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Siūlo sustabdyti Vilniaus ir 
Kauno miestų augimų...

O verčiau ugdyti kitus mažuosius miestus. - Kau
kaze žuvo 3 lietuviai alpinistai.- Nidoje negauna 

žuvies. - Stanislovaičio neapdairumas...
Are hitektas Stulginskis 

naujai išleistame Mokslo ir 
Technikos žurnale siūlo ne- 
b e k o n c e ntruoti daugiau 
pramonės Vilniuje ir Kau
ne, o geriau skirstyti ją ki
tose Lietuvos vietose. Nu
rodo, kad miesto ekonomiš
kumas sparčiausiai kyla, 
jam augant iki 25,000 gy
ventojų. Paskui ekonomiš
kumo kilimas lėtėja, o per
žengus miestui 200,000 gy
ventojų ribą juo miestas 
daugiau auga, juo jis tam
pa neekonomiškesnis. Da
bartiniu tempu augdami 
Vilnius ir Kaunas, esą, per 
.25 metus pasiektų po mili
joną gyventojų. Autorius 
mano, kad to kaip tik nerei
kia. Vilniuj ir Kaunui jis 
linki likti maždaug dabar
tinio dydžio (235 ir 214 
tūkstančių), o verčiau ug
dyti kitus mažuosius mies
tus.

ŽUVO ŽYMIAUSI 
LIETUVOS ALPINISTAI

Rugpiūčio pradžioj Kau
kaze, Bezengio aukštumų 
rajone, sniego griūties buvo 
užversti trys Lietuvoje žy
miausi alpinizmo organiza
toriai ir vadovai: Gediminas 
Akstinas (29 m.), Feliksas 
Mieliauskas (30 m.) ir Vy
tautas Vosylius (27 m.).

G. Akstinas buvo fizinio 
lavinimo dėstytojas 2-je 
Kauno technikos mokyklo
je. F. Mieliauskas, nors stu
dijavęs Vilniaus Pedagogi
niame institute ir dar tobu- 
linęsis Leningrade, pasta
ruoju metu dirbo Vilniuje 
kaip medicinos reikmenų 

Romas Sakalas, clevelandietis, rugpiūčio 22 d. įvykusiose sporto 
varžybose pasiekęs naują tremties ir Š. Amerikos lietuvių rekordą, 
su kartimi peršokęs 10 pėdų ir 6 1/4 colio. Dirvos nuotrauka.

parduotuvės vedėjas. V. Vo
sylius buvo baigęs Kauno 
medicinos institutą ir buvo 
gydytojas Ariogalos ligoni
nėj.

MIRĖ REKTORIUS 
ČYGAS

Liepos 25 mirė ilgesnį lai
ką sunkiai sirgęs okupaci
nės valdžios skirtas Lietu
vos Veterinarijos Akademi
jos rektorius Jonas čygas, 
49 m. amžiaus. Veterinari
jos mokslą, kaip Lietuvos 
valstybės stipendininkas, iš
ėjo Berlyne ir Vienoje. Dir
bo "Maisto” įmonėse. Pas 
bolševikus iškilo į adminis
tracines pareigas (buvo pa
sitraukęs į Rusiją, karo me
tu), 1945-47 metais buvo 
net mėsos ir pieno pramonės 
ministru. Iš administracinio 
darbo buvo paskirtas tiesiai 
profesorium ir rektorium į 
veterinarijos akademiją.

KALĖDIENĖ IR PIPYNĖ 
PIRMIEJI

Antrojoj Sovietijos spar
takiadoj (rugpiūčio 8-15) 
Birutė Kalėdienė (Zalagai- 
tytė) ir Jonas Pipynė, kiek
vienas savo srity, vėl laimė
jo po pirmą vietą ir po auk
so medalį.

B. Kalėdienė ietį šį kartą 
nusviedė 53 m. 644 cm., t. 
y., mažiau ne tik už jos pa
saulinį rekordą, bet net ir už 
Philadelphijoj numestą nuo
tolį. Po Philadelphijos ji 
dar buvo nuskraidinta į Vie
ną, kur irgi numetė mažiau 
kaip 54 metrus ir ten teuž
ėmė trečią vietą (bronzos 
medalis). Bet Maskvoj kitos 

f Lietuvos* 
nacionalini 
M.Mažvydo 
l biblioteka y

varžovės trumpiau už ją te
pasiekė.

J. Pipynė 1500 metrų šį 
kartą nubėgo per 3 min. 
4'5.9 sek.

Aukso medalius laimėjo 
ir Lietuvos stalo tenisinin
kai. O krepšininkams nebe
siseka: moterys liko ketvir
toj, o vyrai net aštuntoj vie
toj. Visa Lietuvos reprezen
tacinė grupė tepasiekė vie
nuoliktą vietą (latviai de
vintą, estai septintą).

TAIP PRASIDĖJO 
"KULTŪRINIS BEN

DRADARBIAVIMAS”. ..
Kultūrininkams besijau- 

dinant dėl ”kultūrinio ben
dradarbiavimo su tėvyne”, 
m a k s v i niams valdovams 
priimtinieji ”kultū r i n i a i 
santykiai” jau prasidėjo. Iš 
Amerikos bolševikų valdo- 
mon Lietuvon nuvykusių 
"piligrimų” tarpe yra bruk- 
liniškio "Aido” choro vado
vė Mildred Stenslerienė, ku
ri ėmėsi Amerikos lietuvių 
kultūrininkų atstovą v i m o 
vaidmens. Pasikalbėjimo su 
Tiesos reporteriu ji "apšvie 
tė” tenykščius rašytojus ir 
skaitytojus apie lietuvių 
kultūrinę veiklą Amerikoj. 
Anot jos, Amerikos lietuvių 
kultūrinė veikla koncen
truojasi "Lietuvių Meno Są
jungoj”, toj pačioj, kurioj

(Nukelta į 2 psl.)

Jau leidžia 
į Vilnių...

Sovietinė vyriausybė nutarė 
leisti užsieniečiams lankyti. Es
tijos sostinę Taliną ir Lietuvos 
sostinę Vilnių. Diplomatinės at
stovybės Maskvoje apie tai buvo 
painformuotos atitinkama nota.

Latvijos sostinė Ryga užsie
nio turistams pradėta leisti lan
kyti jau prieš porą metų, o Ta
linas ir Vilnius nuo karo pabai
gos vis tebebuvo draudžiamoje 
zonoje. Į. kitus Pabaltijo valsty
bių miestus ir toliau užsienie
čiams neleidžiama įkelti kojos.

® Prez. Eisenhoweris, prieš 
išvykdamas į Europą pasitarti 
su sąjungininkais, pareiškė, kad 
Jungtinės Valstybės niekada ne
atsitrauks nuo savo idealų ir 
principų ir niekada nesusilpnins 
savo saugumo, bandydamos ieš
koti taikos.

• Jungtinės Amerikos Vals
tybės svarsto Laoso prašymą 
pagelbėti pinigais ir ginklais, 
kad būtų galima kovoti su ko
munistų infiltracija tame krašte.

• Indijos premjeras Nehru pa
reiškė, kad Indija ginsianti Hi
malajų valstybes Bbutan ir S ik- 
kim, jei jos būtų užpultos sve
timos valstybės.

• Prez. Eisenhowerio susiti
kimo su De Gaulle išvakarėse 
penkiasdešimt F-100 amerikinių 
bombonešių, priklausančių NATO 
gynybos sistemai, perkelti į Vo
kietiją. Likusioji 59-sios taktinės 
bombonešių eskadros dalis bus 
iškelta iš Prancūzijos artimiau
siomis dienomis.

Lietuvių Gydytojų Draugijos valdybos nariai: Dr. D. Degesys, pirm. Dr. H. Brazaitis ir Dr. VI. 
Ramanauskas, tariasi JAV lietuvių gydytojų suvažiavimo Clevelande rugsėjo 6 - 7 d. reikalais.

Dirvos nuotrauka.

JAV YRA VIRS 400 LIETUVIU GYDYTOJU
Pasikalbėjimas su Dr. H. Brazaičiu, Ohio Lietuvių 

Gydytojų Draugijos pirmininku
— Rugsėjo 6-7 dienomis 

Clevelande įvyksta Ameri
kos Lietuvių Gydytojų Są
jungos suvažiavimas. Įdomu 
patirti, kuriose JAV vieto
vėse veikia tos Sąjungos 
skyriai, ir kiek jie iš viso 
apjungia lietuvių gydytojų?

— Šį suvažiavimą šaukia 
Amerikos Lietuvių Gydyto
jų Sąjunga, ir ji yra suva
žiavimo rengėja. Mes, Ohio 
Lietuvių Gydytojų Draugi
ja, esame tik vietos šeimi
ninkai ir atliekame paren- 
gamuosius darbus pilnai 
kooperuodami su centru.

Amerikos Lietuvių Gydy
tojų Sąjunga apjungia ke- 
turius skyrius: Illinois, kaip 
įprasta vadinti Chicagos, 
Draugija, New Yorko Drau
gija, Ohio Draugija ir nese
niai įsisteigusi Michigano 
Draugija. Deja, nevisi lietu
viai gydytojai Įstoja į drau
gijas. Apytikriai JAV-se 
yra apie 400 lietuvių gydy
tojų, neskaitant lietuviu kil
mės gydytojų, kurie visai 
nesijtingia į Amerikos Lie
tuvių gydytojų veiklą.

— Ar i Sąjungos veiklą 
įsijungia ir tie lietuviai gy
dytojai, kurie gyvena toliau 
nuo vietovių, kur yra Lietu
vių Gydytojų Sąjungos sky
riai?

— Tai pareina nuo gydy
tojų noro prisijungti prie 
lietuvių gydytojų veiklos. 
Atstumai dideles rolės ne
vaidina. Mes, pvz., Ohio 
valstijoje turime atvyks
tančių į kiekvieną parengi
mą ar susirinkimą net iš to
liau kaip 100 mylių.

— Kuo pasižymi Lietuvių 
Gydytojų Sąjungos skyrių 
veikla? Ar be specialybės 
reikalų dar domimasi ir 
bendraisiais lietuvių reika
lais?

— Kiekvienas skyrius 
veikia ir tvarkosi autono
miškai, taigi man yra sunku 
kalbėti apie kitus skyrius. 
Mes, Ohio Draugijoje, be 
savo profesinių reikalų esa
me užsibrėžę tikslą rūpintis 
lietuvių kultūriniais reika
lais ir kaip įmanydami juos 
remti. Be to, mūsų veikla 
yra paremta socialiniu ben
dravimu kaip tarp gydyto
jų, taip ir tarp jų šeimos 
narių. Toks bendravimas 
sujungia mus tampresniais 
ryšiais ir duoda progos, ati
trūkus nuo kasdieninio dar
bo, praleisti laiką kolegiško
je, lietuviškoje aplinkoje.

— Kokį tikslą turi minė
tas suvažiavimas Clevelan
de? Kiek tikitės sulaukti 
dalyvių?

Tadas Meckaus&as 
4207 Euclid St.
E . Chicago, Ind

— Clevelando suvažiavi
mas yra antrasis eilinis dvi- 
metinis, pagal statutą nu
matytas. Be organizacinių 
reikalų, mokslinių paskaitų, 
turėsime pranešimą apie lie
tuvių gydytojų visuomeninę 
veiklą, kuris, manau, sukels 
daug diskusijų. Kaip žino
te, suvažiavimas įvyks She- 
raton-Cleveland Hotel.

Kiek sulauksime svečių iš 
kitur, sunku pasakyti šiuo 
metu. Laukiame kuo dau
giausia. šia proga kreipiuo
si į visus lietuvius gydyto
jus JAV-se ir Kanadoje, ku
rie dėl kokių nors priežasčių 
nėra gavę asmeniškų prane
šimų, nekreipti į tai jokio 
dėmesio ir atvykti į suva
žiavimą, kur kiekvienas bus 
maloniai sutiktas svečias.

— Iš suvažiavimo progra
mos matyti, kad suvažiavi
me bus skaitoma visa eilė 
paskaitų. Įdomu patirti, į 
kokius klausimus jūs dau
giausia kreipiate dėmesį?

— Visi moksliniai prane
šimai yra įdomūs ir reikš
mingi, nes jie apima pasku
tinius medicinos atsieki- 
mus. Daugiausia turėtų su
kelti diskusijų dr. Tercijono 
pranešimas dėl lietuvių gy
dytojų visuomeninės veik
los.

— Ar šis suvažiavimas 
rinks naują Sąjungos val
dybą, ir kaip jūs tokią val
dybą renkate: iš vienos vie (Nukelta l 8 psl.).

Solistė Aldona Stempužienė, Lietuvių Gydytojų Draugijos suvažia
vimo koncerte Clevelande, rugsėjo 7 d. atliks dalį meninės programos.

tovės lietuvių gydytojų, ar 
į tai visai nekreipiate dė
mėsi?

—: Taip, kas dveji metai 
mes turime rinkti Sąjungos 
Valdybą. Chicago yra Są
jungos centras, be to, jie 
yra gausingiausi. Taigi, 
Chicagai pagal susitarimą 
atiteko pirmininko ir sekre
toriaus vietos. Vicepirmi
ninkai yra iš kiekvieno sky
riaus. Dar turime pagal 
ame rikiečių reikalavimus, 
bet mums nevisai supranta 
mą instituciją, direktorius. 
Jų yra: du iš Clevelando, du 
iš New Yorko ir vienas iš 
Chicagos. Greičiausia tokia 
forma pasiliks ir šiais me
tais.

— Ohio Lietuvių Gydyto
jų Draugija yra gražiai už
sirekomendavusi, skirdama 
$1000 premijas. Įdomu pa
tirti, ar Jūs patys esate pa
tenkinti tų premijų sunau
dojimu ir ar ateityje taip 
pat premijas skirsite?

— Taip, mes jau dveji 
metai esame paskyrę po 
$1,000 lietuvių kultūriniams 
reikalams remti. Tikslas tų 
premijų yra parodyti, kad 
lietuviai gydytojai nėra 
abejingi lietuviškiems rei
kalams, kad mūsų kultūri
niai reikalai yra ypatingai 
reikalingi finansinės para
mos. Tokiomis premijomis
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Šūkis, planas ir spaudos diena
Paskutiniu laiku laikraš

čiuose ir pašnekesiuos su- 
dažnėjo balsai apie Am. 
Liet. Bendruomenės, ypa
čiai apie jos centro valdy
bos planus ir darbus. Klau
siama, kritikuojama ir mo
koma.

Prieš pat vieną svarbiau
sių Bendruomenės gyveni
me įvykių — Detroito vi
suotinį suvažiavimą rugsė
jo 5-6 d. — norisi atsiliepti 
į tris reikšmingus pasitei
ravimus ir užmetimus.

Ką reiškia Detroito suva
žiavimui mestas šūkis, ypa
čiai sau taikoma jo dalis 
”pabuskim”? Ar tuo prisi
pažįstamą, kad Bendruome
nės veikla ir veikėjai jau 
apsnūdo, kad nieko nepla
nuojama ir nedirbama?

Jokiu atveju taip nėra. 
B e n d ruomenės apylinkės, 
apygardos ir centriniai or
ganai, kaip kartotiniam CV 
kvietime į suvažiavimą tei
giama, "gyvi idėjom, žo
džiais ir darbais. Tik reikia, 
kad idėjos būtų paskelbtos, 
žodžiai įlieti į bendrąją šne
ką, vietos darbai į visuoti
nojo plano rėmus įstatyti?

Pabudimo reikia:
1. Pačiai suvažiavimo idė

jai. Jos sėkmingas realizavi
mas duotų naujos dvasios 
ir šviežio kraujo ne tik 
Amerikos, bet ir viso pa
saulio Bendruomenės judė
jimui. Jokie motyvai nepa
teisins tos apylinkės ar apy
gardos, kuri savo atstovų į 
suvažiavimą neatsiųstų. Jei 
negali vienas asmuo, tegul 
vyksta kitas. Atstumai ir 
išlaidos nugalimos kliūtys, 
ir jos privalo būti nugalėtos.

2. Tautinės mirties grės
mei. Visa išeivijos ligšioli
nė veikla nesustabdė slinki
mo į išsibarstymą ir išsigi
mimą, į kultūrinės gyvybės 
ir kūrybos menkėjimą ir lė
tėjimą ir į laisvės idealų už
miršimą.

