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ŠIANDIEN 
IR RYTOJ

KOMUNISTŲ išmūrytas gė
dos mūras jau metai kai ski
ria Berlyną.

Jau 365 dienos, kaip pirmo
sios plytos uždarė rytųBerly- 
no gyventojus sovietiškame 
gete. Jau 365 dienos, kai ko
munistai deda pastangas tą 
mūrą praplėsti.

Lygiai prieš metus, iš 12 į 
13 d. rugpiūčio naktį milijo
nams vokiečių buvo atimta pas
kutinioji viltis laisvai kvėpuo
ti. Jie atsidūrė milžiniškoje 
koncentracijos stovykloje,ku
rios dar likę maži plyšiai į 
laisvąjį pasaulį buvo visai už
mūryti. Išmūrytas 43 km. il
gio mūras juos visai atskyrė 
nuo laisvojo pasaulio.

Šiandien tai nebėra papras
tas mūras, o tikra tvirtovės 
siena, kuriai saugoti "raudo
nasis Hitleris" Ulbrichtas su
mobilizavo 20,000 sargybinių 
ir išstatė 98 bokštus, kur die
ną ir naktį -prie kulkosvai
džių budi sargybinis,pasiruo
šęs nudėti kiekvieną bandan
tį perbėgti į Vakarus.

•

ŠIS mūras yra komunisti
nio režimo silpnumo pripaži
nimas.

Vakarų Berlynas buvo lyg 
laisvojo pasaulio vitrina, ku
rioj išdėstytos gėrybės leido 
rytų Vokietijos vokiečiams 
palyginti su komunistinio "ro
jaus" realizavimais. Tai buvo 
vokiečių simbolis pasitikėji
mo ateitimi. Tai buvo mokslo 
ir kultūros centras. Tai buvo 
magnetas,

Tad aišku Ulbrichtui tas ne
patiko ir pasiryžo bet kokio
mis priemonėmis jį uždengti.

Jis norėjo sulaikyti bėglius, 
kurie bėjo iš "komunistinio 
rojaus" į "kapitalistų ver
giją"... Vien pereitų metų pir
maisiais mėnesiais iš komu
nistinio sektoriaus į vakarie
čių globojamą Berlyną kasdien 
atbėgdavo nuo 500 iki 1000vo
kiečių, Rugpiūčio 13 d. išvaka- 
rėje, matyt sužinoję apie ko
munistų pasiruošimus užda
ryti į laisvę duris, perbėgo 
2,400 vokiečių. Viso nuo 1945 
metų, kai Rytų Vokietijoje įsi
taisė komunistinis režimas, į 
Vakarus atbėgo4milijonai vo
kiečių!

Kas ketvirtas Rytų Vokieti
jos gyventojas pasirinko lais
vę, bėgdamas nuo komunistų 
persekiojimų.

•

KOMUNISTINIO geto viduje, 
aptverto gėdingu mūru, neapy
kanta režimui didėja. Karei
viai, išstatyti prie mūro, pri
versti saugoti vienas kitą. Ne
žiūrint to, 107 jų jau pasirinko 
laisvę.

Vistiek atsirado žmonių, 
nežiūrint griežto saugojimo, 
išdrįsusių peršokti mūrą. 
Tarp jų buvo ir viena 80 metų 
senelė. Tačiau mūras atėmė 
52 gyvybes. Tarp jų yra net 
vaikų 12 ir 14 metų amžiaus.

Bet juo tolyn, pabėgti darosi 
sunkiau. Mūras plečiamas, 
statomos prieštankinės kliū
tys ir minuojamos aikštės...

Laisvojo pasaulio vadai, jų 
tarpe ir prezidentas Kennedy, 
pažadėjo ginti berlyniečių tei
ses ir laisvę, bet iki šiam lai
kui nieko konkretaus nepada
ryta.

Ir kol tas krauju ir ašaro
mis aplaistytas mūras stovės 
negali būti ir kalbos apie bet 
kokią taiką.

(vg)

TRUMPAI IŠ VISUR

• Sovietu kosmonautai A. 
Nikolajev ir P. Popovič tę
sia savo erdvių kelionę ir 
sužinoti tikslią jų nusilei
dimo datą spaudos atsto
vams nesiseka. Būdinga, 
kad sovietų kosmonautų 
ilga kelionė ne tik kad 
sumuša visus ligšiolinius 
rekordus, bet kartu yra
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Vis dėl tos pastovios taikos
BUVĘS PREZIDENTAS HERBERT HOOVER 
PRISIJUNGĖ PRIE TŲ, KURIE VIS DAUGIAU 
ABEJOJA JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACI
JOS PRASMINGUMU IR SIŪLO JĄ PAKEISTI 
AR ’SUSTIPRINTI’ Į LAISVĘ TIKINČIU TAU
TŲ GLAUDESNIU BENDRADARBIAVIMU. — 
40 KRAŠTŲ TARYBA, AR KENNEDY SIŪLO
MA ATLANTO SĄJUNGA? — PRISIMINIMAI 

APIE EUROPOS KONCERTĄ.

- - - - - - - - - -  VYTAUTAS MEŠKAUSKAS- - - - - - - - - - - -
Buvęs prezidentas Her- 

bert Hoover rugpiūčio 10 d. 
sulaukė 88 metus. Ta proga 
jis gimtą j ame West Branch, 
Iowa, mieste atidarė bib
lioteką, skirtą jo preziden
tavimo laikotarpiui. (To
kios bibliotekos jau yra 
įsteigtos kitų trijų prezi
dentų laikotarpiui: Roose- 
velto, Trumano ir Eisenho- 
werio).

Atidarymo kalboje Hoo- 
ver’is prisiminė Amerikos 
filosofo ir literato George 
Santayana (1863-1952) po
sakį:

”Tie, kurie neprisimena 
praeities, yra pasmerkti ją 
pakartoti”.

Toliau buv. prezidentas 

dviejų erdvės laivų su
sitikimo ir ryšių palaikymo 
bandymu.

• JAV erdvės specialistai 
nėra nustebinti sovietų'lai
mėjimais, tuo labiau, kad 
JAV techniniai laimėjimai 
leidžia vis dar tikėtis, kad 
lenktynes į mėnulį laimė
sią amerikonai.

• Berlyno perkirtimo mū
rine siena metinės buvo pa
minėtos Vak. Berlyno gy
ventojų demonstracijomis, 
kurias Rytų Berlyno polici
ninkai bandė išvaikyti van
dens čiurkšlėmis ir ašarinė
mis granatomis. Sproginė
jimai buvo nugirsti ir toli
mesnėje Rytų Berlyno da
lyje.

• Prezidentas Kennedy, 
savo rugpiūčio 13 d. per te
leviziją ir radijo pasakyto
je kalboje pasisakė prieš 
mokesčių sumažinimą da
bartiniu metu, bet jis pa
žadėjo kitais metais pra
vesti mokesčių sistemos re
formas.

• Sekretorius Dean Rusk, 
Minneapolyje pasaky toje 
kalboje pabrėžė, kad paleis
tos kalbos apie JAV ”ne 
laimėjimo” (no win) politi
ką neturi pagrindo ir kad 
JAV siekiai rišusi su visos 
žmonijos laimėjimais.

prisiminė savo pastangas 
užtikrinti pastovią taiką, 
pastangas, kurių netrūko ir 
kitų aukščiau minėtų asme
nų prezidentavimo epocho
se. Ištisus šimtmečius buvę 
bandoma tam tikslui sukur
ti tam tikras instucijas, pa
skutinis tokių bandymų 
esanti Jungtinių Tautų or
ganizacija. Dabar tačiau 
atėjęs laikas ją naujai įver
tinti. Nors jis, Hooveris, vi
są laiką buvęs tarptautinio 
bendradarbiavimo šalinin
kas, tačiau dabar turįs kon
statuoti, kad Jungtinės 
Tautos nedavusios nė kiek 
vilties, kad taiką bus išlai
kyta. Atvirkščiai, jam at
rodą, kad jos padidinan
čios karą grėsmę- Tai vis 
dėl komunistų veiklos, kuri 
suparaližavo tos organiza
cijos veiksmingumą. Jau 
prezidentas Woodrow Wil- 
son, a. a. Tautų Sąjungos 
steigėjas, yra pasakęs, kad 
taiką išlaikyti galinčios tik 
demokratinės valstybės, nes 
autokratinėm vyriausybėm 
negalima pasitikėti. Todėl 
ir dabar esąs laikas, turint 
galvoje JT negalavimus, pa
galvoti apie artimesnį ben
dradarbiavimą tarp laisvę 
gerbiančių šalių. Bendram 
gynimuisi JAV dalyvaujan
čios ben 5 regionaliniuose 

ALT S-GOS TARYBOS IR SKYRIŲ 
PIRMININKŲ-ATSTOVŲ 

KONFERENCIJA
Š. m. rugsėjo 29-30 dienomis ALT S-gos Cent

ro Valdyba kviečia S-gos Tarybą ir skyrių pirmi
ninkus bei atstovus aktualiems Sąjungos reika
lam aptarti.

KONFERENCIJA ĮVYKS CLEVELANDE.
Artimiausiu laiku bus išsiuntinėta dienotvar

kė ir kvietimai.
Konferencijai tinkamai Clevelande priimti ir 

globoti ruošiasi ALTS Clevelando skyriaus valdy
ba su pirm. K. S. Karpium priešakyje.

Konferencijai jau yra užsakyta vieta Statler 
viešbutyje, kuriame galės apsistoti ir dauguma 
dalyvių.

Rugsėjo 29 d. konferencijos dalyviai turės 
progos dalyvauti Dirvos rengiamame vakare — 
vaidinime.

Sovietinės tironijos sukaktis

paktuose, kuriuose dalyvau
ja 40 kraštų. Hooveriui at
rodo, kad su tais kraštais 
reikia ieškoti glaudesnio 
bendradarbiavimo. Jis siūlo 
įsteigti Laisvų Tautų Tary
bą ČCouncil of Free Na- 
tions). Ne tam, kad toji ta
ryba pakeistų JT, bet tam, 
kad jos veiktų tuo atveju, 
kai JT dėl komunistų obs
trukcijos supasuoja.

Hooveris su ilgėsiu prisi
minė vadinamą Europos 
”koncertą”, pradėtą 1814 
m. Vienos kongrese. Kon
certas, (šiuo atveju tuo žo
džiu suprantamas ne muzi
kinis įvykis, bet politinis 
bendradarbiavimas), išsau
gojęs Europos taiką lygiai 
šimtą metų. 1-sis pasaulinis 
karas prasidėjo tųdėl, kad 
tas koncertas iširo, jo da
lyviams suskilus į trylipę 
santarvę (Anglija, Prancū
zija, Rusija) ir trylipę są
jungą (Vokietija, Austrija, 
Italija).

* * *

Jei skaitydami Hooverio 
žodžius, priminsime nese
niai toje pačioje vietoje mi
nėtą dabartinio prezidento 
Kennedy kalbą apie reikalą 
eiti prie glaudžios Atlanto 
sąjungos, turėtumėm kon
statuoti vis daugiau augan
tį nepasitenkinimą dabarti
ne pasaulio tarptautine san
tvarka, iš kurios gausios 
naudos semiasi tik komu
nistų valdomos valstybės. 
Visai aišku, kad JT talką 
'išlaikys’ tik taip ilgai, kiek 
tai bus reikalinga vad. ko
munistiniam blokui arba 
tiksliau Kremliaus valdo
vams. Komunizmui vis dau
giau įsigalint, ir laisvos tąu- 

(Nukelta į 2 psl.)

Buvęs Lietuvos valstybinio operos teatro solistas VLADAS BAL
TRUŠAITIS, atšventęs 50 metų amžiaus sukaktį.

PASVEIKINIMAS V. BALTRUŠAIČIUI
50 mėty sukakties proga
Laikas nedirba mūsų gyvenan

čių naudai. Tai liečia ypač tuos, 
kurie pajuto prievartos negailes
tingumą. Ji nuplakė mus, lyg ra
ganoj įsikūnijusi pamotė. Žmo
nės ruošėsi dirbti vienoj ar kitoj 
srity, o dabar jų daugumos darbų 
balansas susiveda tik į kasdieni
nės duonos uždarbį, artimesnį ar 
labai tolimą pašaukimui. Tokių 
tarpe savo giedria šypsena spin
di ir buv. Lietuvos Valstybinio 
operos teatro solistas Vladas 
Baltrušaitis.

Atostogų metu mane pasiekė 
žinia kad nepamirštamas m^tno 
bičiulis įkopė į savo gyvenimo 
penkiasdešimtmetį (VI. Baltru
šaitis gimė 1912.VII. 14). Turė
damas kiek laiko(nors neturėda
mas nei Palangos pajūrio pušų, 
nei Nemuno salos ties Jurbarku, 
aš turėjau progos pabraidyti pra
eity ir Vlado Baltrušačio pa
veikslą atkurti. Jis tikrai nusi
pelnė, kad šia proga jį prisi
mintų ne tik draugai, bet ir pla
tesni mūsų visuomenės sluoks
niai.

Savo kilme Vladas Baltrušai
tis yra jurbarkietis. Tai vyras 
iš tų pačių Nemuno pakrančių, 
iš to paties seno miesto, kuris 
mūsų operos teatrui davė puikią 
puokštę solistų ir muzikų.

Nors gimusi Amerikoje, pagal 
tėvų kilmę Mariona Rakaus
kaitė yra jurbarkietė. Gal kas 
nežino, o kai kas gal jau ir pa
miršo, kad ji buvo iškili Lietu
vos Valst. Operos Teatro solis
tė, ypač pasižymėjusi savo su
dvasinta vaidyba. Vladui Baltru
šaičiui ji yra artima giminė - ji 
yra jo teta. Jurbarkiečiai yra bro 
liai Antanas, Stasys ir Stepas 
Sodeikai, visi buvę žymūs mu
sų operos teatro solistai. Jur
barkietis yra liet, mažosios sce
nos pionierius Ant. Šabaniaus 
kas, kurio balsas gana dažnai dar 
suskamba Amerikoj (ypač per 
mūsų radijo valandas iš gramo
fono plokštelių), bet jau senokai 
nutildytas Lietuvoj. Jurbarkie
tė yra ir buvo dramos teatro ak
torė Aleksandra Zdanavičiū
tė - Gustaitienė, dabar gy
venanti Bostone, šioj dailioj At
lanto pakrantėj. Kiek žinau, Vla
das Baltrušaitis nesijaustų pras
tai tokioj jurbarkiečių šeimy
noj...

Pradžios ir gimnazijos moks
lą ėjęs Jurbarke , apie 1930 m. 
VI. Baltrušaitis atvyko į Kauną ir 
įstojo konservatorijom Jaunystė, 
įgimti gabumai ir neeilinė ener
gija, kaip daugelį studentų, nešė 
Vladą per nedateklius, vargus ir 
darbus į toly spindintį žiburį - į 
svajonėse išaugintą tikslą. Nors 
čia pat, teatre, jis turėjo garsią 
tetą, bet nesikreipė į ją nei pro
tekcijų prašydamas, nei siūlo ga
lelio prairusiai kišenei užsiū
ti. Vladas Baltrušaitis, kaip de
ra Jurbarko žemaičiui, laužė mū
ro sienas į gyvenimą pats savo 
jėgom. Mokytojai netrukus pama-

Stasys Santvaras

tė jo gabumus ir talentą. Bet ir 
to jam dar buvo permaža. Paukš
tį jis pasiryžo turėti narve, bet 
ne palubėm lakstantį: Kauno kon
servatorijoj Vladas Baltrušaitis 
baigė dviejų specialybių klases 
- dainavimą (drauge su operos 
klase) ir chorvedybą. Palikęs 
savo Almą Mater, jis buvo rim
tam darbui pasiruošęs vyras.

