja- 
doro Ragą 1434., Blanco Ragą 
1441 m., pasiekė Gambios upės 
žiotis 1444 - 46 m., ir ištyrė 
gretimas Sierra Leone ir Gvi
nėjos pakrantes.

Iš Afrikos namo buvo pradė
ti gabenti vergai.

SOV. SĄJUNGA

rugsėjo mėn. pradžioje, Seat- 
tle, Wash., vykusio V-to Tarp
tautinio Miškininkystės Kongre
so proga, išleido 1 rublio pašto 
ženklą su žinomo carinės Ru
sijos tapytojo Ivan I. Šiškino 
paveikslu "Miškas". Ženklo vir
šuje užrašytas: "Miškas - mūsų 
turtas".

Paveikslas, tiesa, labai gra
žus: senos išbėginės pušys kaž
kokio ežerėlio pakrantėje, gre
ta - žalia aikštelė. Kiekvienas 
norėtų tokiame miške pasivaikš
čioti, o šį gražų paveikslą pasi
kabinti kambaryje.

Tačiau, kaip neseniai Dirvo
je skaitėme A. Valasevičiaus at
siminimuose iš Sibiro gyvenimo, 
rusai savo mišku visai nebran
gina: kerta, kas kiek nori ir kur 
nori...

1948 m. Sov. Sąjunga, minėda
ma Šiškino 50 m. mirties sukak
tį (mir. 1898), buvo išleidusi 4 
pašto ženklų seriją: 2 ženklai 
su dailininko atvaizdu, o kituose 
buvo jo kūriniai -- "Rugių lau
kas" ir "Rytas miške".

JUNGTINĖS AMERIKOS 
VALSTYBĖS

lapkričio 19 d. "AmericanCre- 
do" serijoje išleido 4 c. p. ž. 
su Abraham Lincolno išsireiš
kimu: "Those who Deny freedom 
to others Deserve it not for 
Themselves".

o lapkričio 25 d. • 4 c. p. 
ž. su žinomo turtuolio ir filan
tropo Andrew Carnegie (1835 - 
1919) atvaizdu.

ATSAKYMAS LAIŠKUS. P. 
G. Juškėnui, Cleveland Heights. 
Jūsų pastabos teisingos. Ačiūl
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KAS IR KUR?
• šiuo metu Amerikos Lie
tuvių Inžinierių ir Archi
tektų centro valdybą suda
ro šie inžinieriai: Jonas Ja- 
siukaitis — pirmininkas, 
Algis Ostrauskas — vicepir
mininkas, Karolis A. Bertu
lis — vicepirminin., Stasys 
švedas — sekretorius, Izi
dorius Bartkus — iždinin
kas, Kazys Pabedinskas — 
valdybos narys, Bronius Ga
linis — valdybos narys ir 
atstovas prie Amerikos In
žinierių Sąjungos.

Visais reikalais j ALIAS 
centro valdybą kreiptis šiuo 
adresu: Mr. J. Jasiukaitis, 
1639 So. 50th Ct., Cicero 50, 
III. Tel. OL 2-6778.

• Netrukus išleidžiamas 
dviejų dalių ilgo grojimo 
lietuviškų plokštelių albu
mas, pavadintas ''Pavergtos 
Tėvynės Muzika”. Albume 
tilps net 24 lietuviškos dai
nos, ištraukos iš lietuviškų 
operų, šokiai ir estradinė 
muzika. Albumą leidžia Jo
kūbas J. Stukas, kuris įra
šė minėtą muziką į juoste
les besilankant pavergtoje 
Lietuvoje praeitą pavasarį. 
Vienos plokštelės kaina — 
$4.00; už abi — $8.00. Per
siuntimas — $1.00. Užsaky
mus siųsti: 1264 White St., 
Hillside, N. J.
• S. Terminas iš Chicago.
III., pasinaudodamas knygų 
išpardavimu, užsisakė kny
gų už $38.00. P. Korla iš 
Schenectady, N. Y. už $24, 
Z. Bungarda iš Wells, Me. 
už $21.00, V. Mašalaitis iš 
BrynMawr. Pa. už $20.00. 
Daugelis kitų taip pat užsi
sakė papigintų knygų. Iš
pardavimas truks iki gruo
džio 31 d. Dėl sąrašų rašy
kite: Gabija, 87-85, 95 St., 
Woodhaven 21, N. Y.

