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KASAVUBU PRAŠO, KAD JUNGTINĖS TAUTOS 
PERIMTU KONGO KONTROLE 
JAV renka medžiaga apie sovietų įsiskverbimą

Kongo prezidentas Joseph Ka- 
savubų per radiją paskelbė, kad 
jis atleidęs iš pareigų premjerą 
Lumumbą, jo vietoje paskirda
mas senato pirmininką Joseph 
Ileo, ir paprašęs Jungtines Tau
tas, kad jos perimtų krašto kont
rolę į savo rankas. Kasavubu 
pareiškė, kad Kongo armijos 
vadovybę perimsiąs jis pats.

Po penkiasdešimties minučių 
iš tos pačios radijo stoties Lu
mumba paskelbė, kad jis atlei- 
džiąs prez. Kasavubu, ir kvietė 
Kongo armiją, kad remtų jį. "Mes 
sumušėme belgus ir baigiame 
laimėti", įtikinėjo klausytojus 
Lumumba^kaltino prez. 'Kasavu
bu, kad tas esąs "imperializmo 
lekajus".

Vienas britų karininkas su JT 
Komandos būriu bandė sukliu
dyti Lumumbos kalbą. "Aš turė
jau instrukcijas jį sustabdyti," 
pareiškė jis, "bet tai būčiau ga
lėjęs padaryti, tik šaudamas. Bet 
aš negaliu jo net areštuoti, nes 
Jungt. Tautų mandatas draudžia 
kištis į vidinius krašto reikalus."

Politiniai stebėtojai tiki, kad 
prezidentą Kasavubu to žingsnio 
griebtis paskatinę Lumumbos iš
kviesti į Kongą sovietiniai lėktu
vai, kurie turėtų permetinėti 
Kongo armiją į Kasai ir Katangos 
provincijas, kurios nenori pasi
duoti centralinei vyriausybei. Jo 
paskelbtasis naujasis premjeras 
Ileo yra provincijų federacijos 
šalininkas.

Sovietų "paskolintieji" lėktu
vai yra su Sovietijos ženklais, 
vairuojami civiliškai perrengtų 
įgulų.

Kautynės Kasai provincijoje 
tebevyksta. Vadinamai Kasyklų 
valstybei pagalbon atėjo Katangos 
provincijos karinis dalinys iš 250 
vyrų, kuris įsiveržęs į Kasai 
provinciją.

JAV žvalgybos sluoksniams 
Washingtonas įsakė skubiai ir 

bet kokia kaina parūpinti "tvirtų 
įrodymų", kad Sovietija įsivelia 
į karines operacijas Konge, tie
sioginiai pažeisdama Jungtinių 
Tautų taikos misiją. Ta medžia
ga reikalinga Jungt. Tautų Sau
gumo Tarybos posėdžiui, kuris 
galįs būti sušauktas kiekvieną 
dieną, kai tik bus gauti įrody
mai apie sovietų pasalūnišką 
veiklą. Saugumo Tarybos nuta
rimo, pasmerkiančio rusų veiks
mus, norima patiekti prieš Jungt. 
Tautų plenumo, sesiją, praside
dančią rugsėjo 20.

Bet visa nelaimė, kad ligi šiol 
valstybės departamentą pasie
kianti medžiaga, nors ir pati
kima, dar nėra pirmaeilė. Tuo 
tarpu žinoma, kad:

* daugiau, kaip 15 sovietinių 
lėktuvų yra perduoti Kongo vy
riausybei, kuri ruošia karinę in
vaziją į turtingą, bet nenusilen- 
kenčią centrinei vyriausybei Ka
tangos provinciją:

* apie 300 sovietų ir jų sa
telitų technikų įgabenta į Kongą 
šalia tų "papildomų įgulų", ku
rios atvyko su vadinamaisiais 
"maisto tiekimo" lėktuvais. Tas 
personalas išvengė įprastinių re
gistracijos formalumų aerodro
muose;

* parinkti komunistinių kraštų 
karininkai yra priskirti "patarė
jais" prie menkai apmokytų 
Kongo armijos dalinių, kurie ruo
šiami partizaniniam karui ir in
vazijai į Katangą.

JAV šaltiniai pranašauja, kad 
sovietai galį bandyti nusileisti 
į Katangos ir Kasai aerodromus 
be i gt. Tautų Komandos leidi
mų, iš įgulas sumušti ir už- 
valayti minėtas provincijas. Ta
da Jungtinės Tautos turėtų "at
virkščią Korėją" -- būtų pasta
tytos prieš įvykusį faktą anks
čiau, negu spės nutarti, kaip so
vietinį 'įsiskverbimą atremti. Tuo 
atvejų kyla klausimas, ar JAV 

ir JT pasiliks nuošaly.
Valst. sekr. Herteris, kuris 

prieš keletą dienų pirmą kartą 
viešai apkaltino rusus chaoso 
sėjimu Konge, laiko nuolatinį ry
šį su JT gen. sekr. Hammarsk- 
joldu, kad suspėtų sovietų 
manevrams užbėgti už akių.

Hammarskjoldas prieš mė
nesį Saugumo Taryboje pareiš
kė, kad Kongo chaosas kiekvieną 
dieną galįs išvirsti trečiuoju pa
sauliniu karu. Aukšti JAV admi
nistracijos pareigūnai tiki, kad 
šiuo metu ta būklė esanti pasi
dariusi dar pavojingesnė.

Paskutiniais UPI pranešimais, 
Lumumba įspėjo Jungtines Tau
tas, kad jos nepadėtų prezidentui 
Kasavubu kovoje dėl valstybės 
kontrolės. Jis sušaukė ministe- 
rių kabinetą, kuris nutarė Kasa
vubu atleisti iš prezidento pa
reigų (Kongas dar neturi konsti
tucijos, tačiau pagal jos prokektą 
prezidentas galėtų atleisti prem
jerą, o ne atvirkščiai. Lumumba 
ir Kasavubu prieš pustrečio mė
nesio pareigomis pasidalino su
sitarimo pagrindu).

Jungtinių Tautų Komanda per
ėmė savo žinion Leopoldviles 
radijo stotį ir suštiprino svar
biųjų aerodromų kontrolę, ta
čiau keliems rusų lėktuvams pa
sisekė išskristi nežinoma kryp
timi.

KALEDIENĖ GAVO 
BRONZOS MEDAU

Romoje vykstančiose XVII O- 
limpinėse Žaidynėse Birutė Ka- 
lėdienė laimėjo bronzos me
dalį, pasiekdama trečiąją vietą 
finalinėse ieties metimo varžy
bose. Pirmąją vietą, kaip ir bu
vo laukiama, laimėjo latvė El- 
vira Ozolina—taip pat Sovietijos 
naudai.

Praeitą sekmadienį iškilmingu posėdžiu buvo uždaryta trečioji Korp. Neo-Lithuania vasaros sto
vykla, vykusi Linkų vasarvietėje Christiana Lodge, sutraukusi daug gražaus jaunimo ir filisterių. 
Po pamaldų, kurias atlaikė Tėvas Kubilius, S. J., suvažiavusieji išklausė adv. J. Smetonos paskaitos, 
sveikinimus, pranešimus. Nuotraukoje iškilmingojo posėdžio prezidiumas. Iš kairės: Dalia Maurukaitė, 
Romas Stakauskas, stovyklos viršininkas inž. Vacys Mažeika,-Nijolė Stakauskienė, Korp. centro val
dybos pirmininkas Mečys Valiukėnas, Mečys Šimkus ir stovyklos laikraščio Naktibalda redaktorė 
Eglė Žemgulytė. Prie vėliavos stovi Irena Vakselytė, Gintautis- Saulis ir Virginija Sutkutė.

Dirvos nuotrauka

IŠ LNT TARYBDS SUVAŽIAVIMO CHICAGOJE
Lietuvos Nepriklausomy

bės Talkos Tarybos suvažia
vimas 1960 m. rugsėjo 3-4 
d.d., kartodamas Lietuvos 
Atgimimo Sąjūdžio, Lietu
vos Laisvės Kovotojų Są
jungos, Lietuvių Rezistenci
nės Santarvės ir Lietuvių 
Tautinio Sąjūdžio 1956 m. 
priimtos LNT steigimosi 
deklaracijos ir veiklos prin
cipus,

pasisakė dėl lietuvių vaid
mens laisvajame pasaulyje, 

skyrė ypatingos reikšmės 
svetur priaugančio jaunimo 
lietuviškam susiprat i m u i 
ugdyti,

išanalizavo lietuvių visuo
menės išeivijoje vieningos 

politinės vadovybės proble
mą,

pasisakė dėl Lietuvių Ben
druomenės organizacijų ga
limo vaidmens ateityje, 

įvertino LNT laikyseną 
Lietuvos Diplomatinės Tar
nybos atžvilgiu,

persvarstė LNT veiklos 
priemones,

išreiškė būtinumą veikti 
solidariai su visomis komu
nizmo pavergtomis tauto
mis ir

aptarė santykiavimą su 
pavergta Lietuva komplek
są.

LNT Valdybos pateiktas 
šiuos klausimus koncepcinė
je formoje išgvildenąs pro
jektas ir suvažiavimo daly
vių išreikštos nuomonės pa
vedamos pagrindu LNT 
Valdybai paruošti LNT gai
rių baigminę redakciją ir 
paskleisti ją lietuvių visuo
menėje.

LNT Tarybos suvažiavi
mas priėmė LNT vidaus 
santvarkos nuostatus.

LNT pirmininku Taryba 
perrinko Vincą Rastenj.

ATSAKĖ į LIETUVOS 
ATSTOVO MEMORANDUMĄ

Kaip jau spaudoje buvo pa
skelbta, Lietuvos atstovas JAV, 
kartu su Latvijos ir Estijos 
atstovais liepos mėn. 28 d. buvo 
įteikęs Valstybės Departamentui 
memorandumą ryšium su dvide
šimt metų sukaktimi nuo JAV 
viešo pareiškimo, kad JAV nepri
pažins Lietuvos okupacijos ir 
priverstinio įjungimo į Sovietų 
Sąjungą.

Šiomis dienomis JAV Valsty
bės Departamentas patvirtino 
memorandumo gavimą ir pakar
totinai pareiškė, kad JAV žmo
nės ir vyriausybė tebėra giliai 
susirūpinę Lietuvos likimu ir 
laukia tos dienos, kada Lietu
vos žmonės vėl galės vykdyti 
savo nacionalines teises ir pasi
rinkti pagal savo valią politinę, 
ekonominę bei kultūrinę santvar
ką.

KAIRĖJE: Korp. Neo-Lithu
ania vasaros stovyklos uždary
mo dieną stovyklautojai su sve
čiais. Pirmoj eilėj vidury sėdi 
stovyklos vyriausias globėjas fi
listeris adv. Jonas Našliūnas, 
kairėje Korp! pirm. M, Valiu
kėnas.

Dirvos nuotrauka 

Valdybos nariais, pirminin
kui ir LNT narių vadovybių 
atstovams pasiūlius, buvo 
patvirtinti: B. Bieliukas 
(LRS), A. Senikas (LTS), 
K. Siliūnas LLKS) ir L. 
Virbickas (LAS). Santvar
kos nuostatai leidžia valdy
bai kooptuoti dar vieną ar 
du narius.

TRUMPAI IŠ VISUR
♦ KUBOS kalnuose Sierra 

Maestrą komunistai atidarę dvi 
agentų paruošimo mokyklas, 
kuriose ruošiami diversantai vi
siems Lotynų Amerikos kraš
tams.

Castro agentai bandą Jungtinė
se Valstybėse nupirkti tūkstan
čius tonų dinamito, kuris jiems 
esąs reikalingas "kelių statybai". 
Tačiau stebėtojai tiki, kad visi 
supirktieji sprogmenys eina į 
Castro municijos sandėlius.

♦ SOVIETUA sutiko pradėti 
derybas, kurių pasėkoje Suo
mija galėtų įstoti į Europos 
Laisvosios Prekybos Sąjungą, 
kuri dar kitaip vadinama 
"Išoriniais Septyniais" ir ku
rią sudaro Britanija, Portuga
lija, Austrija, Šveicarija, Šve
dija, Norvegija ir Danija. Iš fakto, 
kad Sovietijon lapkričio pabaigoje 
pakviestas Suomijos prez. Kek- 
konen, daroma išvada, kad de
rybos baigsis suomiams palan
kiai. Rusija tuo atveju gaus tas 
pačias lengvatas, kurias neutra
lioji Suomija duos Europos Lais
vosios Prekybos Sąjungai. Pre
kyba su Rusija šiuo metu sudaro 
penktadalį Suomijos importo, 
su Vakarais--trečdalį.

♦ VAK. BERLYNO burmistras 
Willy Brandt kvietė "morališkai 
boikotuoti" Rytų Vokietijos re
žimą, jei jis vėl bandytų su
varžyti Vak. Berlyno laisvę. Pen
kių dienų "laikinė blokada", ku
rią komunistai buvo paskelbę 
Vak. Berlynui, baigėsi nusta
tytu laiku. Apie 500 asmenų iš 
Vak. Vokietijos per tą laiką bu
vo neleista į Rytų Berlyną, ta
čiau pabėgėlių ir buvusių karo 
belaisvių suvažiavimas įvyko be 
susitrukdymų, Vak. Vokietijos 
vyriausybei parūpinus nemoka
mus komercinius lėktuvus į 
Berlyną.

* LENKUOS komunistų par
tijos sekr. Gomulka pareikalavo 
įstatymų, kurie leistų išvyti iš 
ūkių arba pritaikyti kitas sank
cijas ūkininkams, kurie "trukdą" 
režimo pastangas padidinti že
mės ūkio produkciją "organi
zuotomis kolektyvinėmis pastan
gomis", Tai pirmas toks griež
tas Gomulkos pasisakymas prieš 
privatinius ūkininkus.
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"Kauno jūros" vaizdas. Tolumoje matyti Pažaislis. Ant priekinio molo atsisėdęs nežinomas daili
ninkas stengiasi išpildyti programą—nupiešti paveikslą, iškeliant statybinę pažangą.

Iš pasaulinės politikos užkulisių

ORINIS TILTAS IAU NEBE EKSPERIMENTAS
Politinių oro permainų rodyk

lės užblokuotame Berlyne rodo 
audrą. Pasipiktinimas įvykiais 
miesto magistrate girdimas vi
suose berlyniečių pasikalbėji
muose - įstaigose, fabrikuose, 
krautuvėse. Ir todėl demokratinių 
partijų kvietimas protesto de
monstracijai visų greitai išgir
stamas. Rugsėjo 9 prieš reich
stago griuvėsius, netoli Bran
denburgo vartų, skiriančių va
karines zonas nuo sovietinės, 
susirenka 350,000 berlyniečių.

Kalbėtojų tribūnoje stovi Ern- 
stas Reuteri?, vyras, kuris pats 
yra buvęs komunistu ir, pasi
piktinęs jų taktika ir praktika, 
iš partijos išstojęs 1920 metais. 
Bet jis užtat gerai pažįsta ko
munistus ir jų apgaulingus ma
nevrus. Jis žino ir vakariečių 
tūpčiojimus, vis dar tebeban- 
dant išlaikyti bendrą nugalėto
sios Vokietijos administravimą, 
vis dar tebeieškant kompromisų. 
Tas jo būkštavimas atsispindi, 
kuriuos jis šaukia miniai ir pa
sauliui:

— Berlyno gyventojai šiandien 
šaukiasi į visą pasaulį, nes mes 
žinome, dėlko dabar deramasi 
Kontrolinės Tarybos rūmuose, 
Potsdamo gatvėje, ir už akme
ninių Kremliaus mūrų... Mes, 
oerlyniečiai, nenorime tapti tų 
pasitarimų ir derybų mainų ob
jektu. Mūsų negalima iškeisti. 
Mūsų negalima išmainyti, nega

KOKIA LINKSMA KOMBINACIJA. DŽIAUGSMAS..

DRAUGAI... IR UGNIM VIRTAS STROH’S

Vėsus ežero vėjas ir šaltos bonkos.gaivi
nančio Stroh’s alaus... koks malonumas 
taip praleisti sekmadienio popietę’. Ne
svarbu kokį vasaros sportą jūs mėgstate, 
bet planuokite savo laisvalaikį su Stroh’s 
alum... ugnim virtu alum, lengvesnio ir 
skanesnio skonioL

JUMS PATIKS fl.k

The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Michigan

Tik Ameriko
je ugnim vir
tas alus prie 
2,000 laips.!