3. Naujoms nuotaikoms. 
Tautinės mirties grėsmė 
laisvės sąlygomis ir gy
viems išlikti pasiryžusiųjų 
valia nėra nenugalima, švie
žias Bendruomenės visuoti
numo suvokimas, nekasdie
niniai užsimojimai laisvės 
kovos, kultūrinio ir sociali
nio darbo srityse gali ir pri
valo išeivijos nuotaikas pa
žadinti suderintai ir sudina- 
mintai veiklai.

Planas
G. Galva B-nės Tarybos 

sesijoje, J. švedas "Drau
ge” ir J. Kreivėnas "Naujie
nose” primetė CV darbo pla
no neturėjimą. Sunku čia 
būtų su jais šitą klausimą 
diskutuoti. Centro Valdybą 
ir juos skiria plano sąvokos 
ir CV funkcijų supratimas. 
Centro valdyba savo darbo 
metmenyse ir apyskaiti- 
niuos pranešimuos Tarybos 
sesijoje idėjinio plano rė
muose Bendruomenės apy
linkėms, apygardoms ir cen

Dukart savaitinis, leidžia
mas VILTIES. Amerikos Lie
tuviu Spaudos ir Radijo D-jos 
(Inkorp. ne pelnui), 6907 Su
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Ohio.
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Išeina Clevelande pirma
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Vyr. redaktorius: Balys 
Gaidžiūnas.
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anksto mokant $8.00. įsteig
tas 1915 metais.

Atsk. Nr. kaina 10 centų.

trinėms institucijoms duoda 
gausių sugestijų šviežiam ir 
kūrybingam darbui organi
zuoti visose pagrindinėse 
bendruomeninio darbo sri
tyse. Jau pati Detroito su
važiavimo programa liudija 
C V idėjinio plano buvimą, 
apimtį ir naujumą. C V ne
turi nei pareigos, nei tikslo 
išdirbti laiko planus, nei tai 
jau būtų lokalinių organų ir 
centrinių institucijų inicia
tyvos ir veiklos laisvės var
žymas.

Spaudos D£ena
Dirvos skaitytojas S t. 

Keršulis rugp. 6 d. n-ry 
klausia: ”Kur dingo tos 
Spaudos Dienos?”

Jos niekur nedingo. Jos 
yra ir pasiliks, ir CV nesi
gaili jas paskelbusi. Joms 
bus skirtas ir labai rimtas 
dėmesys Detroito suvažiavi
me. Sp. Dienos, mano įsiti
kinimu, bus labiausiai rei
kalingos atliepimo į mūsų 
šūkį "pabuskim ir pabudin- 
kim".

Sp. Dienos akcija jau yra 
įgijusi pradinį judėjimą, 
bet dar vis per lėtą ir toli 
gražu nepatenkinantį. Cent
ro valdybą pasiekia tik ne
tiesioginės ir nepilnos infor
macijos, kaip ir kur tos Sp. 
Dienos vykdomos. Bet jos 
vykdomos jau daugely vie
tų, vienur tik propagandos 
priemonėm, kitur naujų 
kioskų steigimu, o trečiur 
jau ir platinimu po namus. 
Nuo jos paskelbimo šita ak
cija spaudos rinkai davė jau 
ne šimtus, o tūkstančius pa
jamų, kurių be šitos akcijos 
nebūtų turėta. Tai jau sa
vaime kalba už jos prasmę 
ir būtinumą. Detroite bus 
pasitarta dėl naujų Sp. Die
nos įgyvendinimo galimybių 
ir priemonių.

Čia norisi patikslinti apie 
Sp. Dieną dvi nuomones, 
girdėtas ne tik iš minimo St. 
Keršulio laiško Dirvoje, bet 
ir iš kitų asmenų.

1. CV niekur ir niekada 
neskelbė vienuolikos Sp. 
Dienų. Sp. Diena buvo pa
skelbta š. m. vasario mėn. 
nuolatine ir pastovia insti
tucija. Jos idėja išreiškia 
paprastą tiesą: žmogus 
spaudą turi pirkti ir skai
tyti visada, niekada neuž
miršdamas tam skirti ir pi
nigo, ir laiko. Tai kiekvie- 
has kultūringas žmogus ir 
daro, jam nei Sp. Dienos ak
cijos nereikia. O Sp. Diena 
buvo paskelbta, įžiūrint liud
iją ir tautinei gyvybei grės
mingą faktą, kad nuolatinių 
spaudos pirkėjų ir skaityto
jų skaičius gąsdinančiai su
mažėjo ir dar nesustoja ma
žėjęs.

2. CV niekur ir niekada 
Sp. Dienos neskelbė, kaip 
jau žinomų Spaudos Savai
čių ar Mėnesių pakaitą. Abi 
šitos akcijos turi reikšmin
gas prasmes, bet gana skir-

(Atkelta IŠ 1 psl.) 

Mildred yra sekretorė. Są
jungoj esą "apie pusė šimto 
meninių kolektyvų", tik jų 
skaičius mažėjas, kadangi 
"senoji karta palaipsniui 
pasitraukia, o jaunimas tol
sta nuo lietuviško meno, su- 
amerikonėja".

Iš to "pusės šimto kolek
tyvų Mildred minėjo Boook- 
lyno (ji sakė, kad New Yor
ko) ir Chicagos "liaudies 
teatrus" (!), kurie daugiau
sia vaidiną Rojaus Mizaros 
veikalus, ir dar minėjo tuo
se pačiuose miestuose esa
mus "Aido" chorus. Pažy
mėjo, kad brukliniškio cho
ro repertuare, "be įvairių 
tautų dainų, nemaža vietos 
užima lietuvių tarybinių 
kompozitorių kūriniai", o 

tingas. Sp. Savaitė ar Mė
nuo yra vienkartinis suju
dimas spaudai pareklamuo
ti, pagerbti ir paplatinti. Sp. 
Diena nori spaudą vėl pada
ryti mūsų žmogaus kasdie
nine duona, nori grąžinti ir 
įskiepinti gyvą įprotį kas
dien turėti rankose laikraš
tį, žurnalą ir knygą, vėl lai
kyti garbės dalyku turėti 
savą ir nuolat papildomą 
knygų spintą.

Sp. Diena nepadaro Sp. 
Savaitės ar Mėnesio nei ne
reikalingais, nei nereikš
mingais — šitų dviejų ak
cijų uždaviniai vienas kito 
nepavaduoja. Todėl ir vien
kartinės spaudos akcijos 
klausimas Detroito suvažia
vime bus svarstytas.

Mūsų spauda galėtų daug 
pagelbėti Bendruomenei Sp. 
Dienos idėją įgyvendinti, 
jeigu ji neužmirštų ją savo 
skiltyse bent trumpai, bet 
nuolat priminti, bent kiek
vieno mėnesio pradžioje ir 
pačią Sp. Dienos savaitę.

Spaudos Diena yra ir pa
siliks kiekvieno mėnesio pa
skutinis šeštadienis.

Viktoras Mariūnas

. . . ir ugnies virimas duoda Stroh’s puikų skonį su kuriuo 
joks kitas Amerikos alus negali lygintis!

Virimo eiga, kurią jūs matot vykstant katile, yra
kaitinama atviros liepsnos iš katilo apačios, šis didelis 
karštis duoda geriausią skonį iš geriausių mišinių ... 
padaro Stroh’s lengvesnį ir švelnesnį. 
Atsigaivinkite su skirtingu skoniu Amerikoj 
vieninteliu ugnim verdamu alum šiandien! Jums

jis yra šviesesnis!

The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Michigan DABAR UŽ VIETINES KAINAS!

DIRVA

Siūlo sustabdyti Vilniaus ir...
Chicagos choras pasižymė
jęs tuo, kad vaidinęs (ru
sišką) operetę "Zaporožie
tis už Dunojaus";

Vilniaus radiofonui toji 
"Amerikos lietuvių kultūri
nė ambasadorė" nuvežė tris 
juosteles su įrašytais, kaip 
ji sakė, "Amerikos lietuvių 
chorų ir solistų koncertais". 
Vienoje juostelėje ištisai 
įrašytas pačios Mildred diri
guojamo choro ir solistų 
koncertas Laisvės sukakčiai 
pagerbti prieš porą metų 
surengtasis koncertas.

Vilniškiai kultūrinin k a i 
buvo tiesiog pritrenkti nuo 
tos informacijos ir dar pla
čiau išsižiojo, kai išgirdo 
juostelių įrašus ...

Tuo tarpu respublikinė 
biblioteka Kaune tik dabar 
gavo prof. E. Fraenkelio 
etimologinio lietuvių kalbos 
žodyno septynis sąsiuvinius. 
Bibliotekininkas Stasys Pa- 
pečkys ta proga informavo 
visuomenę Lietuvoj, kad 
užsieniuose kalbininkai vis 
plačiau domisi lietuvių kal
ba. Iš to jo informavimo 
matyti, kad nuo Vakarų izo
liuota dabartinė respubliki
nė biblioteka tik dabar te
gavo progos išgirsti prof. 
E. Fraenkelio vardą, ir kad 
bibliotekininkai lituanistai 
nežino, nei kada prof. 
Fraenkelis pradėjo lietuvių 
kalba domėtis, nei kada jis 
mirė,

APGAUTI DAILININKAI
Lietuvoj skelbia, kad so

vietinėj parodoj New Yor
ke buvę eksponuojami Lie
tuvos keramikos gaminiai. 
Esą, čia buvę parodyti Kau
no dailės kombinato kera
mikos skyriaus gaminiai, 
sukurti šių dailininkų; Mik- 
nevičiaus, Genienės, Vince- 
vičienės ir Krivaičio. Buvę 
taip pat skulptorių Kaman- 
tavičienės, Steponaviči aus 
ir Sriogos kūrinių.

Iš tikrųjų tų dalykų New 
Yorko parodoj arba nebuvo 
parodyta, ar jai kurie ir bu
vo, tai nebuvo pažymėta nei 

kieno, nei kur jie gaminti. 
Dailininkai gal tiki, kad jų 
darbai "parodyti pasauliui”, 
bet tai tik jiems sudaryta 
iliuzija.

NIDOJ NEGAUNA 
ŽUVIES

Kai "piligrimai” iš Ame
rikos buvo vežami Nidon 
dūsauti pagyrimų ”liaudies 
valdžiai" už Neringos gro
žį, vasarotojų grupė iš Ni
dos net per Tiesą pakėlė 
triukšmą dėl štai kokios 
realybės:

"Vienintelė čia esanti už
kandinė nuolat pateikia la
bai neįvairų ir skurdų pa
tiekalų asortimentą: kopūs
tus, barščius, kotletus, ret
karčiais guliašą ir kompotą. 
Iš ryto dar galima gauti 
kiaušinienės, o vakarienei 
tik ... konservai ir vynas. 
Be to, valgiai paruošiami 
neskaniai, dažnai paduoda
mi ataušę, būna atvejų, kai 
užkandinėje iš viso nebūna 
antrųjų patiekalų ... Nido
je, kurią iš vienos pusės 
skalauja Baltijos jūra, o iš 
kitos Kuršių marios, nė ne
ragavome žuvies ... Dažnai 
pardavinėjamas senas, per- 
rūgęs alus, parduotuvėje vi
siškai neprekiaujama dar
žovėmis. Dažnai pritrūksta 
vaisvandenių".

STANISLOVAITIS 
NEAPSIŽIŪRĖJO

J. Stanislovaitis iš Water- 
būrio ir A. Margeris iš Chi
cagos, abu gydytojai, nepa
prastai susižavėjo Kauno 
klinikine ligonine, ypač jos 
turimo ploto erdvumu ir pa
statų didumu. Stanislovai
tis džiūgavo, kad tai ligoni
nė maždaug "kaip Ameri
koj”.

Tai buvo didelis neapdai
rumas iš Stanislovaičio pu
sės. Jis tuo patvirtino, kad 
tik geriausia Lietuvoj esan
ti ligoninė maždaug gali ly
gintis su Amerikos ligoni
nėmis. Antra, — jis gi taip 
pagyrė ne bolševikų, o ne- 
prikausomos Lietuvos pa
statytą ligoninę. (LNA)
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KODĖL NEATEINA I TALKĄ 
"DRAUGAS”?

Gyvenu Los Angeles ir esu 
praktikuojantis katalikas. Man, 
kaip lietuviui, labai svarbu, kad 
katalikiškas pareigas galėčiau 
atlikti savo tėvų kalba ir lie
tuviškoje bažnyčioje.

Neabejoju, kad jūs gerai ži
note apie dabartinį Los Angeles 
lietuviškosios parapijos bažny
čios likimą. Ji, lietuvių pinigais 
pastatyta ir išlaikyta, greit lie
tuviams pasidarys visiškai sve
tima. Nežinia, ar pasieks kokių 
laimėjimų čia susiorganizavę ka
talikų veikėjai. Greičiausia nie
ko, nes jų, atrodo, neremia kitų 
vietovių lietuvių katalikų orga
nizacijos, o ypatingai katalikiš
koji spauda.

Dabar man kartais net grau
du. Bedieviškais laikraščiais 
pravardžiuotieji ateina Į talką 
Los Angeles lietuviams katali
kams kovoti dėl savo lietuviš
kos bažnyčios. Kodėl gi į talką 
Los Angeles lietuviams katali
kams negali ateiti "Draugas”. 
Juk jis labai dažnai sakosi, kad 
jam taip pat labai rūpi tautiniai 
reikalai? Ar čia nėra jau toks 
tautinis ir religinis reikalas,ku
rį nereikia ginti ir Los Angeles 
lietuviams katalikams padėti?

AŠ būsiu labai dėkingas, jei 
"Draugo” redakcija, paskaičiu- 
si šį mano laišką, duos atsaky
mą ir pačiame "Drauge”. O at
sakyti turėtų. Manau, ne man 
vienam rūpi, kodėl tų reikalų 
negina. Juk šiandien tai atsi
tinka Los Angeles, ryt atsitiks 
Chicagoje, poryt Clevelande ar 
Bostone. Mums reikia labai su
sirūpinti ir už savo reikalus 
rimtai kovoti.

K. R-us,
Los Angeles

Dirvos skaitytojas T. Šlapi
kas, iš Portsmouth, Va., rašo:

"Buvau galvojęs daugiau ne- 
beprenumeruoti Dirvos, tačiau 
gaila skirtis su tokiu puikiu lai
kraščiu.

Nebegaliu suprasti, kodėl Dir
va , kaip kiti svetimom kalbom 
leidžiami laikraščiai, negali išeit 
dviem laidom, tai yra viena lai
da kartą savaitėje toliau gyve
nantiems, kita keletą kartų sa
vaitėje vietiniams skaitytojams".

Naujas Dirvos skaitytojas Bal. 
Brazdžionis, iš Chicagos rašo:

" Ačiū, kad supažindinot su 
Dirva. Gerai, kad žengiate pir
myn. Man labai įdomu pasiskai
tyti praeito karo istoriniai įvy
kiai ir apie pavojų atominiame 
kare. Kaip autorius J. Visminas 
padaro reportažą iš Vilniaus? 
Tai mįslė?

Dirva formos ir turinio at
žvilgiu pralenkė kitus laikraš
čius. Tai ir linkiu sakmės spau
dos bare. Aš myliu kiekvieną 
lietuvišką žodį ir, kiek išgaliu, 
remiu".

on AUTO 
INSURANCE

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

PAULINA 
MOZURAITIS-BENNET 

Insurance Agent 
13706 Benwood Avė.

Cleveland 5, Ohio
SK 1-2183
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Prie žydrojo Dunojaus
Kaip praėjo komunistų jaunimo festivalis ?

Liepos 30 pašvęsta "solidaru
mui su kolonialinių šalių jauni
mu". Vyksta draugavimasis, bet 
greit paaiški, kad tiems kolonia
linių šalių atstovams rūpi tik 
jų tautiniai reikalai. Jiems fes
tivalis tik platforma tai parody
ti; komunizmu maža kas žavisi. 
"Patikimieji" draugai vis daž
niau išsmunka iš seminarų,klau
sosi gatvės diskusijų vakariečių 
tarpe, bailiai dairosi civilių so
vietinių agentų; slapčiom užsuka 
Į parodas, vaikšto į kinus. Ko
munistų kinuose - po 10 - 20 
žmonių. Bet filmams apie Ven
grijos sukilimą ar "Ninočkai" 
niekad negausi vietos, visad per
pildyta...

Prižiūrėtojai keičia taktiką: 
leidžiama lankyti miestą, bet 
grupėmis, po priežiūra; įsako
ma, ką reikia fotografuoti. Da
lyviai dairosi po krautuves, "ap
siperka". Bet ką pirksi, už de
šimtį dienų gavęs tik 260 šilin
gų ($ 10.). Kontrolė atlyžta - nes 
sargai mato, kad,ją pagriežtinus, 
gali viskas sprogti...