• Visiems, kurie dalinosi su 
manimi liūdesiu ir padėjo 
man nelaimės valandoje, 
mano brangiam vyrui Ste
ponui Stankui mirus, reiš
kiu gilią padėką.

Elzbieta Stankuvienė

1960 m. lapkričio 28 d.

• Mykolo Krupavičiaus 75 
metų sukakties minėjimas 
įvyks Chicagoje, gruodžio 
18 d., Jaunimo Centre.

• Dail. Adomo Galdiko dai
lės darbų paroda vyksta 
nuo lapkričio 27 iki gruo
džio 27 d. Almus Art Galle- 
ry — 77 Steamboat Rd., 
Great Neck, N. Y.

DETROIT
Lietuvių literatūros 
seminaras Detroite

Gruodžio 3 d., šeštadienį, 
tarp 11 vai. ryto ir 6 vai. 
vak. Wayne Universiteto 
McGregor Community Con- 
feręnce Bldg., 483 W. Fer- 
ry, Detroit, Mich. įvyks Lie
tuvių literatūros seminaras. 
Programoje dvi paskaitos: 
Vytauto Kavolio "žmogiš
koji dinamika Algimanto 
Mackaus poezijoje” ir Bro
niaus Vaškelio "Gamtos 
pergyvenimas Jurgio Bal
trušaičio kūryboje”. Liucija 
Mingėlaitė paskaitys mini
mų poetų kūrybos pavyz
džius.

Į seminarą kviečiami at
silankyti visi susidomėję 
lietuvių literatūra. Įėjimas 
n e a p m okamas. Seminarą 
rengia Detroito santarie- 
Čiai.
Pasižymėkit datą ir vietą

1961 m. sausio 28 d., šeš
tadienį, Detroit Institute of 
Arts salėje — 5200 Wood- 
ward Avė., kuri talpina 
1200 žiūrovų, Chicagos Vy
rų Choras, Operos Moterų 
Choras ir solistai: D. Stan- 
kaitytė, S. Baras ir J. Vaz- 
nelis, akompanuojant A. 
Kučiūnui, duos operų iš
traukų koncertą.

žinant šio junginio pajė
gumą statant lietuviškas 

'operas, šis koncertas bus 
tikrai didelė dainos meno 
šventė Detroite.

Ben druomenės valdyba, 
norėdama suteikti galimy
bės visiems norintiems iš
girsti šį koncertą, nustatė 
visiems prieinamas bilietų 
kainas.

• Lapkričio 12 - 13 dienomis 
įvyko Chicagoje gyvenančių tau
tybių pasirodymas vadinamoje 
Derliaus Šventėje (Harvest Fes- 
tival), įvykusioje Navy Pier), 
(kur vyko ir tarptautinė paroda 
šią vasarą). Šventę organizavo 
Chicagos meras R. Daley pirmą 
kartą šiame mieste. Tarpe kitų 
35 tautų dalyvavo ir lietuviai. 
Visos tautybės turėjo po du pa
viljonus -- kioskus: vieną savo 
tautiniams meniškiems dirbi
niams, o kitą būdingiems tauti
niams valgiams parodyti. Tuos 
valgius, žinoma, visi ir parda
vinėjo gausiems lankytojams.