DABAR UŽ VIETINES KAINAS

lima nei parduoti. Negalima už 
tokių drąsių ir atkaklių gyvento jų 
ruošti nesveikus kompromisus.

Šaltas vėjas tą lietingą rug
sėjo dieną pučia virš milžiniš
kos minios galvų. Tačiau susi
jaudinimas prasiveržia, o kiek
viename susijaudinime slypi ma
sinių neramumų sėkla.

Minia nukreipia akis į Bran
denburgo vartus. Jų viršuje pora 
jaunuolių skuba prie medinio vė
liavos stiebo, ant kurio plevė
suoja raudonoji Berlyno paver
gimo vėliava. Jie nuplėšia ją 
ir su visu stiebu numeta žemyn. 
Džiaugsmo šūkis nuaidi virš mi
nios. Sovietų karinė policija pa
leidžia pirmąsias automatų sal
ves. Įniršę žmonės griebia ne
kenčiamą vėliavą ir sudrasko 
į skutus.

Tuo metu pasirodo karinis so
vietų sunkvežimis. Vėl kalena 
kulkosvaidžiai. Pašauti žmonės 
griūva ant grindinio.

Tik britų karinių policininkų 
šaltakraujiškumas tada nulėmė, 
kad neramumų banga nepersi- 
metė į sovietinį sektorių.

♦

Tuo metu, kai berlyniečiai pa
mažu pripranta pietus virti naktį 
nes per parą tik dvi valandas 
tegaunama srovę, tuo metu, kai 
berlyniečiai pratinasi, nepaisant 
darganų ir vėtrų, pėsčiomis bė
gioti į tolimas darbovietes, nes 
dėl elektros ir benzino stokos

ŠVIESESNIS!

susisiekimas labai suvaržytas, 
už kulisų tebetęsiamos derybos.

Paskutiniam keturių karinių 
gubernatorių posėdžiui iširus dėl 
maršalo Sokolovskio įžūlumo, 
Maskvos susitarimais tarp Sta
lino, Molotovo ir trijų Vakarų 
ambasadorių remiantis, vyksta 
tolimesni norų apsikeitimai tarp 
Rytų ir Vakarų.

Vakarų valstybių nutarimas 
Berlyno ginčą perduoti Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybai, neatneša 
jokių rezultatų. Rusai išsisuki
nėja, iškraipo faktus. "Veto!" 
šaukia baltaplaukis Višinskis. 
Tačiau šeši neutralieji Saugumo 
Tarybos nariai spalio 22 įteikia 
tokį būdingą pasiūlymą:

* susiekimo varžymų atšauki
mas,

* karinių gubernatorių konfe
rencija,

* derybos dėl Rytų markės 
įvedimo visame Berlyne pagal 
Maskvos susitarimą,

* užsienių reikalų ministerių 
konferencija Vokietijos klausi
mu.

Vakarų valstybės yra pasiruo
šusios pasiūlymą priimti. Tačiau 
Maskva įsako savo atstovui Vi
šinskiu! paskelbti veto.

♦
Tuo metu, kai iki žiemos vi

durio Washingtone, JAV valsty
bės departamente, vis dar te
besitikima, kad būsiąs rastas 

koks nors kompromisas dėl Ber
lyno, JAV atstovai Berlyne ir Va
karų Vokietijoje jau susidarę aiš
kią nuomonę:

--Jokių nesveikų kompromisų! 
Mes išsilaikysime!

Nes orinis tiltas veikia gerai. 
Lėktuvų užimąs virš galvų ber
lyniečiams tapo kasdienybe, ir 
jie tik tada su nerimu pakelia 
akis į dangų, kai lėktuvas dėl 
kokios nors priežasties suvėluo
ja.

Generolas William H. Tun- 
ner, oro tilto operacijos virši
ninkas, spalio 18, JAV aviacijos 
dieną, generolui Clay pranešė:

”897 lėktuvai su 6987.7 tono
mis krūvio atskrido į Berlyną!"

Patenkintas skrenda generolas 
Clay į Washingtoną ir spalio 22 
praneša Tautinei Saugumo Tary
bai:

--Orinis tiltas jau nebėra eks
perimentas, ir Berlyną galima 
aprūpinti net sunkiausiomis oro 
sąlygomis.

Tai tiesa, bet rudens ir žie
mos mėnesiais berlyniečiai 
jaučia itin stiprią izoliaciją nuo 
pasaulio! Jų nervus kaitina ir 
komunistiniai propagandistai 
naujais manevrais.

(Bus daugiau)

LIETUVIU SIMPATIJOS 
PAREIŠKIMAS

KINĮį SPORTININKAMS

Romos Olimpiados atidarymo 
iškilmėse įvyko incidentas, ku
ris parodo, kokių bereikalingų, 
negarbingų ir neteisėtų nuolaidų 
daroma Vakaruose bolševiz
mui. Iškilmingoj eisenoj, kuria 
praėjo pro Italijos prez. G. Gron- 
chi tautinės komandos, nešdamos 
savo vėliavas ir plakatus su savo 
kraštų pavadinimais, Kinijos ko
mandos priešaky buvo nešamas 
plakatas su užrašu--Formoza. 
Kiniečių komandai artinantis 
prie prez. Gronchi, jos vadovas 
ištiesė dar kitą plakatą, ku
riame buvo užrašyta--under pro- 
tęst. Šitaip kiniečiai užprotes
tavo viešai prieš Tarptautinio 
Olimpinio Komiteto nutarimą, 
kuriuo jiems buvo uždrausta va
dintis Kinijos komanda ir pri
mesta Formozos vardas. Toks 
nutarimas buvo Komiteto pri
imtas (34 balsais prieš 19) 
Sovietų Sąjungos pasiūlymui, ku
rį palaikė Anglijos atstovas Ko
mitete lordas Burghly. Ši Kini
jai padaryta neteisybė yra juo 
ryškesnė, kad, pav., Egipto-- 
Sirijos atletams yra leista da
lyvauti Olimpiadoje kaip Suvie
nytos Arabų Respublikos koman
dai, nors ta Respublika apjungia 
tik mažą arabų dalį.

Ryšyje su kalbamu incidentu 
Lietuvos diplomatijos šefas S. 
Lozoraitis yra parašęs tokį 
laišką Kinijos ambasadoriui:

Kinijos Respublikos atletai bu
vo priversti dalyvauti Olimpinių 
žaidynių Romoje atidaryme su 
plakatu, kuriame jų krašto var
das buvo pakeistas. Formozos 
salos vardu. Tokiu būdu, dar 
prieš prasidedant sporto var
žyboms, Romos Olimpiada buvo 
pažymėta pralaimėjimui. Tačiau 
tai nebuvo nei Kinijos atletų, nei 
pačios Kinijos, kuria jie teisėtai 
atstovauja sporto srityje, pralai
mėjimas. Tai teisė, teisingumas 
ir sveikas protas buvo nugalėti 
olimpinėje arenoje.

Kaip atstovas krašto, kuris yra 
Sovietų Sąjungos agresijos ir 
okupacijos auka, prašau Tamsta 
malonėti perduoti Kinijos Res
publikos olimpinei komandai ma
no nuoširdžios simpatijos ir 
visiško solidarumo žodžius.

VISAIS 
APDRAUDOS 

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

atstovę
PAULINA

MOZURAITIS-DENNETT 
Hl 2-4450

642 Mea4tw Laie Dr.
Clevelaid 24

2,000 KALĖDINIŲ 
SIUNTINIŲ 

BE UŽDARBIO
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS vado

vybė naudojasi šia proga pareikšti visiems bet kur 
pasaulyje gyvenantiems lietuviams padėkai už di
džiulę paramą, kurią jie parodė per pastaruosius 
trejis metus.

Reikšdami nuoširdų ačiū, pagal įprastinę savo 
tradiciją ŠĮ KARTĄ VĖL jaučiame pareigą vi
siems LIETUVIAMS atiduoti kaip DOVANĄ 2000 
SPECIALIŲ KALĖDINIŲ SIUNTINIŲ uždarbį.

Remdamiesi ilgu savo patyrimu ir atidžiai 
parinkę siūlome ypačiai vertingus 2 SKIRTINGUS 
kalėdinius siuntinius be uždarbio.

KALĖDINĮ SIUNTINĮ NR. 1 SUDARO:
1. 3 jardai vilnonės medžiagos vyriškam ar mote

riškam kostiumui (tamsiai mėlynos, juodos, 
mėlynos ar žalios).

2. 3Į4 jardo vilnonės medžiagos vyriškam ar mo
teriškam kostiumui (tamsiai mėlynos, rudos ar 
tamsiai pilkos);

3. 3 jardai dvigubo pločio pamušalo;
4. 1 sunkus vilnonis megztinis, sibirišku vadina

mas;
5. 1 pora žieminių moteriškų kojinių;
6. 1 pora vilnonių vyriškų kojinių.

Normali šio siuntinio kaina yra $44.00.
KALĖDINĖ šio siuntinio Nr. 1 kaina yra tiktai 

$39.00 
įskaitant visus mokesčius.

KALĖDINĮ SIUNTINĮ NR. 2 SUDARO:
1. 6^/2 jardo vilnonės medžiagos 2 vyriškiems kos

tiumams (tamsiai mėlynos, rudos ar tamsiai 
pilkos);

2. 6Į/2 jardo vilnonės medžiagos 2 moteriškiems 
kostiumams (tamsiai mėlynos ar pilkos);

3. 3 jardai vilnonės medžiagos vyriškam ar mote
riškam paltui (tamsiai mėlynos, juodos, mėly
nos, žalios ar kupranugario spalvos);

4. 4 jardai sunkaus rajono medžiagos 1 moteriš
kai ar 2 vaikiškoms suknelėms;

5. 10 jardų dvigubo pločio pamušalo.
Normali šio siuntinio Nr. 2 kaina yra $85.00. 
KALĖDINĖ šio siuntinio kaina yra tiktai 

$75.00 
įskaitant visus mokesčius.

Visos šių abiejų KALĖDINIŲ siuntinių me
džiagos yra eksportinės angliškos medžiagos.

Visos kostiuminės šių abiejų KALĖDINIŲ 
siuntinių medžiagos yra sužymėtos įrašais:

”MADE IN ENGLAND”.
TURINT GALVOJE LABAI DIDELĮ PRE

KYBINĮ MŪSŲ PASISEKIMĄ 1959/60 METAIS, 
MES ESAME PAJĖGUS ŠIAIS METAIS PASIŪ
LYTI KALĖDINIAMS BE UŽDARBIO SIUNTI- 
NIAMS SPECIALIAI MUMS GAMINTAS NAU
JAS MEDŽIAGAS, ŽYMIAI GERESNES RŪŠIES 
IR ŽYMIAI PATRAUKLESNIO RAŠTO IR ŽE
MESNĖMIS KAINOMIS, NEGU PRAEITAIS 
METAIS.

Pareikalavus siusime oro paštu nemokamus 
medžiagų pavyzdžius į bet kurį pasaulio kraštą.

Mūsiškį KALĖDINĮ be uždarbio siuntinį gali 
užsisakyti kiekvienas lietuvis, vis tiek, ar jis yra 
mūsų klijentas, ar kitos firmos.

BET KADANGI NORIME VISIEMS DUOTI 
PROGOS PASINAUDOTI TUO PASIŪLY
MU, TAI NUSTATĖME, KAD Iš KARTO 
BET KAS GALI UŽSISAKYTI NE DAU
GIAU KAIP 2 SIUNTINIUS (PO VIENĄ 
KIEKVIENO).
Priiminėsime taip pat po $1.00 užstato, kuris 

užtikrins, kad bet kuris kalėdinis siuntinys galės 
būti palaikytas 10 savaičių.

Mes garantuojame:
1. Kiekvienas siuntinys pasieks gavėją;
2. Jei siuntinys dingtų, grąžiname pinigus arba 

nemokamai pasiunčiame kitą siuntinį!
3. Apmokame visus mokesčius čia, dėl to siuntinio 

gavėjas, sulaukęs Lietuvoje siuntinį, nieko jau 
nemoka.

4. Siunčiame visas medžiagas tiktai pagal pasi
rinktuosius pavyzdžius.

5. Kitas prekes siunčiame tiktai pagal jų aprašy
mą.

Pareikalavus oro paštu nemokamai siunčiame 
savo bendrinį katalogą, kuriame sužymėtas dide
lis prekių pasirinkimas, ir savo standartinių siun
tinių kainoraštį, apimantį 31 skirtingus siuntinius, 
kurių kainos yra nuo $29.00 iki $125.00, įskaitant 
visus mokesčius.

Malonu taip pat pranešti visiems lietuviams, 
kad iš 1 HUNT STREET esame persikėlę į žymiai 
erdvesnes modernias patalpas.

LITHUANIAN TRADIND COMPANY 
341, LADBROKE GROVE 
LONDON, W. 10 
ENGLAND
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Sibirą tremtinio atsiminimai (49) A. Valasevičius

ŽIŪRIM SPALVOTO FILMO APIE LIETUVOS GROŽĮ
Šiandien jau ketvirta die

na kaip esam Maskvoj. Visi 
reikalai sutvarkyti ir dar 
liks pusdienis laisvo laiko.

Pasilikom pinigų, kad 
gražiau aprengtume vyres
nių dukterį. Nuvažiuojam į 
specialią vaikų krautuvę 
„Vaikų Pasaulis’’. Nuper
imam rudeninį paltuką už 300 
rublių, o batelių ir kojinių 
negaunam.

Grįžome į viešbutį pėsti 
apžiūrėdami krautuvių vit
rinas ir kitas grožybes. 
Maskvoj maisto produktų ir 
kitų prekių yra ir daug pi
gesnės, negu Sibire.

Turim dar laisvo laiko ir 
nutariam pasižiūrėti Visa
sąjunginės parodos, čia da
bar atidaryta ir Amerikos 
paroda, bet ji kur tai toliau 
ir mes neturim laiko viską 
apžiūrėti.

Į Visasąjunginę parodą 
netoli ir su visa šeima išei
nam. Prie parodos esančiuo
se kioskuose vaikams nu- 
perkame obuolių, o sau bi
lietus ir įeiname pro centri
nį įėjimą. Prieš mus eina 
grupė žmonių, kalbantieji 
vokiškai.

— Ką ta dama sako? — 
klausiu savo žmonos.

— Ji džiaugiasi, kad čia 
gražu, — man atsako.

Tikrai, čia gražu. Gyvos 
gėlės, fontanai, fontanai. 
Paviljonai meniškai pasta
tyti ir meniškai išpuošti. 
Koks milžiniškas kapitalas į 
čia sudėtas.

Ekskursijas vedžioja va
dovai ir kitataučiams aiški
na jų kalba. Mes smulkiai 
apžiūrėti negalėsim. Susira
dę užeinam į Lietuvos Res
publikos paviljoną, čia jį 
apžiūri viena ekskursija, 
atvažiavusi iš Lietuvos. Pa
viljone rodoma kuo turtin
ga mūsų tėvynė. Geriausi 
javai ir vaisiai. Gintaro iš
dirbiniai. Tautiniai audi
niai. Elektros mašinos ir 
kambarių valymui dulkių 
siurblys „Venta”.

Mes laikomės prie eks
kursijos ir mus susodinę 
rodo spalvotą filmą apie 
vykdomą mūsų tėvynėje 
statybą. Rodo ir gražius 
gamtos vaizdus. Nemuno 
pakrantes ir Nemunu plau
kiančius garlaivius. Beržais 

TREČIOKAS A6ENCY

Kur tik l>«»inioituin*t keliauti, tuoj ausiriikit tu mūsų

SENIAUSIA LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA

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

TAIP PAT IR VISOKIOS RŪŠIES APDRAUDA

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

Telefonas; MArket 2-4867

apsodytą kelią, kuriuo eina 
dainuodamas jaunimas.

■Graži mūsų tėvynė šitam 
spalvotam filme. Dabar 
man i tave nepakeliui ir ne
žinau kada aš tave vėl pa
matysiu...

Nėra laiko iki pabaigos 
žiūrėti tą gražų filmą ir mes 
pasikeliam eiti.

* — Atsiprašau, palaukit 
draugai iki pabaigos ir pa- 
sirašysit Į apsilankiusiųjų 
knygą, — sako panelė, ap
sirengusi tautiniais rūbais.

— Mes patys norėtume, 
bet neturim laiko.

— Tai jūs ne su ekskur
sija atvažiavę?

— Ne, mes atvažiavom 

Ekrane matėme gražius Nemuno pakrantės vaizdus, plaukian
čius garlaivius ir beržais apsodintą kelią...

A. Raulinaičio iliustracija

savanoriais iš Sibiro pasi
žiūrėti.