Gaila man gerų ir talentingų 
artistų... Maskvos radio orkes
tras, pirmaeilis virš 100 žmo
nių kolektyvas, koncertuoja dau
giatūkstantinėje salėje. Žiūrovų 
- suskaičiuota: 210 (įskaitant sar
gus...)

Penktadienį, liepos 31, austrų 
komunistai susipranta. Prigabe- 
na dar daugiau žmonių iš pro
vincijos (kelionė dykai). į dis
kusines grupes, kuriose ginčija
si iki vidunakčio ir ilgiau, pa
siunčiama mokytų agitatorių; 
jiems padeda rytų vokiečiai - 
kaip tyčia parinkti chuliganiškos 
išvaizdos tipeliai. Vistiek, nors 
austrų studentai ir neturi ma
žiausio supratimo apie dialek
tines diskusijas, agitatoriai su
sipainioja pačių komunistų melų 
tinkle...

Liūdna žiūrėti. Festivalio da
lyviai jau nebebando sveikinti 
vieniečių - kažkaip pasijaučia 
baisiai nepatogiai... Lyg patys 
jausdamiesi kuo nusikaltę. Stu
dentų baliuje ir jazzo koncer
tuose gauna bent kiek pasiausti. 
Bet ar tai Viena, tas romantiš
kas, gražus, meilus miestas? 
Taip, jis labai gražus, bet ir 
moderniškas didmiestis, kurio 
susisiekimu stebisi visi - net 
maskviečiai.

Šeštadienį (rugpiūčio 1 d.) de
legatai nuvyko į buv. nacių ka- 
cetą Mauthausene - vainikų pa
dėti. Jau jie randa padėtus - 
visokio teroro aukoms; pieši
niai: svastika lygi kūjui su piau- 
tuvu... Prirašyta: 'Ungarn, Ti- 
bet, Vorkuta, Sibirien...

Sekmadienį priešpiet mieste 
vėl pasirodymai. Tikrą pasigro
žėjimą iššaukia virtuozinė Peki-

Musų korespondento 
Vienoje.

no operos šokėjų grupė. Prieš 
juos nublunka ir sovietiniai drau
gai. Matyti nusiminimas festi
valio dalyvių veiduos. Jie uoliai 
naudojasi proga apžiūrėti mies
tą, kad ir grupėm.

Vakare "Umzug" - didžiosios 
vaikštynės, kolektyvinė demons
tracija. Suvaroma tūkstančiai 
žmonių. Bežygiuojant visi sten
giasi rodyti entuziazmą, bet lie
ka be atgarsio. Austrų komunis
tų kadrai išdalinti po vieną - du 
kas metrą ar antrą, moja - 
atsako - bet daugumas žmonių 
tyli; mediniais veidais spokso, 
ar atlaidžiai šypsoso... Rusai, 
čekai, vengrai pereina į grasi
nančius sūkius - bet ir tai ne
padeda. Rusai bliauna: "Anti- 
festival kaput - das ist gut, 
das ist gut..." Kasgi "kaputt"? 
Ar jie manė, kad kas nors ims 
su jais muštis?
Vienas anglas, festivalio da

lyvis, prieš pačias filmų kame
ras išskleidžia plakatą "Remem- 
ber Tibet" - austrų mušeikos 
su draugais jį tuoj parmuša ant 
žemės; tenka gabenti vyruką, 
festivalio dalyvį, į ligoninę. 
Jam į pagalbą ateina paprastos 
.bobelės: rankinukais, lietsar
giais prilupa tuos pačius mu
šeikas... Aplink stovi komjauni
mas ir dairos į padanges; vel
niškai nepatogu... Prasilenkiant 
voroms, arabų ir izraelių dele
gatai vieni kitiems spiaudo į 
veidus: taika ir draugystė. Lin
ksmi tik negriukai: kas plikas, 
kas su kaftanu, kas ilgais bal
tais marškiniais...

Po to didvyrių aikštėje (Hel- 
denplatz) vyksta kokiu 20,000 
žmonių mitingas. Dainuoja Paul 
Robeson. Bet išsivaikščioja de
legacijos; komjaunuoliai smunka 
tamson.

Nesugaudysi, kalbasi su vietos 
žmonėmis, dalinasi ženkliukais, 
ima knygas, teiraujasi apie Va
karus... Programa mažai kam 
įdomi - nes ir enkavedistai ne
gali klausytis, turi daboti savo 
aveles...

Dar ilgai, iki vidunakčio, šne
kama - ar pagal liniją, to jau 
nežinau. Žinau tik, su kuo kal
bamasi. Pasakė vienas sovietų 
Šoferis: "Lengviau buvo patekti 
į Aukščiausiąjį Sovietų deputatą, 
negu į Vieną". Jei Šie visi 
"ištikimi" - kam ta apsauga, 
kam ta priežiūra, kam ta bai
mė? Ir pasitvirtina sena teisybė: 
komunistų šalyje komunistų ir 
su žiburiu nesurasi. Yra tik pro
fesionalų, kurių ištikimybė ma
tuojama pagal uždarbį. Gink Die
ve, kad jiems kas parodys, kur 

daugiau uždirbti. Išdums, pa
bėgs. Bet laimei neišleista nei 
vieno be .šeimos "užstato"... Das 
ist gut! Ist das gut?"

Pirmadienis, (rugpiūčio 3 d.) 
JAV delegacijos dalis išstojo iš 
festivalio. "Vienos Naujienos", 
paskelbusios premiją už geriau
sią įspūdžių pluoštą, gavo tūks
tančius anos pusės dalyvių laiš
kų.

Vakare sovietų atsisveikinimo 
koncertas. Nors čia pasistengta 
sukviesti daug žmonių: keli tūks
tančiai austrų komunistų ir kitų 
smalsuolių pripildo miesto spor
to halės rūmus. Sovietai gerai 
pasiruošę spektakliui. Galų gale, 
yra iš ko rinktis ir nesigailėta 
nė laiko, nė pinigų. Šoka kazoką, 
gruzinai kardais daužosi, azija
tai egzotiką rodo. O rusai? Taigi 
rusai... Kuo jie garsėjo pasau
lyje - tai visa, deja, ne rusiška... 
Kai patys išeina su marškiniais, 
nuleistais per kelnes, tikrai įspū
dis nekoks, nors ir jie virtuozai. 
Na, bet viskas jų saskaiton.

Antroj dalyj išeina Leningrado 
baletas, solo šokėjai. Gera Čai
kovskio muzika - bet dvasia ji 
perdėm prancūziška, perdėm va
karietiška. Atsigauni po visų ka
zokiškų riksmų, juk tai tik silp
nas kiniečių virtuoziškumo ats
pindys !

Ir tarpe tų numerių: mūsų 
liaudies instrumentistų sekste
tas su solistu Noreika! Gerai 
jie įdėti - tarpe vakarietiškos 
"rusų" programos. Čia jiems 
ir vieta, ne anam kermošiuje...

Švelniu gražiu balsu Noreika 
išdainuoja tris posmus "Bernu
žėli nesvoliok". Gerai parašytas 
akompaniamentas, gerai išpil
dyta. Bravo! Besiklausydamas 
Noreikos dainavimo, žvelgiu į 
savo kaimynus; jienustebę: "Wer 
ist das? Ach... Litauer... Tarsi 
slėgė tyla... "Das ist etwas ganz 
anderes..." Taip tikrai "ganzan
deres"; publika, nebūtų vienie
čiai, civilizuotos muzikos mėgė
jai, tarsi perjungia kitą bėgį: 
čia reikia taikyti meno, ne cir
ko mastą!

Plojimai ne toki audringi (tik 
cirke rėkiama) - bet nuoširdūs 
ir gal - juk dauguma publikos 
komunistai - kiek "verlegen" (ne
patogu...) "O tai myliu, tai my
liu - myliu visus kartu..." dai
nuoja Noreika. Gerai darai broli: 
Friede und Freundschaft - "Jei 
tik vienus pamylėčiau,kiti pasi
kartų..." Mintimis jam tariu: 
"Brolyti, tavo vietoj nesijaudin
čiau... Tegu pasikaria; virvę 
mielai paskolinsim". Na, bet čia 
yra daugiau kiniečių kalbą ži
nančių, negu lietuvių. O mes 
jau "savąjį pažinsim".

Paskutinę festivalio dieną an-

Bubių piliakalnis, Padubysio valse. Šiaulių apskr.

gėlai sargai vėl panikoje. Vėl 
patempia vadeles: kam neberei
kia - tas skubiai gabenamas lauk 
iš Vienos. Mat, paskutinė diena. 
Ko gero, dabar kas bėgs... Kam 
ta panika? Kogi žmonėms bėgti? 
Kad namie šeimos narius grieb
tų?

Paskutiniam literatūros semi
nare kažkas užsimena apie Pas
ternako "Dr. Živago". Kaip įgel
tas sovietų atstovas Dalmatov- 
sky ima aiškinti: tai taip blogai 
parašyta knyga, kad per visą 
Sovietų Sąjungą jos niekas skai
tyti nenorėjo. Štai, girdi, kodėl 
neapsimokėjo jos išleisti... Nus
kambėjęs juokas - vienas 
iš nuoširdžiausių; vienas kitas 
patikrina ar kišenėje tebėra ta 
mažo formato knygutė. Taipogi 
tikrų aplodismentų susilaukia 
vienas lenkų studentas, pasa
kojęs apie jo Šalyje tebeveikian
čią universitetų autonomiją ir 
tvirtą akademikų nusistatymą ją 
išlaikyti.

Vakare įvyksta didžiulis kon
certas - uždarymas prieš mies
to rotušę. Susirenka apie 30,000 
žmonių, pilna aikštė. Arčiau tri
būnos rezervuota vietų delegaci
joms; visur ištatyta garsiakal
bių, keliasdešimt sovietinės ir 
satelitinės televizijos prožekto- 
rių (tik, Dievulėliau, kokie pri
mityvūs agregatai - sunkvežimių 
motorai ir kiti įrengimai!). Bet 
tai nieko - tik stebėtina, kodėl, 
palyginti, taip mažai komunis
tinių delegatų atvyko. (Pasirodo 
nebereikalinguosius jau spėjo iš
gabenti...) Tiesa, atvykusieji bai
siai entuziastingi; ir žino, kaip 
organizuotai tai išreikšti, kad 
būtų kas filmuoti ir mikrofonais 
perduoti.,.

Programa eina numeris po nu
merio. Vėl didžiausią pasiseki
mą turi kiniečių opera; po to 
korėjiečiai. Silpniau jau su viso
kiais negriukais - jie jau dešimt 
dienų trypia tuos pačius šokius. 

Už tai jie tikri mėgėjai. Rusai 
diskretiški; jie išeina tik 
su baletu - tas, elegantiškas, 
aristokratiškas, patinka vienie
čiams. Taipogi patinka ir sudai
nuojamas valsas - išskyrus, ži
noma, "religingą" tekstą... Bet 
kas jau supranta dainuojamą te
kstą?

Po to pats uždarymas: nuo
bodžios kalbos, kurių jau niekas 
nesiklauso. Jau ima žmonės iš
sivaikščioti. Galų gale intonuoja 
sovietų festivalinę dainą: tai pui
kus choralas, pagaunančia ryž
tinga melodija (teksto galima ir 
neboti). Ta proga azijatai palei
džia keletą taikos balandžių, ku
rie iš baimės, deja, pasielgė ne
visai pagal programą.

Nemažu entuziazmu skirsto- 
masi; žygiuojama lėtai; dar pra
džioje kiti šokinėja, bučiuojasi, 
rankas spaudžia. Bet nuotaika 
vis liūdnyn... Gaila, kažkaip ver
ksmas ima. Taip, tai daugiau, 
negu normalus kiekvieno atsi
sveikinimo liūdesys. Lėtai grįž
ta prie savo autobusų sovietiniai 
draugai...

Susimąstę veidai; kažkas už
traukia graudžią kareivišką dai
ną. Geriau čia būtų tikus liau
dies daina. Bet Ši liaudis, iš 
visų pakampių suvežta, tokių ne
turi. Praūžęs karas dar, dar jai 
suteikė šiokį tokįbendrumo jaus
mą. O "viera"? Geriau nekal
bėkim... Ji tik fanatizmui kelti, 
bet ne žmogaus jausmams reikš
ti ar paguodai tiekti...

Tik, "linksmi", kaip maži vai
kai, siaučia negriukai, kraipo 
užpakalius, mušabūbnus, rankom 
susitvėrę kaip girlandos pinasi 
tarp žmonių ir puola bučiuotis 
suprakaituotais veidais. Žodžiu, 
jiems kermošiaus dar neužtenka. 
Girdžiu kaip vienas sovietinių 
draugų, gana piktai numetęs pa
pirosą ir nusispiovęs suniurna: 
"Chvatit, čiort vazmi!" (užteks, 
po velnių!)

BOSTON
ALT S-gos Bostono sky

riaus valdyba primena vi
siems Tautinės S-gos namo 
steigėjams, rėmėjams ir na
riams, kad rugpiūčio 29 d., 
6 v. v., yra kviečiamas susi
rinkimas. Visi kviestieji 
laukiami. *

Dail. A. Rūkštelės kūri
niu parodą Bostone, Tauti
nės S-gos namuose, rugsėjo 
12 d.. 6 v. v., atidarys prel. 
P. Juras, vienas parodos 
garbės globėjų. Paroda 
truks visą savaitę ir bus 
atidaryta kasdien 4-9 v. v., 
o rugsėjo 19 d., 7 v. v., įvyks 
Vilniečių S-gos susirinki
mas ir arbatėlė dail. A. 
Rūkštelei pagerbti.♦

žinomas Bostone preky
bininkas Jonas Adomonis 
rugsėjo 4 d. išskrenda Euro
pon ir automobilių prekybos 
reikalais aplankys Angliją, 
Prancūziją, Vokietiją, Švei
cariją ir Italiją. Jo automo
biliu prekyba apima visų eu
ropinių automobilių sritis, 
čia pirkėjas turi didelį pasi
rinkimą. Iš kelionės numato 
grįžti apie rugsėjo 22 d.

Greetings and
Best Wishes

M. O. MATTLIN

SPI NET PI ANOS

OF DISTINCTION

Easy Terms can be 
Arranged
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IŠTRAUKA Iš „ŽMONĖS ŽMONIŲ RANKOSE”

Jis buvo ne kalinys, bet vyr. leitenantas ir Komunistų 
partijos narys, tačiau visai kitoks, negu kiti stovyklos 
tarnautojai. Jis sakėsi lankęs Leningrado universitetą. 
Prie progos jis ramiai atsisėsdavo šalia kelių kalinių, pa
klausdavo juos apie ką nors ar išklausydavo jų nusiskun
dimų. Jo pasikalbėjimai pagal stovyklos tarnybos nuosta
tus turėjo būti vertinami, kaip „santykiai su kaliniais”, 
t. y. draudžiami. Jei vyr. leitenantas vis dėlto rizikuodavo 
su mumis kalbėtis, reiškia jo padėtis partijoje turėjo būti 
ypač tvirta, arba jam buvo pavesta išžvalgyti kalinių 
nuotaikas ar ką kita.

Ateidavo jis ir pas mane, net dažniau, negu pas savo 
tautiečius. Aš, kaip svetimšalis, naudojau kito pasaulio 
samprotavimus ir atvirai juos išreikšdavau. Kas iš sovie
tinių žmonių būtų tai išdrįsęs? Kartą aš jį stačiai paklau
siau, kas jis yra, ir jis retu atvirumu į tai atsakė:

— Aš esu NKVD narys. Esu disciplinuotas ir laikausi 
duotų man nurodymų. Todėl aš žiūriu į jus, kalinius, taip, 
kaip dokumentuose nurodyta: kaip į išdavikus, šnipus ar 
panašiai. Tai mano pareiga. Svarstyti jūsų reikalus ne 
mano dalykas. Gal jūs pasijusite įžeistas, kad aš jums 

tai sakau. Bet supraskite mane: aš turiu savo aiškią pa
reigų sritį, ir man įsakyta nesikišti į dalykus, kuriems 
aš nesu specialiai išmokslintas bei paruoštas. Kodėl aš 
turėčiau kritikuoti mūsų teisingumą? Aš matau jo efek
tą, ir jis yra geras: visi kaliniai tarnauja galingesnės ir 
gražesnės Sovietų Rusijos atstatymui.