Akis akin, nosis nosin mudu 
su VI. Baltrušaičiu susidūrėme 
Valst. Teatre, Kaune. Aš tada 
toj meno šventovėj jau buvau 
įleidęs šaknis, kaip tada mėg
davom sakyti - įsipilietinęs, o 
jis buvo naujokas, kaip zuikelis 
kartais bijąs ir savo šešėlio. 
Užkulisio koridoriai ir kamba
riai, plačios durys į sceną, erd
vūs teatro rūmai - nelengva juo
se jaunam žmogui apsiprasti. 
Aplink tave vaikšto milžinai, o 
tu jautiesi toks niekingai mažas! 
Daugumas jaunų aktorių tą kom
pleksą išgyvena, neaplenkė jisai 
ir Vlado Baltrušaičio. Aš, dar 
neseniai pats tuo menkybės jaus
mu gyvenęs, gal vienas pirmųjų 
teatre ištiesiau Vladui bičiulys
tės kupiną ranką. Ir tikrai jau
dinausi, ir tikrai drebėjau, kai 
jis dainavo Žermoną(Germont) 
savo debiutinį baritono vaidme
nį G. Verdi Traviatoj.

Vladas Baltrušaitis debiuto eg
zaminus puikiai išlaikė visais po
žiūriais - ir vokaliniu, ir muzi
kiniu, ir vaidybiniu. Berods, po 
to drauge praleidom smagų va
karą, lyg būtumėm abu rugių lau
ką kirtę. Draugystė užsimezgė 
nuoširdi, ilga ir patvari. Mūsų 
širdžių gelmėse ji ir dabar nė
ra užgesusi...

Debiutą įveikęs, Vladas Balt
rušaitis netrukus buvo įjungtas 
į platesnį operos teatro reper
tuarą. Kaune jis dainavo visą ei
lę didesnių ir mažesnių operinių 
vaidmenų. Originalus, su didelio 
talento polėkiu buvo jo sukurtas 
kiaulių augintojas J. St'rauss’o 
Čigonų barone. Vatinėm storu
lėm didžiai pastorintas, VI. Bal
trušaitis kaito ir prakaitavo, bet 
puikiai savo vaidmenį dainavo ir 
vaidino. Tikru operinio aktoriaus 
talentu spindėjo VI. Baltrušaičio 
Gianni Schicchi (Skikki). G. Puc- 
cini kariškos operos personažas. 
Jo asmeny darniai vienas kitą 
papildė pagrindiniai operos so
listo kūrybiniai pradai - daina
vimas, muzikalumas ir vaidyba.

Ilgainiui Operos Teatre buvo 
susidaręs artimų bičiulių būrys, 
į kurį įėjo dirigentas Vyt. Mari- 
jošius, koncertmeisteris St. Gai- 
levičius, solistai Ant. Kučingis, 
St. Sodeika ir aš, šių eilučių ra
šytojas! Netrukus mūsų"gengėn" 
įsijungė ir Vladas Baltrušaitis. 
Po spektaklių ar šiaip laisvais 
vakarais mes rinkdavomės tai 
vienur, tai kitur, bet dažniausia 
Donelaičio gatvėj, pas VI. Bal
trušaitį. Kol gyvas esi, negali

(Nukelta į 2 psl.)
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PASVEIKINIMAS VLADUI BALTRUŠAIČIUI
(Atkelta iš 1 psl.) 

žmogus tų valandų pamiršti. Mes 
ne tik linksminomės, bet ir dis
putus vedėm, ir visokias kultū
rinio gyvenimo problemas spren
dėm, ir kartais, matyt, neturė
dami kur jaunos energijos dėti, 
net su nenaudėlių polinkiais ne- 
pajėgdavom prasilenkti: naktį iš
ėję laukan, nuo šaligatvių gatvėn 
nukeliavom spaudos kioskus... 
Tam darbui ypač tiko galingi VI. 
Baltrušaičio pečiai... Žinoma, 
niekad tų kioskų nesam nei su
griovę, nei sužeidę, o tik iš vie
nos vietos perkėlę į kitą.

Mūsų gatvė buvo ypač darni 
pirmosios bolševikų okupacijos 
metu. Po kaž kurio operos spek
taklio vėl visi susirinkom pas 
VI. Baltrušaitį. Tai buvo Vasa
rio 16 d. Vėlus vakaras. Paėmę 
taures, patys pakilom ir, kiek 
mūsų gerklės nešė, pagiedojom 
Tautos himną. Galit įsivaizduo
ti, tas giedojimas buvo girdimas 
ne tik visam name, bet iš ana
pus langų. Mes verkėm, bet nei 
paties velnio nebijo jom. O vel
nias, kaip neužilgo paaiškėjo, bu
vo tuose pačiuose namuose, pri
sidengęs slapto NKVD skyriaus 
kauke ir įsikūręs dideliam bute po 
Baltrušaičio grindim... Pažinę 
bolševikinio siaubo nagus, vėliau 
nejuokais galėjom tarti: "kokie 
neišmanėliai vaikai mes esam, 
Mama!..."

Vladas Baltrušaitis 1942m. sa
vo valia iš Kauno persikėlė į nau
jai įsteigtą Vilniaus Operos Te
atrą. Tai buvo karo metas, pa
vojų ir visokių nedateklių laikai. 
Nepaisydamas sąlygų, Vladas 
Baltrušaitis Vilniuje į darbą ki
bo visa jauna energija ir idea
lizmu, kurio iki šių dienų jis 
dar nepraranda. Vilniaus Ope
ros Teatre jis įveikė net tokį 
sunkų vaidmenį, kaip G. Verdi 
Rigoletto. Deja, minimo teatro 
scenoj man savo bičiulio neteko 
matyti, nes aš likau Kaune ir iš 
operos perbėgau į dramą. Tačiau 
gerai žinau, kad Vilnius tuojau 
VI. Baltrušaitį pamilo ir jo ta
lentais gėrėjosi.

Nenorėdami daugiau bolševikų 
nelaisvėj dusti, 1944 m. palikom 
mylimą Lietuvą ir atsidūrėm Vo
kietijoj. Kurį laiką Baltrušaičio 
ir mano šeimos gyveno Buek-

Vlado Baltrušaičio šeima: iš kairės žmona Elena, sūnus Putinas, 
duktė Karilė ir pats Vladas Baltrušaitis.

lertaly prie Badeno, o tuoj po 
karo susitikom Tuebingene. Čia 
VI. Baltrušaitis buvo suorgani
zavęs didelį chorą, vyrų balsų 
oktetą ir su jais apskraidė pla
čias pietų Vokietijos sritis. Su
siorganizavus operos kolektyvui 
Detmolde, VI. Baltrušaitis su 
šeima išvažiavo ten ir dalyvavo 
G. Rossini Sevilijos kirpėjo pas
tatyme. Kaip žinia, su šia opera 
mūsų operos solistai aplankė be
veik visas didžiąsias liet, stovyk
las Vokietijoj. VI. Baltrušaitis 
tame pastatyme dainavo pagrin
dinį Figaro vaidmenį.

JAV VI. Baltrušaitis pažįsta 
nuo Pacifiko ligi Atlanto. Kurį 
laiką jis dirbo Los Angeles mies 
te Kalifornijoj, vėliau Chicagoj, 
III., o šiuo metu yra Apreiškimo 
parapijos vargonininkas Brook- 
lyne, N.Y.

Giliausi muzikinės veiklos 
pėdsakai, kuriuos VI. Baltrušai
tis šioj šaly paliko, yra Chica
goj. Ten, greta vargonininko pa
reigų, dirbdamas su Vyčių Vyrų 
choru, jis buvo iniciatorius to 
drąsaus ir didžiulio sumanymo, 
kurį dabar vadinam Lietuvių Ope 
ra Chicagoj ir kuriuo didžiuoja
mės visoj Amerikoj. Dirbdamas 
•planingai ir su dideliu atsidėji
mu, VI. Baltrušaitis vyrų chorą 
perkėlė per klasikų, romantikų 
ir naujųjų kompozitorių kūrybą,

o paskui, kai jau jam atrodė, kad 
vyrai pajėgūs ir sudėtingus vei
kalus padainuoti, kibo į G. Ver
dį op. Rigoletto pastatymą, pats 
dainuodamas pagrindinį vaidme
nį. Matyt, sėkla buvo berta lai
ku ir į derlingą dirvą, nes Lie
tuvių Opera Chicagoj, nors ir 
vieną veikalą per metus pasta
tydama, tebėra gyva jau keleri 
metai. Jos didžiausias nuopel
nas ir laimėjimas - jaunųjų ope
ros solistų ugdymas, kurie, ką 
gali žinoti, gal ir labai pra
vers savajam tautiniam operos 
teatrui... VI. Baltrušaitis Chi
cagos liet, operos teatro pa- 
matuosna padėjo kertinius ak
menis.

Vladas Baltrušaitis yra dide
lio talento muzikas, nepalaužia
mos valios ir didelės energijos 
vyras. Drauge su tuo jis yra 
ištikimas, jautrus draugas ir jo
kių vėtrų nepalenkiamas lietuvis 
patriotas. Tuo keliu Baltrušai
čiai veda savo dukterį Karilę 
ir sūnų Putiną.

Penkiasdešimtmečio proga 
jam siunčimas pasveikinimas te
gali būti tik giliai nuoširdus lin
kėjimas:

Mielas Vladai, kaip ažuols 
drūts prie Nemunėlio , skam
bėk ir plazdėk lietuvių muziki
nio gyvenimo baruose dar ilgus, 
ilgus metus!...

Vis dėl tos...
(Atkelta iš 1 psl.) 

tos turi tarp savęs rasti 
daugiau kalbos.

Tačiau tai, suprantama, 
nėra lengva. Ir man atrodo, 
kad Kennedy kalba apie At
lanto sąjunga yra realesnė 
negu Hooverio apie 40 kraš
tų, jau dabar susirišusiom 
savitarpio gynimo sutarti
mis tarybą. Tai dėl to, kad 
Atlanto sąjungos eventua
lūs partneriai — Vakarų 
Europa, JAV, Kanada — 
turi maždaug tokias pat pa
žiūras Į savo gyvenimo ir 
idealaus gyvenimo lygpTuo 
tarpu tarp tų 40 valstybių 
rasime daug, kurios dar 
nėra pasiekusios pakanka
mo politinio, kultūrinio ir 
ūkinio lygio, pvz. Persija, 
Pietų Amerikos ar naujos 
Afrikos valstybės. Stipri 
Atlanto sąjunga leistų ir 
tokiom valstybėm ramiai 
persirgti be komunistų Įsi
kišimo (ir evantualaus įsi
galėjimo) savo 'vaikiškas’ 
ligas.

Koks kelias būtų pasi
rinktas (Atlanto ar 40 kraš
tų), jis vis tiek reikštų ne
mažą pažangą, palyginus 
su dabartine chaotiška pa
dėtimi. Blogiau, kad tai dar 
nėra visuotina amerikiečių 
pažiūra ir dar yra nema
žai tokių, kurie tiki Į gali
ma nuoširdų bendradarbia
vimą su komunistais, tokių, 
kurie nenori pasimokyti iš 
istorijos, bet nori ją patys 
dar kartą pergyventi su vi
somis jos klaidomis ir visu 
siaubu.

❖

H o o veriui prisi m i n us 
„Europos koncertą’’ reikia 
pastebėti, kad tą syk taiką 
tam kontinentui išlaikiusios 
valstybes nebuvo visai švel
nios savo pavaldiniams. Ru
sija ir Austro-Vengrija bu
vo tautų kalėjimai, D. Bri
tanija ir Prancūzija skriau
dė kolonialinius kraštus. 
Likimo ironija norėjo, kad 
tautos, kurios tam 'koncer
tui’ subirėjus atgavo tauti
nę nepriklausomybę, neil
gai ja tesidžiaugė.

"Lituanus” atliekamas dar
bas yra ypatingai svarbus ir 
remtinas, jis yra vienintelis to
kios rūšies leidinys lietuviuose, 
mes turėtume dėti visas pastan
gas pakelti jo tiražą iki 10,000 
(dabar išleidžiama 6,200).

Iki šiol lietuviai Naujoje Ze
landijoje, įskaitant dabartinę rink 
liavą, išviso yra pasiuntę 62 NZ 
svarus. Raginame gausesnes lie
tuvių kolonijas pasekti mūsų pa
vyzdžiu. "Lituanus" yra mūsų vi
sų reikalas.

Aukojo: Aucklando Lietuvių 
Apylinkės valdyba, M. Cibulskis, 
V. Gerulaitis, B. Grigaliūnienė, 
A. Kontvainis, S.B. Kripai, E. 
Liutikienė, N. Liutikaitė, J. Liu
tikas, M. Malskaitienė, A. Mit- 
kevičius, O. MilikeviČiūtė, M. 
Palubinskas, S. Paplauskas, J. 
H. Pečiulaičiai, D. Pečiulaitytė, 
E. Petraškienė, A. Pinkus, G. 
Procuta, W. Reinartas, R. Rau
don, A. Varkalis, A. Atkočaitis, 
J. Cibulskis, A. Kaminskienė, 
A. Medžiausis, J. Pečiulaitis, E. 
Stacevičienė, V. Soračkaitė ir J. 
Ziginskas. Aukų rinkėjai G. Pro
cuta ir D. Pečiulaitytė.

MAIRONIO MINĖJIMAS

Prieš paskutinį liepos sekma
dienį Aucklando lietuviai buvo 
susirinkę į Listono salę prisi
minti didįjį Lietuvos poetą - Mai
ronį. Kruopščiai parengtą pas
kaitą - Maironis tautinio atgi
mimo pranašas, skaitė Aucklan
do lietuvių apylinkės pirm. Č. 
Liutikas. Paskaitininkas nesiri- 
bojo vien tik Maironio įtaka mū
sų tautiniame prisikėlime, bet 
išryškino Maironį kaip didį po
etą, jautrų lietuvį ir taurų dva
sininką. Be abejo šie pagrindi
niai Maironio bruožai glaudžiai 
susilieję kaip tik ir sudaro jo ne
išdildomą įtaką lietuvių tautai. 
Paskaiton įpinta Maironio poezi
jos kūriniai, paskaityti buvusio 
Lietuvos Valstybės Teatro akto
riaus Petro Šimkaus. Po paskai
tos sekė kavutė, dalyvavo didės-
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nė dalis mieste gyvenančių lie
tuvių. Minėjimą surengė Auck
lando Lietuvių Apylinkės Valdy
ba.

(P)
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KAS DIRVOS NESKAITO

- DAUG NUSTOJA!

* VAK. VOKIETIJA DARO VIS
KĄ, kad padidinus ekonominę pa
ramą naujai atsikūrusioms Afri
kos valstybėms. Kartu siekiama 
tų valstybių vyriausybes atkal
bėti nuo pripažinimo Rytų Vokie
tijos režimo.

so tight, so right, and oh,so re/dshing!