Ji mums nieko daugiau 
nesakė ir mes jai daugiau 
nieko nesakėme apleisdami 
parodą.

Bielarusijos stotyje dide
lis judėjimas. Vaikšto besi
dairydami įvairiausiai apsi
rengę žmonės. Kareiviai ne 

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

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

depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokė jom kiekvieną sutaupytą do
lerį.

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

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

• Numatoma, kad nuo šių metų liepos 1 d. dividendai 
bus pakelti iki 4iį. '

Mutual Oede/ud Savings

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

vien Rusijos, bet štai ketu
ri uniformuoti Rytų Vokie
tijos vokiečiai. Vokiečių 
uniforma graži ir vyrų eise
na vyriškesnė už rusų.

— Kaip dabar pasaulis 
sumaišytas, vienus keikia, 
kiti po Maskvą vaikšto, —- 
sako žmona.

— Tikrai, čia viskas ne 
mūs galvoms suprasti.

Vagonai ištaikingi. Koli- 
doriai ir kabinos kilimais iš
kloti. Veidrodžiai ir specia
liai naktinės lemputės. Ne
buvau tokių dar niekur ma
tęs ir sunku įsivaizduoti 
gražesnius vagonus.

Pro langus žiūrėti jau 
mums neįdomu. Vagone va

žiuoja vien tik rinktinė pub
lika. Aukšto laipsnio kariš
kiai ir kitokie pareigūnai.

— Einam, pavalgysim 
pietus restorane. Pinigo dar 
neišpirkom kiek buvom pa
silikę, vistiek jis prapuls, — 
kviečiu savo šeimą.

..Uošvienė atsisako ir su 
vaikais pasilieka, o mes try- 
se nueinam. Mes apsirengę 
neprasčiau, kaip ir kiti ke
leiviai. Tat ir jaučiamės 
laisvai. Užsisakom pietus 
nepamiršdami alaus, žmo
nai šampano ir sau 100 gr. 
vodkos.

Vienas išraudęs ponas, 
matyt įgėręs, kalbasi ang
liškai su restorano prižiūrė
toju. Už mano nugaros sėdi 
nedidelė grupė kalbančių 
vokiškai. Kairėj pusėj sėdi 
jauni prancūzai su panelėm. 
Kai kurios iš jų apsiavusios 
siauromis kelnėmis ir visos 
trumpais, suveltais plau
kais. Kažin kodėl jie nepa
tenkinti atneštais pietumis 
ir norėtų aiškintis su pada-

Taip gražiai išaustais tautiniais raštais kilimais, džiaugiasi clevelandietė lietuvaitė, neseniai juos 
gavusi iš Lietuvos. "Tai bus mano brangiausias kraitis", sako ji mūsų fotografui.

V. Pliodžinsko nuotrauka

KALBA, PAPROČIAI IR TAUTINIS IDEALIZMAS
Tautos gyvybės klausimą gali

ma tyrinėti įvairiais požiūriais. 
Biologas pagal eugenikos mokslo 
duomenis ieškos tautos kasdieniu 
dvasinių ir fizinių pradų jos tvir
tumui kelti. Istorikas ieškos is
toriniuose žygiuose iškelti tautos 
garbę ir didybę. Valstybininkas 
stengsis atskleisti savo tautinės 
bendruomenės kūrybinį nusitei
kimą ir jos dvasinius ir 
medžiaginius polėkius parodyti.

Šie klausimai gerų specialistų 
mąstysenoje gali būti labai įdo
miai paliesti, išgvildenti ir iš
ryškinti.

Man rūpi tautos gyvybę pažiū
rėti grynai tautiniu požiūriu. Žiū
rint iš šio taško, tautos gyvy
bę sudaro šie pagrindiniai veiks
niai: kalba, tradicijos, papro
čiai ir tautinis idealizmas.

Pagal kalbininkų apibrėžimą, 
--kalba yra priemonė dvasios 
ir proto sąmonės turiniui iš
reikšti. Kalba--tautos gyvybę 
gaivinantis šaltinis. Kalba yra 
priemonė tautos dvasią atskleisti 
jos sielos pasaulį parodyti. Per 
kalbą tauta išreiškia savo min
tijimo gilumą, dvasios kūrybinį 
nusiteikimą.

Šiuo atveju labai svarbu, kad 
mūsų jaunoji karta išmoktų pa
kenčiamai savo tėvynės--mo
tinos gimtąją kalbą. Kad jaustų,, 
jai meilę ir taurų prie jos pri
sirišimą.

Mūsų tautos praeityje, jos vai-. 
dovai savo karo žygiais atžy
mėjo ir įamžino Lietuvos

vėją. Ta, nesuprasdama, 
trauko pečius ir nervuojasi.

— Jiems viską užsakė jų 
vadovas ir aš viską atne
šiau. Ryte užsakė kavą,, o 
jie vis prašė arbatos. Dabar 
vėl ko jie nori, aš nežinau. 
Jie man tiek įkyrėjo, ir aš 
laukiu, kada tik jais nusi- 
kratysiu.

Pavalgę pietus ir nusi
pirkę bufete ko mums rei
kia, grįžom Į savo vagoną.

Praneša per garsiakalbį, 
kad tuoj privažiuosim Ta
rybų. Sąjungos ir Lenkijos 
rubežių — Bręstos stotį. 
Reikia paruošti dokumen
tus, čemodanus ir bagažus 
patikrinimui.

Per vagoną pereina uni
formuotas pareigūnas, įtei
kia blankas užpildymui ką 
vežiesi iš uždraustų daiktų. 
Yra ir sąrašas kokiti pre
kių ir kiek galima pravežti.

Sąraše nurodo pavyz
džiais: papirosų vienam as
meniui galima pravežti 300 
štukų, dešros 4 kg., skuti
mosi peiliukų ir t.t.

Negalima pravežti Rusi
jos valiutos, paskolų lakštų, 
užsienio valiutos, spausdi- 
nių, rankraščių, neišaiškin
tų filmų, ginklų ir t.t.

Mūsų niekas neliečia, tik 
tie paskolos lakštai. Užpil
džiau pažymėdamas jų su
mą.

Kitam numeryje: Palie
kam Rytų Vokietiją.

IGN. ANDRAŠIŪNAS

vardą. Bet savo likiminės kovos 
kelyje lietuvių kalbai nebuvo 
lemta tapti valstybinio santykia
vo priemone. Ji liko kasdieninio 
lietuvio gyvenimo minčių išreiš- 
kėja ir jo buities tarpininkė. Ir 
tik dėl šitos priežasties lietu
vių tauta žiloje senovėje daug ko 
nustojo ir prarado.

Mūsų praeities istorijos lapai 
rodo, kad lietuviai daug savo 
kraujo ir dvasios turtų atidavė, 
rytų, pietų ir vakarų kaimynams. 
Jie mūsų tautos kraujuje ir jos 
būde išaugusiais vaisiais di
džiuojasi ir savinasi. Prisimin
kime Adomą Mickevičių, E. Kantą 
ir kt. Mūsų tautos dvasioje, am
žiais brandintais kultūros gėlių 
žiedais, papuošiame svetimųjų 
meno šventyklas. Tai skaudi ir 
žalinga mūsų praeities klaida.

Bet ilgų amžių bėgyje lietuvis, 
kurdamas savo kasdieninio gy
venimo buitį, kartu sukūrė dide
lius lobynus pasakų, dainų ir į- 
vairios tautosakos. Savo kas
dieninio gyvenimo santykiuose 
paliko labai daug gražių papročių, 
taurių tradicijų ir pavidale vadi
namų liaudies šokių įvairių me
ninių apraiškų.

Tai yra senos ir garbingos 
tautos išdava. Tautos, kuri su
gebėjo savo dvasinę gyvybę iš
reikšti gražiausiais kūrybos žie
dais. Ir šie amžių bėgyje sukurti 
mūsų liaudies dvasinių turtų lo
bynai, yra didelė priemonė mūsų 
tautos gyvybę išlaikyti ir jų nuo 
didžiųjų pavojų apsaugoti. Bet 
kad visa tai žadintų ir gaivintų 
mūsų tautos sąmonę, reikia, kad 
mūsų likiminės nelaimės vin
giuose degtų mūsų dvasioje tau
tinio idealizmo liepsna. Idea
lizmo, apie kurį dainavo mūsų 
atgimimo dainius Maironis, gai
vinančiais varpo aidais kėlė iš 
miego V. Kudirka, ugningais 
žodžiais bylojo Vaižgantas--Tu
mas ir visa eilė anos gadynės 
idealistų, Jų pranašiški žodžiai 
pasiekė mūsų tautos gyvybės gel
mes, sužadino mūsų tautos šir
dyje laisvės ilgesį. Ir per au
kas, kančias ir didelį tautinį 
idealizmą sužybėjo išsvajotos 
laisvės idealas.

Daugelis mokslininkų tvirtina, 
kad tautinės minties šaknys sie
kia net antikinius laikus, kad tau
tiškumas yra modernus reiškinys 
ir kad tautiškumo išsivystyme gi
lią mintį yra įdiegusi žmogaus 
prigimties nemarioji kūryba. 
Taigi, anot Mazzini, tautišku
mas yra tai, ką Dievas kiekvie
nai tautai skyrė žmonijos darbe.

Bet man šiuo reikalu daugiau 
rūpi sustoti prie mūsų lietuviško 
tautiškumo. Mūsų tautiškumas 
buvo nuspalvintas humanistiniais 
pradais. Jis išėjo iŠ mūsų tautos 
idividualaus būdo savybių. Todėl 
jis rėmėsi ne romantizmo mis
tika, bet gilaus proto galia. Ir 
šiuo atžvilgiu mūsų valstybės 
vyrai siekė ne kitus laisvės 
vardu pavergti, bet sudaryti tin
kamas sąlygas, kad lietuviško 
tautiškumo pavėsyje, galėtų 
tarpti ir žydėti mūsų krašto ū- 
kiška ir dvasinė kultūra.

Kalbant apie mūsų tautiškumo 
dabarties būklę, jo raidą ir atei

ties gaires, reikia turėti mintyje, 
dėl savo būvio mūsų praei
ties sunkius istorinius įvykius 
ir išgyvenimus. Mūsų tautos li- 
kiminė padėtis yra labai pa
naši į tuos laikus, kada Mai
ronis dainavo:

Jau slavai sukilo nuo juodmario 
krašto, 

Pavasaris eina Karpatų kalnais; 
Po Lietuvą žiema, neižodžio, nei 

rašto, 
Neleidžia erelis suspaudęs spar

nais.

Tik šiandieną, vi etoje plėšraus 
paukščio erelio, tėvynėje pasili
kusius kankina marksizmo dia
lektika, o svetur išklydusius 
praktinis materializmas. Abi jos 
mūsų tautiniam idealizmui yra 
didelės kliūtys.

Pagal Markso mokslą ateities 
gyvenime tautos turės išnykti, 
jų vietoje atsiras tautiškumo ans- 
palvio neturinti bendruomenė. 
Tat šiuo atveju kiekvienas tau
tiškumo pasireiškimas, pagal 
Markso doktriną, yra nepa
geidaujamas. Tautos savo dva
sinę kūrybą turi derinti pagal iš 
anksto suplanuotus dėsnius. 
Galutinėje išvadoje jos turi 
niveliuotis. ir išnykti, kad jų 
vietoje galėtų atsirasti interna
cionalinė žmonijos masė.

Kapitalistinėje santvarkoje 
žmogus tampa mašinos ar 
fabriko dalimi, be jokios dvasios 
gamybos įrankiu. Žmogaus dva
sios kūrybiniai pradai palengva 
miršta ir užleidžia vietą kapita
lizmo pagimdytan skubėjimo rū
pesčiui ir rytdienos netikrumui. 
Šitokioje būklėje žmogaus gra
žius vidinius nusiteikimus pakei
čia bedvasinė kapitalizmo aplin
kuma į be idėjinė rutiną. Tik stip
rios asmenybės, apsišarvavę ge
ležine valia ir nepalaužiamu 
ryžtu, gali išlikti nepaliestos.

Kiekvieno lietuvio yra šventa 
pareiga įsisąmoninti tais rea
liais pavojais. Jausti didelį at
sakomybės jausmą prieš istoriją 
ir mūsų tautos ateitį. Daryti rim
tus žygius, kad praktinis kapi
talizmas nenustelbtų mūsų tau
tinio idealizmo.

Pavergtas lietuvis tėvynėje 
jaučia didelę meilę ir pagarbą 
savo tėvų kalbai, papročiams ir 
tradicijoms. Lietuvis išklydęs į 
platų pasaulį turi gyventi tautinio 
idealizmo dvasioje ir jo didybė
je. Šiuo požiūriu^ mus, su tė
vynėje pasilikusiais, jungia vie
ninga nematomoji jėgos dvasia 
bendram darbui tautos gyvybei 
išlaikyti.

Vienas mūsų valstybininkas 
yra pasakęs, kad lietuvio idea
las turėtų būti--Riteris Budrys, 
Jis visados turėtų budėti mūsų 
protuose ir širdyse, kad už lais
vės idealą, kritusių aukų krau
ju išrašytas testamentas,-- 
Nebaigtus žygius, jūs gyvieji at
likite!—būtų kovoje dėl tautos 
gyvybės ir laisvės tesėtas.

ST. IGNACE, Mich. imamas 
mokestis už tilto pravažiavimą 
nuo sunkvežimių ašių skaičiaus. 
Vykstant cirkui per tiltą perėjo 
drambliai. Tai sudarė galvosūkį 
tilto administracijai, nes niekas 
nežinojo, kaip apskaičiuoti mo
kestį už dramblius.
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Tikroji mūsų rinkiminė galia
Daug kas sako, jog reikia tik džiaugtis, kad ir lietu

viai smarkiau pajudėjo Įsijungdami Į šių metų rinkiminę 
akciją. Esą, labai gerai, kad organizuojasi respublikonai 
ir demokratai. Dar geriau, kad jie daro tų partijų cent
rams savo pastabas ir pasiūlymus. Ir laimėjimo atveju 
jie greičiau gaus balsą ir galės garsiau pasakyti kas 
mums, lietuviams, skauda ir kas rūpi, kad būtų padaryta.

Su tokiais teigimais reikia sutikti, nors praktika yra 
parodžiusi, kad mūsų talka šimtą kartų reikalingesnė tik 
balsuojant. Po balsavimo ji beveik nuliui prilygsta. Tie 
patys kandidatai, kurie rinkimų metu labai mielai lankosi 
į mūsų didesnius susirinkimus, po rinkimų būna labai 
užimti „kitais reikalais” ir nebegali atvykti.

Yra pakankamai davinių teigti, kad dabartinėje būk
lėje, kada iš kitų kraštų kilę JAV piliečiai nėra tampriai 
susiorganizavę kelti ir vieningai ginti pavergtų kraštų 
laisvės klausimą, mes tik tiek rinkiminiais metais nule- 
miam, kiek savo balsus atiduodam už tokius kandidatus, 
kurie mums rūpimus klausimus galėtų geriausiai spręs
ti. Ir todėl suprantama, kad mums daug svarbiau tuos 
kandidatus iš visų pusių rimčiau pačiupinėti ir tvirčiau 
įsitikinti, ar jie yra tokie, kokių mes norim, ar jie tikrai 
yra mūsų balso verti, negu many-ti, kad jiems laimėjus 
galėsim savo nuomonėms pritarimą gauti. Atseit, galė
sim jų duris nuolat varstyti ir reikalauti.

■ šiuo atveju nereikia guostis nerealiomis iliuzijomis. 
Jos nieko nepadės. O reali galimybė kol kas tėra tik to
kia: iš esamų dviejų prezidentinių kandidatų pasirinkti 
geriausią visiškai užmirštant, kad paskiau galėsi jo pata
rėju būti. To nebuvo ir nebus. Jei tavo pasirinktas kandi
datas bus kietas antikomunistas, gali daugiau tikėti, kad 
jis stipriau tarptautinio komunizmo užmačias rems prie 
sienos. O jei tau daugiau rūpi kiti reikalai, tai tu rinkis 
kitą, kuris tuos reikalus žada patenkinti. Ir tai bus vis
kas, ką tu balsuodamas, gali padaryti. O po kelerių metų, 
kai įsitikinsi, kad tu buvai apviltas, tada turėsi galimybę 
rinktis kitą kandidatą, tavo nuomone geresnį ir išmin- 
tingesnį.