Pastebiu: jis paminėjo Sovietų Rusiją, bet ne Sovie
tų Sąjungą, ir pasakė tai su pastebimu susižavėjimu. Tiek 
buvome iki šiol susipažinę. Gal jis galėtų padėti Petrelės 
atsitikime ?

Pasitaikė viena gera proga papasakoti jam visą rei
kalą.

— Gerai, — atsakė jis, — jei aš nepamiršiu, galėsiu 
pakalbėti su personalo skyrium.

Tuoj po pasikalbėjimo papasakojau Juozui jo pasė
kas. Taip pat ir Juozas nesnaudė. Jis pasikalbėjo su šalt
kalvių brigadininku, vienu Rusijos vokiečiu. Dirbtuvės 
turėjo būti nuolat šluojamos ir valomos, šiai vietai šaltkal
vių brigadininkas kaip tik ieškojo pakaitalo. Iki šiol ten 
dirbusi šlavėja visai nesirūpino savo pareigomis; kas ke
lintą dieną atsitikdavo, kad jinai 6-8 šaltkalvius „numirk- 
čiodavo” nuo darbo ir su kiekvienu dingdavo artimoje 
pašiūrėje. Dėl sugaišto laiko brigados darbingumo pro
centas pasidarė toks blogas, kad į tai atkreipė dėmesį 
techniškasis vadovas. Brigados nariai, kurie su „mirkčio
jimu” neturėjo nieko bendro, skųsdavosi brigadininkui; 
jie nenorėjo dėl kitų kaltės gauti mažiau maisto.

Juozas ir aš buvome patenkinti pasiekta pažanga. 
Tuo tarpu nelaimingoji Petrelė sėdėjo bunkery,' kentė ir 

šąlo. Kaip mielai būtume pranešę jai tas geras naujienas.
Man atrodė, kad mudu esame pasiekę gana daug, bet 

dar ne viską.
— Juozai, reikalas dar nėra tvarkoje. Mudu turime 

pasirūpinti, kad po izoliatoriaus Petrelė mažiausia 2-3 
dienom būtų palikta ramybėje ir iš viso nebegrįžtų pas 
savo buvusį brigadininką. Kaip tu manai, gal Aleksandras 
mums padės?

Saša Klamm tuomet tebebuvo dar gyvas. (Jo liūdną 
likimą autorius atpasakoja atskirame skyriuje. Saša 
Klamm, Kaukazo vokietis, dirbo stovykloje elektrotechni
kų ir baigė atlikti savo bausmę. Ruošdamasis į laisvę, jis 
mėgino paspekuliuoti elektrotechnikos įrankiais; jo vienas 
draugas, rusas, slaptas NKVD bendradarbis (seksotas) 
jį įskundė; už sovietinio ūkio sabotažą jis buvo nubaustas 
dar 7 metais kalėjimo ir perkeltas į kitą stovyklą; iš ten 
jis mėgino bėgti, bet po trijų dienų sargybinių su šunim 
buvo pavytas, suimamas priešinosi ir 7 šūviais nušautas).

Saša Klamm mūsą neapvylė.
— žiūrėkite, aš turiu pagaminti gydytojui pincetę. 

Aš nueisiu pas jį ir paprašysiu atleisti mergaitę nuo dar
bo. Su iuo galima susikalbėti.

Tikrai jam pasisekė savo patarnavimą sujungti su 
pagalba Petrelei. Patenkintas grįžo atgal. Kitą dieną mes 
pasitikome Petrelę, nušluostėme jos ašaras ir papasako
jome apie nusisekusius manevrus bei pasikalbėjimus, ku
rie privedė prie pasikeitimo ir išgelbėjo ją iš brigadininko.

(Bus daugiau)
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Šviesios, mirgančios naktys...
Las Vegas gražus, kaip nuodėmė... pralenkia
Europos lošimo centrus keliasdešimt kartų.- Čia 

naktys Šviesesnės, negu dienos...

LAS VEGAS, Nevada.
Tikriausiai bent pusė Kalifor

nijos lietuvių jau gerai žino šią 
vietą ir nekartą čia lankėsi. Vie
ni, - deja, tokių labai nedaug, - 
ją giria ir mėgsta, kaip aukso 
kasyklas. Kiti sako, kad tai links
miausia, įdomiausia, sveikiausia 
ir ne brangiausia atostogų pra
leidimo vieta civilizuotoje dyku
moje. Dar kiti keikia ir spjau
dosi, pergyvenę čia žiaurias ki
šenių ištuštinimo dramas. Bet 
beveik visi mėgsta Las Vegas.

Tą vietą jau žino ir kiti šim
tai Amerikos lietuvių, užsukda
mi čia pakeliui į Kaliforniją ir 
Meksiką, ar grįždami atgal. Tik 
trumpai apsistoję, gal nespėja 
pažinti ir įsijausti į Las Vegas 
dvasią.

Mėgstu tą vietą ir aš, ir jau 
ne sykį čia esu lankęsis, ir patį 
pirmą kartą buvau iš traukinio 
sustojęs jau tada, kai kadaise 
kėliausi iš New Yorko į toli
muosius laukinius vakarus. Kaž
kodėl man patiko to miestelio 
vardas.

¥
Tuomet, daugiau kaip prieš 

dešimtmetį, tai buvo apsusęs 
ir saulės nukepintas laukinių va
karų dykumos miestelis, kur, 
kaip ir visur Nevadoje, buvo 
galima palošti. Gyventojų turėjo 
kažką apie 20,000 ar mažiau. 
Prieš penkerius metus čia mai
šėsi jau apie 35,000 vietinių ir 
turistų, - pasilošimų ar divorsų 
reikalais. Šiemet gi Las Vegas 
skaito jau 65,000, nors man ir 
neaišku, kaip jie tai gali suskai
čiuoti, nes gyventojai čia juda 
iš visų pusių ir į visas puses.

Kas juos traukia, kodėl mie
stelis taip auga? Spėju, tik dėl 
to, kad, konservatyviskai sakant, 
Las Vegas yra - nuodėmių mie
stas, žmogaus prigimties silp
nybių ir godumo miestas.

Ir todėl - "gražus, kaip nuo
dėmė". Tai ne mano išsireiš
kimas, tai tik viename vokiečių 
magazine neseniai skaityto ro- 
manėlio antraštė. Bet man rodos, 
kad ji labiausiai tinka Las Ve
gas patrauklumo mįslei atspėti.

Pinigų geismas, lošimo jaudi
nimai, azarto ir rizikos atmos
fera, operetinis naktinio gyve
nimo tvaikas, vulgarūs, bet jus
lūs ir skubūs romansai, vargšo 
ir milijonieriaus tariamoji ly
gybė prie lošimų stalo, pertek
lius pramogų ir žaižaruojančių 
spektaklių traukia čia tūkstan
čius amerikiečių iš įvairių vietų 
ir kiaurai per visus metus. Dos
tojevskis, kaikuriais savo gyve
nimo tarpais buvęs pats beveik 
profesionalas lošėjas, tą dvasią 
yra gerai išreiškęs. Mūsų ra
šytojas, ne lošėjas, o labai pa
dorus ir puritoniškas vaistinin
kas A. Vienuolis yra mėginęs 
šią atmosferą nors paviršutiniš
kai apčiupti savo romane "Mi
nisteris", kai jis buvo nusiuntęs 
vieną savo veikėją kiek palošti 
į Monte Carlo kaziną.

Kiekvienas, kas ilgiau pagy
vena Las Vegas, pradeda geriau 
suprasti Mefistofelio dainą 
"Fausto" operoje: -

Vien tik auksas valdo mus!
Jis pasauly viešpatauja,
Visi žmonės jam vergauja... 
Jis mūs valdo troškimus!

Man buvo kiek pažįstami eu
ropiniai šios rūsies aukso vieš
patystės įrengimai prancūzų 
Monte Carlo ir Deauville kazi- 
nuose. Bet palyginus su Las Ve
gas pramone, ten būta tik vai
kiškų žaidimų. Nevados dyku
mose lošimų pramonės mastas 
pralenkia anuos bent dvidešimt, 
o gal ir keliasdešimt kartų. Kiek
vienas atskiras stambesnis Las 
Vegas pinigų iškilnojimo fabri
kas su savo įmantriausiais įren
gimais, lošimo stalais ir maši
nomis, viešbučiais, maudymosi 
baseinais, restoranais, orkes
trais ir teatrais prilygsta anuos 
europinius kazinus.

Bet tokių fabrikų šiame mies
te yra ne vienas, o keliolika. 

Keletas senamiestyje, o kiti iš
sidėstę pasakiškomis dykumų oa
zėmis poros mylių tarpe prie 
didžiojo vieškelio, vedančio į pie
tinę Kaliforniją. Ir vis su skam
biais, egzotiškais, vyliojančiais 
vardais: Desert Inn, Dunes, EI 
Rancho Vegas, Flamingo, New 
Frontier, Riviera, Sahara, Sands, 
Silver Slipper, Stardust, Thun- 
derbird, Tropicana... Pora jau 
subankrutavę, bet jų vietoje keli 
nauji skubiai statomi ir netrukus 
bus atidaryti.

Štai kas šaukia minias į Las 
Vegas - lošti, laimėti - pralai
mėti, pagyventi naktų sapnais, 
mylėti... Vien per pirmuosius 
šešius šių metų mėnesius ve
dybinių leidimų čia buvo atvy- 
kusiems išduota 13,607. Kiek tų 
vedybų vėliau baigiasi ištuoko
mis (divorsais), nėra tiksliai ap
skaičiuota. Bet kitas panašus Ne
vados miestas, Reno, bandė tiks
liai apskaičiuoti ištuokų nuošimtį 
ir rado, kad "tik" trečdalis. At
sižvelgiant į visas tokių skubių 
ir karštakošiškų romansų aplin
kybes, nuošimtis gal ne per aukš
tas.

Nors visi kazinai atdari ir 
kruopščiai dirba per apskritą 
parą, Las Vegas visdėlto yra 
nakties gyvenimo miestas. Die
ną praskubančiam keleiviui jis 
gali atrodyti gerokai blankus, 
saulės iškepintas, vasaros karš
čių prisvilintas dykumų miestu
kas. Bet jei, nebepakęsdamas 
sausros ir pastovios 100 laips
nių temperatūros, jis lįs į vėsių 
kazinų vidų, pamatys, kad prie 
visų lošimo mašinų ir stalų eina 
gyvas darbas, o viešbučių ir 
moteliu kiemuose žiedais lieps
noja gėlių lysvės, svajingai sap
nuoja palmės, maudymosi basei
nuose krykštauja gausybė vaikų, 
jaunuolių, rimtų pirklių, senmer
gių ir našlių, nežinančių, kaip 
kitaip išleisti pinigus.

Šioje publikoje nepaprastai di
delis nuošimtis tokių, kuriuos 
mes iš seno esame įpratę at
pažinti iš jų gestų , kalbėjimo 
manieros, tamsių plaukų ir daž
niausia kumpų nosių. Jie žino, 
kur rasti geriausias vasarojimo 
vietas, skaniausią maistą, svei
kiausią aplinką, įsigyti biznio 
įmones ir praktikuoti verslus, 
nešančius tikriausią pelną, pa
naudojant tegu ir visai negirti
nas žmogiškąsias silpnybes. Die
nomis jų pilna baseinuose, po
piečiais ir vakarais restoranuo
se, kur geriausias maistas ir 
muzika, ar teatruosezkur vyksta 
šauniausi spektakliai, bet jau žy
miai rečiau juos matysi prie 
lošimo stalų ar traukiant "slot" 
mašinų rankenas. Čia - dirba 
ir pluša, rankoves pasiraitoję, 
kitos rasės atstovai, kiti ame
rikiečiai, tie seni azartininkai 
ir lošėjai, daugiausia vidurinioji 
klasė, smulkesni vertelgos, ei
liniai darbininkai, kurie suneša 
savo dolerėlius kazinų savinin
kams ir Las Vegas gerovei...

Bet naktys čia šviesesnės, ne
gu dienos. Vos spėja saulė nu
siristi uš Nevados kalnų, sužiba 
tūkstančių tūkstančiai naujų sau
lių, iliuminacijų, prožektorių, 
žvaigždžių ir žvaigždelių. Kone 
kiekvienas medis ir gėlė aplink 
kazinų rūmus turi savo atskirus 
spalvingus apšvietimus. Visa lyg 
būtų taip, kaip ir kituose dide
liuose miestuose, bet Las Vegas 
dykuminėje aplinkoje tai sužiba 
kažkaip kitaip, ryškiau, gal net 
poetiškiau. Ir tuos naujitėlius, 
pačio moderniausio stiliaus pas
tatus paverčia "užburtomis" pi
limis iš tūkstančio ir vienos 
nakties pasakų. Ir gal svarbiau
sia - gabiai paslepia tų visų 
statybų pigią medžiagą, skubotą 
ir paviršutinišką darbo atlikimą, 
tarsi sceninės dekoracijos ar 
artistų drabužius. Iš tikrųjų, nie
ko čia nėra momentalaus ir bran
gaus. Viskas skubiai, sulipdyta 
ir šaukiančiai išdažyta taip, kad 
apsimokėtų per dešimtį metų. 
Nieko nestatoma amžiams, nes 
niekas negali žinoti ateities.

Bronys Raila

Jei, pavyzdžiui, kaimyninė Ka
lifornija nubalsuotų pas save įsi
vesti tokių pat lošimų laisvę, 
be jokios abejonės ir labai greit 
Las Vegas virstų šmėklų mies
teliu.

Su nakties šviesomis prasi
deda "tikrasis gyvenimas".

Dar daugiau paspartėja loši
mai, bet jie vieni nepatenkintų 
minios, kuri šiais laikais rei
kalauja ne tik žaidimų, bet ir 
reginių. Tad didieji kazinai prie 
vieškelio turi po, du ar net po 
kelis orkestrus su dainininkais, 
šokėjais, juokdariais ir visokiau
sių menų išdaigininkais. Jie ke
lia tokį triukšmą, kad jei čia 
būtų ne elektrinis apšvietimas, 
o senoviškos žibalinės lempos, 
tai visos užgestų.

Ir visi turi specialistus, kas 
mėnuo ar rečiau pasikeičiančius 
poros valandų grupinius spek
taklius, atliekamus atskirose sa
lėse, su filmų, televizijos, ka
bareto, mažosios ar didžiosios 
scenos žvaigždėmis. Kasnakt du 
ar net trys seansai, ir visada 
užpildyti. Ir tai ne vis gana aukš
tos klasės spektakliai, daugiau
sia kabaretiniu stiliumi, bet 
puošniai paruošti, gerai atlieka
mi, įvairūs ir įdomūs, beveik 
verti savo nemažos kainos (įė
jimo bilietų nėra, bet reikia pra

Įspūdžiai ir nuotraukos 
VLADO VMEIKIO

Floridos saulės spindulių 
paveiktas, vos nepamiršau 
papasakoti beveik apie patį 
įdomiausią reginį, matytą 
pakelyje į Daytona Beach. 
Dažnas iš mūsų namie iš
mokiname savo šunelį pa
tarnauti ar laikraštį paneš
ti. Bet kaip išmokomos žu
vys?

Tokias mokytas žuvis te
ko pamatyti Marine Studios 
akvariume. Kad delfinas,

Kai du "dypukai" susitinka... Vladas Vijeikis (kairėje) su šimta
procentiniu amerikiečiu, Cherokee indėnų genties palikuoniu.

"C’est 1’amour!..." Paryžiaus Lido šokėjų grupė linksmina Las Vegas lošėjus.

valgyti arba pragerti tam tikrą 
nustatytą sumą).

Kabareto, music - ball’o me
nais ar operetėmis nuo seno 
yra išgarsėję New Yorkas, Vie
na, kiti Europos miestai. Bet 
man rodos, kad jei kam pasisek
davo susilyginti, tai dar niekas 
Šioje srityje savo lengvumu, są
mojumi, frivoliŠkumu, skoningu 
erotiškumu ir kitomis kabare
tinio meno savybėmis dar nėra 
pralenkęs Paryžiaus prancūzų. 
Ir iš tikrųjų, jie Čia dabar trium
fuoja ir visiems muša per kepu
rę. Didžiausias iš kazinų, Star- 
dust, pernai buvo atsikvietęs še
šiems mėnesiams Paryžiaus Li- 
do trupę. Ji čia išbuvo 11 mė
nesių. Dabar atsikvietė to paties 
Lido kitą trupę, su naujais ak
toriais, šokėjomis, ir nauja pro
grama, ir sutartimi visiems me-

palieptas, plaukia j vieną ar 
i kitą pusę, kad jis iššoka 
aukštyn, dar galima supras
ti. Bet kaip išmokyti, kad 
jis išliptų iš vandens ir nu
silenktų aplodisment a m s ? 
Arba, kokia kalba įsakyti, 
kad jis gaisrą gesintų arba 
pataikytų sviedinį įmesti į 
krepšį? Ir meta neblogiau 
už mūsų krepšininkus, ke
liavusius po Pietų Ameriką.