Premium qualfty ahvays, 
popular priGes everywherel

The Stroh Brewery Co„ Detroit 26, Michigan

AMERICA’S OHLY FIRE-BREWED BEER

NAUJOJI ZELANDIJA
BAIGTAS "LITUANUS" VAJUS 
AUCKLANDE

Prieš dvi savaites Aucklan
de, Naujoje Zelandijoje pasibai
gė lietuvių studentų ir jaunimo 
vardu paskelbtas "Lituanus" žur
nalui padėti vajus. Apsiribota 
Aucklando miestu ir apylinke, kur 
gyvena apie 80 lietuvių (įskaitant 
vaikus). Per kelias savaites iš 
šios saujelės lietuvių surinkta 
27 NZ svarai, tai palyginant di
delė suma. Mūsų žmonės buvo 
ypatingai duosnūs, keliose šei
mose aukojo kuone visi šeimos 
nariai atskirai. Surinkti pinigai 
75 dolerių čekyje pasiųsti "Li
tuanus" žurnalui.

Mes esame labai dėkingi auko
jusiems už jų duosnumą. Šie pi
nigai padės "Lituanus" žurnalui 
reprezentuoti ir plėsti Lietuvos 
laisvinimo reikalus ir lietuvių 
kultūrą anglu kalbą vartojan- 
čiame pasaulyje.

MOKAME

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PAS MUS!

MOKAME UŽ BONU 
TAUPMENAS

Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės 
valdžios agentūrą.

KAS DU MĖNESIUS DUODAMOS VIS NAUJOS
DOVANOS TAUPYTOJOMS

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

-1447 So. 49th Court, Cicero 50, III. Tol.
JUOZAS F. GRIBAUSKAS,

sekretorius
Blshop 2-1397

MUTUAL FEDERAL DENDROVĖS
REKORDAS...

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

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

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

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the United Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.
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LIETUVA IR MOZAMBIKAS
Mozambikas (Mozanbique), tai Portugalijos kolonija 

Afrikoje, Madagaskaro salos kaimynystėje. Kraštas tu
rįs virš 5 mil. gyventojų. Turtingas žemės turtais: auk
su, uranu, grafitu, asbestu ir anglimi. Kraštas patogus 
prekybai gausiais uostais. Bet — tai sena ir turtinga 
Portugalijos kolonija.

Tos kolonijos klausimas šiomis dienomis iškilo JTO 
specialiame kolonijalizmui tirti komitete. Komiteto su
rinktais duomenimis "Mozambiko gyventojams yra drau
džiamos pagrindinės teisės ir laisvės", "plačiai praktikuo
jama rasinė diskriminacija" ir "Mozambiko ūkinis gyve
nimas bazuojasi priverstinu darbu".

Komitetas nutarė siūlyti, kad Portugalijai būtų tai
komos sankcijos.

* * *
Spaudimas į Portugaliją, kad ji išlaisvintų savo turi

mas kolonijas vyksta ne nuo šiandien. Angolos klausimas 
dar neišspręstas, Goa (Indijoje) klausimas buvo išspręs
tas trumpai — drūtai — pacifistui Nehru pasiėmus tą 
koloniją karinės akcijos pagalba . •.

Kolonijalizmas nyksta. Nyksta jis kolonijalinėms 
valstybėms savo gera valia suteikiant laisvę kolonijų gy
ventojams, nyksta jis palaipsniui ir todėl, kad tautų lais
vės ir žmogaus teisių principai buvo pabrėžti JTO char- 
toje.

Bet mes gerai žinome, kad' JTO charta, bent šiuo 
metu, yra veiksminga tiek, kiek ją stengiasi įgyvendinti 
tos valstybės, kurioms tos chartos principai nebuvo nau
jiena dar jai negimus.

* *
Klausimas kyla, kai svarstomas tos chartos visuoti

numo pobūdis. Klausimas kyla, kai žmogaus teisių pro
blema iškyla jo visuotinumo plotmėje ir kai susiduriama 
su paskirų valstybių "vidaus reikalų" siena.

Nesikišimas į nepriklausomos valstybės vidaus rei
kalus yra klauzulė, kuri perkerta chartą pusiau tam tikra 
"Berlyno siena".

Sovietinio kolonijalizmo klausimas, aišku, susiduria 
ir susidurs su ta klauzule-

* * *
Kokios "chartos" principais vadovavosi Sov. Sąjun

gos vyriausybės vardu kalbėdamas užsienių reikalų mi- 
nisteris Molotovas, kai jis Lietuvos "liaudies vyriausy
bės" atstovui prof. V. Krėvei-Mickevičiui ciniškai pareiš
kė:

— "Darykite ką norite, pažadėkite liaudžiai ką jūs 
išmanote ir kas jums patinka, bet turite Lietuvą prijungti 
prie Sovietų Sąjungos”. (Lietuva Tironų Pančiuose, 76 
psl.).

Tai iš žmonijos istorijos neišbraukiami ir atsimin- 
tini žodžiai vyriausybės atstovo. Tos vyriausybės, kuri 
padėjo parašą po JTO charta.

Neatsižvelgiant į tai, ilgose konferencijose norima 
atsiekti ir išgauti naujų parašų iš tos vyriausybės, kuri, 
JTO chartai tebesant galioje, skelia Berlyną pusiau mū
rine siena, turi pagrobusi ir kolonizavusi didesnę dalį Eu
ropos, Azijos ir įkėlusi koją į Amerikos žemyną.

Bet — tuo tarpu kalta tik Portugalija ... f j. č.)
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j1 Spaudoje ' 
| Ipasidairius

ALT PAKRIKDYMAS...

Rašydama apie paskutinį ALT 
Vykdomojo Komiteto posėdį, įvy
kusį rugp. 3 d., SANDARA nuo
gąstauja, kad "dviem grupėm pa
tiekus ultimatumą", po kurio vyk
domasis komitetas tapo likviduo
tas", administracija dabar padi
dinus "du ir pusę kartų" (išrin
kus valdybą iš 11 asmenų) - 

"bent kokie tarimai naujoje 
tvarkoje bus sunkiai atsiekiami, 
o jų vykdymas žymiai sulėtės."

Tokiomis pranašytėmis užsi
ėmusi Sandara, buv. Vykd. Ko
mitetui nekrologą rašydama, 
pastebi, kad

"paskutinis jo (vykd. p-to) su
sirinkimas buvo trumpas ir kiek 
prislėgtas. Greitomis atlikę ke? 
lėtą formalių dalykų, komiteto 
nariai išsiskirstė".

Sandara, aptarusi ALT nuo
pelnus, stengiantis "visomis 
įmanomomis priemonėmis pa
gelbėt Lietuvai atgauti savo lais

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE APLANKYKITE
MI D W E S T MAISTO IR LIKERIŲ 

KRAUTUVĘ
2515 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-1731
Savininkai: J.Janušaitis ir J. Mažeika

PARAMA
ČIA GĖRIMUS P1RKSITE TIKRAI

German Brandy.................
j Kron-Brannvin Aquavit. .. 
! Dujardin German Brandy 
! Old American Wiskey Full

vę", vėl kaltina "bendruomeni- 
ninkus", kurių "pakartotini puo
limai iŠ visų pusių ir neseniai 
įvykdintas perversmas ALT vi
duje, daug, daug pakenkė tarybos 
veiklai.

Kad padėtis dar labiau nepa- 
blogėtų, visiems tarybos patrio
tams ir nuoširdiems laisvinimo 
darbo rėmėjams reiktų subrus- 
ti ir apsaugoti Amerikos Lietuvių 
Tarybą nuo galutino pakrikdy- 
mo."

Į tokį pesimizmą atsiliepdamos 
NAUJIENOS (rugp.lld.) rašo, kad 
"Sandaros" nupieštuose vaizduo
se perdaug tamsių dažų.

"Tiesa, buvo gana aštrių gin
čų komisijose, bet ‘ultimatumų’ 
nebuvo, ir nebuvo vienos pusės 
kapituliacijos prieš antrąją pusę. 
L. B-nės žmonės į suvažiavimo 
eigą nesikišo.

Pasibaigė suvažiavimas gero-, 
je net draugingoje nuotaikoje. At
sakingieji visų grupių atstovai,, 
prieš išsiskirstant, davė žodį 
dirbti toliau sutartinai ir vengti 
viso, kas galėtų pakenkti ALT 
veiklos vieningumui.

Mes manome, kad tie pareiš
kimai buvo nenuoširdūs. Dirbant 
bendrą darbą, yra geriau vie
niems kitiems pasitikėti, o ne kits 
kitą įtarinėti." -

.. 5th $4.79

. 5th $3.98

. 5th $5.29
Qu. $3.98
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Amerikos Lietuvių Tarybos praeito pilnaties suvažiavimo dalis. Sėdi iš kairės: S. Gegužis, E. Deve- 
nienė, dr. S. Biežis kalba suvažiavimui, dr. M. Devenis, A. Trečiokas, T. Blinstrubas, tolimame kam
pe M. Vaidyla, dr. P. Grigaitis. Šiapus stalo: J. Bačiūnas, J. Jurkūnas ir kt.

V. Noreikos nuotrauka

KAIP BUVO KOVOJAMA DĖL LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS *_±_**°^

3. Amerika ilgai delsė pripažinti Lietuvą...
Sausio 14: Lietuvos socialde

mokratams atsiuntus atsišauki
mą Amerikos lietuviams soci
alistams remti Lietuvos valsty
bę, "Naujienos" paskelbė tebe
silaikysią kokio tai nusistatymo, 
kad "Lietuvai reikia apsispręs
ti"... (likti Rusijos globoje?)

Sausio 14, metiniame Lietu
vos Atstatymo Bendrovės suva
žiavime paskelbta, kad lietu
viams parduota 45,000 akcijų, su
kelta $690,560 kapitalo. Direkto
riai išrinkti: R. Karuža, M. Bu
činskas, J. Strimaitis, kun. P. 
Gudaitis, adv. J. S. Lopatto, V. 
K. Račkauskas, A.B. Strimaitis, 
A.S. Trečiokas ir P.J. Žiūrys. 
(Šią bendrovę įsteigė 1917 me
tais katalikų ir tautininkų veikė
jų suvažiavime Brooklyne, pelno 
tikslu, prekiaujant su. Lietuva. 
Pirmutiniai direktoriai buvo: J. 
Vasiliauskas, Dr. J. Šliupas, kun. 
Matulaitis, R. Karuža, kun. F. 
Kemėšis, J.O. Sirvydas, A. Stan
kevičius, kun. Ambotas, J. Lu
koševičius, Dr. Bacevičius, M. 
Bučinskas ir Valiukonis. Kadan
gi L.A. Bendrovė atiteko tauti
ninkų vadovybei, vėliau katalikai 
įsteigė savo, Amerikos Lietuvos 
Pramonės B-vę, irgi surinko ke
lis šimtus tūkstančių dolerių. Gre 
ta jų, sekė eilė virš 10 kitų viso
kiausių bendrovių, kurios visos 
paėmė lietuvių pinigų ne vieną 
milijoną dolerių. Net nuostabu iš 
kur tais laikais mūsų išeiviai tu
rėjo tiek pinigų verslo bendro
vėms ir aukoti viskam, kas tik 
buvo reklamuojama Lietuvos 
vardu.)

Sausio 14 katalikų spauda pra
dėjo neigti Lietuvos Finansinę 
Misiją, kad ji neturinti "aiškių 
įgaliojimų". Sakė, su misija ne- 
siskaitysią, reikalus su Lietuva 
atliksią per savo Tautos Fondo 
valdybą.

Katalikų spauda paskelbė iš 
Europos grįžusio adv. Mastausko 
gandus, būk tai inž. Norus (de
leguotas į Versalio konferenciją 
anksčiau) remiąs Kolčaką ir per
kąs sau dvarus...

Vasario 4 d. socialistai spau
doje pareiškė, kad jie Lietuvos 
Laisvės Paskolos nerems.

PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
Chianti Import. Wine 
Bordeaux French Wine 
Zeller Schwarze Katz 
Ambasador Vermouth

Vasario 18 paskelbtas prane
šimas iš Lietuvos, kad Jonas Vi
leišis paskirtas generaliniu Lie
tuvos atstovu Amerikoje.

Kovo 3 d. Lietuvos Misija įtei
kė valst. departamento sekreto
riui Lansingui (Wilsono admin.) 
memorandumą, raginantį pripa
žinti Lietuvą. Lansingo atsaky
mas apie nusistatymą "nedalinti 
Rusiją" sukėlė lietuvių protestus.

Kovo 22 d. senatorius King įne
šė rezoliuciją už pripažinimą 
Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Uk
rainos.

Už poros dienų Jonas Vileišis 
vėl įteikė Valst. Departamentui 
memorandumą su Lietuvos isto
riniais daviniais ir žemėlapiais, 
prašant padaryti pripažinimo 
sprendimą.

Raginant visuomenę remti Lie
tuvos gynimą, greta aukųkitiems 
fondams, Lietuvos Finansinei 
Misijai pasiųsta apie $6000.

Kovo 31 d. pasirodė spaudoje 
žinios, kad, nors katalikai ofi
cialiai remia Lietuvos Laisvės 
Paskolą, privačiai yra nutarę 
jos neremti. Kun. Bučio reda
guojamas "Draugas" pradėjo va
dinti mjr. P. Zadeikį "maišti
ninku".

Balandžio 3 paskyrus Valst. 
Departamento sekretorium Col- 
by, atstovas Vileišis įteikė nau
ją memorandumą Lietuvos pri
pažinimo klausimu. Bet vėl at
sakymas buvo paremtas "neda
lomos Rusijos" pasiteisinimu.

Gegužės 12 Liet. Kat. Federa
cijos paskelbtoje rezoliucijoje 
Finansinė Misija.buvo skundžia
ma Lietuvos valdžiai, kad "demo
ralizuoja vyčius ir federa
ciją" (??)

Birželio 23 socialistai pasis
kelbė surinkę Lietuvos Šelpimo 
Fondui (nuo 1914 metų) $37,660 
(nepriklausomybės fondo jie ne
pripažino. Šelpimo aukas skirs
tė saviems, nepaskelbė kiek pa
siuntė karo nukentėjusiems šelp
ti).

Liepos 28 d. spaudoje paaiš
kėjo dvi didelės kovos: 1) mū
sų komunistų persekiojimas dar
bininkų už pirkimą Lietuvos 
Laisvės Paskolos bonų, 2) kata

Qu. $0.98
5th $0.98
5th $1.29
5th $0.98 

likai smarkiai išėjo prieš Lietu
vos atstovybę, jai paklausus, kur 
Tautos Fondas padėjo $414,300 
Lietuvos vardu surinktų aukų.

Rugp. 25 Lietuvių, latvių, es
tų ir ukrainiečių sąjungos komi
tetas įteikė prezidentui Wilso- 
mui rezoliuciją protestuojant 
prieš laikymąsi "nedalomos Ru
sijos" nusistatymo (kada jau Ru
sija buvo pripažinus Lietuvą ir 
pasirašius sutartį) ir vėl ragin
ta suteikti de jure pripažinimą.