Sakysim, ir Dirva prieš kelerius metus tvirčiau buvo 
parėmusi D. Eisenhowerio kandidatūrą. Parėmusi tikė
dama, kad energingas kariškis bus ir energingas komu
nistinėms užmačioms ragus laužyti. Gaila, bet vėliau toj 
pačioj Dirvoj mes dažnai turėjom pasisakyti prieš dau
gelį prezidento Eisenhowerio ėjimų, kurie žiūrint iš mūsų 
lietuviško taško, buvo blogai planuojami ir blogai atlie
kami. Ir jau antrą kartą į prezidentus kandidatuojant, 
mes buvome keliais atvejais užsiminę, kad daug daugiau 
mums patiktų, kad ne jis, bet viceprezidentas R. Nixon į 
tą aukščiausią valdžios postą kandidatuotų.

Šiandien mes pasiginčijam, vieni švelnesne, o kiti kie
tesne forma, kas geriau būtų: Nixon — Lodge, ar Kenne- 
du — Johnson. Kitų pasirinkimų nėra. Ir vieni balsuos 
už tuos, o kiti už anuos. Ir balsuos tikėdami, kad jie ge
resni. Bet tikroji patirtis bus tik už ketverių metų. Tada 
jau bus visi daviniai pasverti, ar tarp rinkiminių pažadų 
ir praktiškų valstybinių reikalų tvarkymo, nėra didelio 
skirtumo.

Tat ir dabar, jei vieni turim vienokias simpatijas, 
o kiti kitokias, mums nėra jokio pagrindo pyktis. Reikia 
ir šiuo atveju tolti nuo partijinio davatkiškumo, o jo vie
toj rimčiau gilintis į esamų kandidatų tinkamumą. Ir ne 
tik pačių kandidatų, bet ir jų numatomų padėjėjų. B. G.

KITAIP GALVOJU, NEGU J.
ČESNA

Jūs davėte vietos J. Čėsnai, 
iš Chicagos, pasisakyti, kad ne
verta remti J. F. Kennedy. Tuo 
pačiu principu prašau ir man 
duoti vietos. Labai gaila, kad ne
renku laikraščių ir dabar netu
riu iš kur išsikirpti kortelės, 
kurią taip pat norėčiau užpil
dyti ir Jums pasiųsti, kad ir ki
ti žinotų mano nuomonę. O 
mano nuomonė tokia: Aš remsiu 
J. F. Kennedy į preziden
tus, nes nenoriu, kad pasikarto
tų Vengrijos sukilimo nererhimo 
istorija, Amerikos Balso nubal- 
sinimas, Chruščiovo kvietimas 
Į JAV ir kiti panašūs įvykiai.

Aug. Karna, 
Liwingston

DAUGIAU OBJEKTYVUMO

Šie rinkiminiai metai JAV su
kėlė audrą, kada senatorius J.
F. Kennedy, katalikas, pasiryžo
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kandidatuoti į JAV prezidentus. 
Šiai akcijai sustabdyti visu uo
lumu įsijungė religinės sektos. 
Jos visa gerkle pradėjo rėkti, 
kad J. F, Kennedy, tapęs JAV 
prezidentu, iš Vaticano popiežių 
persikels į JAV. Ir katalikai ta
da užvaldys ne tik juos, bet ir 
visus JAV gyventojus.

Ši jų pirminė akcija nedavė 
vaisių. Demokratų konvencijoj J. 
F. Kennedy buvo nominuotas kan
didatu į prezidentus. Bet dabar 
ta sektantų akcija dar pagausė
jusi. Jie pradėjo taip vadinamą 
"deguto akciją". O tuo tarpu de
mokratų ir respublikonų rinki
miniai štabai sutarė, kad rinki
minę kovą ves garbingomis prie
monėmis ir vengs vieni kitų juo
dinimo. Iš šio susitarimo ma
tyti, kad abi partijos yra demok
ratijos ir laisvės principų aukš
toje sargyboje.

Kas domisi šio krašto poli
tika, turi įsijungti į rinkiminę 
akciją. Čia mūsų niekas nevaržo 
ir nepersekioja, kokiai partijai ar 
asmeniui, pagal sąžinės balsą, 
atėjus rinkiminei dienai pritarsi 
ir balsą atiduosi. Malonu, kad ir 
lietuviai pamažu įsijungia. Ir rei
kia sveikinti, kad atsiranda 
asmenų, kurie remia respubli
konus ar demokratus.

Aišku, kad viena partija pra
laimės. Ar būtų tikslu remti 
tik respublikonus, o laimėjus de-

Tėvynė mano mylimoji 
Tokia graži buvai, Šviesi;
Taip širdį būdavo vilioji 
Ir meilės glėbį ištiesi

Ar kas paguos našlaičių kraštą, 
Tėvynė mano mylimoji?
Ar kas palengvins tavo naštą, 
Sakyk mieliausia?...Tu vaitoji...

M. Gustaitis

Taip skundėsi kadaise didysis 
mūsų tautos mylėtojas Motiejus 
Gustaitis, taip skundžiasi ir de
juoja, jo žodžiais, šiandieną visi 
taurūs lietuviai, besiruošdami 
švęsti, teisingiau sakant, prisi
minti seniau švęsta laisvoje Lie
tuvoje tautos šventę, rugsėjo 
aštuntąją, kuri mums yra net 
dvigubai brangi nes tą dieną mes 
kartu švęsdavome ir dangiško
sios Mergelės Marijos gimimo 
šventę, pas mus Lietuvoje Šili
nėmis vadinamą.

Sopa širdis, ašara vilgo akis, 
kai pagalvojame, kad šios mums 
taip brangios šventės proga Tė
vynėje Lietuvoje negalės plevė
suoti vėjo plazdenamos tris
palvės, lietuviškos akys nema
tys viešai iškabinto mūsų gra
žiojo vyties, lietuviškos ausys 
negirdės gražiųjų mūsų himno 
žodžių, nes šaunieji Lietuvos ka
riai negalės paraduoti ir traukti 
skambiųjų lietuviškų dainų. Nes
kambės tą dieną ne tik Lietuvos 
Laisvės Varpas Karo Muziejaus 
bokšte, neskambės šventiškai nė 
bažnyčių varpai, skelbdami ti
kintiesiems Švč. Mergelės Mari
jos gimimo šventę. Netrauks tą 
dieną, kaip kadaise laisvoje Lie
tuvoje, tūkstantinės maldininkų 
minios į garsiuosius Šilinių at
laidus iš Kauno, Kėdainių, Za
rasų bei kitų Lietuvos vietovių, 
nes ten šiandieną, poeto Bradū- 
no žodžiais tariant:
Dirvonuos kaulai rūdija, 
Ir girios garsuoja krauju...

Raudonųjų ordų išniekintoje 
Lietuvoje, aštuntą rugsėjo, vie
toj kadaise, skambiųjų dainų, va
liavimų, džiaugsmo, linksmybės, 
pasigirs ne vieno patrioto tau
tiečio skaudi aimana, o per 

mokratų kandidatui, nuo jų nusi
sukti. Mūsų būtina pareiga tu
rėti užtarėjų abiejų partijų pos
tuose. Tik gaila, kad lietuviška 
spauda šykšti ir prisibijo duoti 
daugiau vietos pasisakyti abiejų 
partijų kandidatams.

Dirvą reikia sveikinti už du 
puikius straipsnius, tai V. Ras- 
tenio -- daugiau pagal respubli
konų liniją, ir H. Žemelio--pa- 
gal demokratų liniją. Bet po to 
atsirado ir abejojančių, kad tai 
nereikalinga. O prieš J. F. Ken
nedy net ir su tokiais ar
gumentais, kad jį remiant bus 
remiamas Chruščiovas, Etonas, 
Bimba ir tt. Tai jau vaikiški 
argumentai, jokios kritikos ne
išlaiką. O rimtų straipsnių 
reikia. Reikia daugiau mums ži
noti ir apie Nixon ir apie Ken
nedy. Reikia daugiau žinoti ir iš 
tų partijų programos, bet ne pi
giais ir kraštutiniais aštriais 
pasakymais šaudytis.

K. Morkūnas, 
Cleveland

ATITAISAU VIENĄ KLAIDĄ

Klaidų pasitaiko visur, bet šią 
būtinai reikia atitaisyti. Ta klai
da buvo padaryta Dirvos Nr. 
90, atspaudžiant klaidingą parašą 
po nuotrauka, liečiančią adv. Jono 
Bagdžiūno sutikimą Kauno gele
žinkelio stotyje.

Po nuotrauka buvo išvardinti 
asmenys, dalyvavę Bagdžiūno su
tikime: K. K. Rūmų atstovas 
A. Latvėnas, Vytautas Galiūnas, 
K. K. Rūmų gydytojas dr. Šime- 
levičius, Borjeras ir neatpažin
tas sportininkas.

Kas tą nuotrauką jums įdavė 
tikrai blogai padarė sumaišyda
mas pavardes. O tikras para
šas turėtų būti: A. Latvėnas, 
Jonas Kalvaitis (vietoj V. Galiū
no), dr. Šimelevičius, Borjeras 
ir A. Kuliavas (vietoj neatpažinto 
sportininko).

Tuo laiku Jonas Kalvaitis buvo 
K. K. Rūmų vandens ir žiemos 
sporto komiteto narys. Taip pat 
LFLS narys. A. Kuliavas buvo 
JSO futbolo vadovas (kartu ir K. 
K. Rūmų vyr. buhalteris.

J. Kalvaitis dabar gyvena 
JAV, o kur yra Kuliavas, netu
riu jokių žinių.

Aleksandras Griauzdė, 
Nashua

TAUTOS ŠVENTĘ PRISIMINUS
Kun. dr. S. Valiušaitis

NEW YORK, N. Y.

kančių išvargintus veidus rie
dės gaili ašara prisiminus taip 
nesenos praeities gražiąją tau
tos šventę, kurią mes visi taip 
iškilmingai švęsdavome.

Lietuvių tautos šventė yra la
bai nesena. Ji atsirado tik 1930 
metais, kai minėjome Vytauto 
Didžiojo galybės 500 metų sukak
tį, kada Vytauto Didžiojo paveiks - 
las iškilmingai buvo nešamas iš 
miesto į miestą, iš kaimo į 
kaimą, po visą Lietuvą su di
džiausiomis iškilmėmis.

Tam istoriniam įvykiui į- 
amžinti Lietuvos vyriausybė 1930 
metų gegužės mėnesio 31 dieną, 
pertvarkydama Švenčių Įstatymą, 
paskelbė rugsėjo aštuntąją--Švč. 
Mergelės Marijos gimimo šven- 
tę--Lietuvių Tautos švente.

Šios šventės proga prisimin
davome savo tautos garbingą pra
eitį, labai dažnai skaudžią, erš
kėčiuotą. Prisimindavome tas 
nesuskaitomas aukas, kurias ge
rieji mūsų tautos vaikai amžių 
bėgyje ant jos aukuro yra sudė
ję, jai aukoję, kad jaunoji jos 
vaikų karta iš praeities drąsos 
ir stiprybės pasisemtų, senųjų 
dvasia užsidegtų, jų pavyzdžiais 
pasektų sunkioje lietuvių tautos 
gyvenimo kelionėje, kaip sako 
mūsų himno autorius: "Iš pra
eities tavo sūnus te stiprybę se
mia".

Lietuviui stiprybės reikėjo ir 
reikia. Kai įsigiliname į lietuvių 
tautos istoriją, aiškiai matome, 
kad lietuvis visada turėjo budėti, 
kovoti dėl savo egzistencijos, dėl 
savo žemės, dėl savo namų... 
į kuriuos visada kėsinosi ir te- 
besikesina grobuoniškieji mūsų 
kaimynai iš Rytų, Pietų ir Va
karų.

Tik žvilgterėkime į Vytauto 
Didžiojo gyvenimą, kurio galybe 
ir didybe pagrįstai didžiuojamės 
ir pamatysime, kad įr jis, siek
damas savo teisingo tikslo: 
apginti savo tėvų žemę, vesti tė
vynę Lietuvą į geresnę, švieses
nę ateitį, nekartą turėjo pergy
venti labai skaudžias, erškėčiuo
tas tremties, nelaisvės, kalinio 
dienas. Už savo žemę, už savo 
tėvynę jis nesigailėjo nieko, jam 
niekas nebuvo per brangu. Ir jis 
pasiekė nemirštančią garbę ir 
galybę, nuo kurios ne tik Ma
rienburgas, bet ir Maskva drebė
jo. Jo tyra tėvynės meilė dar 
ir šiandieną dega tauriųjų lie
tuvių širdyse, gimdo didvyrius.

Tad ir mes, jei norime tikrai 
naudingai patarnauti savo pa
vergtai, taip nelaimingai tau
tai ir palikti savo gražių jai dar
bų nemirštamą atminimą sekan
čiomis kartoms, turime ne
paskęsti nūdienių nelaimių gel
mėse ir dėl jų nuolatos verkš
lenti, bet ryžtis, budėti ir derin
tis prie dabartinio taip kaitraus 
ir audringo politinio gyvenimo ir 
išnaudoti kiekvieną progą jos 
laisvės priartinimui.

Niekas anksčiau, niekas ir 
šiandieną, be mūsų pačių darbo, 
pasišventimo ir aukos, neišeis 
mums laisvės parnešti. Ją išsi- 
kvoti reikės mums patiems. Tai 
įvykdysime nesi skaldydami, bet 
vienydamiesi, neskandindami, 
bet gelbėdami vienas kitą; nelū- 
pinėdami praeities ir dabarties 
jau pradėjusias užgyti žaizdas, 
bet jų vengdami. Kiekvienas lie
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tuvis yra brangus ir reikalingas 
tėvynei Lietuvai, mūsų tautai. 
Tad ir kiekvieno mūsų pareiga-- 
stengtis neištirpti svetimuosiuo
se: "Lietuviais esame mes gimę, 
lietuviais turime ir būt."

Dievas, Tiesa, mūsų dangiškoji 
Motina, kurios gimimo šventę 
lietuvių tauta pasirinko savo 
švente, yra mūsų pusėje. Lais
vojo pasaulio sąžinė nenorėjusi 
išgirsti tinkamu laiku nu
skriaustųjų pagalbos šauksmo, 
kad ir pavėluotai, kad ir po la
bai skaudaus jos pačios sunieki- 
nimo to paties žmonijos priešo, 
pradeda atbusti ir suprasti mums 
padarytą didžiąją skriaudą. 
Laisvojo pasaulio sąžinė prade
da atbusti ir suprasti, kad lais
vasis pasaulis negali būti tvir
tas, patvarus ir sulaukti savo 
nuomonių ir troškimų dėl savo 
likimo.

Mes turime įrodyti laisva
jam pasauliui savo gyvenimu ir 
darbais, kad mūsų laisvės troš
kimas mums yra viskas ir kad 
jokios tamsiosios jėgos neįstengs 
jo išplėšti iš mūsų širdžių, kad 
visi laisvajame pasaulyje gyve
nantieji taurūs lietuviai visa šir
dimi jungiasi su tėvynėje pasi- 
lukusiais, ar Sibiro nedalioj e- 
sančiais broliais, kurie taip ne
senai rašė šiuos testamentinius 
žodžius:

"Lai nemano raudonieji bude
liai, kad jie nuslopins Lietuvos 
kovotųjų dvasią savo nežmoniš
ku teroru. J ei jau kovoti, tai ne
žinoti pralaimėjimo, jei jau 
gyventi, tai tik vertam lietuvio 
vardo, nebūti vien paprastu duo

SCHWAB RADIO & T. V.
Sofa ettttč Setulet

11615 DETROIT AVENUE 
Cleveland 2. OhioSandėlyje didelis pasirinkimas įvairiausių modelių
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Prašau atsiųsti.........
Nurodykit prekę

Nurodykit adresą:....
Name

nos naikintoju, jei tikėti, 
tai tik Galybių Viešpačiu, o ne 
garbinti niekšų stabus.

Niekindami mūsų tautą, nieka
da nepadarysite jos bolševikine, 
nenuslopinsite kovos už ją.

Gerai žinokite, brangūs tau
tiečiai, kad virš niūrių debesų 
spindi mėlynas dangus, kad po 
didelių audrų atkyla gyvybė, kad 
iš mirtimi dvelkiančių tarpkalnių 
iškyla baltagalviai arai, kuriems 
priklauso augštumos, priklauso 
rytojus. Mes kartojame poeto žo
džius:
Svetimų dirvonų mums nereikia, 
Bet ir priešas nesidžiaugs pas 

mus, 
Mes ir dalgiais savo priešus 

raikėm, 
Maža priešų grįžo į namus.