Silver Springs miestelis 

tams. Manoma, kad trupė kas
nakt pripildys teatrą dviems me
tams.

Spektaklis pavadintas prancū
ziškai ir, aišku, paryžiškai - 
"ęa, c’est 1’amour"... Kaip gi 
kitaip, jei Paryžius - tai ir 
meilė. Ir ši paryžiška meilė (ne
pasakyčiau net, kad paties auk
ščiausio lygio), o tik šiaip sau 
vidutinė, kasdieninė) kasnakt čia 
sutraukia pusantro tūkstančio 
žiūrovų. Geros dekoracijos, ypač 
tikro vandens krioklio scenos, 
puošnūs kostiumai, pusėtinai geri 
šokėjai ir Šokėjos, vidutiniai dai
nininkai (jų tarpe viena amerikie
tė iŠ Los Angeles, Paryžiuje 
įsisukusi į Lido trupę), labai 
geri komikai ir akrobatai - ir 
nuogybės, kurios dabar vis dau
giau įsigali lasveginėse progra-

niekuo nesiskirtų nuo kitų, 
jeigu apdairus amerikietis 
nebūtų žvilgterėjęs į ežerė
lį, susidarantį iš požeminių 
šaltinių. Galvoti apie tai, 
kaip iš to paprasto ežerėlio 
padaryti gerą biznį.jau ne
reikėjo, nes kiekvieno pado
raus amerikiečio galvos me
chanizmas nuolat sukasi 
apie biznio reikalus. Taigi, 
šiame skaidraus vandens 
ežerėlyje plaukioja valtys 
su stikliniais dugnais. Užsi
moki porą dolerių ir gali 
matyti žuveles, plaukiojan
čias tarp žolių ir uolų. O 
smalsuolių, norinčių žvilg
terėti į privatų žuvelių gy
venimą, pilna. Eilėmis stovi 
prie bilietų kasos.

Pasiekiame savo atostogų 
kelionės vidurį. Kad ir ne
norint, tenka automobilį at
sukti į kitą pusę. Kad ke
lionė atgal būtų bent kiek 
įdomesnė, traukiame kitais 
keliais. Sekantis įdomus pa
kelės punktas — Great 
Smokie Mountains. Čia, di
dingų, rūkuose paskendusių 
kalnų papėdėse, gyvena 
Cherokee indėnų genties pa
likuonys, kurie 1838 metais 
pasislėpė kalnuose, kai ge
nerolo Scott kareiviai visą 
giminę varė į Oklahoma re
zervatą. Iš trylikos tūks
tančių indėnų pakelyje mirė 
keturi tūkstančiai.

Graudu, pagalvojus apie 
šią žiaurią kelionęz istorijo
je žinomą ašarų kelionės 
vardu. Dabar šie. anų laikų 
dypukai pardavinėja savo 
darbo suvenyrus turistams 
ir gyvena mažai kuo pakitu
siu gyvenimu. Ir kai aš su 
vienu iš jų atsistoju prieš 
foto aparatą, tai man ding
telia, kad mūsų likimai ga
na panašūs. Jis slapstėsi 
nuo užkariautojų ir nenorė
jo eiti į Oklahomą, aš taip 
pat...

Great Smoky Mountains 
prieš pusantro šimtmečio 
priglaudė kitus dypukus — 
škotus, vokiečius, anglus. 
Atkeliavę čia jie pasislėpė 
plačiuose kalnuose nuo viso 
pasaulio ir ramiai sau iki 
šių dienų gyveno. Tik grei
tai žengianti civilizacija 
baigia sugriauti jų ramų, 
primityvų gyvenimą.
(Pabaiga kitam numeryje) 

mose, visų tikybų vyskupų tei
sėtam pasipiktinimui. Nuogybės 
dar nelabai baisios, ne Šimta
procentinės, gal tik 50 ar kartais 
95 procentais mažiau šilko, negu 
šiaipjau merginai įprasta. Bet 
nieko nepadarysi, šis "paryžiš- 
kas menas" patinka ir ponijai, 
ir liaudžiai. EI Rancho dabar 
eina kitas paryžiškas spektak
lis "Nuogoji Ieva"; o Tropicana 
netrukus išsikviečia FolliesBer- 
gėre trupę.

¥
Jei kas nuvykęs neapsistoja 

Stardust viešbučiuose, tai per 
trumpesnį vasarojimą visiškai 
neįmanoma patekti į prancūziš
kos meilės spektaklius, - visuo
met visos vietos iš anksto už
sakytos ar savo klijentams re
zervuotos. Prašalaičiui patekti 
reikėtų laimės ar kyšio, kitaip 
niekas neišeina. Ir man padėjo 
gerą vietą gauti tik "Dirva", kai 
valdžiai pasisakiau esąs jos ben
dradarbis, parodžiau vieną nu
merį ir nerausdamas iŠgyriau, 
kad tai beveik dienraštis, pui
kiai iliustruotas, skiriąs daug 
dėmesio tos rūšies menams ir 
plačiai skaitomas ne tik Cle
velande, bet ir per visą Ameriką.

Los Angeles lietuviškos or
ganizacijos į savo geriausius 
spektaklius manęs, kaip kores
pondento, dažniausia neįsilei
džia, bet Las Vegas Stardust 
padarė išimtį...

Čia buvojant, nesykį kilo min
tis, kad, susiradę tinkamus agen
tus, lasveginei visuomenei gal
būt jau galėtų pasirodyti ir kai-, 
kurie geriausieji mūsų daininkai 
ar muzikai instrumentalistai. Ži
noma, tektų prisitaikinti prie 
vėliausio stiliaus ir kabaretinės 
nuotaikos, - savybių kurios lie
tuviams menininkams dar labai 
svetimos ir nevirškinamos.

Iš tikrųjų, Stasį Barą ar P. 
Bičkienę šiurpas nukrėstų, jei 
jiems pasakyčiau, kad Lido tru
pėją dalyvaujantis, Scalos ope
roje dainavęs italų tenoras Do- 
nati, čia visai puikiai sudainuoja 
Martos operos ariją... atsigulęs 
nugara ant pianino, o ant savo 
aukštyn iškeltų kojų laikydamas 
partnerį, komiką žonglierių 
Spardellą. Šiurpu! Bet jei susi- 
pažintumėt su atlyginimais, ko
kius gauna Las Vegas dainininkai 
ir muzikai, šiurpas jums pra
nyktų. Lasvegiškos kainos - labai 
riebios ir gundančios.

¥
Man nebeliko vietos jums pa

pasakoti vieną detektyvinę is- 
torijėlę, - kaip mums savo aki
mis per kelias dienas pavyko 
išaiškinti kaikurias kazinų var
tojamas priemones lošikams pri
vilioti, idant jie su geresniu ūpu 
loštų ir praloštų. Šis menas 
visų kitų menų viršūnėje, labai 
subtilus, nepastebimas, o pama
tomas ir suvokiamas, tik ilgiau 
pašnipinėjus.

Bet geriau nutylėsiu, nes Las 
Vegas turistui tai labai blogas 
įprotis. Kai pamatai visą tą ki
šenių melžimo mašineriją, reži
sūrą ir "artistus", kurie gundo 
tave apgaulingiems laimėji
mams, - staiga visai praeina 
noras lošti.

Ir jeigu tu čia nebeloši, ir 
jei negali taip išmintingai leisti 
laiką, kaip anie kumpanosiai, tai, 
tarp mūs kalbant, matai, kad 
esi daugiau nebereikalingas ir 
gali važiuoti namo.

Kas ir buvo padaryta...
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RUŽAVIEJI AMERIKOS LIETUVIAI, NUSILENKĖ 
MASKVAI, GRĮŽTA NAMO ■ ■ ■

Turėjo parašyti raštą, kad jų niekas nepersekiojo

"ponai ameri- 
šluostė okupa- 
broliai. Atsi- 
ir priminimų:

Ružavųjų Amerikos lietuvių 
pirmosios grupės viešnagė oku
puotoje Lietuvoje baigėsi. Ryš
kiau parausvėję, rugpiūčio 17 d. 
atliko "spaviednę" prieš kom
partijos vadeivas. Gerokai buvo 
išprausti, pamokyti ir "apšvies
ti". Dalinis "griekų" atleidimas 
suteiktas su sąlyga, kad; grįžę 
Amerikon, atliks uždėtą "pakūtą"
- mulkins savuosius, darbuosis 
Kremliaus naudai ir gerovei.

Apskritai, rugpiūčio 17 -19 die
nas galima pavadinti verksmų 
dienomis, I, Vilnių sugužėjo ru
žavųjų giminės, artimieji, pa
žįstami. Jie tikėjosi, - gal čia 
galės su išvykstančiais ir nuo
širdžiai pasikalbėti. Ružavieji 
lyg ir susigraudino, pamatę bro
lių ašaras ir gėlą. Atvykusiems 
giminėms ėmė dalinti atsivež
tus kostiumus, sukneles, batus, 
krepšelius ir kitokius niekučius.

Kelionės po Lietuvą metu pa
sakytos jų kalbos, girdi, - Lie
tuvoje viskas gerai, nieko ne
trūksta... liko muilo burbulais. 
Verkė išvykstą 
konai", ašaras 
cijoje pasilieką 
sveikinant buvo
"Grįžę Amerikon, tiesos jūs ne- 
slėpkit! Kalbėkit, pasakokit vi
siems ir visada apie musu kan
čias, vargus..."

Ružaviesiems vadeivoms ne
patiko nusiskundimai. Rojus Mi
zara, Jonas Jakubka, Stenslerie- 
nė, Krasnickas skubėjo atsipa
laiduoti nuo "buržuazinių nacio
nalistų". Jie skubiai išvyko į va
dinamą kultūros ministeriją. Čia 
susitiko su muzikais Dvarionių, 
Vainiūnu, Račiūnu, Klova. Da
lyvavo "ministeris" Banaitis ir 
pavaduotoja Meškauskienė. Su
sitikime buvo prasitarta, girdi,j 
jei santykiai su Amerika gerės, 
iš Lietuvos Amerikon bus pasiųs
tas dainų ansamblis, solistai, 
šokėjai.

Kol viso to bus sulaukta, liep
ta, kad patys ružavieji šoktų, 
dainuotų ir grotų. Jiems buvo 
įteiktos vadinamų nacionalinių 
operų klavyrų fotokopijos.

Dr. Margeris yr gydyt, Sta
nislovaitis lankėsi sveikatos mi
nisterijoje. Stanislovaitienė ir 
Juškevičienė aplankė Tarybinės 
Moters redakciją. Ant. Metelio- 
nis buvo užklydęs muzikos žinių 
skleidimo draugijon.

Rugpiūčio 17 d. buvo suruoštos 
ir laidotuvės. Paulina Jasilionie- 
nė, vykdydama vyro testamentą, 
iš Amerikos atvežė vyro palaikus
- pelenų urną. Stasys Jasilionis 
buvo laidojamas kaip rašytojas - 
poetas. Jasilionio palaikų urna 
buvo padėta Rasų kapinėse. Lai
dotuvėse turėjo dalyvauti visi 
ružavieji. Prie jų buvo prisijun
gę komparteicai ir propagandis
tai.

Kalbas sakė kažkoks iš Ura
gvajaus grįžęs "poetas" Vel- 
basys, Vilniaus vykd. komiteto 
vyr. raštininkas Smilgevičius ir 
"pažangus rašytojas" Mizara. 
Stasį Jasilionį, buvusį neblogą 
kriaučių, kalbėjusieji pavertė pa
žangiausiu Amerikos rašytoju.

Tiesa, "pažangus rašytojai" 
Margeris, Jakubka, Mizara ir 
kiti buvo įsileisti į Rašytojų Rū
mus ir parodyta, kaip atrodo 
okupanto išlaikomi giesmininkai. 
Pažangiuosius švietė Mieželai
tis, o Mizara ir Margeris papa
sakojo okupanto rašytojų "kūry
bos" poveikį pažangiesiems 
Amerikos lietuviams.

Ekskursantai dar buvo nuvary
ti Tiesos redakcijom Čia įvyko 
spaudos konferencija. Ružavieji 
turėjo laikyti "egzaminus" - pa
pasakoti apie matytas "cudaunas 
vietas".

Nežiūrint, kad savo giminėms 
buvo išdalinę viršutinius ir apa
tinius rūbus, avalynę, spaudos 
konferencijoje vistiek teigė, kad 
okupacijoje lietuviai gerai gyve
ną, gerai atrodą ir greit pra
lenksią kapitalistinius kraštus. 
Domininkas Jucius džiaugėsizkad 
dabar nebesą rėžių ir žemė esan
ti visų nuosavybė.

Pažangiesiems buvo pateiktas 
ir vienas paklausimas. Okupanto 
žurnalistas Leonas Kiauleikis 
užsiminė apie menkaverčius iš 
Amerikos į Lietuvą siunčiamus 
siuntinius ir paklausė: "Ar pa
našūs reiškiniai nėra pasityčio
jimas iš mūsų krašto?"

J klausimą atsakė Vilnies re- 
dakt. Jonas Jakubka: "Paprasti 
žmonės Amerikoje yra sūkiai-

dinti priešiškos propagandos.Jie 
iš paskutiniųjų siunčia savo ar
timiesiems, - neva vargstantie
ms žmonėms. Kas kita su Balfo 
biznieriais: norėdami purvais 
apdrabstyti nauju keliu žengian
čią Lietuvą, jie tyčiomis sudari
nėja maisto ir menkaverčių dai
ktų siuntinius".

Po Jakubkos paaiškinimo ėmė 
ploti Kiauleikis ir kiti "spaudos 
darbuotojai".

Lankydamiesi Tiesos redakci
joje, ružavieji įteikė pasirašytą 
"Laišką T. Lietuvos spaudai", 
vadinamas laiškas atspaustas 
rugpiūčio 20 d. Tiesoje.

Vadinamame laiške stengia
masi įrodyti, kad,važinėjant po 
okupuotą Lietuvą, jie nebuvo se
kami, galėję laisvai kalbėti su 
žmonėmis, lankytis ten kur tik 
panorėję.

"Nuo to laiko, kai mes apsi
stojome ant Lietuvos žemės, mes 
ėjome kur norėjome, šnekėjome 
su kuo norėjom ir mums niekas 
nedraudė, niekas prie mūsų ne
stovėjo, nesiklausė - ką mes 
sakome žmonėms, o žmonės 
mums", - rašoma laiške.

Ružavųjų lietuvių laiškas,skir
tas paskelbti raudonųjų spaudoje, 
yra taip suredaguotas, kad 
kaip nors atrėmus laisvėje gy
venančių lietuvių teigimus apie 
šiandieninę sunkią padėtį paverg
toje Lietuvoje.

Be kitako, laiške skelbiama: 
"Būtume, žinoma, neteisingi sau 
ir kitiems, jei sakytume, kad 
Lietuvoje jau nėra jokių trūkumų, 
kad čia viskas yra kaip tame 
pasakiškame rojuje. Šian ir ten 
trūkumų dar matome, - skelbia
ma laiške.

Tariamam Lietuvos klestėji
mui pailiustruoti, laiške sako
ma: "Žmonės šiandien geriau 
valgo nei kitados; geriau apsi
rengę. nei kitados rengėsi. Mes 
niekur nematėm žmonių avinčių 
klumpėmis, vyžom bei naginėm. 
Visi avi batais bei bateliais".

Ką daugiau ružavieji lietuviai 
matė? Laiške skelbiama: "Mes

aplankėme ir nulenkėm galvas 
prieš visą eilę paminklų, pas
tatytų tose vietose, kur hitle
riniai fašistai ir lietuviškieji 
banditai vykdė masines tarybinių 
piliečių žudynes".

Laiške neskelbiama, kad ru
žavieji būtų lankę Rainių miške
lyje įvykdytų žudynių vietą, Pa
neriuose, Pavenčiuose, Zarasuo
se, Rokiškyje, Panevėžyje, Pra- 
veniškės ir kt. raudonųjų oku
pantų siautėjimo ir žudymo vie
tas.