Rugp. 28, Finansinė Misija pa
tiekė sumanymą įsteigti Valsty
binį Amerikos Lietuvių Iždą Lie
tuvai remti. Tautininkai parėmė, 
kitos srovės prieš tai sukilo. 
Vileišis buvo skundžiamas JAV 
vyriausybei už tokio fondo stei
gimą, bet vyriausybė nekliudė. 
"Darbininkas" reikalavo, kad 
Lietuva atsiimtų "savo šitą Mi
siją."

Rūgs. 3, Tautinės Tarybos de
legacija įteikė kongresmanui 
Chandleriui rezoliuciją prašant 
raginti vyriausybę pripažinti 
Lietuvą ir sulaikyti lenkų pul
dinėjimą Lietuvos.

Rūgs. 15, atstovas Vileišis su
kvietė Washingtone virš 100 vei
kėjų protesto pareiškimui prieš 
lenkų puolimą Lietuvos ir reika
lauti, kad prezidentas Wilson at
kreiptų dėmesį į Lietuvos pripa
žinimo reikalą. Prezidentas buvo 
susirgęs, delegacijos nepriėmė, 
o Valst. Departamento sekreto
rius, laikydamasis senos poli
tikos, atsisakė rezoliuciją pri
imti.

Spalio 6 d., New Yorke suva
žiavę katalikų veikėjai pareiš
kė boikotą Valstybiniam Fondui, 
nutarė neremti organizuojamos 
Lietuvos Piliečių Sąjungos, ir 
skaityti neteisėtu pinigų siuntimą 
Lietuvos gynimui per Lietuvos 
Misiją. Katalikai buvo nusista
tę, kad viskas turi eiti per jų 
Tautos Fondą, jokių kitų orga
nizacijų nepripažįstant.

Kun. Bučio redaguojamas 
"Draugas" paskelbė JAV vyriau 
sybei prieš Joną Vileišį skundą 
už Lietuvos Valstybinio Iždo stei
gimą...

Spalio 11, atėjus žiniai apie Su
valkų sutarties sulaužymą ir Že
ligovskio užgrobimą Vilniaus/ie- 
tuvių apgyventuose miestuose 
prasidėjo trukšmingi protestai ir 
aukų planavimas Lietuvos ginimo 
reikalaums. Nuo to laiko lietuviai 
kasmet rengė Vilniaus užgrobimo 
sukakties protestus, panašiai 
kaip dabar minima birželio 14-ta.

Gruodžio 8 spaudoje paskelbta, 
kad Lietuvos ginimo komitetui 
per Finansinę Misiją suplaukė 
$16,400 aukų.

Gruodžio 15 kun. J. Žilius, Fin. 
Misijos sekretorius, paskelbė 
apie visuomenės suaukotų $19,000 
pasiuntimą Lietuvos šauliams, gi 
Brooklyno Lietuvos Piliečių ko
mitetas surinko dar $3,600.

Clevelando masiniame susi
rinkime Lietuvos Ginklų Fondui 
surinkta $ 4,019. (Šiame susirin
kime žinomas dainininkas Jonas 
Butėnas, tada vadovavęs Cleve-
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ŠYPSENOS
***

TEISĖJAS klausia moters, 
prašančios skyrybų:

- Ar jūs gerai pagalvojote 
ko norite? Po dvidešimt pen- 
kerių metų’ vedybinio gyveni
mo prašant skyrybų reiktų ge
rai pagalvoti!

- Aš jau dvidešimt penke
rius metus galvojau!...

•
DANTŲ gydytojas Pranaitis 

atšventė penkiasdešimt metų 
amžiaus sukaktį. Kitą rytą 
prie pusryčių stalo pasirodė 
su skaudančia galva.

- Atrodo, kad vakar dau
giau išgėriau negu įprasta,- 
skundžiasi žmonai.

- Taip, - atsiduso žmona.- 
Užtenka tik pasižiūrėti į pia
niną. Tu išrovei'visus juoduo
sius klavišus...

•
SKOTAS MacPearson, neno

rėdamas mokėti mokesčių, 
emigravo į Kanadą, bet pagy
venęs trejus metus ir išsiil
gęs gimtojo krašto grįžo na
mo.

Stoty jo laukė trys broliai, 
kurių MacPearson iš pradžių 
nepažino. Visi jie turėjo di
deles barzdas.

- Kas atsitiko, kad jūs už
siauginote barzdas?

- Tu išvykdamas į Kanadą 
pasiėmei mūsų bendrą skus
tuvą...

•
ŽYDAS meldžiasi: 

“Viešpatie! Kas Jums yra 
100,000 metų?

- Viena minutė.
- Viešpatie! Kas Jums yra 

100,000 dolerių?
- Vienas doleris.
- O, Viešpatie, duokit man 

vieną dolerį!
- Gerai, bet... palauk vieną 

minutę.

•
TĖVAS klausia dukters:
- Kas buvo tas jaunikaitis, 

kuris tave vakar bučiavo?
- Kurią valandą, tėveli?

UŽMIRŠTAS LIETUVIS MOKS
LININKAS

Pulk. Vladas Braziulis, labai 
išsamiai atvaizduoja įvykių rai
dą teatrų, operų, konferencijų 
suvažiavimų ir t.t. Jo buvo la
bai vaizdžiai atpasakota lietuvių 
teatro darbai ir rūpesčiai Petra
pilyje. Visos temos patrauklios 
nenuobodžios, lengvos skaityti. 
Laukiama kada p. Braziulis pa
sisakys apie savo giminaitį prof. 
Jeronimą Mališauską, kilusį iš 
Dūlių km. Daugailių v. Turimo
mis žiniomis, prof. Mališauskas 
ruošėsi, prasidėjus Rusijoje re
voliucijai ,vykti į,Lietuvą, bet be 
sipakuojant mokslo knygas buvo 
bolševikų suimtas ir sušaudytas. 
Būtų gera apie šį mokslininką su
žinoti daugiau žinių.

Pr. T.
Detroit

landė lietuvių bolševikų chorui, 
atėjęs su gauja raudonųjų, suriko 
visoje salėje: "Atiduokit mums 
tuos ginklus, mes jums parody
sim kokios Lietuvos norim!... 
Už kelių metų jis, betgi, buvo 
priimtas į Lietuvos valstybinę 
operą. Jis Lietuvoje neliko, grį
žo į JAV.)

"Darbininko" Nr. 142 buvo iš
spausdintas peticijos pavyzdys, 
kuria Amerikos lietuviai buvo' 
raginami reikalauti Lietuvos vy
riausybės fkad ji panaikintų šau
lių organizaciją.

(Bus daugiau)

• Laisves Kovų Dainos*, 
LNF išleistos knygos visais 
reikalais kreiptis į E. če» 
kienę, LNF pirm., 87-80 96 
St., Woodhaven 21, N. Y.
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JAUNIMO PARENGIMAS LIETUVIŠKAM DARBUI
Čia dedame A. Maželio 

straipsnį, atspausdintą J. J. 
Bačiūno leidžiamoje knygoje 
"Blezdingėlės prie Torren- 
so" (Lietuvių įsikūrimas 
Pietų Australijoje 1947-1962) 
Redagavo Pulgis Andriušis 
ir Vladas Radzevičius.

Knyga jaubaigta spausdin
ti Vilties spaustuvėje. "Blez
dingėlės prie Torrenso" - 
knyga, kurioje Australijos 
lietuviai patiekia savo kultū
rinius polėkius ir visuome
ninius užsimojimus. Arčiau 
su šia vertinga ir gražiai 
išleista ir suredaguota kny
ga skaitytojus supažindinsi
me vėliau.

I. PRIEŠMOKYKLINIS
... Vytukas įsiveržia su gat

vės vėjais kambarin:
- Papa, daš mnie pjatačiok 

na siemečki?
- Tėvas nė nežvilgteri.
Vytukas tuoj susigriebia ne

tinkamai pradėjęs. Čia juk ne 
Seriožka, jo gatvinių žaidynių 
partneris, kuris dabar kieme ne
kantriai laukia "siemečkų" gro
bio, bet jo tėtis, kuris taip ir 
liks kurčias ir nepajudinamas, 
kol Vytukas, atvėsęs nuo žaidi
mo įkarščio, nepratars lietu
viškai:

- Tėte, gal duotum man pen
ketą kapeikų saulėgrąžoms. -

Tai mažytis dažnas epizodas 
iš mūsų tautiečių Pirmojo Pa
saulinio karo pabėgėlių ("biežen 
cų") gyvenimo kur nors Rusijos 
gelmėse - Tūloj, Orle (Oriole) 
ar Varoneže - 1915-1918 metais. 
Visa tai dabar jau skendi bene 
pusės šimtmečio gilumo užmarš 
tyje. Metams plaukiant, baigėsi 
karas, atėjo Vasario Šešiolikto
ji su Nepriklausomybe. Mūsų Vy
tukas grįžo Tėvynėn, užaugo, su
brendo, pamiršo Seriožką ir jo 
rusišką kalbą, išdrebėjo Antrojo 
Pasaulinio karo siaubus, ir isto
rija vėl pasikartojo: šiandieną 
Vytukas - jau žilsvas tėtė - ir 
vėl pabėgėlis (dabar ne rusiškas 
"biežencas", bet vakarietiškas 
displaced per son, newcomer, 
tremtinys, emigrantas etc.) ga
lėjęs daug pasimokyti iš istori
jos pasikartojimų ir įsigyti-pa
tyrimo išsivietinimo reikaluose.

Dabartinis išsivietinimas, ži
noma, kaikuo skirsis nuo ano ru
siškojo, tačiau vienas storas 
bruožas bus abiems bendras: tai 
nuolatinė nutautėjimo grėsmė, 
jaunajai kartai ankstyvosios vai
kystės metais praradus gimtąją 
kalbą. Todėl ir dabar, prabėgus 
pusčimčiui metų, "siemečkų" 
epizodas tebesikartoja įvairiais 
varijantais ir taip pat todėl ši 
scena nesunkiai duotųsi restau
ruojama bei perkeliama į mūsų 
dienas. Suprantama, reikėtų tru
putį pakeisti dekoracijas, buta
foriją ir personažų grimą. Iš ru
siškojo Voronežo ar Oriolo 
veiksmą perkelsim į anglosak
siškus Chicago, Sydney ar Ade
laide primiesčius. Šviesaus su- 
sipratėlio tėtės vaidmuo atiteks 
buvusiam Voronežo Vytukui, ku

ris dabar, kaip žinome, pats jau 
yra žilsterėjęs tėtė, septynme
čio Vytuko tėvas, nuosavo namo 
su garažu, automobilio, 14 cu.fr. 
šaldytuvo, 24" televizijos priim
tuvo ir t.t. savininkas (net ce
mentu išlietą maudymosi tven
kinėlį planuoja kieme įsireng
ti; nėra kalbos - tvenkinys kai
mynų akyse jį iškels nepalygina
mai aukščiau už tą puošnų pato
gaus nugėrimo barą, kurį prieš 
pusmetį pasistatydino savo sve- 
tainėlės kampe, dešimtį metų nie
kieno nenaudoto sudulkėjusio ir 
išmesto šiukšlynan namų knygy
nėlio vietoje). Mažajam Vytukui 
nė grimo nereikės keisti: jis la
šas į lašą tas pats kaip Tūloj. 
Seriožka gi - visais amžiais ir 
visose žemėse nekintantis. Tik 
dabar jis vadinsis Jac, Bill ar 
Graham ir kalbės ne rusišku, bet 
anglišku gatvės žargonu.

Šitaip pasiruošę jau galime at
skleisti uždangą ir stebėti "sie
mečkų" scenos šiandieninę ver
siją. Taigi:

... įbėga Vytukas kieman ir 
reikalauja ice cream arba cool 
drink, nine-pence for coke. Dad. 
Quick. Ir... čia veiksmas pasuka 
nelaukta kryptim: tėvas, Vytuko 
angliškai užkalbintas, užuot sus
tingęs pasipiktinančiame kurtu
me, liaunasi skutęs kiemo žoly
nėlį, suklosto savo veido raukš
les į grimasą, kuri turėtų iš
reikšti jo pasididžiavimą sūnaus 
išmaningumu, ir traukia iš ki
šenės pinigėlį:

- Okay, Vic. Bet kad tu jau 
too much money išleidi.

- Vytukas skubėdamas grie
bia pinigėlį ir, tarpvartėje žiop
sančio Graham akivaizdoje nu
raudęs iš gėdos dėl tėvo kalbi
nės mišrainės, neria gatvėn.

Šiuodu paveikslėliu sugretinus, 
peršasi nelinksmos išvados. Ne
gi iš tikrųjų mūsų tautinė sąmo
nė tolydžio blėsta?

Voronežiškio tėtės šviesią 
nuovoką, kaip reikia branginti 
savąją kalbą, gal dar negalėtu
me pavadinti net tautine sąmone 
pilna ta žodžio prasme. Ta ir 
buvo gal tik nuovoka, intuicija. 
Auszros, Varpo ir Maironio įžieb
tas romantiškas nusiteikimas, 
kuris, per du Nepriklausomybės 
dešimtmečius surealintasir po to 
sekusių kataklizmų užgrūdintas, 
turėjo pavirsti jau į tikrą, at
baigtą, nepažeidžiamai kietą tau
tinį sąmoningumą.

Ar gali juo pasigirti mūsiškis 
anglosaksiškųjų priemiesčių tė
tė? Kaip jis įpūs savo Vytukui tau
tinės gyvybės dvasią, pats būda
mas tautiškai pusgyvis?

O juk pedagogikos autoritetų 
yra nenuginčijamai pripažinta, 
kad tautinę sąmonę žmoguje nule
mia ankstyviausioji jo vaikystė, 
gal net motinos įsčius. Vėlesnis 
auklėjimas, mokykla, organiza
cijos ir bendruomenė tą sąmonę 
išplės, galutinai suformuos į už
baigtą pastatą, tačiau visos šios 
statybos sėkmingumas remsis į 
pamatus, kuriuos motina ir tė
vas bus išgrindę vaiko sieloje 
dar priešmokyklinės jo kūdikys
tės metais. Kertinis gi šitų pa
matų akmuo, pasak tų pačių au
toritetų, yra gimtoji kalba.

Todėl nesužaloto gimtojo žo
džio išsaugojimas yra pirma
pradė sąlyga tautiškumui bran
dinti jaunosios kartos sąmonėje. 
O tautinė sąmonė, tautiškumas (t. 
y. "stilius, kuriuo reiškiasi vi
suotinis žmonių dvasios ir viso 
gyvenimo turinys" anot prof. St. 
Šalkauskio) savo ruožtu yra pir
mapradė sąlyga visai žmogaus 
asmenybei ugdyti. Asmenybei 
augti ir bręsti reikia kultūrinės 
aplinkos, kuri tegali būti tik tau
tinė. (Visiškai tarptautinės ir 
kosmopolitinės kultūros, kaip ži
nome, nėra ir negali būti, nes 
vadinamoji visos žmonijos kul
tūra yra ne kas kita, kaip visų 
tautinių kultūrų suma"*).

Šiuos samprotavimus glausda
ma į krūvą, autoritetų pamokyti, 
trumpai pasakysime: sukurkime 
lietuvišką atmosferą savo na
muose, kalbėkimės lietuviškai 
tarpusavy ir to paties neatlaidžiai 
reikalaukime iš savo vaikų.