Taigi, ne tau, raudonasis sli
bine, nuslopinti mūsų laisvės 
troškimus, Tūkstančiai pilkųjų 
karžygių išėjo Lietuvai laisvės 
parnešti ir negrįžo. Ir šian
dieną dar kraujas džiūsta ant 
smėlio kaip rožės raudonos... 
Mes žinome savo vertę ir esame 
tikri, jog mūsų heroiška kraujo 
ir skausmų auka spindės gra
žiausia šviesa pasaulio laisvės 
ir taikos vainike".

Tautos šventės proga tebūnie 
ir mūsų jai pasižadėjimas: dirbti 
su užsispyrimu, aukotis su pasi
šventimu ir melsti Aukščiausią
jį su nuoširdumu, nes be Jo pa
galbos mes vieni nieko negalime 
padaryti. Jis valdo tautas. Jis 
nužemina galinguosius ir pakelia 
silpnuosius. Tad drauge su Mai
roniu prašykime:

Apsaugok Aukščiausias, tą myli
mą šalį, 

Kur mūsų sodybos, kur bočių ka
pai!

20 metų tos srities 
praktika

Vokiečių radijų 
taisymas
TELEFUNKEN

Avthorizad Factory Sarvlc*

TELEFUNKEN HI-FI STEREO SETS
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Marienburgo pilies apgulimas, pagal seną raižini iš XV amž.

Žalgirio mūšis (15) I- lafcštas

MARIENBURGO APGULIMAS IR ATSITRAUKIMAS

Televizijos filmai ir Warner Brothers studija

Ordiną ištikusi katastro
fa Žalgiryje plačiai nuskam
bėjo visoj Europoj, kaip ro
do visų kraštų, nuo Skandi
navijos iki Italijos, apie 
ją užuominos. Visos kroni
kos sutartinai apibūdina 
Žalgirį ”didžiuoju karu”, o 
vienoj jį randame pavadin
tą net visų didžiausiu ka
ru”.

Pagal vaizduojamą karą 
duodamas ir milžiniškas au
kų dydis, štai kokio lenko 
tuojau po mūšio rašytame 
laiške kalbama apie 80,000 
žuvusių Ordino kariuome
nės narių. Daug kartų mi
nėtas Dlugošas rodo 50,000 
užmuštų ir 40,000 į nelaisvę 
paimtų.

Skaičiai, žinoma, perdėti, 
kaip viduramžių rašytojams 
buvo įprasta. Blaiviai, nors, 
žinoma, apytikriai istorikas 
Kučinskis skaičiuoja kry
žiuočių žuvus apie 18,000. 
Tai buvo didesnė jų kariuo
menės dalis, daug daugiau 
nei lietuvių ir lenkų drau
ge. Iš vieno Vytauto laiško 
sužinome jį kare netekus 
apie pusę karių.

Sąjungininkai vainikavo 
pergalę priešo stovyklos už
ėmimu, kur rado didelį gro
bį. Optimistiškas Ordino 
viltis, su karu sietas, rodo 
trys grobio dalykai: stati
nės vyno, smaluoti deglai ir 
geležinių pančių vežimai. 
Jie ruošėsi pančioti karo be
laisvius ir su vynu ir dega
lais švęsti pergalės šventę. 
Pančiais gražiai pasinaudo
jo sąjungininkai patiems 
vokiečiams pančioti, bet vy
nu jie nepasidžiaugė. Mat, 
Jogaila įsakė visą vyną kuo 
greičiausia išpilti, kad ka
reiviai negautų paragauti. 
Priežastis suprantama: pa
sigėrę kareiviai bus sunkiai 
suvaldomi, kas priešo kraš
te itin pavojinga.

Laimėtojai praleido dvi 
dienas kovos lauke ilsėda
miesi, grobį ir belaisvius 
rinkdami ir žuvusius laido
dami. Vieno žuvusio priešo 
nedrįso jie laidoti, būtent, 
didžiojo magistro. Jo palai
kai, Jogailos paliepimu, ta
po įvynioti į baltą drobulę, 
apvilkti net purpuro pa
dengtais drabužiais ir nu
vežti į Marienburgą, čia jį 
saviškiai palaidojo. Su be
laisviais ir labai humaniš
kai pasielgta: jie paleisti į 
laisvę. Pasilikti vien kai ku
rie priklausantieji aukšta
jam rangui, už kuriuos ti
kėtasi gauti išperkamųjų 
mokesčių, ir visi Ordino na
riai.

Liepos 17 d. vakare paju
dėta Marienburgo link, čia 
žygiuota jau triumfališku 
maršu, lėtai, akivaizdoj vi
siško Ordino valstybės su
irimo. Atrodė, kryžiuočių 
viešpatystė, netekusi vado

vybės, bus jau dingusi ir 
krašto sritys, miestai, luo
mai, bažnytiniai vienetai 
laisvi pasijuto. Jie vienas 
po kito skubėjo pripažinti 
karalių savo suverenu ir 
gauti iš jo privilegijas.

Pirmiausiai Jogailai pasi
davė visi 4 krašto vyskupai, 
buvę iš dalies teritoriniai 
■valdovai. Neatsiliko ir išti
sos provincijos, k. a. Kul- 
mijos, ir net dideli miestai 
bei pilys, pav., Dancigas, 
Tomas, Elbingas ir kitos. 
Pilys viena po kitos išvari
nėjo kryžiuočių įgulas ir 
priiminėjo karaliaus bei Vy
tauto pasiųstus komendan
tus su daliniais.

> Ordino valstybės žlugimą 
ir lenkų turėtas viltis ją 
dingsiant gražiai liudija 
Poznanės vyskupas Andrie
jus ske popiežiaus kuri
joj avusiems lenkiškiems 
delegatams, kai jis rašė 
(1940, liep. 29 d.): ”štai po 
šimto metų matome, kad 
magistras ir Jeruzalės šven
tovės broliai, už kuriuos 
turtingesnio ir galingesnio 
riterių ordino nebuvo, ir ku
rie tiek buvo pertekę lo
biais, kad ne vien riteriai, 
bet dar kunigaikščiai ir 
magnatai dėl lengvo, pato
gaus ir gražaus gyvenimo į 

Nijolė ir Vladas Palubinskai grožisi saulėlydžiu Maine valstybėje. 
V. Maželio nuotrauka

juos stojo, ir kurie visiškai 
tikėjosi saugūs būti, — vie
ną dieną sugriuvo (corrue- 
runt” (Scr. r. Pr. 3,429).

Šio visuotinio Ordino val
stybės suirimo metu nei iš 
šio nei iš to iškilo jos gel
bėtojas — Švico komtūras 
Henrikas Plauenas. Jis iš
vengė mirties nedalyvauda
mas Žalgiry, nes d. magis
tras paliko jį saugoti Pa
marėlį nuo galimo lenkų 
puolimo. Tačiau prieš mūšio 
pabaigą magistras jam įsa
kė atvykti į Marienburgo 
apylinkę, ir čia stovėdamas 
jis gavo žinią apie Žalgirio 
katastrofą. Tai patyręs, jis 
tuojau sumojo rengti Ma
rienburgo gynimą. Jis telkė 
karių likučius, vežė pabūk
lus, maisto atsargas į jo pi
lis. Svarbiausia, jis sudegi
no Marienburgo miestą, pri
imdamas gyventojus su 
maisto atsargomis į pilis. 
Tuo būdu, Henrikas Plaue
nas paruošė artėjančiam 
priešui plikus laukus.

Taip įsitvirtinęs labai 
stipriose pilyse, kurių bu
vo bent trys, ir apsirūpinęs 
ištekliais, Henrikas liepos 
25 d. pasitiko atvykusius 
sąjungininkus.

Pirmą kartą susitikęs su

Kai televizija dabar atima 
didelę dalį žmogaus laiko, truk
do jam (atitraukia nuo skaitymo) 
ir jį lepina, įdomu, kas tie fil
mai, kuriuos, kramtydami gumą 
ir spoksodamai į "judančią dė
žę", matome, kaip jie gamina
mi ir kur jų pradžia.

Tokio susidomėjimo genami, 
keturi lietuviai aplankėme War- 
ner Brothers filmų studiją, esan
čią Burbanke, trys mylios nuo 
Hollywoodo, K alifornijoj. Ten 
lankytis gali tik spaudos atsto
vai, menininkai, aktoriai ir jų 
svečiai.

Ši studija įsteigta 1906 m. ke
turių brolių: Harry, Albert, Sam 
ir Jack Warners. 1926 m. su fil
mu "Don Juan" studija pradėjo 
gaminti garsinius filmus. Studi
ja turi didžiausią pasauly garsi
nę sceną (nr. 7). Warner Bro
thers studija, dabar vadovaujama 
Jack L. Warner, nuo 1957 m. 
pradėjo gausiai gaminti televi
zijos filmus.

Į Studiją patenki pro du poli
cininkus: prie vartų ir laukia
majame. Iš tikro, Studija yra lyg 
atskiras miestas (Warner Bro
thers yra viena iš didžiausių 50- 
ties Los Angeles studijų). Čia 
dirba apie 1800 - 3000 įvairių 
profesijų žmonių: aktorių, daili
ninkų, rašytojų, technikų ir ki
tokių. Studijos plote išdėstyti į- 
vairūs pastatai, reikalingi tiesio
giniams gaminamų filmų vaiz
dams, administracijai ir dirban
čiųjų pamaitinimui.

Pirmiausiai, pavyzdžiui, pa
tekom į "Roaring 20*s" televi
zijos filmo sceną. Vieną valan
dą televizijoj užimąs filmas stu
dijoj gaminamas 6-7 dienas. 
Apdirbama detalėpo detalės. Mes 
patąikėm į sceną gatvėje, gami
namą po atviru dangum. "Action!" 
—sušunka gamintojas; tada turi 
susikaupti ne vien aktoriai, bet 
visiškai turi nutilti ir studi
jos lankytojai bei įvairūs darbi
ninkai, padėjėjai filmos gamini
me, kad joks pašalinis garsas 
neįsiskverbtų į filmos aparatą.

Scenoje buvo natūrali gatvė, 
su aplink išdėstytais tikrais na
mais ir nameliais iš istorinių 
Amerikos laikų. Toje gatvėje 
vaikščiojo žmonės, apsirengę 20- 
tų metų mados drabužiais. Gat
vėj -- scenoj stovėjo kelios tų 
laikų tipo mašinos.

Vėliau iš gatvinės scenos pa
tekom į scenas po stogu, nors ir 
tenai vienoj, pavyzdžiui, buvo 
vaizduojama saliūnas ir gatvė 
prie saliūno. Ten matėme muš
tynių sceną. įdomu, kad mušantis 
negirdėjom pokšėjimų irbump- 
sėjimų) žinoma, aktoriai nekliu
dė kumščiais akių nei dantų), 
sako, garsai pridedami vėliau.

Jogaila jis pasiūlė Lenkijai 
grąžinti Pamarėlį, Michala- 
vą ir Kulmiją ir prašė pa
likti vien buvusias pagonių 
prūsų žemes. Bet Jogaila 
reikalavo atiduoti Marien
burgą, ko padaryti Plaue
nas nesutiko.

Prasidėjo nesėkmingas pi
lių apgulimas. Sąjunginin
kai jas apsiautė iš visų pu
sių ir bandė apšaudyti iš 
mažų pabūklų, kurių sviedi
niai (akmenys) ne ką galė
jo pilims padaryti. Jie, ma
tyt, ir nesitikėjo paimti pi
lių puolimu ir jo nė neorga
nizavo. Jų viltys buvo pa
laužti priešo moralę ar pri
versti jį badu pasiduoti.

Bet šios viltys diena iš 
dienos mažėjo. Pirmiausia, 
s ą j u ngininkai nesugebėjo 
gynėjų aklinai uždaryti pi
lyse. Jų žmonė galėjo iš jų 
išeiti, megzti ryšius su Va
karais ir varyti propagandą 
savo naudai. Kryžiuočiai 
stiprino savo propagandą 
žvangiąja moneta, kurios 
tada Marienburge daug 
buvo sukaupta. Apie Ordino 
lobius Marienburge, matyt, 
plačiai žinota Europoj, kad 
apie juos kalbama daugely 
šaltinių. Pav., vienoj Bava
rijos kronikoj skaitome: 
”Nekuris kryžiuotis Plaue
nas ... gavo Marienburgo 
pilį ir kryžiuočių lobius ten 
pat”. O Niderlandų kronika 
liudija, kad ir lietuviai su 
lenkais traukė prie Marien
burgo jį užimti ”dėl didėlio 
lobio” (Scr. r. Pr., 3, 406).

(Nukelta į 6 psL)

Ale Rūta

Muštynių sceną vien prie musų 
kartojo apie šešis kartus, kol re
žisierius galų gale buvo paten
kintas. Muštynių detalė buvo iš 
televizijos filmo "Sugarfoot", su 
Madlyn Rhue ir Will Hutchins.

Matėm po detale ir iš "Surf- 
side 6” su Troy Donahue ir Don 
Barry, "Bronco" ir "Hawaiian 
Eye", su Robert Conrad, Connie 
Stevens ir Poncie Ponce. Dalinė 
scena iš "Hawaiiam Eye" su Bob 
Conrad buvo mums bestebint 
kartojama kelioliką kartų, kol pa
vyko sugauti "perfect", aktorių 
judesius ir garsus. Havajietė 

Mūsų bendradarbė Alė Rūta kino studijoje. Iš kairės: televizi
jos aktorius havajietis Poncie Ponce, Alė Rūta, aktorius Bob 
Conrad ir L. Braždienė.

mergaitė ėjo ir ėjo "skersai 
gatvę", Bob Conrad kartojo ir 
kartojo tuos pačius žodžius; ir 
mes tik dabar supratom, koks 
yra sunkus darbas -- filmų 
gaminimas -- aktoriams, ga
mintojui, režisieriui ir visiems 
pagelbininkams. Mes, rodos, pa
vargom bestebėdami; kaip ne
pavargs aktoriai bekartodami 
tuos pačius judesius ir žodžius

TYLIEJI KOVOTOJAI
Rudųjų okupacijos metu į po

grindžio veikimą aukštųjų parei
gūnų neįsileisdavom, nors juos 
visada informuodavom, o jie 
mums pranešdavo slaptesnes na
cių užmačias. Lietuviška ranka 
ranką mazgojo. Kai kurie iš jų 
jautė nusivylimą, kad liko iš
skirti, nors pogrindis jų lietu
viškumu neabejojo.

Giedrios atminties yra tra
giškai Vokietijoje žuvęs kpt. Vla
das Mikėnas, buvęs apskrities 
viršininku. Tai tylus, kuklus lie
tuvis kovotojas. Visada susirū
pinęs lietuviškais reikalais. Vi
sur ieškojo kelių iš rudųjų rei
kalavimų lengviau išsisukti. Ne 
kartą skųsdavosi, kad viską me
siąs ir bėgsiąs, kur akys veda, 
kur kojos neša. Jį ramindavom 
likti vietoje, kol įmanoma, nes 
šiam poste lietuvis patriotas yra 
būtinai reikalingas.

Rodos, 1943 m. vasarą, jis 
užeina pas mane labai nusimi
nęs. Padėtis esanti labai kri
tiška. Liečia ir mokyklas. Ru
dieji nebežiūrėsią jokių turimų 
atleidimų iš kariuomenės. Jiems 
reikalingi karininkai ir puskari
ninkiai, kurių nemaža esą mo
kytojų tarpe. Jis konkrečiai už
klausia, ar aš turiu slaptų kre
ditų nelaimės atveju. Žinoma, 
jų neturėjau.

- Banke rasi tavo vardu be 
atskaitomybės 10,000 markių. 
Dabar daugiau negaliu. Kai stigs 
- prašyk. Apie mobilizuojamų 
mokytojų pavardes pranešiu, kad 
laiku juos įspėtum - atsisvei
kindamas ramiai kalbėjo kpt. V. 
Mikėnas.

Tikrai neapvylė. Visada laiku 
pranešdavo, o mes mokytojams 
galėjom ramiai išmokėti 2-3 
mėn. algas avanso, kurie 
"spausdavo į šalį".

•
1944 m. lapkričio mėn. preki

niu traukiniu, perkrautu trem

tarp režisieriaus "action" ir 
"hold it”.

Prieš scenos gaminimą mums 
pristatytas Robert Conrad atrodė 
šaltas ir nedraugiškas, o sceną 
pavykus užbaigti, kai atėjo su 
mumis fotografuotis, buvoliks- 
mas ir daug draugiškesnis. Tai 
todėl, sakė Jim Janish, mūsų 
vadovas po studiją, kad prieš 
scenos gaminimą aktorius turėjo 
"too much on his mind", buvo 
susirūpinęs.