Laiške pilna pagarbinimų ir 
padėkų okupanto bernams, bet 
nieko neprasitariama apie oku
pacinį jungą velkančius lietu
vius, jų nuotaikas, kolonizaciją, 
išnaudojimą, trėmimus, kapei- 
kinį atlyginimą, maisto stiglių, 
lietuvių rankomis pagamintos 
produkcijos išvežimą ir t.t.

Rugpiūčio 20 d. ružavieji bu
vo atgabenti Vilniaus aerodro- 
man. Atvyko kompartijos vadei
vos, žvalgyba, vadinami minis
terio pirmininko pavaduotojai ir 
agitpropas.

Atsisveikinimo kalbas pasakė 
vadinamas ministerio pirmininko 
pavad. ir "užsienio reikalų mi
nisteris" Kazys Preikšas. At
sakė ružavoji dama Katrė Pet- 
rikienė, Jakubka ir Stenslerienė. 
Eiliniams okupanto baudžiauni- 
ninkams nebuvo leista žodis pra
tarti. Lygiai kaip ir lankymosi 
dienomis po Lietuvą, taip ir iš
vykstant, ružavuosius Amerikos 
lietuvius lydėjo, kalbas sakė en
kavedistai ir agitpropo 
niai.

Aerodrome pažangieji 
buvo susodinti lėktuvan 
vežti žiūrėti "pažangiosios žmo
nijos sostinės Maskvos". Aplankę 
raudonųjų Meką ir nusilenkę Le
nino ir Stalino mauzoliejui, ruža
vieji Amerikos lietuviai patrauks 
Amerikon.

samdi-

skubiai 
ir iš-

J. Visminas

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti

1

Valandos, kurios nulėmė

"Omahos paplūdimio” pragaras
Henry Meyers, "Private first 

class", tūnojo smėlio duobėje. 
Jis buvo susirūpinęs ir jautė 
sau užuojautą, kaip kartais at
sitinka žmonėms, kai jie susi
duria su įvykiais, kurie viršija 
jų jėgas. Pusiau apsvaigintas ne
sibaigiančių sprogimų, jis bevil
tiškai spoksojo į smėlio fonta
nus, kurie ištrykšdavo sprogimų 
vietose, ir į žuvusių arba pusiau 
negyvu žmonių kūnus pakrantėje. 
Jo jausmai buvo visiškai atbukę, 
ir vienintelė galvoje tebeveikianti 
mintis kalbėjo: "Kodėl po velnių, 
aš esu čia? Ko 'aš šiame pragare 
ieškau?"

Meyers, iš namų matematikos 
mokytojas Brooklyne, buvo pate
kęs į armijos ryšių dalinius. 
Jis mėgo savo profesiją, mylėjo 
šeimą, ir jo vienintelis noras 
buvo: pagelbėti kaip galint grei
čiau baigti karą, kad vėl grįžus 
namo. Kai jam laive pasakė, kad 
tai esanti invazija, jį ta žinia 
nudžiugino: greičiausiai tai ge
riausia priemonė karui sutrum
pinti. Tų protingų apmastymų 
pabaigoje jis taip susirgo jūros 
liga, kad panoro greičiau mirti. 
Tačiau vėliau, amfibinėje valtyje, 
jautėsi geriau ir buvo viskam 
pasiruošęs.

Iš savo vietos valtyje nedaug 
ką galėjo matyti. Ir judėti nega
lėjo, nes, be šautuvo ir šarvuo- 
tės, ant pečių dar turėjo vielos 
ritinį. Tai buvo telefono laidas, 
kurį jis su dviem draugais tu
rėsiąs nutiesti į sausumos gilu
mą nuo tos vietos, kuri jam 
vėliau nurodyta. Kai jo valtis 
artėjo prie kranto, jis išgirdo 
triukšmą, kuris netrukus išsi
vystė į tokio garsumo trenks
mus, kurių anksčiau nebuvo gir
dėjęs. Jie buvo nepalyginamai 
garsesni už Šūvius, girdėtus per 
pratimus, bet Henry Meyers gal
vojo,kad taip turi būtit ir jis 
turįs su tuo apsiprasti. Po to 
jis išgirdo kitą triukšmą - arti
mesnį ir labiau aliarmuojantį: 
neabejotiną patrankos sviedinio 
smūgį į valties bortą. Bet tuo 
metu valtis pasiekė dugną, jos 
galas atsidarė, ir vyrai pradėjo 
bėgti laukan.

Meyers atsimena, kad jis se
kundę užgaišo. Ne dėl pavojaus, 
nes jis vis dar negalėjo daug 
matyti ir nenujautė, kas jo lau
kia. Tai buvo instinktyvus juo
kingas susilaikymas nuo neįpras
to veiksmo - šokti vandenin su 
batais ir kelnėmis. Bet atsira
dęs vandenyje, konstatavo, kad

EAGLE STAMPS PADIDINA JUSU SUTAUPĄS PAS MAY’S

MAY 2 BASEMENT

Gražios, bliuzės, pagamintos mo
kykliniam nešiojimui iš puikaus 
medvilnės broadcloth ir acrilan 
jersey naujausiose rudens spal
vose. Dydžiai 7 iki 14.

1
Mergaičių Broadcloth or Jersey

Mokyklinės Bliuzės

pora

iumS!1

Didelis 
pasirinki- 

iki 14 dy-

Spalvotos, mar
gos, akso minės 
kelnės, su pamu
šalu dėl ekstra ši
lumos, 
spalvų 
mas, 7 
džiai.

Dydžiai
Z iki 14

Mrgaičių Margos 
Aksominės Kelnės

Mergaičių Žieminiai
Paltai

9.88
Mergaičių 
Apdengti 
Car Coats

Naujos mados su mažos 
kainos patrauklumu!

1000 Mergaičių Medvilnės 
Mokyklinių Suknelių

Tuzinai gražiu 
stilių skalbiamose 
dryžuotose ir ly
giose s p ai v ose. 
įkainuotos dėl jū
sų biudžeto. 7 iki 
14 dydžiai.

2 5-50

100% perdirbtos vilnos, pa
mušalas iš storo rayon quit- 
ing. Pagaminti šventadieniui 
ar mokyklai su 2 eilėm baltų 
guzikų, dvigubos eilės stilius. 
7 iki 14 dydžiai.

3”

Mergaičių 1.69 
Novelty Knit 

Sportiniai 
Marškiniai

Poplin paltai su pri
jungiamu apdengi
mu. quiit pamuša
las. Visos naujau
sios spalvos, 7 iki 
14 dydžiai.

Mergaičių 2.99 
Nąvy Blue 
Jumpers

1”

f
The May Co.’s Basement Misses’ and Women’s

Megzti marškiniai 
mokyklai ar lais
vam laikui, keliuose 
stiliuose ir spalvose. 
8 iki 14 dydžiai.

Mėlyni J u m p e r s 
nešiojimui j parapi
jines mokyklas, klo
styti sijonai. Mažos 
klaidos. 7 iki 14 dy
džiai.

Coat Department Powntown an On the Heights

ten buvo šilčiau, negu iŠ anksto 
buvo tikėjęsis, ir pagaliau jau 
galėjo šį tą matyti.

Jis matė prieky savęs krintan
čius vyrus, ne tik parpuolančius, 
bet ir griūvančius, kaip stulpus, 
veidais į vandenį, ir nebeban- 
dančiuš atsikelti. Jis matė jūros 
putose pirmyn ir atgal nešioja
mus, besisukančius ir vartalio- 
jamus lavonus. Už jų matė kran
tą, platų krantą, nusėtą žuvusiais, 
ir degantį tanką, už kurio, prie
dangos ieškodama, buvo susitel
kusi gyvų žmonių kekė. Ir visą 
laiką daugely vietų fontanais try
ško dangun smėlis nuo minų ir 
granatų sprogimo, ir visomis 
kryptimis bėgiojo maži smėlio 
purslai, kaip piktosios būtybės, 
nuo kulkosvaidžių serijų. Tolu
moje, anapus akmeninių sąvartų, 
kilo dūmais apdengta žema kal
va, kurioje be pertraukos blyk
čiojo, tačiau Meyers negalėjo 
atskirti, ar tai buvo artilerijos 
sprogimai ar patrankų vamzdžių 
ugnis, nes abiejų prieš tai veik 
nebuvo matęs. Ir triukšmas buvo 
toks baisus, kad jis nebepajėgė 
galvoti; jo smegenys neveikė.

Jam buvo pasakyta, kad jis 
turįs bėgti. Ir jo instinktas tą 
patį sakė. Tačiau tas pats in
stinktas jam kalbėjo, kad nėra 
įmanoma kranto gilumon bėgti. 
Jis tiesiog negalėjo ta krypti
mi bėgti, todėl pasisuko dešinėn 
ir bėgo, pakrantės putas tašky
damas, pačiu vandens pakraščiu. 
Buvo neapsakomai sunku su visu 
krūviu, ir jis jau buvo bemetąs 
šalin vielos ritinį, kuris jį dau
giausiai kliudė. Tačiau pabudusi 
mintis grąžino jį realybėn. Vie
la! Dėl vielos juk jis atvyko 
čion. Be vielos ir kiti įstrigs. 
Jis turėjo ką nors atlikti, ir, 
jei jis neatliks, tai kiti turės 
padaryti. Henry Meyers aki
mirkai sustojo, kiekvienu savo 
kūno sąnariu laukdamas baisaus 
sprogimo smūgio. Ir tada jis 
pradėjo bėgti kranto gilumon.

Jis bėgo ir jautėsi, kaip aname 
baisiame vaikystės dienų sapne, 
kada bėgo nuo kažkokios baidy
klės ir drauge negalėjo pabėgti 
iš vietos. Pagaliau jis pasiekė 
sausą smėlį; bet ten jau buvo 
nebe bėgimas, o kojų vilkimas. 
Jis pasiekė sąvartą - patrankos 
sviedinio dydžio akmenis, ir ten 
gulėjo, alkūne prie alkūnės, gin
klo draugai, glausdamiesi, prie
dangos ieškodami mažučiuose į- 
dubimuose arba smėly prasirau
sę, kai kurie jau sužeisti. Jis 
krito šalia jų, pirmą kartą iš
girdo savo sunkų alsavimą ir 
tankų širdies plakimą ir žvilg
terėjo į šalį, tikėdamasis pa
matyti savo karininką arba bet 
kurį draugą. Bet ten nebuvo nė 
vieno jo pažįstamo.

Kas dabar? Pro baisų triukš
mą, jis girdėjo silpnus balsus. 
Galėjo būti komandos, bet jei 
ir tikrai jos buvo, jis negalėjo 
jų suprasti, ir niekas nejudėjo. 
Jis pradėjo apsikasti. Jis dre
bėjo nuo pergyvenimų. Tie per
gyvenimai - staigus perėjimas 
iš būrio ir saugių valčių į ne
gailestingai karštą karo ugnį - 
sukrėtė beveik visus, kurie ta
me išlipime dalyvavo. Dalis jų, 
Kaip ir jis, pasiekė krantą ir 
turėjo vilties išlikti gyvi. Ki
tiems nebuvo lemta: jie gulėjo 
vandenyje ir merdėjo.

Kitame numeryje: Pla
nai ir tikrovė.
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□akademinis GYVENIMAS
L.S.T. KORP! NEO UTHUANIA -------------

Redaktorius Kęstutis Gaidžiūnas. Redakcinis kolektyvas'— Dalia Maurukaitė, 
Eglė žemgulytė, Benito Nausėda. Visą medžiagą siųsti K. Gaidžiūnas, 

317 Corning Dr., Cleveland 8, Ohio.

Iš studento užhšu ~
"Akademinėse Prošvaistėse", "Draugo" ateitininkų vedamam 

skyriuje, jau kelintą kartą, tarsi neturėdami apie ką rašyti, 
ieško priekabių prie Korp! Neo-Lithuania.

Ankstesnis kol. Rimkaičio aiškinimas, kad skautai akademi
kai ir ateitininkai atsikūrė savo jėgomis, yra tolygus aiškini
mas, kad mokinys jau ir be mokytojo pagalbos senai žinojo 
visas mokslo tiesas. O pagaliau, ar jau tai labai svarbu, kokia 
organizacija kaip atsikūrė. Negi nuodėmė, kad vyresnieji 
ateina į talką? Negi būtų kolegiška, jei pradėčiau teigti, kad 
studentai ateitininkai ir moksleiviai ateitininkai be sendraugių 
pagalbos vargu ar kelis žingsnius savistoviai pažengtų. Manau, 
kad ne, todėl tokias temas, gal ir vertėtų palikti neliestas. 
Jos tikrai mūsų nesuartins ir studentų draugiškumui nepasi
tarnaus.

Antras, dar keistesnis, "Akademinių Prošvaisčių" kolektyvo 
išsišokimas yra "Draugo" liepos 18 d. skyriuje kur teigiama: 

"Mums atrodo, kad tokia organizacija (Korp! Neo-Lithua
nia -- K.G.) yra nereikalinga ir yra bergždžias jėgų 
skaldymas, kada mūsų ir taip mažai yra. Mes galvojame, 
kad jinai yra nereikalinga todėl, kad nieko naujo ideologi
niai į studentišką gyvenimą neatneša. Gi Korp! Neo- 
Lithuania propoguojama ideologija kur kas yra geriau ir 
racionaliau įgyvendinta Akademinio Skautų Sąjūdžio, kuris 
yra studentiškesnis ir buvo laiko iššauktas".

Einant tuo pačiu principu, mes taip pat turėtume teisę 
pasakyti, kad ir ateitininkų sąjūdis jau yra atgyvenęs, kad jį 
daug geriau gali pavaduoti tas pats Akademinis Skautų Sąjūdis. 
Anot "Akademinių Prošvaisčių" redakcinio kolektyvo paberto
sios išminties, kam gi čia skaldytis, kada mūsų tiek nedaug 
yra. Daug geriau studentai ateitininkai padarytu, ypač kad ir 
tų organizacijų šūkis tas pats, o kai kurie ir priklauso 
abiems organizacijoms, kad tuoj visi įsijungtų į Akademinį 
Skautų Sąjūdį. Būtų daug naudingiau ne tik studentams, bet ir 
visiems lietuviams. Būtų viena, didelė, be barnių, ginčų ir 
kivirčų linksma ir patenkinta organizacija. Nebūtų ir to 
skaldymosi...

Na, įdomu, ar šis gražinamas pasiūlymas "A.P." red. 
kolektyvui patinka? O jei nepatinka, tai kam kitiems daro 
tokius pasiūlymus, kurie patiems nemieli?

Ar ne geriau šiuo atveju būtų, kad "A.P." red. kolektyvas 
kiek daugiau apie Korp! Neo-Lithuania sužinotų ne iŠ tokių 
šaltiniųtkurie jos nemėgsta, bet iš pačių neo-lithuanų, kurie 
mielai paaiškins, kodėl jie buvo, yra ir bus. Tada nereiktų 
taip fantazuoti. Mūsų nuoširdus patarimas "Akademinėms 
Prošvaistėms": rūpinkitės savaisiais reikalais ir nedarykit 
kitiems tokių sprendimų, kokių patys nenorit susilaukti.

Minėto "A.P." straipsnio gale red. kolektyvas prieina 
išvados, kad Korp! Neo-Lithuania nariai yra genijai... Dėl 
to tektų tik pasakyti, kad tikrai nustatyti,kuri studentų orga
nizacija yra reikalinga ir kuri ne, - tik genijai tegali padaryti. 
Todėl, ir apie tai kalbant, reikėtų nors ir per veidrodį į 
savo paties veidą pasižiūrėti.

K.G.

PASKUTINĖS ŽINIOS KORP! 
NEO-LITHUANIA STOVYKLAI 

PRASIDEDANT
Norintiems į Korp! Neo-Li

thuania stovyklą patekti trauki
niu, duodame New York Centrai 
linijos traukinių tvarkaraštį.

Iš Clevelando išeina 8:15,11:30, 
1:20, 6:30 ir 10:30. Važiuoti iki 
Elkhart. Iš ten skambinti į sto
vyklą Christiana Lodge. Trauki
niu kelionė apie 4 vai.

Iš Chicagos La Šalie stoties 
traukiniai išeina 12:35,3:00,4:30, 
4:47, 5:00 ir 10:45. Važiuoti iki 
Elkhart. Iš ten skambinti į sto
vyklą Christiana Lodge. Trauki
niu kelionė 2 - 3 vai.

Advokatas J. Smetona, muzi
kas Antanas Nakas, Mečys Va
liukėnas, A. Siliūnas, V. Kas- 
niūnas, visi Korp! Neo-Lithuania 
filisteriai, sutiko skaityti pas
kaitas Korporacijos stovykloje.