O kaip gi tu, Vytuko tėte, elgie
si? Jaučiamės turį teisę tau iš
metinėti, nes kas išaugs iš tavo, 
Vytuko mums visiems rūpi nema
žiau, kaip tau pačiam.

###

Gal ne viskas, kas čia prira
šyta, tiksliai rikiuosis į mūsų 
temą, bet ir tomis beletristiko
mis įžangos vietoje ir sampro
tavimais, kurių nuoseklumo 
spragas rašantysis bandė užkai
šioti autoritetais,, o taip pat ir 
visais pagraudenimais, norėta 
pasiguosti skaitytojui. Net tikė
tasi, kad skaitytojas pabars už 
perdėtą pesimizmą, kad užgin
čys, jog ne, ne, anaiptol ne viskas 
yra taip jau bloga, kad užtikrins, 
jog išeivijoje apsčiai rasime 
tvirto tautinio susipratimo, gi
laus idealizmo ir tauraus pasi
aukojimo pavyzdžių.

O aną adelaidiškį ar čikagiš- 
kį tėtę skaitytojas sakosi pats 
asmeniškai pažįstąs. Tiesa, dėl 
elgesio su Vytuku ir knygynėliu 
tėtė nėra užsipelnęs pagyrimo, 
tačiau išgama jo taipogi nepa
vadinsi: jis ir susirinkiman kar- 

*) V. Čižiūnas: TAUTINIS AUK
LĖJIMAS ŠEIMOJE, VLIK’o Lie
tuvybės Išlaikymo Tarnybos lei
dinys. 

tais užklystąs, ir aukų rinkėjo 
šunim nepjudąs, o pernai vieną 
šeštadienį net bendruomenininių 
namų statybos talkon buvo atėjęs.

Visi tie, kurių negalima pagir
ti ir visi tie smerktinieji už tau
tinių pareigų jaunajai kartai ap
leidimą, yra skirstytini į tris 
kategorijas:

1) Sąmoningai atsisakiusieji 
tautinio auklėjimo ir gimtosios 
kalbos. Kam, esą, ta lietuvybė 
reikalinga, jei Lietuvon vistiek 
negalėsime ir nenorėsime grįž
ti. Kam tad skaldyti vaiko as
menybę ir apkrauti jo sąmonę 
nerealiu ir nebetekusiu pras
mės tautiškumo balastu.

Prieš šiuos nelaiminguosius 
mudu su skaitytoju bejėgiškai 
nuleidžiava rankas, nesurasda- 
mu jiems radikalaus vaisto. Tik, 
ačiū Dievui, ši beviltiškoji kate
gorija tebėra labai negausi.

2) Neturintieji laiko ir neat
kreipusieji reikiamo dėmesio įpa
reigos svarbumą. Šios kategori
jos akivaizdoje net ir optimis
tiškasis mūsų skaitytojas turės 
nuliūsti, jos eilėse atpažinęs kai 
kuriuos iš pačių iškiliausių, pa
čių sąmoningiausių ir, deja, sun
kiausiai apkrautų tautinio pasi
šventimo darbu, šviesuolių.

3-čioje kategorijoje tilps visi 
tįe, kurie iš nesupratimo ne
bevykdo tautiško auklėjimo pa
reigos ir leidžia savo vaikams 
užmiršti gimtąjį lietuvišką žodį.

- Ogi, kad ta anglų kalba to
kia neįkandama. Dešimtį, metų 
laužydamas liežuvį neką teiš
moksti. Tai kaip dabar tą ma
žą vaikelį versi lietuviškai kai- 
bėti! Juk abi kalbos susimaišys 
gražiai angliškai nebegalės iš
tarti. Mokytis nesiseks.

-Štai kur jis besąs! - vienan 
balsan kartu su skaitytoju sušuk- 
siva, atpažinę mūsų adelaidiškį 
tėtę, prisiglaudusį šioje katego
rijoje.

Pagaliau, akis į akį susitikę 
skubėsime išsikalbėti, atverti 
jam akis, parodyti jo klaidą ir, 
jei dar ne vėlu, gelbėti jo Vytu
ką. Čia mums į talką vėl ateis 
pedagogikos autoritetai, nurody
dami, kad vaikai pasižymi nuos
tabiu sugebėjimu tuo pačiu metu 
išmokti net keletą svetimų kal
bų, savosios neužmirštant. Todėl 
didikai savo vaikams samdydavo 
po kelias guvernantes: vieną 
prancūzę, kitą anglę, trečią vo
kietę.

O skaitytojas, atsivertęs daug 
mums pagelbėjusį V. Čižiūną, 
privers tėtę perskaityti:

"Turime nugalėti savyje dar 
vieną prietarą: kai kas mūsų yra 
tos nuomonės, kad išmoktas "lie
tuviškasis" raidžių tarimas galįs 
kenkti vėliau mokantis tas raides 
tarti angliškai. Atsakymas į ši
tokias abejones tėra vienas: lie
tuviškasis lotynų abėcėlės rai
džių tarimas yra labai artimas 
pagrindiniam (lotyniškajam) tų 
raidžių tarimui, sudarančiam at
ramą beveik visų europinių kal
bų tarčiai ir skaitymui. Iš lietu
vių kalbos tarties galima "išei
ti" į betkurios europinės kalbos 
tartį ir sėkmingai ją pasisavin
ti, tuo tarpu iš angliškosios tar
ties (gimtosios ar anksti pasisa
vintos) tai padaryti daug sunkiau.

Tuo įsitikinti nesunku, ypač pa
sekant, kaip netiksliai taria vi
dutinis amerikietis (arba austra
las, - A.M.) net ir neblogai iš
moktosios kalbos garsus (pavyz
dys - lotynų kalba bažnytinėje 
vartosenoje".*)

Šitaip bendradarbiaudami su 
skaitytoju, spėjame įtikinę tėtę 
klydus ir tikime, kad jis, paži
nęs savo klaidas, tikrai pasitai
sys. Ir man, rašančiam šias ei- 

*) Ibidem 168 pusi. 

HOTEL NIDA CORP.

SEVENTH & PARK AVENUES ASBURY PARK, N. J. 

PRospect 4-7788

KUR PRALEISTI ATOSTOGAS?
PENNSYLVANIJOS POCONO KALNAI

Tik čia galėsite pamatyti visa gamtos grožį, 
rasti ramybę ir gerą poilsį, kuris po sunkaus visų 
metų darbo, kiekvienam yra labai reikalingas. 
Echo Valley Lodge.

Tai vieta, kurioje Jūs su ar be šeimos, lietuviš
koje vasarvietėje praleisite laiką, kuris ilgai pasi
liks Jūsų maloniuose prisiminimuose; kartu suteiks 
Jums poilsį, ramybę ir lietuvišką aplinkuma.

Echo Valley Lodge Jūs rasite be 
poilsio, puikų restoraną, erdvius atskirus ir patogius 
kambarius su visais patogumais ar tai viengungiui 
ar su šeima, puikią teniso-krepšinio aikštelę, gerą 
lietuvišką maistą ir malonų patarnavimą.

Echo Valley Lodge be viso kito, po
ilsio ir žaidimų,Jūsų patogumui ir patarnavimui yra 
puiki didelio tipo maudykle (swimming pool) su nuo
savu mažu ežeriuku ir 20 akrų puikaus miško.

Priimami užsakymai taipogi vestuvių puotoms, 
iškyloms, organizacijoms ar pavienėms grupėms.

Echo Valley Lodge atidaroma nuo 
nuo liepos 4 dienos ir veiks per visus ištisus metus.

Lietuviai savininkai Julius ir Elena G a r m a i 
visus maloniai kviečia atvykti. Iš anksto kreiptis:

ECHO VALLEY LODGE, 
Echo Lake, Pa.
Telephone; Stroudsburg 4244920

Visi maloniai kviečiami vasaros poilsiui prie 
Atlanto j viešbutį ”Nida” Asbury Parke, N. J. 
7-tos ir Park Avė. kampe, telef. PR 4-7788. švarūs 
kambariai, rami vieta, pigus ir skanus maistas.

Viešbučio salė išnuomojama įvairiems pobū
viams. Prie viešbučio veikia restoranas ir baras. 
Patogus susisiekimas traukiniu ir autobusais.

Savininkai P. C. Mačiuliai.

lutes, skaitytojas bus daug gero 
padaręs. Jis paskatino švieses
nėmis akimis žvelgti į mūsų 
išeiviškąją buitį ir paieškoti Ade
laidėje tvirto tautinio susiprati
mo, gilaus idealizmo ir tauraus 
pasiaukojimo apraiškų, kurių 
apsčiai rasime savaitgalinėse mo
kyklose, jaunimo organizacijose 
ir kituose faktoriuose, lemian
čiuose jaunimo parengimą lietu
viškam darbui.

(Bus daugiau)

Vertėj. P. Palukaitis

(51)
— Atminties netekimas, — tarė jis draugiškai. — 

Tokia sukrėtimo pasėka, mano bičiuli, kad negalite net 
savo pavardės atsiminti. O vis dėlto nuostabus sugebė
jimas, ir, jeigu aš nebūčiau toks tikras dėl tamstos tapa
tybės, tai ir aš, kaip šiuodu vyrai, kurie nežino, kas tams
ta esi, būčiau linkęs tamsta patikėti. Britų žvalgyba tei
kia mums didelius komplimentus, atsiųsdama savo ge
riausius vyrus. Iš antros pusės, aš ko kita ir nelaukiau, 
nes juk reikalas sukosi apie profesoriaus Haroldo Jenin- 
go — sakykime: įtikinimą.

Reinoldas pajuto koktu jausmą po krūtine ir kartų 
pralaimėjimo skonį burnoje. Dieve, tai dar blogiau, negu 
jis buvo būkštavęs. Jei tie žmonės žino tai, reiškia, jie 
žino viską, ir tada viskas prarasta. Tačiau baimės ir ne
supratimo išraiška jo veide liko nepasikeitusi. Jis pasi
purtė, lyg norėdamas nusikratyti slogiu sapnu, ir apsi
dairė laukinėmis akimis.

— Aš nieko nepadariau! — sušuko jis garsiai, be
veik rėkdamas. — Palikite mane ramybėje. Aš jums jau 
sakiau, kad nieko nepadariau, visai nieko! Aš esu geras

komunistas, partijos narys. — Jo veidas buvo iškreiptas, 
lūpos sučiauptos. — Aš esu Budapešto pilietis, drauge; aš 
turiu dokumentus su savimi, aš galiu įrodyti! — Jis pa
kėlė ranką ir norėjo griebti apsiausto kišenę, kai nuo 
vieno vienintelio AVO valdininko žodžio sustingo — nuo 
vienintelio žodžio, kuris ne taip jau garsiai nuskambėjo, 
bet kirto orą, kaip botago smūgis;

— Stok!
Reinoldas sulaikė savo ranką prie apsiausto atlapų 

ir lėtai nuleido. Mažasis tamsiaplaukis nusišypsojo.
— Tikrai gaila, kapitone Reinoldai, kad tamsta nu

ėjai į S e c r e t S e r v i c e — aš esu įsitikinęs, kad 
teatras dėlto nustojo reikšmingo aktoriaus. — Jis pro 
Reinoldą žvilgterėjo į vyrą, kuris stovėjo šalia garažo 
durų; — Kokai, kapitonas Reinoldas/Uuvo beišsiimąs 
pistoletą ar kitokį ginklą. Išlaisvink jį nuo tos pagundos- 

Reinoldas išgirdo cementinėmis grindimis artėjan
čius žingsnius ir sekančią akimirką sudejavo iš skausmo, 
šautuvo buožei kliudžius jo strėnas kiek aukščiau inkstų. 
Jis susvyravo ir neaiškiai, lyg pro raudoną miglą, jautė, 
kaip įgudusios rankos tikrino jo daiktus.

— Jūs turite Kokui atleisti, kapitone Reinoldai, — 
girdėjo jis kalbantį AVO valdininką. — Kokas turi savo
tišką būdą, jis prie tų reikalų prieina nepaprastai tiesiai. 
Tačiau patirtis, kurią jis susirinko, bekrėsdamas areš
tuotuosius, jį pamokė, kad paragavimas to, ką neišven
giamai iššauktų bet koks priešinimasis, yra daug efek
tingesnis, negu patys niūriausi grasinimai. — Jo balso 
tonas truputį pasikeitė, tik vienu niuansu, bet nemaloniu: 
— O, radinys numeris pirmas, ir labai įdomus. Belgiškas 
pistoletas 6,'35 kalibro ir dar su garso duslintuvu — abu 
dalykėliai negaunami mūsų krašte. Be abejo, tamsta abu 
juos radai gatvėje. O gal kuris nors iš jūsų žino, kas čia?

Reinoldui, kurio akys vis dar raibuliavo, gana sun
kiai pasisekė nustatyti, apie ką buvo kalbama. AVO val
dininkas savo rankose laikė šratų pripiltą žarną, kurią

jis prieš keletą valandų buvo atėmęs iš vyro, norėjusį jį 
nutrenkti nuo kojų.

— Aš tikiu, taip, pulkininke Hidai. Tas dalykas man 
atrodo pažįstamas. — AVO vyras, kurį jo viršininkas 
vadino Koku, dabar išėjo į Reinoldo akiratį — drabužių 
spinta, kaip dabar Reinoldas galėjo matyti, daugiau kaip 
šešių pėdų aukščio ir atitinkamo storumo, b randuotas 
veidas su įlaužta nosimi rodė jį esant brutalų mušeiką — 
ir paėmė mušimo įrankį, kuris beveik prapuolė jo milži
niškoje, gauruotoje letenoje. — Jis priklauso Herpedui, 
pone pulkininke, tikrai. Matote, štai jo inicialai. Jis pri
klauso mano draugui Herpedui. Iš kur tu gavai? — atsi
suko į Reinoldą.

— Radau kartu su pistoletu, — pasakė Reinoldas- — 
Ryšulyje ten, prie kertės ...

Jis pamatė įrankį švilpiantį oru, bet pervėlai, kad 
išvengtų. Smūgis privertė jį pasvirti į sieną ir susmukti 
ant grindų. Sunkiai atsistodamas, jis jautė, kaip iš jo 
lūpų lašėjo kraujas. Be to, jis nustatė, kad keli prieki
niai dantys klibėjo.

— Švelniau, Kokai, Švelniau, — tarė pulkininkas Hi- 
das. — Duok tą daiktelį čion, Kokai, taip, ačiū. Taip, ka
pitone Reinoldai, dėlto galite kaltinti tik save patį. Mes 
šią akimirką dar nežinome, ar Herpedas tebėra Koko 
draugas, ar jis jau buvo Koko draugas. Nedaug gyvybės 
buvo jame, kai jį rado ten, kur tamsta buvai palikęs gu
lėti. — Hidas pakėlė ranką ir paplojo su niūria mina ša
lia stovėjusio milžino pečius. — Neįvertink mūsų bičiulį 
klaidingai, pone Reinoldai. Jis nevisada toks, kaip ir jo 
vardas sako — tai iš tikrųjų ne jo vardas, bet garsaus 
klauno ir komiko, apie kurį, be abejo, ir tamsta esi gir
dėjęs. Kokas sugeba ir įspūdingai palinksminti, patikėk 
tamsta, aš net pats mačiau, kaip jo kolegos ten, Stalino 
gatvės rūsiuose, raitėsi iš juoko — toks išradingas yra 
Kokas, kaitaliodamas savo — hm — metodus.