Mūsų pasirodymą organizavo 
"pasišventusių žmonių būrelis" 
(taip jį vadino "Naujienos", kurį 
sudarė: du pirmininkai (galėjo 
išeiti vaikas be galvos...) -- 
E. Mikužiūtė ir Jonas Jasaitis, 
sekret. -- inž. V. Mažeika, vice- 
pirm. — kun. A. Štašys ir M. 
Gudelis (šis kartu ir spaudos 
--informacijos vadovas), ižd^-- 
A. Valionis. LB šiame "nėkieno 
komitete" atstovavo ir Z. Juš
kevičienė.

Tikrenybėje šį lietuvių pasiro
dymą pradžioje sutarė organi
zuoti kartu ALT Chicagos skyrius 
ir LB Chicagos apygardos val
dyba. Bet vėliau ALT savo var
dą duoti atsisakė, bijodama... kad 
gali būti nuostolių... Tada rei
kės padėti juos padengti. Ir kai 
tada Bendruomenės žmonės irgi 
atsisakė į komitetą įeiti, tuo
met ALT, o žmonės ėmė šaukti: 
"Žiū, Bendruomenė eina prieš 
ALTą." Pagaliau bendrai sutar
ta, kad "dirbs tik kaip žmonės".

Mūsų paviljone buvo gražiai 
pat abu aukšti svečiai buvo 
mūsų vyr. gaspadinių — E. Mi- 
kužiūtės ir Z. Juškevičienės ap
dovanoti po gabalą sūrio. Juodu 
išbuvo prie paviljono kol suval
gė sūrį. Nueidami širdingai dė
kojo ir stebėjosi lietuvių išra
dingumu skanių sūrių gamyboje.

♦

Lenkų paviljonas šį kartą at
rodė bėdnai. Nuostabu net, kad 
lenkai neturi nė jaunų merginų: 
aplink paviljoną tūpčiojo tik se

450 NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Baigdami Dirvos 45-tus sukaktuvinius metus 

vykdome 450 naujų skaitytojų vajų. Tai už kiekvie
nus Dirvos leidimo metus po 10 naujų skaitytojų.

Vajus vykdomas iki 1961 m. balandžio 1 d. Per 
tą laiką visi nauji skaitytojai Dirvą metams gauna 
už $8.00, pusmečiui už $5.00. Taigi vienu doleriu 
pigiau.

Apie vajaus eigą žinias skelbsime kiekvieną sa
vaitę. O kad vajus tikrai sektųsi, kviečiame į talką 
įsijungti užprenumeruojant Dirvą artimiesiems ar 
kaimynams, raginant juos pačius užsiprenumeruoti 
ar atsiunčiant galimų Dirvos skaitytojų adresus.

Ypač Dirvos prenumerata yra gera šventinė do
vana jūsų artimiesiems, gyvenantiems JAV ar kituo
se kraštuose. Atsiminkit juos ir padarykit didelį 
džiaugsmą. Jiems užsakant Dirvą, ar tai jie gyventų 
Vokietijoje, Australijoje ar Pietų Amerikos kraš
tuose, kaina ta pati, kaip ir JAV gyvenantiems.

Mes pilnai tikime, kad Jums talkininkaujant, 
vajų sėkmingai pravesim ir Dirvos tolimesnį leidi
mą labai sustiprinsime. Vajų vykdant naudokitės 
čia spausdinama užsakymo atkarpa.

DIRVA
69U7 Superior Avė., 
CLEVELAND 3, Ohio 

PRADĖKITE SIŲSTI DIRVĄ

Kam

Kur

Susipažinti šešius numerius □
Už metus — $8.00 □

I Už 6 mėnesius — $5.00 □

(Pažymėkite atitinkame lankelyje savo užsaky
mą ir pridėkite atitinkamą mokestį, jei užsakote 
sau ar kaip dovaną).