Robert Conrad gimęs Chicagoj, 
studijavęs dramą ir tik per ak
torių Niek Adams gavęs progą 
pradėti karjerą filmuose, Vedęs, 
turi dvi dukreles. Iki šiol vaidi
no filmuose "Maverick", "Law-

man", "Colt 45", "77 Sunset
Strip", "Cash Mc Call” ir "Ha- 
waiian Eye"

Bob Condrad dabar laikomas 
viena didžiausių televizijos fil
mų žvaigždžių. Greta jo, vaidi
nęs "77 Sunset Strip" ir "Hawai- 
iam Eye" yra dainininkas ir akto
rius havajietis Poncie Ponce. 
Abu yra pasirašę kontraktus su 
Warner Brothers studija.

tiniais - pabėgėliais, vykstam 
Dachau link. Tikrai neprisime
nu kurios stoties perone, berods 
Regensburgo, pamatau korporan- 
tą, Korp! Vytis fiL Br. K. su 
šeima. Apsikrovęs ryšuliais ir 
čemodanais ligi ausų. Mes su 
P. B. tuščiom rankom. Kimbam 
krauti į vagoną.

- Tikrai sunkūs. Berneli, la- 
šinyčių prikrauti, - kalba Petras 
apsilaižydamas.

Bėgo dienos. Tik po karo pa
liaubų paaiškėjo "lašinių" pa
slaptis. Mielas Bronius tiesiog 
merdančiam liūtui į nasrus ga
beno veik visą • komplektuotą 
slaptąją spaudą. Neatsargus žo
dis, ar maža krata, būtų atnešusi 
šiurpią tragediją. Broniaus pa
siryžimas nugalėjo viską. Šian- 

, dien galim didžiuotis net prieš 
didžiąsias valstybes, kad lietuvių 
kova prieš nacius buvo kieta. 
Mūsų gausi, gerai organizuota, 
gražiai išleista spauda, yra kon
kretus įrodymas. Gal būt, tas 
apsaugojo mus, kad vienintelis 
kraštas neturėjo SS dalinio.

R. Medelis

KERELIS BRŪS
CONSTRUCTION CO.

STATOME ĮVAIRIUS RE- 
ZIDENCIN I U S, MEDICI
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6350 S. ALBANY AVĖ. 

CHICAGO, ILL.
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Jei toks lapas kiškiui užkristų ant uodegos, tai jis tikrai manytų, 
kad dangus griūva, bet Romukas nebijo...

V. Pliodžinsko nuotrauka

ŽALGIRIO MŪŠIS...
(Atkelta iš 5 psl.)

Šiaip ar taip, sąjunginin
kams stovint prie Marien
burgo be didelės vilties jį 
pagrobti, Ordinas organiza
vo priešpuolį ir dairėsi tal
kininkų. Pirmu talkininku 
pasišovė būti jo Livonijos 
brolis — to krašto ordinas. 
Dėl landmeisterio ligos, 
ekspedicinei livoniečių ka
riuomenei vadovavo to kraš
to maršalas, kuris rugpiūčio 
mėn. antroj pusėj, atvykęs 
vandens keliu, išsikėlė Ryt
prūsiuose. Tad jis nevyko 
Vytauto leistas per žemai
čius, kaip vienas mūsų žur
nalistinis autorius nesenai 
pakaltino D. K-tį.

Jogaila tuojau išsiuntė 
prieš atvykusius livoniečius 
Vytautą su 12 vėliavų. Vy
tautas ir maršalas susitiko 
prie Pasargės upės ir pra
dėjo derėtis. Pasak Dlugo
šą, Vytautas gavo iš marša
lo pažadą pasirūpinti, kad 
žemaičiai pasiliktų prie Lie
tuvos. Tada Vytautas leido 
jį vykti į Marienburgą ir 
pats net palydėjo. Matyt, 
Vytautas, o gal ir Jogaila, 
buvo suinteresuoti taikos 
derybomis su d. magistru ir 
todėl bandė pasinaudoti Li
vonijos maršalo tarpininka
vimu. Tačiau Henrikas da
bar nelinko taikytis. Jaus
damasis saugus už storų 
Marienburgo pilių mūrų ir 
žinodamas apie jo agentų 
sėkmingą propagandą Va
karų dvaruose, jis suprato 
laiką dirbant jo naudai. Jis 
su gera viltimi laukė vaka
rietiškų samdinių. Ypač 
daug tikėjosi iš Zigmanto 
Liuksemburgiečio, tuo me
tu kaip tik išrinkto vokiečių 
karalium ir busimuoju im
peratorium.

Palankus Ordinui buvo ir 
tik ką popiežium tapęs kar
dinolas Baltasare da Cosa, 
Jonas XXIII, godus pini
gams, tat galima. _ . pirkti, 
žodžiu sakant, prieš sąjun
gininkus organizavosi jėgos 
Vakaruose ir jos galėjo už
klupti juos beviltiškai kovo
jančius prie Marienburgo.

Iš tikrųjų, pagalbininkai 
ėmė traukti Į kryžiuočių že
mę iš Vakarų, kaip liudija 
jų kronikininkas Posilge. 
”Daug gerų riterių ir tarnų 
atvyko iš Vengrijos (t. y. 
iš Zigmanto Liuksembur
giečio krašto) ir vokiškų 
kraštų; dalis dėl Dievo, bet 
daugiausia už algą” (Scr. r. 
Pr. 3,323). šios augančios 
grėsmės akivaizdoj sąjungi
ninkams neliko kitos išei
ties, kaip traukti namo ir 

ruoštis tolimesniam karui.
Trauktis vertė ir artėjan

tis ruduo ir įsimetusios li
gos karių eilėse, čia dar ne
maža reiškė ir bendras ka
riuomenės nepasitenkinimas 
ilgai užtrukusiu karu.

Didžiausias rūpestis Jo
gailai buvo samdiniai, rei
kalavę algų, kurių karalius 
prie Marienburgo išmokėti 
negalėjo. Dėl šių priežasčių 
nutarta pasitraukti. Vytau
tas grįžo pirmuoju (apie 
rūgs. 11 d.) tuo pačiu keliu, 
kuriuo buvo atkeliavęs, net 
gavęs Jogailos palydovus. 
Kitą dieną juo pasekė Mo- 
zūrijos kunigaikščiai ir rug
sėjo 19 d. grįžo namo ir 
pats Jogaila.

Tiek Jogaila, tiek Vytau
tas pasitraukė nuo Marien
burgo su viltimi išlaikyti 
pasidavusius Prūsus ir jų 
Įgulos miestuose bei pilyse 
pasiliko stovėti. Abu valdo
vai visai sutarė Prūsijos po
litikos atžvilgiu ir Dlugošo 
kaltinimas Vytauto išda
vyste, kaip jis kartojamas 
dažnai istorijos veikaluose, 
nepagrįstas.

Šiuo atveju įdomus Vy
tauto raštas Baigos ir Bran
denburgo sričių ir Rytprū
sių riteriams ir knechtams, 
prisiekusiems jam ištikimy
bę. Jis prašo jų išlaikyti jo 
vardu perimtas pilis ir prie
šintis kryžiuočiams. Baig
damas D. K-tis kalba tvir
tai įsitikinęs: "Tačiau jūs 
turite žinoti tai, kad mes 
greitai su Lenkijos karaliu
mi su Dievo pagalba mūsų 
galybę surinksime ir būti
nai pasistenksime užimti 
Prūsijos žemę.” (Liet. Ist. 
šalt. 1, 88).

Tačiau atsitiko kitaip nei 
tikėtasi. Vos Jogailai ištrau
kus iš Prūsijos, Henrikas 
Plauenas išėjo iš Marien
burgo pilies ir, dėdamasis 
Ordino krašto suverenu, vėl 
prie savęs jungė pilis ir sri
tis. Kaip kadaise jos leng
vai pasidavė Jogailai, taip 
dabar daugelis sklandžiai 
grįžo į Ordino valdžią.

Dėl jų greito ankstyves
nio pasidavimo ir dabartinio 
grįžimo vienas kryžiuočių 
kronikininkas sako: ”Kas 
greitai įgijama, greitai ir 
prarandama”.

Tuo pat metu Henrikas 
Plauenas, atkurdamas kry
žiuočių valdžią Prūsuose, 
tęsė kovas su lietuviais ir 
lenkais. Jam gausiai talki
ninkavo vakariečiai kryži- 
ninkai bei samdiniai. Kovos 
vyko iki Torno taikos, kada 
laikinai buvo sustabdytos.

NAUJA CHORO DAINŲ PLOKŠTELĖ
* Bostone chorinio dainavimo 

veikla gana gyva. Ir to dainavimo 
muzikinė kultūra, jei ne visumoj, 
tai bent atskirais atvejais yra 
rimta ir gėrokai prašokusi mė
gėjiškumo ribas. Vadinasi, šių 
pakrančių lietuviai Amerikos 
liet, muzikiniame gyvenime žen
gia pirmosiose gretose.

Bostono lietuvių chorinės veik
los kaltininkai -- komp. Julius 
Gaidelis ir komp. Jer. Kačins
kas. Pirmasis ilgesnį laiką tu
rėjo šaunų vyrų chorą, o dabar 
porą metų dirba su mišrių balsų 
choru, kurio dalyvių skaičius sie
kia apie 60 asmenų. J. Kačins
kas vadovauja gausiam Šv. Petro 
parapijos chorui. Tas choras ne 
tik kas sekmadienį gieda bažny
čioje, bet kasmet surengia bent 
vieną didesnio masto koncertą. 
Visų Bostono chorų repertuarą, 
be vienos kitos išimties, sudaro 
tik liet, liaudies dainos ir atski
rų mūsų kompozitorių originali- 
niai kūriniai.

Bostono Lietuvių Mišrus Cho
ras, vad. Jul. Gaidelio, šios va
saros pradžioj, lėto apsisukimo 
plokštelėn, įdainavo 17 lietuvių 
liaudies ir originalių dainų. Tą 
darbą teko iš arti stebėti, 
todėl galiu paliudyti, kad buvo 
dirbama su dideliu atsidėjimu 
ir rūpestingumu. Kai kurios di
desnės formos dainos buvo kar
tojamos net po keletą kartų, kol 
komp. Gaidelis įdainuotą variantą 
ryžosi skirti plokštelei,

Šiuo metu Bostono Liet. Miš
raus Choro plokštelė jau yra pa
gaminta ir pardavinėjama. Ją 
gamino žinoma ACE Recording 
Studija, Boston, Mass. Plokšte
lės pirmojoj pusėj įdainuota šios 
dainos: J. Dambrausko Malda už 
tėvynę K. V. Banaičio Po aukštus 
kalnus, Č. Sasnausko Užmigo že
mė, St. Šimkaus Saulelė nusi
leido, J. Gaidelio Šienapiūtė, K, V. 
Banaičio Anoj pusėj Dunojėlio, 
J. Kačinsko Plovėjas, J. Bendo- 
riaus Žydi margos gėlelės ir K, 
V. Banaičio Paskutinis vakarėlis. 
Antrojoj pusėj -- T. Brazio 
Tykiai, tykiai, Č. Sasnausko Kar
velėli (solistas St. Santvaras), 
Ant kalno rugiai, J. Gaidelio Pa
vasario daina, J. Žilevičiaus Anoj 
pusėj ežero, K. V. Banaičio Ožys, 
St. Šimkaus Apynėlis ir J. Žile
vičiaus Laisvės daina.

Kaip matom, dainos parinktos 
rūpestingai, plokštelė sudaro 
puikią mūsų rinktinių dainų 
puokštę. Ji tiks ne tik kiek
vienam muzikos mėgėjui, bet ir 
viešam reikalui, pvz., liet, ra

IŠPARDAVIMAS!
PIRKTI Iš ŽINOMOS WASHINGTON, D. C.
PERTEKLIAUS ATSARGŲ

MOTERŲ SUKNELES 
IR KASDIENIAI BATAI

Žinomi visai nauji, 
Jums galimi gauti 

Už šią žemą 
žemą kainą!

PERKANT PASIRINKIMAS Iš ŠIŲ RŪŠIŲ!

• High Heels

• Medium Heels

• Low Heels

• V/edge Heels

• Reds

• Blues

• Suedes

• Leathers

• Patente

• Combinations

• Blacls

• Browns

Dydžiai 4 iki 10, AAAA iki B pasirenkant grupėse
Aišku, ne visi dydžiai kiekvieno stiliaus

GAILA, PAŠTU IR TELEFONU UŽSAKYMAI NEPRIIMAMI
Basement Women’s Shoe Department... The May Company, Ali 3 Stores

dijo valandoms ir pan. Plokšte
lę išleido Bostono Lietuvių Miš
rus Choras, kuris ir visas tei
ses pasilieka. įdainuotų dainų di
rigentas--komp. Julius Gaidelis, 
Solistas -- Stasys Santvaras, 
akompaniatorius -- Saulius Vai
čaitis. Kas leidiniui visų pirma 
prikiština, tai plokštelės aplanko 
liet, tekstai, surinkti be mūsų 
kalbos akcentų. Liet, kalboj tie 
akcentai nepaprastai reikšmingi, 
tai ypač kultūrinį darbą dirban
tiems nedera jų nepaisyti. Taip 
dabar minimo choro nepažįstan
čiam žmogui, jeigu imsim tik 
luobely paskelbtas pavardes, 
ir bus neaišku, ar Petras yra 
Šaulys ar Šaulys, ar Albina Rud- 
ziūniennė, ar Rudžiūnienė, ar 
Liucija Baškauskaitė ar Baš
kauskaitė ir pan. Vienu žodžiu, 
tą tekstą skaitydami daromės 
švepli, o tas jau negerai nei 
šiai dienai, nei ateinančiai. 
Plokštelės leidėjams to visai 
lengva buvo išvengti, nes čia pat, 
Bostone, turim Liet. Enciklope
dijos leidyklą, kuri šiuo atveju

Kiti rašo:

Ar Kanada pripažino Lietuvos aneksiją
Tėviškės Žiburiai tuo reikalu 

atspaude rašinį, kuriame sako:
"Kai šių metų birželio 18 d. 

Otavoje buvo surengtos protesto 
demonstracijos -- automobilių 
vilkstinės formoje, Pabaltiečių 
Federacijos delegacija tarp kitko 
aplankė opozicijos lyderį, buvusį 
Kanados ilgametį užsienių reika
lų ministerį, Hon. L. B. Pear
son. Pasikalbėjimo metu p. Pear- 
son tarp kitko prisiminė, kad Ka
nada esanti pripažinusi Sovietų 
Sąjungos dabartines sienas, 
įskaitant ir Pabaltijo valstybes. 
"Tėviškės Žiburių" redakcija, 
patyrusi apie šitokį pareiškimą, 
p. Pearson liepos 21 d. parašė 
laišką, prašydama tą savo 
pareiškimą smulkiau paaiškinti. 
Redakcija prašė nurodyti, kokį 
Kanados vyriausybės aktą jis 
laiko Pabaltijo inkorporacijos į 
Sovietų Sąjungą pripažinimu, o 
be to, prašė paaiškinti ar Ka
nados vyriausybė laiko Kanadą 
įpareigojančiais betkuriuos D. 
Britanijos vyriausybės aktus bei 
pareiškimus, padarytus anksčiau 
negu Kanadoje atsirado užsienių 
reikalų ministerija, nes redakci
jos nuomone, iki 1945 m. Kana-

Pastovi kaina 5.99 iki 10.99

dabar tik 0.99
pora

• Pumps

• Straps

• Slings

• Ties, etc.

• Greys

• Many more 

tikrai nebūtų atsisakiusi chorui 
padėti.

Bostono Lietuvių Mišrus 
Choras meniniu požiūriu yra tik
rai pajėgus. Ypač skambūs, ir 
geri sopranai. Altai savo spalva 
malonūs, bet jų chore mažoka, 
todėl ypač fortissimo vietose jie 
nyksta. Tenorų nemažai ir jie ne
blogi, tik jų skambėjime pasi
gendi šiek tiek žvilgesio ir meta
lo. Bosai taurūs ir gryni, tik 
retkarčiais jų dainavime neiš
lygintų garsų pasigirsta. Aplamai 
plokštelė yra vertinga, daugumas 
dainų įdainuota gražiai kom. Gai
delio darbo vaisiai aiškiai gir
dimi.