(Bus daugiau)

cu.fr
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Lietuva 26 valstybių tarpe
Vieną kartą aukšto rango ame

rikietis, linksmai nuteikė klausy
tojus savotiškai apibūdindamas 
tautines grupes. Pasak,’jo skal
byklos jam visuomet primena ki
niečius, valgyklos - graikus, sta
tyba - italus, vynas - prancū
zus, alus - vokiečius, kava - Pie
ty amerikiečius ir t.t. Minimas 
amerikietis kalbėjo viename lie
tuvių susitelkime. Todėl lietuviai 
su žingeidumu laukė, ką gi jis 
teiksis pasakyti apie lietuvius. 
Ir pasakė... Girdi, jis negalįs 
lietuvių įsivaizduoti be tautinių 
šokių, dainų... ir parodų. Taip 
maždaug ir yra. Mes šokam, dai
nuojam ir jeigu tik proga pasi
taiko nevengiame pasirodyti ir 
įvairiose parodose.

Šiuo kartu tenka atžymėti ne
eilinę parodą. Ir būtent Chica
goje surengta 4-ją Tarptautinės 
Prekybos parodą. Parodos vieta: 
Michigano ežero pakrantėje nau
jas ir erdvus Mc Cormick Place 
pastatas. Šiemetinėje parodoje 
savo gaminiais pasirodė 26 už
sienio valstybės. Iškilmingame 
parodos atidaryme, be vietos 
aukštųjų pareigūnų, dalyvavo ir 
iš Washingtono atvykęs prekybos 
sekretorius Luther H. Hodges. 
Tačiau pačiame susidomėjimo 
centre buvo Ekvadoro preziden
tas Carlos Julio Aresemena. Jis 
buvo pasveikintas tradiciniu 21 
patrankos šūviu.

Plačiau apibūdinti paskirų 
valstybių pavilijonus ir išvardin
ti išstatytus gaminius nebūtų leng 
va. Pagaliau nėra ir būtino rei
kalo. Užtenka paminėti, kad pa
grindinė parodos paskirtis yra 
prekyba ir čia apstu įvairiausių 
mašinų, audinių, odos išdirbinių, 
baldų, spausdinių ir t.t. Prisime
nant minėtą amerikietį, tenka pa
sakyti, jog parodoje nestinga ir 
prancūziško vyno, vokiško alaus 
ir Pietų amerikietiškos kavos.

Užsienio kraštai reklamuoda
mi savo gaminius bando sudomin
ti vietos prekybininkus. Lietu
viams tarptautiniai vaizbūniškos 
galimybės nėra palankios. Todėl 
pasitenkinama tautodaile, gintaru 
bei spausdintu ir gyvu žodžiu, nu
sakančiu dabartinį Lietuvos liki
mą.

Mūsiškis pavilijonas užima 240 
kvadratinių pėdų plotį. Pagal dail. 
A. Marčiulionio projektą, visus 
medžio darbus atliko P. Vėbra. 
Pavilijone yra išstatyta dail. A. 
Tamošaitienės kilimas, dail. E. 
Marčiulionienės keramikos lėkš
tės ir vazos, tautiniais motyvais 
austi audiniai bei inkrustuotos 
medžio lėkštės ir įvairūs gin
taro išdirbiniai. Pačiame pavi- 
lijono centre matomas dail. L. 
Vilimo Rūpintojėli?(tapyba). Pa
vilijonas aptvertas lietuviškų liau* 
dies raštų tvorele ir viršuje iš
keltas įrašas Lithuania. Beje, 
netoliese kabo audeklas,kuriame 
didelėmis raidėmis įrašytas žo
dis Lithuania ir skliausteliuose 
dar pridėta (independant).

Gausiems parodos lankytojams 
ir šiemet dalinamas skoningai 
paruoštas anglų kalba leidinėlis, 
kurį paruošė D. Bielskus. Virše
lis - dail. A. Kurausko. Žinia, 
negalima užmiršti ir gyvųjų eks 
ponatų. Šiuo atveju būtina sumi
nėti dailią Dalią Šulaitytę - Miss 
Lithuania ir nuolatos pavilijone 
budinčius tautiniais drabužiais P. Petručio nuotrauka

Tarptautinės parodos Chicagoj atidarymo dieną per radiją buvo pagerbta Miss Lithuania Dalia Šulai
tytė, parodos atstovui jai prisegant orchidėją. Prie stalo iš kairės sėdi: Lietuvos gen. konsulas dr. P. 
Daužvardis, kalbėjęs apie Lietuvą, Miss Lithuania Dalia Šulaitytė ir radijo programos vedėjas Povilas 
Saliner-Šaltimieras. V. Noreikos nuotrauka

P. PETRUTIS
pasirėdžiusius Jaunimo Centro 
Studentų Ansamblio narius.

Šiemetinę rengimo naštą kant
riai nešė LB Chicagos apygar
dos vadovybės sudaryta speciali 
komisija, vadovaujama B. Nai
nio. Jam talkininkavo D. Biels
kus, K. Kasakaitis, P. Vėbra ir 
A. Verbickas. Viso turėta maž
daug $4.000 išlaidų. Pavilijono 
direktoriaus B. Nainio tvirtinimu 
prie piniginių išlaidų reikia pri
jungti ir 1000 valandų darbą, ku
ris be abejo, liks neapmokėtas. 
Į Visą triūsą buvo įjungta apie 
70 -žmonių. Siame skaičiuje 56 
budėtojai.

Išlaidų padengimui Lietuvių 
Tautinės Sąjungos Chicagos sky
rius paaukojo $400. Amerikos Lie 
tuvių Taryba $500 paskyrė leidi
nio išleidimui. Kiti stambesni 
aukotojai: Illinois Lietuvių Gydy
tojų D-ja - $100, LB Bridgepor- 
to apylinkė - $100, Veterinarijos 
Gydytojų D-ja - $100, dr. L. Kriau- 
čeliūnas - $100. Prie šių sumų 
dar reikia prijungti LB Chicagos 
Apygardos rengta gegužinė su
telktus $370 ir nuo Lietuvos Ge
neralinio konsulo dr. Petro Dauž 
vardžio pagerbimo likusią $700 
sumą. Kiek teko nugirsti, iki 
šiol surinktos pinigų sumos dar 
neužtenka turėtų išlaidų paden
gimui.

Suminėjus rengėjų bei talki

Bendras lietuvių paviljono vaizdas. P. Petručio nuotrauka

Lietuvių paviljono direktorius B. Nainys parodoje.

ninkų pava'rdes ir išvardinus tal
kininkavusias organizacijas, bū
tina prijungti ir šokančius, dai
nuojančius lietuvius. Parodos pa
talpose sėkmingai pasirodė Jau
nimo Centro Studentų Ansamblis, 
Stephens dainininkės, Ateities 
tautinių šokių grupės, Kirvaitytės 
vadovaujamos kanklininkės, Ci
cero tautinių šokių grupė Žilvi
tis ir-Marquette parko lituanis
tinės mokyklos ansamblis. Jų pa
sirodymus sekė tūkstančiai paro
dos lankytojų.

Negalima pamiršti ir Lietuvos 
Generalinio konsulo dr. P. Dauž- 
vardžio vertingo vaidmens. Dr. 
P. Daužvardis atidarymo metu 
buvo garbės svečių tarpe ir vė
liau įvairiais atvejais atstovavo 
Lietuvą konferencijose, radijo 
programose ir t.t.

Pakankamai reprezentacinių 
progų bei galimybių turėjo ir 
Miss Lithuania - D. Šulaitytė, 
kasdien nuo ryto iki vėlyvo vaka
ro dalyvaudama įvairiuose pri
ėmimuose, spaudos konferenci
jose bei radijo, televizijos prog
ramose.

Nevienam lietuviui parodos 
lankytojui kilo klausimas, ar ver
ta dalyvauti ir reikštis tokiame 
tautų - rasių susitelkime. Visas 
malonumas, kaip sakyta kainavo 
4000 dolerių ir 1000 nelengvo dar
bo valandų. Sis įnašas įgalino 
devynioliką dienų eksponatais, 
raštu, žodžiu, kanklėmis, daino
mis, šokiais ir pagaliau plėve-

Miss Lithuania Dalia Šulaitytė parodos krantinėje kelia Lietuvos 
gražuolės prie savo vėliavų.

suojančiomis lietuviškomis tris
palvėmis skelbti Lietuvos vardą. 
Taigi, ar verta?

Rašantysis tokį klausimą iš
kėlė vienuolikai lietuvių, sutiktų 
parodos patalpose. Aštuoni atsi
liepė teigiamai, du neigiamai ir 
vienas visai nesiteikė savąją nuo
monę pareikšti. Paskutinysis į 
klausimą piktoku, klausimu atsi
liepė:

- "O kam pačiam reikalinga 
manoji nuomonė?" Taip taręs 
nukiūtino netoli esančios suomiš
kos pirties link.

Tiesa, iš teigiamai atsiliepu
sių nevienas išsitarė, jog eks
ponatų nesunkiai buvo galima ir 
įmantresnių - vaizdingesnių su
rasti. Taip drįsta galvoti ir rašan
tysis. Beje, parodoje budėjęs mū
sų jaunimėlis dažnai būdavo api- 
beriamas įvairiausiais klausi
mais. Deja, atsakymai nevisuo- 
met tiksliai skambėdavo . o kar - 
tais visas aiškinimas pasibaigda
vo žodelyčiais "I don’t know”.Ar 
neverta būtų į pastarąją pastabė
lę ateityje atkreipti reikiamą dė
mesį?

LIETUVOS BYLA VĖL 
KELIAMA KANGRESE
Kongresmanas Peter W. 

Rodino, Jr. (D. — New Jer- 
sey) 1962 metų liepos mėn. 
26 d. įnešė į Atstovų Rū
mus naują rezoliuciją Lie
tuvos ir kitų Pabaltijo kraš
tų bylos reikalu, ši nauja

HEARING AIDS

VISKAS
AUSYJE

$99.50

Skambinkite MA 1-0440 
arba rašykite

ACOUSTICON OF 
CLEVELAND 

845 Prospect Avė.

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

atstovę
PAULINA 

MOZURAITISBENNETT 
Hl 2-4450 

B42 Meadow Lane Dr. 
Cleveland 24 

rezoliucija (dvyliktoji šiuo 
klausimu) įregistruota šiuo 
numeriu — H. Con. Res. 
507. (

Savo turiniu ši rezoliuci
ja yra labai artima Kuchel- 
Lipscomb ir kitų senatorių 
ir kongresmanų rezoliuci
jos Lietuvos bylos reikalu. 
Be trijų punktų, kurie ak
centuojami pirmyk š t ė s e 
rezoliucijose, kongresmanas 
Rodino savo rezoliucijoje 
dar pabrėžia, kad JAV-bės 
ir toliau nepripažintų Pa
baltijo kraštų ikorporavimo 
į Sovietų Sąjungą ir kad 
tų respublikų pasiuntiny
bės ir konsulatai ir toliau 
būtų pripažįstami šiame 
krašte.

šios naujos rezoliucijos 

GERIAUSIAI PAILSĖT PER ATOSTOGAS
Vienoje iš gražiausių lietuvišku vasarviečių 

CAPE COD, Mass.
Dr. E. ir M. JANSONU VILOJE

AUDRONĖ
Rami vieta, gražus pušų parkas visai arti pliažas 

(vos 5 min. pėsčiom).
Duodamas geras lietuviškas maistas ir malonus 

patarnavimas.
RUGPIŪČIO MĖN. DAR YRA LAISVŲ 

KAMBARIŲ.
Kreiptis Audronė — Jansonas, 87 East Bay Rd., 

Osterville, Cape Cod, Mass. Tel. GA 8-8425.

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

vėliavą. Toliau matyti kitų kraštų
P. Petručio nuotrauka

reikalu kongresmaną Rodi
no kontaktavo Rezoliucijos 
Remti Komiteto nariai Jo
kūbas Stukas ir Albinas S. 
Trečiokas, abu iš New Jer- 
sey valstijos. Rezoliucijos 
tekstą kongresmanui Rodi
no padėjo paruošti adv. C. 
Paulis ir Jokūbas J. Stukas- 

Kong resmanas Rodino 
visą laiką buvo nuoširdus 
Lietuvos reikalu gynėjas. 
Savo paskutiniu žygiu jis 
tikrai užsipelnė dar dides
nės visų lietuvių pagarbos. 
Visi geros valios lietuviai 
turėtų jam už tai padėkoti. 
Laiškai adresuotini: The 
Honorable Peter W. Rodi
no, Jr., House Office Biuld- 

- ing, Washincgton 25, D. C.
(it)
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FILATELIJOS KAMPELIS ,1(|
- - - - - - - -  ANTANAS BERNOTAS _ _ _ _ _ _ _

ISPANIJA išleido 10 pašto ženk
lų seriją, kuria pagerbiamas žy
mus ispanų dailininkas Zurbaran.

Francisco de Zurbaran (1598- 
1662) tapė daugiausia portretus 
ir paveikslus religinėmis temo
mis. Yra isdekoravęs daugelį 
Ispanijos vienuolynų ir bažny
čių. Šiuo metu dauguma jo pa
veikslų patalpinta muziejuose ir 
meno galerijose. Be ispanų mu
ziejų, jo paveikslus turi tokie 
garsūs muziejai, kaip Louvras, 
Berlynas ir Drezdenas.

Čia duodame 3 pezetų p.ženk- 
lą, kuriame parodyta dalis Zur
ba r ano paveikslo "Šv. Tomo Ak
viniečio apoteozė". Originalas 
kabo Sevilijos muziejuje.

*
NORVEGIJA išleido 45 oere ir 

1 kronos pašto ženklus su pačių 
pirmųjų Nobelio taikos premijos 
laureatų - Frederic Passy ir 
Henri Dunant atvaizdais.

Frederic Passy (1822-1912)bu
vo prancūzų politikas ir valsty
bininkas. Laike II Imperijos ne
ramumų ir karų, 1868 m. jis įs
teigė Taikos Lygą. 1887 m. kartu

suW.R. Cremer-Tarparlamen- 
tarinę Uniją taikai saugoti ir pa- 
cifizmui skatinti. 1901 m. kartu 
su H. Dunantu buvo apdovanotas 
pirmąja Nobelio taikos premija.

Jean Henri Dunant (1828-1910), 
šveicarų visuomenės veikėjas 
buvo Raudonojo Kryžiaus steigė
jas. 1859 m., lankydamasis Ita
lijoje, Solferino mūšio laukuose, 
jis matė baisių vaizdų ir jų pa
veiktas, jis sumanė suorganizuo
ti tarptautinę organizaciją, kuri 
globotų ir rūpintųsi kare sužeis
taisiais. 1863 m. Genevoje buvo 
sušaukta konferencija, kuri įkū
rė Tarptautinį Raudonąjį Kryžių. 
Prie Raudonojo Kryžiaus prisi
dėjo daugelis valstybių ir jį da
bar rasime visur (muzulmonų 
kraštuoje jis vadinasi Raudonuo
ju Pusmėnuliu).