Užsakytojas:

(Vardas, pavardė)

(Adresas)

nos bobutės. Bet už tat jie dar 
kartą lietuviams parengė gana 
murziną "išaukimą". Savo pa
viljone jie pakabino kažkokio ne
mokšos "šiaučiaus" pieštą bai
siai nevykusį Vilniaus miesto 
vaizdą su Gedimino pilimi, ku
rioje plevesavo didelė lenkiška 
vėliava. Apačioje buvo išteplio
tas parašas: "Wilno 1939."

Mūsiškiai dėlto pakėlė "vėją". 
Vyriausiam šventės menedžeriui 
aiškiai pareiškė: "Jei lenkai ne- 
nuims šito "kūrinio", tai mes 
susikrauname savo daiktus ir 
važiuojame namo". Lenkai tuoj 
uždengė parašą "Wilnol939". Na, 
o kaž kokio peckelioiškreivazuo- 
tas paveikslas tebūnie... Jei ne 
Gedimino pilis, niekas nė ne
pažins, kad tai Vilnius...

Lankytojai juokėsi, kad lenkai 
užmiršo ir visiškai nebesirū
pina savo sostine Varšuva, o be- 
sudėstyti tautiniai audiniai, nė
riniai, gintaras, juostos, medžio 
drožiniai ir t.t. Gauti iš prek. 
J. Karvelio. Paviljonas darė rim
to ir gero įspūdžio. Antrajame, 
"bizniavame" paviljone buvo su
krauta kalnai Andriulio sūrių iš 
Michigano ir didelė daugybė į- 
vairiausių lietuviškų kepsnių, ku
riuos pagamino p. Mackevičiaus 

savo "Brighton Bakery". Jais 
ypač domėjosi, ir pirko ir ra
gavo svetimtaučiai.

Mūsiškių toje šventėje nesi
matė gausiai. Daugis nieko apie 
tai nė nežinojo, nes informaci
ja buvo silpna -- tiktai kelios 
trumpos žinutės "Naujienose". 
Matyti, spaudos -- informacijos 
vedėjas p. Gudelis nepanoro 
kviesti talkon kitų laikraščių 
bendradarbių. Tik parodos ati
darymo dieną jis į lietuvių pa
viljoną atnešė pardavimui pluoš
tą "Naujienų" ir pats dingo...

Parodą, lydimi savo svitos, 
atidarė Chicagos meras R. Daley 
ir buv. prez. H. Trumanas. Prie 
mūsų paviljono juodu apdovanojo 
lietuviškos rūtos šakelėmis tau
tiniais rūbais pasipuošusios 
skautės akademikės, kurios nuo
širdžiai ir parodėlei talkininkavo 
ir visą laiką čia budėjo. Taip 

sirūpina tik, Lietuvos sostine Vil
niumi. Ir gerai, kad lenkai taip 
rūpinasi mūsų sostine... Čia jau 
geresnė negu "Liublino unija..."

Y ra žinoma, kad lenkai čia nuo
lat ir stropiai seka šiuos lie
tuviškus laikraščius: "Draugą", 
"Naujienas", "Dirvą", ir "Sanda
rą". O kažin, ar mūsiškiai veiks
niai lenkų spaudą seka? Reiktų 
nors šitoje srityje "bendradar
biauti"...

Šį kartą geriausiai pasiro
dė latviai ir estai. JTų paviljonas 
"nunešė" visus kitus. Ypač sko
ningai ir dailiai buvo įrengtas es
tų paviljonas.

Čia norėtųsi paminėti vieną 
būdingą smulkmeną. Rengiant 
latvių paviljoną, visą atlieka
mą laiką veltui dirbo keturi jų 
dailininkai ir vienas architek
tas. Tuo tarpu vienas mūšų dai
lininkas tik už nupaišymą žo
džio "Lithuania" -- pasiėmė 25 
dolerius...