Vienas iš jaunųjų Korp! Neo- 
Lithuania narių - R. Stakauskas 
skaitys ravo referatą stovyklos

Pirmosios Korp! Neo-Lithuania stovyklos 1958 m. atidarymo 
garbės prezidiumas. Sėdi (iš kairės): 'D. Siliūnas - stovyklos vadovo 
pavaduotojas, Dr. Br. Nemickas - stovyklos vadovas, P. Ališauskas - 
Centro Valdybos Pirmininkas, D. Maurukaitė - arbiter elegantiarum. 
Prie vėliavos stovi: J. Tysliava Jr., P. Vėbra, R. Nemickas.

K. Gaidžiūno nuotrauka

Detroito Neo-lithuanai su filisteriais ir jaunaisiais - būsimais korporantais. Sėdi iš kairės: Gil- 
vydis, Juškėnaitė, Ansevičius, Bitinaitė, Gilvydis, Bitinaitė, Garbės Filisterė Dr. Gurskytė - Paužienė, 
Gilvydytė, Radzevičius, Boreišytė, Plepys ir Petravičiūtė. Stovi: Vaitiekaitis, Petravičius, Gaižutis, 
Pauža ir Banionis. J. Gaižučio nuotrauka

atidaryme, sekmadienį, rugpiū
čio 30 d., tema: Mums reikia 
užsispyrusio jaunuolio (kovojan
čio, besirūpinančio lietuviškais 
reikalais.).

❖

Aldona Augustinavičienė Korp! 
Neo-Lithuania stovykloje skaitys 
dvi paskaitas literatūriniais ir 
akademiniais klausimais.

Korp! Neo-LithuaniaChicagoje 
pirmininkas S. Mažulis redaguos 
stovyklos laikraštėlį "Naktibalda 
II".

Jaunosios kolegės B. Balsytė 
iš Clevelando ir V. Sutkutė iš 
New Yorko. skaitys savo paruoš
tus referatus Korp! Neo-Lithua
nia stovykloje.

*

Prof. V. K. Jonynas, vienas 
iškyliausiųjų lietuvių dailininkų, 
Korp! Neo-Lithuania stovykloje 
sutiko skaityti paskaitą "Moder
nus menas ir lietuvis". Profe
sorius stovykloj lankysis rug
piūčio 31 d. - pirmadienį, ir 
paskaitą skaitys 1:15 po pietų.

Iš Los Angeles į Korp! Neo- 
Lithuania stovyklą atskrenda V. 
Aleksandrūnas. Jis žada visą lai
ką praleisti stovykloje.

♦

Prof. A. Varnas, vienas iš 
lietuviškos tautodailės geriausių 
specialistų, sutiko Korp! Neo- 
Lithuania stovykloje skaityti pa
skaitą tautodailės klausimais, 
daugiau paliesdamas lietuviškus 
kryžius.

♦

Korp! Neo-Lithuania stovyklos 
štabas kviečia visus nepamiršti 
stovyklos ir ją aplankyti, o ypač 
jos uždarymo savaitgalyje. Pa
rodykime dėmesio lietuviškam 
tautiniam akademinian jaunimui.

SUVAŽIAVIMAS IR METINES
ŠVENTĖS

* Korp! Neo-Lithuania trečia
sis visuotinas suvažiavimas 
įvyks lapkričio 26 - 28 d. (Padė
kos Diena) New Yorke, Statler 
Hotel.

* Korp! Neo-Lithuania Chica
goje metinė šventė įvyks lap
kričio 7 d.

* Korp! Neo-Lithuania Cleve
lande metinė šventė įvyks spalio 
31 d. puošnioje La Vera Club 
salėje (ten, kur ir praeitais me
tais įvyko.).

CHICAGO

* Lietuvių Tautinis Akademi
nis Sambūris ir Korp! Neo-Li
thuania įsteigė stipendijos fondą 
ir pradžiai paskyrė 500 dolerių. 
Stipendijos bus skiriamos stu
dentams. Tikimasi dar gauti aukų 
iš įvairių organizacijų bei paski
rų asmenų.

* Chicagoje gyveną korporan- 
tai, tautinės minties jaunimas 
ir visuomenė su dideliu džiaugs
mu. sutiko žinią apie numatytą 
leisti Korp! Neo-Lithuania žur
nalą "Akademiką". .

* Romas Stakauskas, kuris 
neseniai atvykęs iš Australijos 
tęsia toliau technikos studijas, 
yra vienas iš aktyviųjų neo-li
thuanų. Jis yra ne tik nepavaduo
jamas įvairių programų orga
nizatorius ir gabus jų vedėjas, 
bet taip pat geras feljetonistas, 
gražiai valdąs plunksną.

R. Stakauskas neseniai buvo 
sunkiai sužeistas ir dabar grįžęs 
iš ligoninės gydosi namuose.Lin
kime greit pasveikti.

(Nukelta į 7 psl.)

Pradedant
SEKMADIENIU,

Tik pagalvokite, ką tai reiškia! Keliais telefono skalės pasukimais mūsų 
klijentai Cuyahcga County, Lake County, Burton ir Chesterland gali beveik 
tuojau kalbėti su kuo nors New Yorke, Chicagoje, San Francisco ar bet 
kuriame dideliame Amerikos mieste, ir daugelyje mažesnių miestų. Jūsų 
sukimo zona nusitęs nuo pajūrio iki pajūrio ir Kanados dalyse, čia yra 
nepaprastas telefono laimėjimas — kuris pareikalavo metus planavimo, 
statybos ir techninio išsivystymo.

RUGPIŪČIO 30, NATIONWIDE Tiesioginio Atstumo Sukimas reikalaus dadėti tiktai trijų 
numerių vietovės skaitlinę prie normalios sukimo eigos, kurią jūs dabar 
naudojate šaukdami Northeastern Ohio. Pilnos instrukcijos ir sąrašas dau
gumos miestų, j kurios jūs galite tiesiai šaukti, randami specialioje ”Blue 
Bock of Telephone Numbers”, kuri neseniai jums atsiųsta. Atydiiai per
skaitykite šią knygutę, ir jūs būsite pasiruošę ”sukti skalę ir apsukti visą 
valstybę” sekantį SEKMADIENĮ, RUGPIŪČIO 30 D.!jos galite šaukti

the OHIO BELL telephone company
• •
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• ”žaibo” sporto klubas 
praėjusį šeštadienį — rug
piūčio 22 d. rungtynėse, pa
sirodė kaip gausus ir pajė
gus vienetas. Ypač gausiai 
reiškėsi patys jaunieji spor
tininkai. Rungtynės dar at- 
žymėtinos ir tuo, kad jose 
pasiekti du nauji tremties 
ir šiaurės Amerikos lietuvių 
rekordai. Juos pasiekė: St. 
Juodvalkytė diską numes
dama 103 pėdas ir 8 colius 
ir Romas Sakalas su karti
mi peršokdamas 10 pėdų ir 
6 1/4 colio.

• Algim. Gleveckas, stu
dijuojąs Heidelberge medi
ciną, atostogoms grįžo į Cle- 
velandą pas motiną. Po 
atostogų, lapkričio mėn. vėl 
išvyks studijoms į Vokieti
ją.

• M. Dunduraitė dvi sa
vaites atostogauja Kenne- 
bunkport, Maine — pranciš
konų vasarvietėje.

• Pranas Leimonas, senas 
Dirvos skaitytojas, dabar 
gyvenąs North Ridgeville, 
Ohio, praėjusią savaitę at
šventė 68 metų sukaktį. Ta 
proga jį aplankė brolis Juo
zas, iš Chicagos.

SPAUDOS BALIUS RUGSĖJO 12 D.
užsisakykite stalus tuoj, jei norite gauti geresnį

Rengėjai iš anksto nori 
tiksliai žinoti svečių skai
čių ir visiems parengti pa
togias vietas. Todėl stalus 
iš anksto užsisakykite Dir
vos redakcijoje asmeniškai 
užeidami arba telefonu — 
HE 1-6344. Vakarais galite 
šaukti — GL 1-3967.

Dirva ištisus metus yra 
pasirengusi Jums patarnau
ti. šiuo atveju Jūs išklausy
kite tik vieną Dirvos prašy
mą — dalyvaukit spaudos 
baliuje drauge su savo arti
maisiais. Jei iš spaudos ba
liaus liks vienas kitas dole
ris pelno, jis bus sunaudo-

tas laikraščio gerinimui ir tuvišką spaudą — patį tvir- 
dažninimui. Taigi savo da- čiausią lietuvybės išlaikymo 
lyvavimu Jūs paremsite lie- ramstį.

DANIEL B. WILES

• Regina ir Jonas Nasvy- 
čiai rugpiūčio 17 susilaukė 
pirmojo sūnaus Pauliaus- 
Šarūno-Dariaus.

• Mirė Julius Počikonis, 
pirmojo karo veteranas. Pa
laidotas rugpiūčio 24 d. iš 
Naujosios parapijos bažny
čios. Laidotuvėmis rūpinosi 
Eva Anderson ir W. Citavi- 
čius. Velionis buvo neve
dęs, nepriklausė jokioms or
ganizacijoms, taigi ir grab- 
nešių buvo sunku surasti. 
Laidojant tesigirdėjo tik 
anglų kalba.

Po laidotuvių Andersonų 
šeima suruošė savo sodelyje 
vaišės. Grabnešys

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

CANADA DRY 
GINGER ALE

EX 1-8800

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 
mūsų draugams ir rėmėjams

LOUISVILLE TITLE 
INSURANCE CO.

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

Gertrude Bauer Mahon
CANDIDATE FOR

Judge
of The Municipal Court

• Ohic Bell Telephone Co. 
atstovas Daniel B. Wiles 
pranešė, kad telefonų auto- 
matininiam susijung i m u i 
nuo jūros iki jūros, Cleve- 
lando rajone investuota virš 
3 mil. dolerių. Dabar, labui 
palengvintai, jau galima pa
siekti virš 44 milijonai tele
fonų JAV ir Kanadoje.

• šį ketvirtadienį Cleve- 
land Arena rengiamose im
tynėse pagrindiniais daly
viais bus Diek Beyer ir 
Fritz von Erich.

Taip pat dalyvaus 5 kito3 
poros.

PARDUODAMI NAMAI
Rudyard Rd. — E. 160 St. 

dviejų šeimų 4x4. GaSo pe
čiai. Du garažai. Prašo 
$16,000.

Nottingham Rd. — Lake 
Shore Blvd. mūrinis colo- 
nial iš 7 kamb. Gaso pečius. 
Du garažai. Didelis, gražus 
sklypas. Arti lietuvių baž
nyčios, krautuvių ir susisie
kimo.

18901 Renwood Avė. jau 
parduotas. Savo ir Kovac 
Realty vardu dėkoju savi
ninkams ir pirkėjams už su
teiktą pasitikėjimą.

Morris Avė. — E. 200 St. 
iš 5 kamb. bungalow. Prašo 
$15,900.

Šaukite Paul Mikšys na
mų telef. LI 1-8758 arba of- 
fise

Kovac Realty
960 E. 185 St. KE 1-5030

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

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

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

GERESNIŲ Namų Statytojai 
pasirenka MONCRIEF 

ŠTEDYMĄ ir ORO VENTILIACIJA

BEFORE YOU BORROW 
TO BUY A HOME

OUR ESCROW SERVICE 
PROTECTS YOU WHEN 
BUYING OR SELLING 

REAL ESTATETHt BANK tOR ALI THt PIOP

Che 
vėla

~ Crustl_ Coinpanųl

GET OUR LOW RATES 
AND HELPFUL TERMS

Neolituanai...
(Atkelta i? 6 psl.)

* Klemas Čeputis yra vienas 
iš tų pavyzdingųjų studentų, ku
ris yra vertas visų mūsų pasi
didžiavimo. Baigęs aukštesniąją 
lituanistikos mokyklą, nors ir 
dirba ir studijuoja, surado laiko 
ir lankė aukštuosius lituanistikos 
kursus.

Klemas yra aktyvus visų su
eigų dalyvis, visados besisielo- 
jąs mūsų tautiniais reikalais.

Kolega Klemas dalyvaus sto
vykloje ir čia parodys savo ak
tyvumą.

* Rūta Čepulytė, pasižymėjusi 
moksle dideliais gabumais, savo 
jaunystės svajas yra paskandi
nusi Įvairiuose mokslo, meno 
ir literatūros problemose. Ne
paprastai daug skaitydama ir stu
dijuodama, ji randa laiko ir pa
mėgtam plunksnos darbui, pa
rašydama gražius straipsnius.

Jaunųjų korporantų sueigose, 
kuriose Rūta aktyviai dalyvauja, 
ji visados iškelia Įdomias dis
kusijas.

Gaila, kad dėl darbo Rūta ne
galės dalyvauti stovykloje, bet 
už tai ten praleis abu savaitga
lius.

Rūta Čepulytė pasižadėjo ben
dradarbiauti "Akademiko" žur
nale.

* Živilė Žemgulytė, kuri ne
seniai baigė gail. seserų moky
klą, tęsia toliau studijas Loyolos 
universitete,

Iš kino žvaigždžių vaikų 
pasikalbėjime Hollyvvoode:

— Aš, — sako dešimties 
metų mergaitė,-turėjau ke- 
turius tėvus su savo pirmą
ja motina ir tris motinas su 
ketvirtuoju tėvu.

— Ar tavo žmona vis te
bėra graži? — klausia Jo
nas, po ilgo nesimatymo su
tikęs Petrą.

— Taip, — atsakė Petras, 
— tik dabar jai visad reikia 
pusvalandžio ilgiau ...

Greetings and Best Wishes 

To Our Friends and Patrons

NELSON'S 
Family Style Restaurant 

Private Parties
— Banqueta

Wedding Annivercarles

Open Gaily—5 F.M.

Snndaya 12 tu 7 FM

1422 ADDISON ROAD 

EX 1-4000

I. J. S AM A S JEV/ELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
pasirinkimas.

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

► EAST CLEVELAND —EUCLID & SUPERIOR AVĖ.
SAVINOS 

EARN 

4%
ACCOUNTS

IMSURED rO 
*10,000

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL NOON

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME AND 
REMODELIN0 LOAN3

> CORNER 66™ — SUPERIOR AVENUE <

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

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

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

GRABLER MFG. COMPANY

6S65 Broadway

Mlchlgan 1-9280

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrone

JEZEK COMPANY BUILDERS

15400 Milės Avenue WY 1-0311

BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

MAC EWANS SERVICE STATION
WHERE YOU GET THE FINEST SERVICE

7410 SUPERIOR Avė EN 1-9801

GREETINGS and BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

FROM A FRIEND

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons

DAIRYMEN ICE CREAM 
COMPANY

3068 WEST 106th ST. OR 12300

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai

BUDO CLEANERS
FOR THS BEST CLEAN1NG IN T0WN 

12702 Sbaw Arenus c«n — GL 1*7412
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Kas ir kur? Lietuviai gydytojai Amerikoje...

• Rugpiūčio 8 d. įvyko Bal
fo direktorių posėdis, kuria
me dalyvavo direktoriai ar
ba jų pavaduotojai ir visi 
revizijos komisijos nariai.

Buvo peržvelgta metinė 
Balfo veikla ir svarstyta 
įvairūs patobulinimai pagal 
revizijos komisijos sugesti
jas.

Sutarta 1960 metais šauk
ti jubiliejinį Balfo 15 metų 
veiklos seimą Chicagoje.

Atvykdamas į direktorių 
posėdį Chicagos Balfo aps
krities iždininkas ir Balfo 
direktorius Ign. Daukus at
vežė $5,100.00 Balfo šalpos 
reikalams.
• Į Vokietijos Lietuvių Ben
druomenės Tarybą, nors dar 
ir nebaigti suvesti visi duo
menys, bet jau aišku, kad 
bus išrinkti: Keleris Adol
fas, šarka Vaclovas, Devei- 
kė Jonė, Bataitis Juozas, 
Stankaitis Jonas, Kriščiū
nas Juozas, Skėrys Fricas, 
Aviža Jonas, Grinius Jonas, 
Simonaitis Erdmonas, Zun
de Pranas, Bernatonis Al
fonsas, Vykintas Stepas, 
Kaišys Vladas ir Prosins- 
kas L.
• Korp! Neo Lithuania sto
vykla įvyksta rugpiūčio 29 
— rugsėjo 7 d. Christiana 
Lodge vasarvietėje. Apie 
stovyklą plačiau skaitykite 
Neo Lithuania skyriuje.
• L. B. Centrinė Apylinkė 
į L. B. apylinkių suvažiavi
mą, Įvykstantį Detroite rug
sėjo mėn. 5-6 d.d., atstovau
ti valdybą įgaliojo v-bos na
rį K. Mažoną, narius J. 
Bachuną ir prof. St. Kolu
pailą.