Choro valdyba, kuri rūpinosi 
plokštelės išleidimu, sudaro 
pirm. H. Gineitis, vicepirm. P. 
Šaulys, Sekr. A. Rudžiūnienė, 
ižd. Vyt. Eikinas, spaudos atst.
D. Vakauzaitė, seniūnas J. Ole- 
vičius. Kiek teko nugirsti, plokš
telė plinta labai gerai. Norintieji 
ją įsigyti, neturėtų laiko laukti.

St. S.

dos užsienių reikalų ministerijos 
ne tik vardas, bet ir juridinis 
statusas buvo kitoks, negu po tų 
metų.

Ponas L. B. Pearson atsakė 
liepos 30 d. laišku, prijungdamas 
ir keletą ištraukų iš parlamento 
stenogramų, vad. Hasard leidi
nio. Savo pareiškimą pabaltiečių 
delegacijai p. Pearson paremia 
savo, kaip tuometinio užsienių 
reikalų ministerio, atsakymais į 
parlamento atstovų paklausimus 
1954 m. gegužės 17 d. ir 1957 
m. balandžio 3 d. Laiške pa
cituojamas atsakymas atstovui p. 
Michener 1957 m. balandžio 3 
d. Pastarasis tada klausė: "Ar 
Kanada kuriuo nors diplomati
niu ar politiniu aktu yra pripa
žinusi minėtų trijų valstybių (Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos) 
faktiną inkorporaciją į Sovietų 
Sąjungą?" Pats užsienių reikalų 
ministeris L.B. Pearson tada at
sakė:

" 1947 m. Kanados Exchequer 
(iždo) teisme vykstant vienai by
lai užsienių reikalų valstybės 
sekretorius painformavo teismą, 
jog Kanados vyriausybė pripažįs
ta, kad Estija de facto yrainkor-

PAIEŠKOMI
Balčiūnienė, Valerija, gyvenu

si 836 W. Cullerton St., Chicago, 
UL

Dabosas, Antanas, Antano sū
nus ir Dabosas, Simonas, Ma- 
taušo sūnus, iš Šilėnų km., Pa
nemunės vaL, Kauno apsk.

Gaidelis, Juozas, Juozo sūnus, 
gimęs 1925 m. sausio m. 25 d.

Guiga, Jonas, kilęs iš Šiaulių 
apskričio

Jankutė, Marija, Antano ir Ma
ri jos Liaudanskaitės J ankų suktė, 
gim. Papilėje, buvo Kemptene, 
ir našlaičių stovykloje, Vokie
tijoje

Jasiukaitis, Juozas, Mykolo 
sūnus, gim. Panevėžyje 1922 m. 
gruodžio mėn.

Kursonis, Boleslovas, Jono sū
nus

Latonas, Juozas, Martyno 
sūnus

Lukauskas, Kazys, gyvenęs 
Kaune, kilęs iš Žemaitijos, po 
karo atvykęs Kanadon

Macijauskas, Julius, Henriko 
sūnus, kiL iš Švėkšnos, Kre
tingos apsk.

Marazas, Mykolas
Markevičius, Pranas (Markie- 

wicz, Frank), Adomo sūnus, iš 
Žiežmarių, gyveno Los Angeles, 
Calif.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:

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

poruota į Sovietų Sąjungą, bet to 
nepripažįsta de jure. Panašaus 
akto nėra padaryta nei Latvijos, 
nei Lietuvos atžvilgiu".

Toliau p. Pearson rašo, kad jis 
kalbėdamas su pabaltiečių dele
gacija, ir turėjęs galvoje tą pri
pažinimą de facto, kuris esąs 
visiškai skirtingas nuo pripažini
mo de jure.

Kai dėl antrojo klausimo, tai 
p. Pearson primena, kad užsie
nių reikalų ministerija buvusi 
įkurta jau 1911 m., tad Pabaltijį 
liečią Britų vyriausybės aktai 
jau negalį liesti Kanados, juoba, 
kad 1930 m. Westminsterio sta
tutai jau įsakmiai nustatę, jog 
D. Britanijos užsienių ministeri
jos aktai negali būti laikomi kaip 
nors įpareigoją Kanadą. Dėl to ir 
jokie D. Britanijos aktai, padaryti 
pereito karo metu, jei ir buvo to
kių, kurie palietė Pabaltijį, 
negali saistyti Kanados. Visos tos 
teisės priklausą Kanados vyriau
sybei. ”
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įf^DIRVOS 45 METU SUKAKTIES 
H SPAUDOS BALIUS
*vVf Bilietai nuo 2.50 iki 1.00 dol. jau parduodami Pirvoje

BEST WISHES
To Ali The Lithuanian Peoplo

CIEVELANDE 
ir apylinkėse

James J. Livingston
candidate for

CHERIFF
GENERAL ELECTION NOVEMBER 8, 1960

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 
mūsų draugams ir rėmėjams

LOUISVILLE fITLE 
INSURANCE CO.

The Loulsville Title Bldg., 118 St. Clair Avė., 
N. E. Phone: MA 1-2075

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

7:05-7:30 P. M.

• P. Dargis, SLA prezi
dentas, atvykęs į Clevelan
dą dalyvauti SLA pobūvyje, 
su ponia ir V. Braziuliu, lan
kėsi Dirvoje.

• Alina šklerienė, iš To
ronto, persikėlusi gyventi į 
Clevelandą, su žentu dail. 
Vyt. Raulinaičiu lankėsi 
Dirvoje.

• Jolanta ir Šarūnas Pec- 
kai, Vokietijoje, Heidelber
go Universiteto medicinos 
■studentai, susilaukė sūnaus 
Lino-Prano.

• Solistė Daiva Mongir- 
daitė, dar būdama studentė, 
laimėjo Dirvos jaunųjų me
nininkų konkursą, šiais me
tais ji baigė Bostono Uni
versiteto muzikos skyrių 
bakalauro laipsniu. Iš ame
rikiečių muzikos sluogsnių 
susilaukė palankių įvertini
mų. Studijavo operos sky
rių. Daivos balso mokytoja

Šimtai naujų skaitytojų, 
pradėję skaityti Dirvą ir ja 
džiaugias^ Pasiteiraukit, 
ar Dirvą skaito jŪsųpažĮs- 
tami ir kaimynai. Jei ne— 
atsiųskit jų adresus. Jie 
Dirvą gaus dvi savaites 
nemokamai.

Bostono Universitete, kuri 
davė jai stipendiją ketveris 
metus, tebeduoda šią sti
pendiją ir dabar. Daiva 
Mongirdaitė ir toliau tęsia 
Dalso tobulinimą pas tą pa
čią profesorę. Mūsų daini
ninkė šiais metais turės ke
letą koncertų lietuvių kolo
nijose ir yra susitarusi bent 
septyniems pasirodymams 
amerikiečių publikai.

Jaunoji dainininkė neža
da ilsėtis ant laurų: dainos 
meno aukštumų siekti ji ke
tina vykti į Italiją ar Pran
cūziją.

Rašytojas satyrikas An
tanas Gustaitis jau nuo se
niau lietuviams gerai pažįs
tamas, tačiau visuomet įdo
mus ir aktualus. Jis toks 
jau todėl, kad jis mums pa
sakoja apie amžinai gyvas 
problemas: žmogaus didy
bės pastangas ir jame sly
pinčią menkystę. Dvasine 
prasme, jis mums parodo 
žmogų pro rakto skylutę. O 
didesnę ar mažesnę smalsu
mo dozę kiekvienas turime. 
Čia vienas jo kūrybos bei 
interpretacijos populiarumo 
veiksnių.

G e n ovaitės Karsokienės 
pirmoji muzikos mokytoja 
buvo ponia Kuprevičienė, pi
anisto Kuprevičiaus motina. 
Genovaitė baigė šešis kur
sus Kauno Muzikos Konser
vatorijos. Akompanavo kon
certams tremtinių stovyk-

Dr. J, Vitkus su ponia, iš Floridos atvykę | Clevelandą aplankyti 
savo giminių ir pažįstamų, apžiūrėjo ir Dirvos ofsetinę spaustuvę. 
Dr. J. Vitkus, gyvendamas Clevelande, daugelį metų yra buvęs 
Superior Savings and Loan Ass'n prezidentu, o | Clevelandą at
vykstant tremtiniams, daugeliui parūpinęs darbus.

Dirvos nuotrauka

lose Vokietijoj. Clevelandie- 
čiams gerai pažįstama kaip 
nuoširdi įvairių parengimų 
programos dalyvė.

šiuos menininkus matysi
me ir išgirsime rugsėjo 10 
dieną Slovenian Audito
rium.

LIETUVIU KLUBAS
ir

SVETAINĖ
Lietuvių Svetainėje renkite lietuviškus parengi

mus, o poilsį praleiskite tarp savųjų Klube.

— Cleveland —
6835 Superior Avenue EX 1-1143

EAST CLEVELAND-EUCLID & SUPERIOR AVĖ.

6 metų mūrinis dviejų 
šeimų namas

Puikus investavimas la
bai gerame ir brangiame.Ra
jone. 6 metų mūrinis. 5 ir 5 
kambariai. Naujai dažytas 
iš vidaus ir lauko. Plytelių 
vonia. Didelė beržinė virtu
vė. Namas yra Euclide, ne
toli mokyklų, parkų, krau
tuvių ir susisiekimo. Labai 
pageidaujama vieta. Par
duoda savininkas. Galima 
pamatyti kasdien tarp 2-8 
P. M.

710 E. 222 St., Euclid 
____  (104)

SAVINGS OPEN EVERV SATURDAV
EARN UNTIL NOON

4% SUPERIOR 
SAVINGS

ACCOUNTS 
INSURED TO 

’IO ooo
HOME AND 

REMODEUNG LOAN3

Namas ir garažai
7 kamb. Colonial. Dvigu

bi langai su sietais. G gara
žai. Kilimai viršuj ir apa
čioj. Užuolaidos. Parduoda 
savininkas. Kasdien-2-6 P. 
M. 411 Eddy Rd.

LI 1-9153 (103)

Rašytojas Antanas Gustaitis

.CORNER 68™-SUPERIOR AVENUE

6 k. namas
Parmoj. 6 kambariai. 

Ranch stiliaus. Gerame sto
vyje. šaukti: TU 4-8197.

(103)

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Delta 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

Išnuomojamas butas
5 kamb. ir vonia ,E. 7tf 
ir Superior rajone. Nau
jas gazo pečius .Lauko 
porčiai. Skambinti UT 
1-2347.

Išnuomojamas kambarys 
su teise naudotis virtuve. 
Atskiras {ėjimas. Skambin
ti: PO 1-0021 po 5 vai. va
karo, •

Solistė Daiva Mongirdaitė
Pianistė: Genovaitė Karsokienė 

Programos vedėjas: Balys Auginąs

SKAUTU TĖVŲ IR RĖMĖJŲ KOMITETO RENGIAMAS

KONCERTAS - BALIUS
BUFETAS IR ŠOKIAI

Globojamas Dr. Juškėnienės ir muz. A. Mikulskio

Šeštadienį, rugsėjo 10 d. Pradžia 6.30
SLOVENIAN AUDITORIUM, 6417 ST. CLAIR AVĖ., CLE*VELANDE

ŠOKIAMS GROS ORKESTRAS 9 ASMENŲ
VADOVAUJANT ALGIUI MODESTAVIČIUI

Kvietimai gaunami Spaudos kioske, Dirvoje, Komitete po 1-3260 
ir pas skautų tėvus.



DIRVA
Nr. 103 1960 m. rugsėjo 7 d.

KAS IR KUR?
• Vokietijoje veikia 51 Lie
tuvių Bendruomenės apy
linkė. Jų nariai, kad ir var
gingose sąlygose gyvenda
mi, geriau moka nario mo
kestį, negu kituose kraštuo
se gyvenantieji.
• Vasario 16 Gimnazijoje 
yra 17 mokytojų ir 11 tar
nautojų. Mokytojams per 
mėnesį išmokama 6,917.90 
DM., o tarnautojams 3,241.- 
50 DM.
• Survilų firmos, Argenti
noje, moterų madų parodos 
nuolat vyksta televizijoje ir 
pirmaeiliuose Buenos Aires 
salionuose. Liepos 28 d. pir
mą kartą įvyko liuksusinia
me kine ”Opera”. Bernardo 
Survilos sukurti modeliai 
buvo publikos sutikti ploji
mais.
• Argentinos Lietuviai Fil- 
moje. Rosario kino teatruo
se jau rodomose filmose, 
kaip buvo minima 150 metų 
Argentinos Nepriklausomy
bės paskelbimo minėjimas, 
labai gražiai matosi Rosario 
lietuvių jaunimas, žygiuo
jantis šio didmiesčio centro 
gatvėmis su Lietuvos tri
spalvė ir Argentinos vėlia
vomis. Malonu matyti, kada 
minios sveikina gražų lietu
vių jaunimą.
• Naujus eilėraščių rinki
nius išleidžia Pranas Nau
jokaitis — Akmens širdis 
ir Vitalija Bogutaitė — 
Veidrodis jūros dugne.
• Kun. dr. V. Cukuras, Lie
tuvių Skautų Sąjungos vyr. 
kapelionas katalikams, lan
kysis Akademinio Skautų 
Sąjūdžio jubiliejinėje sto
vykloje rugsėjo 8 ir 9 d.d.
• Skautų Himnas. Tokiu 
pavadinimu yra atsiųstas 
vienas eilėraštis Jaunimo 
Literatūros Konkursui. Ra
šytojai, ne vyresni kaip 30 
metų, kviečiami šiame kon
kurse dalyvauti su poezijos, 
beletristikos ir publicistikos 
kūriniais. Laimėtojams yra 
paskirta 450 dol. premijų. 
Kūrinius siųsti jury komi
sijos sekretoriui Romui Ke-

SANTAROS SUVAŽIAVIMO PROGRAMA
Lietuvių Studentų Santaros vi

suotinio suvažiavimo įvykstančio 
Tabor Farmoje rugsėjo 9 - 11 d., 
programa, šalia jau anksčiau 
Dirvoje minėtų dalykų dar pa
pildoma.

Solistė ALDONA STEMPUŽIE- 
NE išpildys koncertinę prog
ramą, kuri įvyks rugsėjo 10 die
ną (šeštadienį) vakare. Aldona 
Stempužienė, viena iš pajėgiau
sių lietuvių solisčių, koncerte 
išpildys J. Gruodžio, V. Jakubė- 
no, D. Lapinsko, J. Švedo, C. W. 
von Gluck, G. Monteverdi, G. 
Caccini, S. Durante, S. Schu- 
bert, J. Brahsm, N. G. Falla ir 
Bella Bartok kompozicijas. So
listei akompanuos muzikas ir 
kompozitorius JONAS ŠVEDAS.

Rašytojas--laureatas MARIUS 
KATILIŠKIS ir rašytojas KAZYS 
KĘSTUTIS ALMENAS skaitys 
savo kūrybą literatūros vakare. 
Marius Katališkis, Santaros gar
bės filisteris, laukiamas su į- 
domumu kiekviename Santaros 
suvažiavime K. Almenas daly
vauja pirmą kartą suvažiavimo 
literatūros vakare, bet savo kū
ryba jau yra užsirekomendavęs 
kaip vienas stipriausiųjų šios 
kartos kūrėjų.

Debatuose tema "Mūsų atsa
komybė prieš Lietuvos jaunimą" 
dalyvauja VALDAS ADAMKAVI
ČIUS ir LIUDAS ŠMULKŠTYS, jr. 
Dabatuose bus bandoma atsakyti 
į klausimą, kokia turėtų būti mū
sų laikysena santykiuose su oku
puotos Lietuvos jaunimu. Nors 
santykių su kraštu problema jau 
yra nekarta gvildenta, ši speci
finė jaunimo santykių tema yra 
Visai nauja, bet lygiai svarbi.