Bet mūsų "broliai" latviai čia 
mums iškirto irgi netikėtą "špo
są". Jie iškabino žemėlapį, ame
rikiečių išleistą, kuriame Latvi
ją nudažė ryškia spalva, idant 
ji aiškiai skirtųsi žemėlapyje. 
Bet jie sau (dažais,..) "prisi
skyrė" ir mūsų lietuvišką Šven
tąją ir Palangą... Aiškiai "pa
siėmė", nors ir teptuku... Rube- 
žius išvestas, maždaug, netoli 
Klaipėdos. Amerikiečių išleista
me žemėlapyje per dažus, 
dar aiškiai matosi tikrasis ru- 
bežius, kad Palanga ne jų. Bet 
jie sugebėjo rubežių kiek pakel
ti savo naudai. Lankytojai juoka
vo:

—Broliai latviai panoro pasi
maudyti mūsų gražioj Palangoj...

♦

Ir nabagėliai gudai, kurie kaž
kodėl vis tebesivadina "baltais 
rusais", ir tie besą "pasigrie
bę" mūsų žemelės... Jų iškabin
tas žemėlapis berodąs, jog vis
kas nuo buvusios "demarkacijos 
linijos" dabar priklausą gu
dams... Žinoma, žinoma, ir Vil
nius... Nors paviljono vidury ka
bojo didelis Vytis raudoname fo
ne...

—Vyrai, einame toliau pasi
žiūrėti, kas dabar yra "pasiėmę" 
mūsų Vilkaviškį, Marijampolę, 
Raseinius, kam dabar "priklau
so" Kuliai, Rietavas...? — sako 
Jonas Jasaitis. — Gal dabar 
jau "nuosavybė" Kombodijos, 
Kongo ar Naujosios Gvinėjos...

Teko persimesti ir žodeliu su 
keliais gudais.

--O kas jumis valdė senovėje?
--Mūsų kunigaikščiai, kaip Vy

tautas...
--O kokios "vieros" jūs tada 

buvote?
--Provoslavai, aišku...
—O Vytautas kas tada buvo? 
--Stabmeldys...
--Matote, "jūsų" stabmeldys 

kunigaikštis valdė jūsų jau krikš
čionišką tautą... Jeigu tauta 
krikščioniška, tai ir valdovas 
kunigaikštis turėjo būti krikš
čioniškas. Mes tada dar buvome 
stabmeldžiai, tai ir mūsų kuni
gaikštis Vytautas tebebuvo stab
meldys. Kokia tauta -- toks ir 
valdovas! Tai kaip čia yra: kie
no kunigaikščiai ką tada valdė? 
Čia ir yra ta bėda, kad mūsų 
stabmeldystė aiškiai mus skyrė 
nuo slavų.

Gudeliai pabalo... Nejaukiai 
pasijautė ir patys abejingai žiū
rėjo į tas "savo valstybės že
mes..."

Bet gudus už vieną dalyką tai 
tikrai reikia pagirti. Jie turėjo 
nemažai visokių leidinių anglų 
kalba apie save ir dosniai da
lino Šventės lankytojams. Saky
sime, po ranka turiu vieną iš 
jų dalintų brošiūrų "The Crime 
of Khrushchev". Ją parengė net 
penki gudų autoriai: Rusi i Na- 
sar, Ergacsh Schermatoglu, Con- 
stant Mierlak, Vitaut Tumash ir 
Anton Shukeloyts. O leidėjas: 
United Statės Government Prin- 
ting Office.

O kur mūsų? Neturėjome nieko. 
Ir neturime. Pasirodo, tik reikia 
parengti, o išleidimo kaštų visai 
nereikia. Mūsų rikiuojantieji 
veiksniai iki šiol toje srityje dar 
nieko nepadarė. Ir kažin ar be
padarys? To darbo nedelsiant tu
rėtų imtis Lietuvių Bendruome
nė, nes ji bent dabar iš visų 
veiksnių yra judriausia.