Lietuvoje taip pat veikė Rau
donojo Kryžiaus draugija, kuri 
Kaune turėjo savo ligoninę.

*

PRANCŪZIJA išleido 50centi- 
mų pašto ženklą, kuriuo pager
biamas Paskalis, jo 300 metų mir
ties proga. Ženklo piešinys: Pas
kalio portretas, šalyse - įvairūs 
simboliai, kryžius ir vieno jo 
veikalo pavadinimas "Pensees"

Blaise Pascal (1623-62) buvo

- Kur aš palikau atsarginį išėjimą?...

MINĖKIT AUTORIŲ, ARBA NEGROKIT JO KŪRINIO

EAGLE STAMPS VISADA PADIDINA SANTAUPAS

MAY 4 BASEMENT
DOWNTOWN - HEIGHTS - PARMATOWN - SOUTH GATE

IŠPARDAVIMŲ IŠPARDAVIMAS

Tik 100!
Dideli 12x15 pėdų 100 '

NYLONINIAI 
KILIMAI

Su 1/8 storumo putotos 
(foam) gumos pamušalu

Patogios išsimokė j imo sąlygos

NEREIKIA NIEKO ĮMOKĖTI

Jūs daug sutaupote pirkdami šiuos didelius kilimus, nes jie yra su 1/8” storumu putotos 
gumos pamušalu, kad išvengus specialaus pamušalu pirkimui. Nylonas pakelia ilgą dėvė
jimą, yra specialiai elastiškas ir lengvai valomas. Pasirinkite audinius kakaos, šv. rudos, 
auksinės ar žalios spalvos.

Tik 500! Ypatingai ilgi 24x144 inčų

Koridoriams 0,97 
ar laiptams <’ 

takai v
Denkite jūsų koridorius ar laiptus ekono
miškais — su šiais pliušiniais viscose 
dirbtino šilko ir guminiais pamušalais 
koridorių ir laiptų kilimais. Fantastiniai 
pirkiniai ir mes siūlome paskubėti. Juo
dos (baltos, šv. rudos (rudos), baltos, ka
kao (juodos) baltos, žalios rudos) baltos, 
dryžuotos spalvos.

Paštu ir telefonu užsakymai priimami. .. 
Skambinkite CHerry 1-3070

BASEMENT RUG DEPARTMENT... 
THE MAY COMPANY, ALL 4 STORES, 

INCLUDING SOUTHGATE

Porą kartų spaudoje bu
vau iškėlęs mintį, kad mū
sų recenzentai, ir ypač lie
tuviškų valandėlių radijai 
visoje Amerikoje retai kur 
temini autorių to transliuo
jamo kūrinio. Taipgi ir — 
kas atlieka. Kadangi į tai 
mažai kas tereagavo, tebū
nie man leista dar kartą 
apie tai priminti, ir iškelti 
realesnių faktų.

1. — Niekas neužginčys, 
kad nei viename pobūvyje, 
m i n ė j i muose, iškilmėse, 
ypač radijo programos va
landėlėse neįmanoma ap
sieiti be muzikos. Lietuviš
kų kūrinių autoriui (ar tai

J. BERTULIS, 
Chicago, III.

būtų rašytojas, ar poetas, 
ar muzikas jokio honoraro 
neprimta mokėti. Vieninte
lis jo moralinis atlyginimas 
— išgirsti per spaudą, arba 
radiją,, to kūrinio autoriaus 
pavardę. Kitus kūrinius 
kart kartėmis naudoja, bet 
kažkodėl labai nemielai mi
ni autorių. Tokie pasaky
mai, kaip, pav.: Dabar iš
girsite „Laisvės Dainą”, 
arba, — dabar padainuos 
„Tėviškėlę”, arba — Dabar 
kvartetas padainuos gražią 
dainą, arba, dar geriaus, — 
Dabar išgirsite gražią dai
ną, arba —r Dabar jauna 
skautė padeklamuos eilė
raštį ir t. p., rodo, jog no
rėta pasakyti, kad šį kūrinį 
yra sukūręs patsai prane
šėjas. Ar tai nėra plagia
tas?! Muzikos kūrinyje .ffei-

gu neminėtas žodžių auto
rius, reiškia — žodžiai yra 
to paties muzikos kūrinio 
autoriaus. (Išeitų — jeigu 
pranešėjas neskelbia auto
rių).

2. — Dažnai pasitaiko, 
kad šį kūrinį girdime pir
mu syk, arba jis yra atėjęs 
iš užjūrio, iš svetimų vals
tybių. Ir, vietoj to, kad su
žinojus to kūrinio autorių, 
išgirstame pranešant ' — 
„gražią dainelę”! Iš tokio 
poelgio atrodo, jog prane
šėjui yra profesionalūs 
klausytojai.

3. — šiais laikais radijo 
transliuoja ne vien savo

(Nukelta į 7 psl.)

Paraginkit savo 
pažįstamus užsipre

numeruoti DIRVĄ

garsus prancūzų filosofas ir ma
tematikas. Jaunystėje domėjosi 
matematika ir yra atradęs naujų 
teoremų ir formulių. Nuo 1654 
m. apsigyveno jansenistųvienuo

lyne Paryžiuje ir atsidavė dau
giausia religiniams mąstymams 
ir teologinėms studijoms. Laiko
mas vienu iš pačių didžiųjų re
liginių mąstytojų naujaisiais lai
kais.

*
V. VOKIETIJA išleido 20 pfe- 

nigių p. ženklą, kuriuo pamini
ma Mainzo miesto 2000 metų su
kaktis. Ženkle matomas įtvirti
nimų mūro kampas, vadinamas 
Drususstein, išlikęs iš prieš- 
kristinių laikų, bei senovinis 
miesto vaizdas.

Mainzas guli kairiajame Reino 
krante priešais Maino upės įtaką. 
Toje vietoje romėnai dar prieš 
Kristų buvo įkūrę savo stovyklą, 
kuri vadinosi Maguntiacum. 747 
m. įsteigta Mainzo arkivyskupi
ja, kurios pirmuoju vyskupu buvo 
šv. Bonifacas, germanų apaš
talas. Čia gimė Jonas Gutenber- 
gas, spaudos išradėjas.

Miestas yra vienas seniausių 
vokiečių kultūros centrų. Veikia 
universitetas, įkurtas 1477 m.,ir 
daugelis kitų mokslo įstaigų. 
Daugybė senovės architektūros 
paminklų buvo sunaikinta II karo 
metu. Šiuo metu mieste gyvena 
apie 110,000 gyventojų.

KLAIDŲ ATITAISYMAS. Pas
kutiniame FK numeryje, aprašant 
Lietuvos p. ženklą, yra iškritusi 
eilutė, pakeisdama aprašymo tu
rinį. Turėjo būti: "Ženkle mato
me: Steigiamojo Seimo pirminin
ką Dr. Staugaitį, pirmąjį Valsty
bės Prezidentą Antaną Smetoną ir 
Valstybės Tarybos narį bei Tei
singumo ministerį St. Šilingą".

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 DAILIDĖ,
lietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus 

vedėjas.

24 valandų patarnavimas Tel. 942-8038

J. S. AUTO SERVICE & SALES 
Didelis pasirinkimas geros rūšies vartotų mašinų. 
Dažoma karštais purkštuvais —• taisomos karose- 
rijos — motorai — bėgiai — sankabos — stabdžiai. 
J. ŠVARCAS 35571 Vine Street
savininkas Eastlake, Ohio

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

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

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

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

mėsos produktus.
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CLEVELANDE
ir apylinkėse

• Raimundas Mieželis, 
Dirvos redakcinės kolegijos 
narys ir bendradarbių klu
bo Chicagoje pirmininkas, 
grįždamas iš New Yorko, 
buvo/sustojęs Dirvos redak
cijoje. R. Mieželio atsilan
kymas pateisino asmeninių 
kontaktų svarbą ir reikšmę, 
palaikant artimą bendra
darbiavimo dvasią, bendra
darbių aktyvumą ir išlygi
nant pasitaikančius spau
dos darbe nuomonių skirtu
mus.

Dirvos redakcija džiau
giasi galėjusi pasinaudoti 
šiuo vizitu, kuris, atosto
goms baigiantis, žada nau
jų, gražių sumanymų ir su
gestijų laikraščio tolimes
niam tobulėjimui ir jo su- 
įdominimui.

• Mirė Marija Saukevi- 
čienė, Clevelande žinomo 
veikėjo ir lietuvio patrioto 
Florijono Saųkevičiaus žmo
na.

M. Saukevičienė mirė, iš
auginusi 3 dukras ir 4 sū
nus. Paliko 13 anūkų.

Dar, rodos, taip neseniai, 
Radijo Klubo baliuje ma
tėme ją sveiką ir žvalią, ly
dimą vyro Florijono. Tą pa
tį vakarą Florijonas dar už
siminė apie abiejų planus 
— dar prieš mirtį kartą ap
lankyti Lietuvą ir gimines. 
Bet a. a. Marijos veide jau 
nebesimatė to entuzijazmo.

Velionės laidojimu rūpi
nasi The Jakubs and Son

Prie Pymatuning ežero stovyklavusios Clevelando lietuvaitės skautės su stovyklos viršininke skt. A. 
t v. Pliodžinsko nuotraukaBalašaitiene ir adj. A. Gelažyte.

Clevelando lietuviai skautai su svečiais ir stovyklos viršininku skt. B. Rėkum (vidury) stovyklavie- 
Aj prie Pymatuning ežero. V. Pliodžinsko nuotraukatėj prie Pymatuning ežero.

laidotuvių namai — East 
185-oje gatvėje-

Laidotuvės ivyks ketvir
tadienį, rugpiūčio 16 d., 9 
vai. iš Naujos parapijos 
bažnyčios.

Dirvos skaitytojui ir rė
mėjui Florijonui Saukevi- 
čiui reiškiame gilią užuo
jautą.

• Nauji Clevelando gy
ventojai. Inž. Romas Košu- 
ba, inžinerijos mokslus stu
dijavęs Urbanos Universi
tete ir ilgesnį, laiką tarna
vęs Thompson Companijoj, 
Chicagoje, perkeltas į Cle-

MINĖKIT AUTORIŲ, ARBA...
(Atkelta iš 6 psl.) 

malonumui, bet taipgi, kad 
paskleidus milijonams klau
sytojų. Ne vienas iš tų klau
sytojų turi rekordavimui 
aparatus. Paskelbus dainą, 
muziką, efektingą eilėraš
tį ir t. p. neminint auto
riaus, visuomenėje prigyja, 
tarsi tai būtų tos stoties, 
arba to pranešėjo kūrinys. 
Arba, net rinkiniuose pa
tenka be autoriaus. Juk tai 
yra tas, ką amerikiečiai va
dina ”piratizmu”!

4. — Organizacijos, sto
tys, skundžiasi, kad netu
ri naujų kūrinių- O ar pa
galvota, kame glūdi svar
bioji priežastis?! Jeigu kū
rėjas turi gaišti, aukoti net 
savo lėšas, dar gražiai nu
silenkti, kad kūrinį priim
tų, ir po to viso — net igno
ruojamas, kai yra reikalas 
apie jį tiktai vieną žodį iš
tarti, ar begali atsirasti no
ro (bergždžiam laiko gai
šinimui, atsisakant nuo 
atostogų) ir kitokio poil
sio?!

5. — Spaudoje buvau pa
skelbęs, kad prieš šešetą 
metų Los Angeles TV sto
tyje norėjau skambinti for
tepijonu (liaudies dainų te
momis), kad akompanavus 
studentams (mano dukre
lei Inutei, ir p. R. Dabšiui) 
tautinių šokių pinei. Stotis 
iš manęs pareikalavo įro
dymų, kad tas ką skambin
siu, yra tikrai mano kūri
nys, ir kiti tam neturi Co- 
pyright. Jiems aiškinau,

velando skyrių. Nuotrauko
je inž. Romas ir Irena Ko- 
šubai (vidury), su pirmais 
sutiktais c 1 e velandiečiais, 
Vytautu ir Nora Braziū
nais, Osterville Manor va
sarvietėje, Cape Code.

Paskutinis vasaros sezono 
z koncertas 

šeštadienį, rugpiūčio 18 
Stovyklos viršninkas skt. B. Rėkus riša įžodį davusiam vilkiukui įvyks paskutinis Cleve-

mazgelį. V. Pliodžinsko nuotrauka lando vasaros orkestro kon
certas — Naktis senojoje 
Vienoje.

Tai nostalginės muzikos 
pynė, gausiame vienietiškų 
tradicijų įvairume.

Soprano solo: Beverly 
Bower.

Smuiko solo: Ernest Kar
dos.

Koncerto pradžia 8:30 
vak. vak- Koncertas vyksta 
Public Auditorium salėje.

UŽ-SAKYKITE GĖLES TELEGRAFU 
Gėlės visoms progoms — vedyboms, laidotuvėms ir t.l.

FRIENDLY FLOWER SHOPPE
VISAD JŪSŲ PATARNAVIMUI

Atdara: nuo 9 ryto iki 7 vai. vak. Sekmad. nuo 10:30 - 1:30
Telef. namų 431-6558 6901 Superior Avė.
Krautuvės — 431-6339 Cleveland 3, Ohio

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

I.icensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 11763 KE 1*7770

SAVINGS 
EARN OPEH EVERY SATURDAY UNTIL 2:30

4V SUPERIOR
/0 SAVINGS

ACCOUNT S
INSURED TO

* l O ooo ► HOME ANO
REMOOEUNG LOAN3

• Bronislava Žukienė, nese
nai mirusio pulk. Kosto Žuko 
našlė, po sunkios ii’ ilgos li
gos, mirė Clevelande rugpiū
čio T4 d., 6 vai, ryto.

E. Jurkevičienės nuotrauka

Paskutinysis Clevelando lietuvių skautų stovyklos laužas sutraukė ypatingai daug svečių. Laužo pro
gramoje pasirodė ir akademikai skautai. Nuotraukoje skaučių ir skautų stovyklų viršininkai A. Bala- 
šaitienė ir B. Rėkus uždega laužą. Toliau matyti laužavedys skt. V. Kamantas.

V. Pliodžinsko nuotrauka

jog tai yra lietuvių liaudies 
dainų motyvais. Stotis pa
aiškino, kad to atsargumo 
griebiasi todėl, nes prieš 
metus transliavus (berods 
jugoslavų) irgi liaudies dai
nas, o po kurio laiko vienas 
asmuo atnešė įrodymą, jog 
tai -kompozicijai jis turi 
Copyright, ir iš TV stoties 
pareikalavo (berods) 12,000 
dolerių.

American Society of 
Composers, Author and 
Publishers išleido knygų 
seriją, užvardinta: ”Copy- 
right Law Symposium”. 
Ten, 5-je knygoje (pav. 
puslapiuose: 70, 127, 128, 
136, 138 ir kt.) nurodytos 
autorių teisės, jeigu jie turi 
Copyright.

Todėl, dar vienas įspėji
mas: jeigu organizacijos 
vengia minėti kūrinių auto
rių (kiti gal, kad suvedus 
sąskaitas, kiti su panieką 
žiūrėdami i ši autorių), pra
šoma jų kūrinių išvis ne
naudoti, nes priešingu at
veju galima susilaukti boi
koto, arba, už pasisavinimą 
autoriaus teisių, galima at
sidurti net teisme.