Į L. B. centrinę apylinkę 
pastaruoju laiku įstojo na
riu Ramojus Vaitys iš 
Evanstono, III. Jis prisiuntė 
be solid. mokesčio 8 dolerius 
aukų bendruomenės reika
lams.
• K. Kelertaitė, gyvenanti 
A d e 1 a idėje, Australijoje, 
pakviesta treniruotėms į 
Pietų Australijos mergaičių 
krepšinio rinktinę. Į rinkti
nę pradžioje buvo išrinkta 
27 mergaitės, bet greit da
lis nubyrėjo ir liko 16 toli
mesnėm treniruotėm.
• Austrijoje esantiems lie
tuviams tremtiniams šelpti 
BALF paskyrė $500.00. 
Austrijoje šiuo metu yra li
kę keliasdešimt lietuvių,

Stepą Juodvalkytė, clevelandietė, rugpiūčio 22 d. Įvykusiose sporto 
varžybose pasiekė naują tremties ir Š. Amerikos lietuvių rekordą, 
numesdama diską 103 pėdas ir 8 colius. Dirvos nuotrauka.

(Atkelta iš 1 psl.) 

norime užkrėsti ir kitas pro
fesines organizacijas, kad 
jos pasektų mūsų pavyz
džiu. Kiekvienas žino, ko
kioje apverktinoje padėty
je yra mūsų kultūriniai rei
kalai, ir kaip jie reikalingi 
finansinės paramos. Taigi, 
tikslu ir tų premijų pasky
rimu esame pilnai patenkin
ti ir ateityje numatome 
skirti finansinę paramą 
tiems reikalams. Tačiau 
esame nevisai patenkinti 
kai kurių asmenų, ne gydy
tojų, laikysena ir mūsų pa
stangų ignoracija.

—» Kiek šiuo metu Ohio 
Lietuvių Gydytojų Draugi
ja turi narių? Kiek narių 
gyvena didžiojo Clevelando 
ribose? Kas be Jūsų šiuo 
metu įeina į Draugijos val
dyba?

— Ohia Lietuvių Gydyto
jų Draugija turi virš 50 na
rių, įskaitant ir rezidentus. 
Viso Ohio valstybėje yra 
apie 60 lietuvių gydytojų. 
Pačiame Clevelande yra virš 

daugumoje vaikų, moterų ir 
ligonių. Jiems neįmanoma 
pasiųsti didesniais kiekiais 
nei rūbų nei maisto. Austri
joj likusiais ir ten vargs
tančiais lietuviais rūpinasi 
Balfo įgaliotinis prel. Kl. 
Razminas.
• Vargo Mokykloms Vokie
tijoje 500 dolerių paskyrė 
BALFo centro valdyba.
• Liko tik pusantro mėnesio 
užsiprenumeruoti Lietuvių 
Profesorių Draugijos Ame
rikoje spausdinamą žymaus 
tautos veikėjo ir mokslinin
ko, pirmojo žemės Ūkio 
A k a d e m ijos rektoriaus, 
prof. Dr. honoris causa Po
vilo MATULIONIO gyveni
mo ir darbų aprašymą, su
darytą moksl. miškininko 
Antano Rukuižos. Knyga 
leidžiama P. Matulionio dar
bus ir nuopelnus prisiminti 
ir jo asmenybę pagerbti ar
tėjant 100 m. nuo jo gimta
dienio.

Leidinys gausiai ilius
truotas. Garbės prenumera
torių pavardės bus atspaus
dintos knygoje. Nepavėluo
kite. Siųskite tris (3) dol. ir 
savo aiškų adresą iki spalio 
15 dienos: Prof. St. DIR
MANTAS, 4241 So. Maple- 
wood, Chicago 32, III.

30 aktyvių narių. Į šių me
tų valdybą įeina Dr. J. Stan
kaitis, vicepirmininkas, Dr.
K. Ambrozaitis, sekretorius, 
Dr. V. Ramanauskas, iždi
ninkas ir Dr. D. Degesys, 
narys.

•— Jūsų suvažiavimo me
tu bus mūsų solistų meninė 
programa. Ar koncerto iš
klausyti kviesitės ir dau
giau svečių, ar tai bus už
daras koncertas?

— Suvažiavimo pabaigai 
turėsime koncertą ir ban
ketą. Aišku, jis nebus vie
šas. Draugijos nariai ir su
važiavimo dalyviai galės 
pasikviesti svečių. Pakvie
timai bus gaunami pas Val
dybos narius. Numatome 
kviesti visuomenės ir spau
dos atstovus.

NEO - LITHUANŲ 
STOVYKLOS ŽINIOS

* Akademinio Tautinio Sam
būrio Chicagos valdyba, kuri ne
seniai paskyrė-500 dol. stipen
dijų fondui, paskutiniame posė
dyje nutarė paskirti 500 dolerių 
rengiamai studentų Neo-Lithuanų 
vasaros stovyklai.

ATS valdybos pirmininku da
bar yra adv. Jonas Našliūnas.

* Povilas Ališauskas, Korp! 
Neo-Lithuania pirmininkas at
vyks į studentų stovyklą ir pada
rys pranešimą aktualiaisiais 
Korp! gyvenimo reikalais.

* Kęstutis Gaidžiūnas iš Cle
velando dalyvaus Korpl Neo-Li
thuania stovyklos atidaryme ir 
turės pasitarimą su jaunaisiais 
studentais dėl "Akademiko" lei
dimo. Šiame pasitarime rengia
si dalyvauti gražus būrys jaunųjų 
plunksnos darbininkų.

Komunistinio oficiozo redaktorius Zymanas 
Hew Yorke švietė laisviečius

Prieš grįždamas namo, G. 
Zymanas, komunistinio ofi
ciozo redaktorius iš Vil
niaus, dar buvo sustojęs 
New Yorke ir lankėsi, pas 
"laisviečius”, kur jam buvo 
surengtos vaišės, ir jis ban
dė papasakoti apie padėtį 
Lietuvoje. Pranešimas bu
vęs santūrus. Esą, Lietuvoj 
nėra taip kaip Amerikoj, 
bet jau eina geryn ... Su 
kolchozais buvę sunku, bet 
eina geryn ... Karas daug 
sunaikinęs, bet jau eina ge
ryn ...

Kitą dieną pora laikrašti
ninkų ir pora rašytojų dar 
buvo susitikę Zymaną vieš
buty ir bandė kalbėtis apie 
čia gerokai išgarsintus kul
tūrinius santykius. Sako, 
Zymanas pradžioj dėjosi ne
suprantąs, apie ką čia kal
bama, o paskui kalbėjęs iš
sisukinėdamas. Girdi, jie vi
sada palaikysią išeiviją, at
siųsią literatūros ... čia iš
leidžiamų knygų jie nere
cenzuoją, kadangi ką ten re
cenzuosi, ko žmonės nėra 
skaitę ... O kaip jie skaitys, 
jeigu negauna ? Kodėl neįsi
leidžia čia išleistų lietuviškų 
knygų ?

Tai, girdi, literatūra yra 
arba marksistiška, arba 
b u r ž uazinė. Buržua z i n ė 
esanti neįdomi. Na, esą, jei 
norit, atsiųskit, pažiūrėsim, 
ar tinka ...

Susidaręs įspūdis, kad or
ganizuoti kultūriniai santy
kiai galį būti tik viena link
me: iš ten siųs į čia, kas 
jiems atrodys įdomu siųsti. 
O iš čia, jei kas nori, gali 
bandyti privačiai, žinoma,

Iš Los Angeles SLA kuopos sėkmingo pikniko, įvykusio rugpiūčio 15 d. Arroyo Seco parke... Kuopos 
sekretorius Petras Žilinskas su veikliu pirmininku Adomu Biekša. Prie stalo ponios, daug prisidėjusios 
piknikui paruošti: Adelė DeRosse, M. Karaliūnienė, S. Batkienė ir S. Waitekienė.

V. AleksandriŪno nuotrauka

Los Angeles lietuviai

Vieni namai — bendromis jėgomis!
Kaip buvo minėta, Los 

Angeles LB apylinkės val
dyba neseniai laikraščiuose 
paskelbė laišką, kad jai, 
kaip "bendrinei organizaci
jai’’ nėra reikalo ir prievo
lės tartis su kitais ar pra
šyti leidimų, rūpinantis įsi
gyti Los Angeles lietuviams 
namus. Apylinkės valdyba 
namus pradėjo "statyti”, 
išsiuntinėdama visuomenei 
anketą ir teiraudamasi dėl 
piniginių jos pasižadėjimų.

Mes jau minėjome, kad 
Šis LB apylinkės valdybos 
išdidumas nebuvo apgalvo
tas, nei realus. Pati apylin
kės valdyba netrukus susi
vokė, kad būtų išmintingiau 
tartis tais klausimais su 
Tautinių Namų Fondo val
dyba, kuri per ilgesnį laiką 
jau yra atlikusi žymiai ap- 
čiuopiamesnį realų paruoši
mą lietuvių namų statybai. 
Rugpiūčio 16 d. įvyko LB 

su "marksistais" ir iš čia 
gali būti kitokia kalba.

"Laisviečių" pobūvyje su 
Zymanu buvęs atėjęs ir 
maskvinės Pravdos atsto
vas, kuris sakęs kalbą ru
siškai, o Zymanas vertęs. 
Tas užkliuvęs už pavergtų 
tautų vėliavų. Girdi (jis, 
mat, žino!), tikra lietuvišką 
vėliava esanti Gedimino kal
ne!

O pasimatymuose su laik
raštininkais prie Zymano 
visą laiką buvo prikibusi 
Mizarienė ir ištikimai sau
gojo, kad "ko nors neatsi
tiktų". .. Kai tik užėjo kal
ba, kad į Lietuvą labai sun
ku nusiųsti knygų, tai Miza
rienė tuojau ėmė verkšlen
ti, esą, Amerikoj negalima 
gauti knygų iš Lietuvos, ne-

LB SUVAŽIAVIMO DARBOTVARKĖ

LB Centro Valdyba, šauk
dama Detroite Bendruome
nės apygardų bei apylinkių 
atstovų ir centrinių organų 
suvažiavimą, siekia, kad ja
me būtų paliestos visos 
veiklos sritys, aptarti aktu
alieji tos veiklos klausimai 
bei reikalai.

Pranešėjai referuos šiuos 
klausimus: J. Šlepetys JAV 
LB Taryba, St. Barzdukas 
LB charakteris, P. J. žiūrys 
LB dalyvavimas Lietuvos 
laisvės kovoje, Vyt. Kaman
tas Apygardų ir apylinkių 
atsakymų (į anketos klausi
mus) duomenys, dr. Alg. 
Nasvytis LB organizaciniai 
reikalai, Vyt. Kutkus JAV 
LB Tarybos rinkimų vykdy- 

apylinkės valdybos ir Tau
tinių Namų Fondo laikino
sios valdybos bendras pa
sitarimas, kuriame iš abie
jų pusių dalyvavo: J. Ąžuo
laitis, V. Aleksandriūnas, V. 
Bakūnas, B. Gediminas, T. 
Grikinas, D. Karaliūtė, K. 
Liaudanskas, A. Latvėnas, 
A. Skirius, A. Valavičius ir
S. Waitekienė.

*

Visapusiškai apsvarsčius 
lietuvių namų Los Angeles 
mieste įsigijimo reikalingu
mą, posėdžio dalyviai pri
ėmė ir pasirašė tokią rezo
liuciją :

"Abiejų organizacijų po
sėdžio dalyviai išsamiai iš
nagrinėjo šį klausimą ir 
principiniai vienbalsiai pri
ėjo išvados, kad Los Ange
les mieste būtinai įsigytini 
yra tik vieni namai, ir prie 
šio tikslo eiti tik bendromis 
jėgomis.

praleidžia ... Jai buvo nu
rodyta, kad yra čia pat du 
knygynai, kur tų knygų ga
lima pirkti šimtais, tegu gi 
Lietuvoj taip būtų! Tai Mi
zarienė šokosi ginti, kad kas 
tuos knygynus žino, o štai 
paštu kam siunčia, tai ir 
negauna, paštininkai sude
gina. (Kažin, jei taip pašto 
departamentas pareikalautų 
Mizarienę įrodyti jos žo
džius?).

Paklaustas, kokiais tiks
lais jie pradėjo spausdinti 
tardymų duomenis, Zima
nas nusijuokęs ir sakęs, kad 
jie turį tos medžiagos tiek 
daug, jog "net ausys links". 
Bet ko jie tuo manė pasiek
ti ir ar toliau tęs, vengė 
aiškinti.

mas, Vyt. Kamantas Jauni
mo vieta ir darbas Bendruo
menėje, G. Galva Apygardų 
ir apylinkių ryšiai su LB 
Informacijos žinyba, J. Sta- 
niškis Tautinio solidarumo 
įnašų rinkimas, J. Jasaitis 
LB papildomosios pajamos, 
V. Mariūnas Kultūros dar
bo vykdymas pasidalinimo 
principu, V. Mariūnas Lie
tuvių spauda tautinio išliki
mo vaidmeny, J. švedas LB 
Kultūros Fondo įgaliotiniai 
ir jų darbas, P. Balčiūnas 
Lituanistinio švietimo vyk
dymas, J. Tamulis Lituanis
tiniai vadovėliai ir mokslo 
priemonės, A. Musteikis LB 
socialinės ir visuomeninė 
veikla, Edv. Karnėnas Ben
druomenės mėnuo.

Susirinkimo dalyviai nu
tarė: kiekviena pusė atski
rai šaukia savo pasižadėji
mus pasirašiusiųjų dalinin
kų susirinkimus atsiklausti 
jų nuomonės dėl tolimesnio 
šiuo reikalu veikimo, ir tei
giamu atveju eina prie ben
dro namų įsigijimui organų 
sudarymo".

Kaip matote, ši rezoliuci
ja nubraukia ankstyvesnius 
neapgalvotus LB apylinkės 
valdybos viešus pareiški
mus ir "Draugo" korespon
dento — jk įsikarščiavu
sius komentarus bei ben
druomeninius plepalus dėl 
jau "artėjančios lietuvių na
mų realybės".♦

Per posėdį paaiškėjo, kad 
LB apylinkės valdyba netu
ri dar jokių aiškesnių planų 
dėl lietuvių namų įsigijimo 
ir jų administravimo. Ir 
svarbiausia, tam reikalui ji 
dar neturi jokių lėšų, išsky
rus tuos laiškinius ir nieko 
neįpareigojančius "pasiža
dėjimus", surinktus anke
tos metu.

Todėl Tautinių Namų 
Fondo valdyba iškėlė sąly
gą, kad ateities sėkmingam 
ir realiam bendradarbiavi
mui LB apylinkės valdyba 
per šešias savaites turėtų 
išsiaiškinti savo konkrečius 
planus, pagrįstus ne, anot 
"Draugo" korespond e n t o, 
"spontanišku entuziazmu", 
bet realiais ir teisiškai su
tvarkytais dalininkų finan
siniais įsipareigojimais.

Jei šioje dvasioje galės 
vykti sklandus bendradar
biavimas, tai Los Angeles 
lietuvių tautinių namų įsi
gijimui bus padarytas labai 
geras ir naudingas žingsnis 
į priekį.

L. A. Augūras

PUIKI PROGA, 
pasinaudojant Anglijos ma
nu f akfūrininkų išpardavi
mu iki lapkr. 15 d., žymiai 
pigiau pasiųsti Lietuvon ar 
Sibiran kalėdinį siuntinį sa
viškiams. Už 3 jardus I rūš. 
ULSTER žiemin. paltui ir 
3^2 jrd. I rūš. FANCY ele
gantiškam kostiumui, bet- 
kokios spalvos, su muitu ir 
visom persiuntimo išlaidom 
— $59.50; arba už 3 jrd. II 
rūš. angį. viln. "Light VĖ
LO UR" paltui ir 31/ jrd. 
"FANCY 2" kostiumui — 
$39.50.

Į abu siuntinius pridėda
ma 500 tabl. multivitaminų 
ir pasirinktinai: paltui ir 
kostiumui pamušalai arba 
3»/2 jrd. geros rūš. betko- 
kios spalvos ra j. suknelei 
medžiaga.

Užsakymus siųsti: ANA
PUS. 3528 Sunset Blvd., Los 
Angeles 26, Calif.

(Sk, — 67)
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