DIRVOS 45 METlį 
SUKAKTIES RĖMĖJAI

Dirvos 45 metų sukak
ties rėmėjais įsijungė:

J. Rugienius, Detroit $5.00
VL Kiaunė, Newark 5.00
A. Kašubą, Chicago 5.00
E. ir D. Bartkai, Chicago 10.00
J. Saladžius, E. St. Louis 5.00
D. Liepas, Chicago 5.00
K. Demikis, New Britain 5.00
J. Mačiulis, Cleveland 5.00
J. Kasuba, Great Neck L00 '
E. V. Janulaičiai, Chicago 5.00
J. Miscikas, Cleveland 5.00
J.C. Baltus, Rego Park 5.00
Alfredas Bielskis, Cleveland 5,00 
E. Steponavičius, Cleveland 5.00 
Wm. Alksninis, Mansfield 5.00 
R.S. Pauliukonis, Cleveland 5.00
B. Naujalis, Toronto 5.00
K. Mažonas, Cleveland 5.00
A. Rukšėnas, Cleveland • 5.00
A. ir K. Laikūnai, Cleveland 5.00
Dr. S. Biežis, Chicago $10.00
B. Makaitis, Norwood 5.00
V. Varneckas, Wolcott 5.00 
VL Vijeikis, Chicago 10.00
J. Juodvalkis, Cicero 5.00
K. Kalendra, Toronto 5.00
J. Stęmpužis, Cleveland 5.00
J. P. Vaičaitis, Akron 5.00
S. C. Douvan, Cleveland 5.00
M. Knystautas, Danbury 5.00
T. Popartis, Chicago 5.00
P. Bakūnas, Baltimore L 00
K. Matutis, Chicago 5.00
J. Montvidas, Waterbury 2.00
J. Kavaliūnas, Chicago 5.00
M. Gečiauskas, Manchester 5.00
A. Zomer, Binghamton 5.00
P. Odinas, Chicago 5.00
F. Noreika, Toronto 5.00
A. Barčas, Bellwood 3.00
E. Balceris, Chicago 5.00
St. Barvydas, Detroit 5.00
R. Vaitys, Evanston 5.00
L. Bulgaris, Detroit 5.00
S. Stankus, Chicago 5.00
A. Zatkus, Torrance 5.00
E. Unger, Cleveland 5.00
A. Musteikis, Detroit 5.00

Rėmėjams širdingai dėkojame.

ziui, 130 Hendrix St., Brook- 
Jyn 7, N. Y.
• So. Bostono Lietuvių pi
liečių draugijos šachmati
ninkai turės parengimą su 
šokiais piliečių draugijos 
salėje, sekmadienį, spalio 
2 d.

DR. KOSTAS OSTRAUSKAS at
vyksta iš Philadelphijos ir da
lyvaus konferencijoje Mikolojaus 
Konstantino Čiurlionio kūrybai 
įvertinti. Jis apžvelgs Čiurlionio 
literatūrinę kūrybą. Muzikas 
JONAS ŠVEDAS išryškins Čiur
lionio muzikinį įnašą ir bus iš
klausyta jo simfoninė poema 
"Miškas". Skulptorius JUOZAS 
PIVORIŪNAS kalbės apie Čiur
lionio tapybą ir bus parodytos 
spalvotos ir juodos - baltos 
Čiurlionio darbų plokštelės (viso 
virš 30 kūrinių).

Dramos vakare Chicagos san- 
tariečiai stato trečią veiksmą 
iš Antano Škėmos dramos "Ži
vilė", Recitativinį dramos vaka- 
karą režisuoja DALIA MAC- 
KUVIENE, o jame Rita Kavolie- 
nė, Dalia Mackuvienė, Algiman
tas Keželis, Liudas Šmulkštys ir 
Julius Lintakas.

Lietuviškojo liberalizmo kny
gos kritikoje dalyvauja dr. VLA
DAS KAUPAS, JULIUS ŠMULKŠ
TYS ir SAULIUS ŠIMOLIŪNAS.

Kaip jau buvo plačiau rašyta, 
konferencijoje okupuotos Lietu
vos dabartinei padėčiai apžvelgti 
dalyvauja VINCAS TRUMPA ir 
VINCAS RASTENIS. Paskaitas - 
Dabartinės studentijos veidas-- 
skaitys VANDA GEGEVIČIŪTĖ, 
o Sovietų stiprybės ir silpnybės 
-VYTAUTAS BABUŠIS.

LEONAS SABALIŪNAS prista
tys New Yorko filisterių paruoš
tą 20 metų lietuvių kovos anali
zę, kuri susidės iš kritiško 
mūsų pastangų per tuos metus 
įvertinimo ir pasiūlymų atei
čiau

Suvažiavimo programa pra-

Korp. Neo-Lithuania vasaros stovyklos laikraščio "Naktibalda III" redaktorė Eglė Žemgulytė su 
savo štabu. Iš kairės: Švitrius Gotceitas, Virginija Sutkutė, Dalia Maurukaitė, redaktorė Eglė Žemgu
lytė, Gintautas Saulis, Irena Vakselytė, Algirdas Saulis ir Dalė Benokraitytė.

Dirvos nuotrauka

TREČIOJI NEO-LITHUANIA VASAROS STOVYKLA
Mūsų vasaros stovyklos tapo 

lyg simboliška įžanga į naujus 
mokslo metus. Tai telkimas jėgų 
ateinančių metų korporacijos 
užsimojimus atlikti.

Stovyklos programa susidėjo 
iš dviejų dalių: paskaitos--ren
gimasis ateities darbui ir pasi
linksminimai. Pasilinksminimai 
yra kiekvieno jaunuolio gyvenimo 
dalis -- energijos perteklio iš
siliejimas ir proga vienas kitą 
geriau pažinti.

Stovyklos dienos ėjo maždaug 
tokia tvarka:

7:30 Kėlimasis
8:00 vėliavos pakėlimas -- 
himnas.
8-9:00 Pusryčiai
9 - 10:00 Jaunimo paruoštos 
paskaitos ar referatai
10 - 12:30 Maudymasis, sportas 
12:30 - 1:30 Pietūs
1:30 - 2:30 Vyresniųjų paskaitos 
ar referatai
2:30 - 6:00 Laisvalaikis 
6:15 Vėliavos nuleidimas 
7:30 - 11:30 Literatūrinis vaka
ras arba linksmavakaris

Stovykla buvo atidaryta iš
kilminga sueiga, kuriai pirmi
ninkavo Korp! Neo-Lithuania vy
riausios valdybos pirmininkas 
Mečys Valiukėnas. Išklausėme 
eilę sveikinimų iš įvairių aka
deminių organizacijų bei paskirų 
korporacijai artimų asmenų.

PHILADELPHIA
šeštadieninėj mokykloj 
veiks astuoni skyriai

LB šeštadieninė Mokykla 
darbą pradeda rugsėjo 17 d., 
10 vai. iš ryto šv. Kazimiero 
parapijos patalpose. Numa
toma, kad šiemet veiks jau 
visi aštuoni skyriai, o taip 
pat ir vaikų darželis.

Mokyklos darbą planuo
jant, labai svarbu iš anksto 
žinoti, kiek bus mokinių vi
soje mokykloje ir kiek jų 
.bus kiekviename skyriuje. 
Todėl mokinių tėvai labai 
prašomi nedelsiant tuoj pat 
užregistruoti savo vaiku
čius, kurie tęs šeštadieninė
je mokykloje mokslą ar ku
rie naujai įstoja.

Mokinių registracijos ir 
kitais šeštadieninės mokyk
los reikalais prašome skam
binti mokyklos vedėjai Ge
novaitei Mačiūnienei telefo
nu DA 4-2947.

sidės rugsėjo 9 d. (penktadienį) 
10 vaL ryto ir tęsis iki rugsėjo 
U dienos pietų. Suvažiavimo da
lyviai kviečiami rinktis Tabor 
Farmon jau ketvirtadienį vakare.

rvm.

Stovyklos vadovybės naštą 
šiais metais teko nešti fiL V. 
Mažeikai, o stovyklą globoti J. 
Našliūnui, Lietuvių Tautinio Aka
deminio Sambūrio pirmininkui.

Iki rugsėjo 3-čios dienos iš
girdome dešimt paskaitų bei re
feratų. FiL Antano Diržio nagri
nėjimą korporacijos ideologijos. 
Dalios Mackevičiūtės referatą 
apie korporacijos garbės narį 
Maironį. Aleksandro Dundulio-- 
Gimtoji kalba ir išeivija. Junio- 
rės B. Augustina vi čiūtės refera
tą apie korporacijos garbės narį 
Tumą Vaižgantą. D. Maurukaitės 
referatą apie korporacijos gar
bės narį Balutį. Valdo Adamka- 
vičiaus -- Amerikiečių šių die
nų politika ir respublikonu par
tija. Benės Balsytės referatą apie 
korporacijos garbės filiją Čiur

Pianisto Alvydo Vasaičio laimėjimai 
"Chicagos Tribūne” ■izihiiiame konkurse

Jaunas pianistas Alvydas Va- 
saitis muzikiniais gabumais pra
dėjo reikštis nuo 7 metų savo 
amžiaus. Prieš keletą metų jis 
sėkmingai pasireiškė televizijos 
bei Margučio radijo programo
se. Po to nuolat dalyvavo kaip 
solistas įvairiuose parengimuose 
bei minėjimuose. Jis sudaro 
stambią atrakciją per kasmetinį 
jo mokytojo Vlado Jakubėno for
tepijono studijos rečitalį. Pernai 
jis su smuikininku Alfonsu Paukš
čiu paruošė ir atliko rimtą ka
merinės muzikos programą vie
šai pasireikšdamas jau ne vien 
tik kaip solistas, bet ir kaip 
akompaniatorius.

Atsimenant, kad Alvydas dabar 
yra tik 15-kos metų ir šiemet 
eis į II-ją gimnazijos klasę, t.y. 
dar toli už konservatorijos stu
dento sienų, reikia turėti vilčių, 
kad iš jo išaugs stambaus masto 
muzikas.

Šiemet A. Vasaitis ryžosi pa
rungtyniauti su amžiumi ir iš
simokslinimu už save vyresniais 
pianistais ir stojo į aukščiausios 
klasės "A" piano konkursą, kurį 
kasmet organizuoja didelis Chi
cagos dienraštis Chicago Tribūne 
parinkti ir atžymėti tris geriau
sius pianistus Chicagos srities 
muzikos festivalio konkursui.

Chicagos sritį sudaro Chica
gos miestas ir apylinkės ir cen
trinės JAV valstijos - Illinois, 
Indiana, Michigan, Iowa, Kentu- 
cky, Wisconsin, Minnesota, Mon
tana ir Šiaurės bei Pietų Dako- 
tos. Dalyvavimas konkurse yra 
surištas su griežta atranka, nes 
dalyvauja labai daug pažengusių 
pianistų, kurių nemaža dalis mu
zikos konservatorijų studentai. 
Todėl jau praėjimas pro pirmąją 
atranką ir patekimas į finalistus 
yra laikomas nemažu laimėjimu.

Alvydas Vasaitis sėkmingai 
nugalėjo apie 30 varžovų, pateko 

lionienę. Klemo Čepučio--Litua
nistinių studijų prasmė kiekvie
nam lietuviui studentui. Antano 
Nako -- Modernusis menas ir 
muzika. Du kol. Augustinavičie- 
nės pašnekesius apie Negaty
vią itaką į lietuvybės išlai
kymą ir Perdidelį jaunimo mo
dernizmą.

Stovyklautojai paskaitose lan
kėsi beveik šimtaprocentiniai, 
nes buvo įdomios ir gerai pri
taikytos jauniems klausytojams.

Vakarais, kaip jau minėjau, 
vyko literaltūros vakarai ir pasi
linksminimai.

Sporto šakoje Įvyko orinio, 
kvadrato, irklavimo ir plaukimo 
varžybos kuriose kiekvienas sto
vyklautojas galėjo parodyti savo 
atletinius gabumus.

Stovyklautojas

A. Vasaitis

į trijų asmenų finalistų grupę 
ir buvo atžymėtas preliminariniu 
"superior" medaliu. Iš konkurso 
sąlygose leistinų kūrinių jis pa
sirinko ypač rimtą veikalą: Lud- 
wig von Beethoveno Sonatos Ap- 
passionata (No. 23 op. 57) pir
mąją dalį.

Antrosios atrankos metu, kur 
dalyvavo po tris finalistus iš 
aukščiau suminėtų valstijų, Al
vydas taip pat išėjo laimėtoju 
nugalėjęs apie 30 finalistų ir 
buvo atžymėtas finaliniu "Supe
rior" medaliu. Su juo kartu ir 
lygiomis teisėmis laimėjo dar 
du finalistai amžiumi už jį vy
resni. Tačiau groti muzikos fes
tivalio programoje jury komisija 
parinko vietinės kilmės mergai
tę.

A. Vasaičio atvaizdas buvo at
spaustas Chicago Tribūne dien
raštyje rugp. 21 d. sekmadienio 
laidoje. Alvydas buvo vienintelis 
lietuvis dalyvavęs šiame konkur
se. Jo tautybė buvo iškelta vie
šumon konkurso salėje interview 
metu. Šis jo laimėjimas prisidėjo

E. CHICAGO
GAVO STIPENDIJĄ

Saulius Rimkūnas, Jono ir Ire
nos Rimkūnų sūnus, Hammond, 
Indiana, išlaikė konkursinius eg
zaminus, gavo Inland Steel Com- 
panijos stipendiją ketveriems 
metams, po 800 doL metuose, 
universiteto studijoms.

Saulius yra pasirinkęs studi
juoti inžineriją.

PASIKEITIMAI SKYRIAUS 
VALDYBOJE

Tautinės Sąjungos East Chi
cago skyriaus valdybos vicepir
mininkui Jonui Rimkūnui pasi
traukus iš valdybos, jo vieton 
Įėjo buvęs kandidatas Stasys Kal
vaitis.

IŠVYKO Į KALIFORNIJĄ

Tautinės Sąjungos East Chi
cagos skyriaus nariai: Vanda ir 
Antanas Mažeikai su šeima išvy
ko nuolatiniam apsigyvenimui į 
Kaliforniją.

Jų išvykimo proga skyriaus 
valdyba suruošė šaunias išleis
tuves, kurios įvyko rugpiūčio 28 
d. 6 vai. vakare Sv. Pranciškaus 
lietuvių parapijos patalpose, 
Harbos, Indiana.

Tos dienos programos ir vai
šių šeimininkas Kazimieras Do
markas pakvietė kun. Dr. Petrą 
Celiešių sukalbėti maldą.

Neapsieita ir be atsisveikinimo 
kalbų, kurias pasakė: Tautinės 
Sąjungos East Chicagos skyriaus 
valdybos ir narių vardu pirmi
ninkas Kazimieras Pocius, Šv. 
Pranciškaus lietuvių parapijos 
vardu kelbonas kun. Ignacas Vi- 
churas, Dr. Joonas Paukkštelis 
kiti.

Išvykstantiems Vandai ir An
tanui Mažeikams buvo įteikta 
skyriaus vardu kukli dovanėlė 
- albumas, kurį įteikė pirmi
ninkas Kazimieras Pocius.

Pakenė

DETROIT
Mokslo mėty pradžia

Detroito lituanistinė mo
kykla mokslo metus prade
da rugsėjo 10 d., šeštadienį, 
10 vai. ryto pamaldomis. Vi
sų skyrių, taip pat ir naujį 
mokiniai, renkasi šv. Anta
no parapijos mokyklon prieš 
10 vai. Po pamaldų mokyk
los patalpose vyks mokinių 
registracija.

Visi tėvai, kurie turi mo
kyklinio amžiaus vaikų, 
prašomi juos leisti į šią mo
kyklą, kad pramoktų savo 
gimtosios kalbos.

Bendruomenė primena
Gegužinė — išvažiavimas, 

kurį bendruomenės valdyba 
ruošia, įvyks rugsėjo 18 d., 
sekmadienį, New Liberty 
parke ir kviečia visus de- 
troitiečius atsilankyti ir pa
remti, nes bendruomenės 
svarbiausias pajamų šalti
nis yra gautas pelnas iš pra
mogų ir parengimų.

STUDENTŲ STUDIJŲ DIENOS 
MONTREALYJE

Kanados Lietuvių Studentų Są
jungos Montrealio skyrius š. m. 
rugsėjo mėn. 23, 24 ir 25 die
nomis ruošia studijų dienas Mon
realyje.

Jau dabar kviečiame vi sus sky
rius bei pavienius studentus re
zervuoti tą savaitgalį studentiš
kai iškylai į Montrealį.

KLSS Montrealio 
Skyriaus Valdyba

prie lietuvių vardo populiarini
mo. Alvydas Vasaitis tikrai gali 
pasidžiaugti sunkiai pasiekiamu 
laimėjimu.

Ųlomu pažymėti, kad kitas Chi
cagos lietuvis pianistas - Mani- 
girdas Motekaitis, šį pavasarį 
baigęs De Paul universiteto mu
zikos konservatoriją, pernai ru
denį tame pačiame Chicago Tri
būne festivalio. konkurse buvo 
pasiekęs panašaus laimėjimo. O 
prieš porą metų mūsų tenoras 
Stasys Baras Baranauskas da
lyvavo Chicago Tribūne progra
moje, kaip to konkurso geriau
sias krašto dainininkas.

V. J-nas
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