Visuomenės labui, prašo
ma visos spaudos šį straip
sni persispausdinti.

N. B. Lietuvoje, vien už 
panaudojima eilėraščio, ku
riam pritaikiau muziką, au
torius (neminėsiu pavar
dės) iš manęs pareikalavo 
net 1.500 litų. Bet jis, nors 
ir teisių žinovas, nenano- 
rėio suprasti, kad žodžiams 
pritaikinta muzika vien pa
gyvina ir įamžina eilėraštį, 
taipgi tuomi — ir to eilė
raščio autorių. Jis man bu
vo pagrasinės iškelti bylą- 
Kai tą parodžiau Klaipėdos 
teismui, jie patikrino, ir 
nusišypsoję tarė: ”Jis pra
loš r’ Aš gi tą. kūrinį iš vi
sų knygynu išėmiau ir su
naikinau. Ir autoriaus eilė
raščio neteko girdėti, kad 
būtu kur minima.

Tiesa, šis neapdairumas 
buvo kitokios formos. Vie
nok pranešėjai už neapdai
rumą, — gali smarkiai nu
kentėti, nes ir čia gali ras
tis ”gengsterių”.

• Savininkas parduoda 
namą. Su 2 miegamaisiais, 
didelė stiklais dengta ve
randa su puikiu vaizdu į 
Lake Erie ežerą. Arti mo
kyklų, bažnyčių, krautuvių. 
Geras CTS susisiekimas, 
žemi mokesčiai. Puiki vieta 
vaikams, pensininkams ir 
dirbančiai porai. Vieta — 
rytinėje Clevelando dalyje.

Tel. KE 1-3227.

• Parduodama 100 akrų 
žemės ir 40 akrų miško. 
Galima pirkti visą arba da
limis, tik nemažiau kaip 10 
akrų. Farma yra Mattawan 
miesto pakrašty, Michiga- 
ne, prieina 2 keliai, vienas 
asfaltuotas, kitas žvyruo
tas, teirautis:

Mr. Adam Widzes,
Mattawan, Michigan

(91, 92, 93, 94)

KREIPKITĖS Į SAVO 
SODININKĄ

Pavyzdingai sutvark y t a 
sodyba yra kiekvieno šeimi
ninko pasididžiavimas ir di
delis įnašas į jūsų apylinkės 
gyvenimą.

Mes- turime Jums pasiū
lyti žemaūgių vaisinių me
delių, vaiskrūmių, spalvin
gų rožių, įvairių dekoraty
vinių krūmų, pievoms Agri- 
co trąšų, piktžolėms naikin
ti chemikalų, durpių ir sėk
lų.

Taip pat galite gauti spe
cialiai paruoštos žemės 
kambarinėms gėlėms.

Užsukit pas V i n c ą 
A p a n i y, jūsų sodinin
ką —

12518 Lake Shore Blvd., 
Cleveland 8, Ohio, arba šau
kit telefonu PO 1-5614.
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KAS IR KUR?
• Dr. Eugenijus Noakas, 

Korp. Neo-Lithuania filis
teris, Vyr. Valdybos yra 
pakviestas būti penktosios 
neolithuanų vasaros sto
vyklos vadovu. Stovykla 
įvyksta nuo rugpiūčio 25 d. 
iki rugsėjo 3 d. J. Kapo
čiaus vasarvietėje Cape 
Cod, Mass. Stovyklos vado
vo adresas: E. Noakas, 
103-53 104th St., Ozone 
Park 17, N. Y.

• JAV LB Kultūros Fon
do naujas adresas. Kultū
ros Fondo pirmininkas kun. 
Stasys šantaras persikėlė 
naujon vieton, todėl kores
pondencija Kultūros Fondui 
siųstina šiuo adresu: JAV 
LB Kultūros Fondas, c/o 
Rev. St. šantaras, 8801 So. 
Saginaw Avė., Chicago 17, 
Illinois-

• Į Lietuvių Fondo narių 
šeimą įsijungė Dr. Birutė ir 
Bronius Kasakaičiai, gyv. 
7150 S. Spaulding Avenue, 
Chicago 29, I11-, įmokėję LF 
sąskaiton du šimtus dole
rių ir JAV Lietuvių Bend
ruomenės Tarybos narys, 
Dr. Balys Matulionis, gyv. 
Statė Hospital,' Wallum 
Lake, Rhode Island, Conn., 
įmokėjęs LF šimtą dolerių.

• Liudas Stukas, pasižy
mėjęs ”Rūtos” Ansamblio 
solistas, drauge su ansamb
lio choru Lietuvos Vyčių 
49-tojo metinio seimo kul
tūros vakare, išpildys jauno 
bajoro ariją iš J- Karnavi- 
čiaus operos „Gražina”; 
Udrio Dainą iš V. Klovos

LSS Skaučių seserijos vyr. skautininkei Onai Zailskienei buvo su
ruošta netikėta staigmena vardinių oroga. Žuvo apdovanota linkėji
mais ir dovanomis. Ona Zailskienė dėl savo malonaus charakterio 
yra Cicero lietuvių labai mėgiama. Ji dirba šv. Antano lietuvių 
taupomoje bendrovėje ir prie jos kasos langelio lietuviai varžosi, 
norėdami būti jos aptarnaujami. Nuotraukoje Ona Zailskienė sve- 
čių-skautų tarpe savo bute Ciceroje. Prieky: J. Laisvėnaitė ir A. 
Namikienė. Antroje eilėje: M. Jonikienė, Z. Juškevičienė, Ona 
Zailskienė, F. Kurgonienė, J. Kairytė. Stovi: P. Nedzinskas, A. 
Kliorienė, M. Remienė, V. Tallat-Kelpša ir S. Stašiškienė.

V.A. Račkausko nuotrauka

Pulkininkui

KAZIUI VAICEKAUSKUI
mirus, jo žmonai, dukrai ADAI KAZLIENEI ir

šeimai reiškiame užuojautą

V. ir Z. Dailidkai

KETVIRTAS VEIKALAS 
DIRVOS ROMANO 

KONKURSUI
Rugpiūčio 10 d. St. San

tvaras gavo ketvirtą veika
lą Dirvos romano konkur
sui. Veikalas pavadintas 
Voruta, jo autoriaus slapy
vardis Lieptas.

Kai ši žinia buvo gauta, 
kūrinys dar nebuvo per
skaitytas. Atrodo, tai yra 
istorinė apysaka ar roma
nas, kurio veikėjų tarpe re
gimas ir karalius Mindau
gas. Lietuviams rašytojams 
dar sykį primenama, kad 
rankraščius siųstų iki š. m. 
rugpiūčio 15 d., 6 vai. vak. 
St. Santvarui į Bostoną.

operos ”Pilėnai”; Toreado
ro ariją iš G. Bizet operos 
„Carmen”.

Vakaras įvyks s. m. rug
piūčio mėn. 17 d., 8:30 vai. 
vak., Liet. Katalikų Bend
ruomenės Centro salėje, 6 
Davis Avė., Gearny, New 
Jersey.

• Mūsų Sparnai, krikš
čioniškos minties lietuvių 
evangelikų reformatų žur
nalas Nr. 11-12.

Tai pavėlavęs, 1961 m. 
gruodžio mėn. turėjęs pasi
rodyti evangelikų leidinys.

Religinėmis, istorinėmis 
ir tautinėmis temomis gau
siai perpintas žurnalas. Da
lis jo straipsnių jau yra pa
sirodę mūsų spaudoje.

Leidžiamas jau visą de
šimtmetį Lietuvos Evange
likų Reformatų Bažnyios 
tremtyje — Chicagoje.

Redaguoja Halina 'Dilie
nė.

Vilkaviškio gimnazijos 55 metų ir miesto 300 metų sukakties proga organizuojamo Vilkaviškio gim
nazijos auklėtinių suvažiavimo, koncerto - literatūros vakaro ir banketo, įvykstančių rugsėjo 1-2 dieno
mis Chicagoje, rengimo komitetas posėdžio metu. Sėdi iš kairės: K. Povilaitis, K. Bradūnas, I. Švarcai
tė -MakŠtutienė, E. Kapteinytė-Diminskienė (banketo komit. pirm.) J. Švabaitė-Gylienė, B. Sirutytė - 
Drungienė, A. Indriulytė-Eivienė, Dr. V. Tauras, S. Pauliukevičiūtė - Burokienė ir Dr. L. Kriaučeliū- 
nas (komiteto pirm.). V. Noreikos nuotrauka

DETROIT

Los Angeles mieste susitikę: J. Laucius,B. Skirienė.prof, V. Bir
žiška iš Chicagos, Lietuvių Dienų leidėjas A. Skirius su sūnumi ir 
muzikas B. Budriūnas. L. Briedžio nuotrauka

Prezidento Antano Smetonos monogra
fijai garbės prenumeratos ir paprastos pre
numeratos jau renkamos.

Garbės prenumerata — $25.00 ir dau
giau. Paprasta prenumerata — $10.00.

Norintieji tą didelį leidinį užsiprenu
meruoti, čekius siųskite Dirvai.

Garbės prenumeratoriai gaus geres
niais viršeliais įrištą numeruotą leidinį su 
pažymėta savo pavarde.

Pats laikas jau dabar užsiprenumeruoti 
ir tuo paremti monografijos leidimą.

Vyksta į Korp. Neo-Lithu
ania stovyklą

Į šiemet ruošiamą Cape 
Gode vasarvietėje, J. Kapo
čiaus viloje, Korp Neo-Li
thuania stovyklą vyksta 
gausus būrys Clevelando 
neolithuanų.

Jau tikrai žinoma, kad 
užsiregistravo stovyklauti 
šie korporantai-ės: Birutė 
ir Eglė Augustinavičiūtės, 
Dalia Bružaitė, Kęst. But- 
rimaitis, Antanas Brazis, 
Raim. Balsevičius, Arūnas
Gaspąraitis, Nijolė Gry
bauskaitė, Laima Juodytė, 
Jūratė Karaliūtė, Neringa 
Kuncaitytė, Remig. Liogys, 
Dalia ir Rūta Mackevičiū
tės, Rūta Mockutė, Dalia 
Musteikytė, Algis Matulio
nis, Ilona Pivoriūnaitė, Re
gina Ramanauskaitė, Vikt. 
Stankevičius, Vyt. šlapelis.

Be to, svečių teisėmis, 
vyksta: Arvydas Račins- 
kas, Valent. Palukaitis, Kl. 
Mickevičiūtė ir P. Mašiotas.

GAL KAM ĮDOMU?
Dirvoje dar galima Įsi

gyti knygą "Lietuva Tironų 
pančiuose” (kaina $2.00), 
kurioje vaizdžiai ir kruopš
čiai paruošta dokumentuota 
medžiaga atvaizduoja m a s 
Lietuvos pavergimo laiko
tarpis. Jei kas nespėjo tos 
knygos įsigyti prieš 10 me
tų, nenusiminkit — ji ak
tuali ir dabar.

Dirvoje galite užsisakyti 
ir daugiau įvairių žinomų 

lietuvių beletristikos ir pub
licistikos autorių knygų: 
Br. Railos, V. Alanto, J. 
Jankaus, A. Mackaus, J. 
Gliaudos, J. švaisto ir kt.

• Juozas Budrikas mirė 
rugpiūčio 12 d, Chicagoje.

J. Budrikas turėjo didžiu
lę prekybos bendrovę Hal- 
sted gatvėje (Bridgeporte), 
vedė savo radijo programą.

Mirė sulaukęs 73 m. am
žiaus.

Nek. Prasidėjimo Seserų gildos Cicero skyriaus valdyba, susirinkusi Stefos Kisielienės bute Ciceroje 
svarsto klausimus susijusius su gildos ruošiama rugsėjo 30 d. Jaunimo Centre, Chicagoje, madų paroda. 
Parodos pelnas skiriamas arkv. Matulaičio vardo senelių namų statybai. Nuotraukoje iš kairės: Aldona 
Prapuolenytė, Stefa Kisielienė, Marija Remienė ir Ona Venclovienė. V.A. Račkausko nuotrauka

Sportininkų gegužinė
Tradicinė sporto klubo 

KOVAS gegužinė įvyks 
rugpiūčio 18 d., šeštadienį 
Liberty Park, Middlebelt ir 
Bradow Rd. Įdomi ir įvairi 
programa. Skanūs lietuviš
ki valgiai, vokiškas alus. 
Įdomūs žaidimai ne tik jau
niesiems, bet ir vyresnie
siems. Gros ukrainiečių or
kestras- Laimėjimai su ver
tingomis dovanomis. Kiek
vienas kviečiamas pamė
ginti savo laimę. Pradžia po 
pietų.

Visi maloniai kviečiami 
įdomiai ir prasmingai pra
leisti laiką su mūsų spor
tuojančiu jaunimu.

•V. P.

VISI KELIAI VEDA Į JUBILIEJINĘ JURŲ 
SKAUTŲ STOVYKLĄ...

P

Pentwater

Parkdalf
Monistee-^

Harrietta

Eastlake

Stronach

Hoxey/ille

Baldwin

Crystal Valley

Noodville
•ocb

O

Rugpiūčio 19 d. Rako ūkyje, Custer, Mich. prasideda lietuvių 
jūrų skautų 40 metų sukakčiai atžymėti jubiliejinė stovykla,ku
rioje dalyvauja jūrų skautai, jūrų skautės ir gintariečiai.

Ludingtonįj

L. ■, 
yfoPMrr

Charitt Mvari

AUSTRALUOS LIETUVIAI

• Sydnėjaus Lietuvių Klu
bo „Lietuvių Namai” narių 
susirinkime liepos mėn. 29 
d. buvo nutarta persiorga
nizuoti į Lithuanian 'Club 
Ltd. Persiorganizavimo tik
slas — įsijungti į atit. aus
tralų klubų sistemą, tuo už
tikrinant klubui labai daug 
materialinių lengvatų.

Tai bus nepelno organi
zacija, kurios pelnas bus 
skirstomas lietuvių kultūri
niams reikalams.

Į laikiną klubo valdybą 
buvo išrinkti: V. Danta, V. 
Simniškis, M. Petronis, A. 
Jasaitis, E. Kulakauskas, P. 
Mikalauskas ir P. Grosas.

• Sydnėjuje pradėjo veik
ti A. Kovalskio įsteigta lie
tuvių prekybos bendrovė 
”Amber Trading Co.”

• Australijos Lietuvių 
Metraštis jau baigiamas 
spausdinti. Metraštis bus 
292 psl. dydžio, taigi, pla
čiai apimąs Australijos lie
tuvių gyvenimą.

• Sydnėjaus šviesos Sam
būrio naują valdybą suda
ro: Vytautas Patašius, P. 
Daukutė-Pullinen, D. Gro
saitė, A. Janavičius ir L. 
žilytė.

• Paieškomas Mielinei Se- 
lens, gimęs apie 1881 me
tus Raseiniuose.

Savo laiku turėjo kirpyk
lą Clevelande.

Paieško brolvaikis Chica
goje. žinantieji ir prisime- 
nantiejį Michael Selens, 
prašomi pranešti: Ameri
can Red Cross, 1227 Pros- 
pect Avė., Mrs. Gockel, ar
ba Dirvos redakcijai.
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