♦

Abi šventės dienas vyko ir vi
sų dalyvaujančių tautų meninis 
pasirodymas. Lietuvius čia 
atstovavo Brighton Parko "Tė
viškėlės" jaunimo ansamblio 
kanklininkės apsirengusios tau
tiniai rūbais vadovaujamos p. 
Kirvaitytės. Kanklininkės buvo 
tikrai tokios jaunos, kad sėdė
damos ant kėdžių -- kojomis ne
siekė žemės... Tai labai gausin
gai publikai sudarė didelį 
džiaugsmą ir malonumą. Sekma
dienį prie programos pildymo 
prisidėjo dar "Ateities" tauti
nių šokių šokėjai, vadovaujami 
Bruno Shoto. Lietuviškoji prog
rama buvo labai šiltai priimta.

Lietuviškoji visuomenė tikrai 
yra dėkinga tam "nėkieno komi
tetui" už jų pasišventimą ir dar
bą, ruošiant šį pasirodymą. Tam, 
tikrai pasišventusiam žmonių 
būreliui, iš šalies net niekas 
nedrįso padėti, pridengti jį savo 
galingu vardu... Jie viską atliko 
vieni patys, savo rūpesčiu. O 
jeigu dar būtų įlindę į skolas...

♦

Tom pačiom dienom dar vyko 
ir kita paroda ir programos, kur 
mūsiškiai irgi šauniai dalyvavo. 
Tai kasmetinis YWCA tarptąu- 
tinis parengimas. Mūsiškių pa
sirodymą tenai organizavo LB 
Gage Parko apylinkė, kuriai va
dovauja veiklus bendruomeninkas 
Algirdas Reivytis. Šioje šventė
je dalyvavo 67 tautos, iš kurių 
jau pusė afrikėnai. Lietuviai čia 
dalyvavo su savo parodėle ir 
menine programa. Nors parodo
je mums tebuvo skirta labai ma
žai vietos, vienok labai dailiai 
ten atstovavome su savo tauti
nėmis juostomis ir meniškais 
medžio brožiniais. Mūsiškiam 
sektoriui vadovavo Z. Juškevi
čienė,

Meninėje programoje pasiro
dė tos pačios "Tėviškėlės" jau
nosios kanklininkės, vadovauja
mos p. Kirvaitytės. Po trenks- 
mingų Afrikos būgnų ir grės
mingų karo šokių su peiliais ir 
karo kirviais, pasigirdo mūsų 
jaunučių lietuvaičių švelnūs 
kanklių garsai ir tyli, tyli lie
tuviškų liaudies dainelių me
lancholija... Publika iš nuste
bimo ir pasitenkinimo ūžte ūžė.

Lietuviai šioje YWCA šventė
je dalyvauja jau kelinti metai iš 
eilės. Tris metus tuo rūpinosi 
pati LB Chicagos apygardos val
dyba. Kadangi šitie pasirodymai 
vyksta miesto šiaurėje, tai jais 
rūpintis priklausytų vadinamai 
Northsides lietuvių kolonijos LB 
apylinkei. Tokia buvo, bet mirė... 
Todėl, kur tik gyvena nors sau
jelė lietuvių, turėtų būti steigia
mos LB apylinkės, o "miru
sioms" užpilti šalto vandens ir 
tuojau atgaivinti...

Alb. V.

Nijolė Grybauskaitė, iš East Lake, išrinkta North High’s "Home- 
coming" karalaite. Praeitais metais jai teko garbė būti Miss 
Eastlake ir North High School Basketball karalaite. Nijolė pri
klauso Korp! Neo-Lithuania, yra savo mokyklos laikraštėlio re
porterė, Scholarship klubą narė ir įrašyta į mokyklos garbės 
narių sąrašą.

Halina Mošinskienė, mūsų bendradarbė Brazilijoje, mokytojau
janti S. Paulo lietuviškoje mokykloje, su savo vyru Algirdu, di
plomuotu inžinierių, aktyviai dalyvauja lietuviškoje veikloje.
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