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JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJA VIRTO 
SOVIETŲ PROPAGANDOS FORUMU. — DAU
GELIS JOS NARIŲ TOKIĄ PADĖTĮ TOLERUO
JA, NES NORI PAŽVEJOTI DRUMSTAME VAN
DENYJE- — DĖDAMIESI ESĄ IRGI REVOLIU
CIONIERIAI JIE PALAIKO SOVIETŲ POLITI
KĄ, STENGDAMIESI KIEK GALIMA DAUGIAU 
IsSlDERĖTI Iš VAKARŲ Už TAI, KAD NEPA

SIDUODA VISIŠKAI KREMLIAUS VALIAI.

- - - - - - - - - -  VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

SOVIETŲ POLITIKA IONGTINĖSE TAUTOSE

Sovietų užsienio reikalų 
ministerio A. Gromyko kal
ba JTO visuotiname susi
rinkime išryškino du sovie
tų siekius šioje organizaci
joje. Iš vienos pusės toji 
organizacija, , sovietų nuo
mone, turi būti pakankamai 
silpna, kad negalėtų kaip 
tvarkos ir taikos faktorius 
įsikišti ten, kur sovietai no
ri chaoso. Iš kitos pusės, 
JT organizacija turi būti 
vis dėlto išlaikyta ... kaip 
forumas sovietų propagan
dai. Tame forume Gromyko 
ir jo talkininkai be paliovos 
kartoja, kad komunistinė 
revoliucija yra kiekvieno 
krašto idealas, o kiekvienas 
pasipriešinimas jai laikyti
nas didžiausio pasmerkimo 
vertu veiksmu. Jei komu
nistai įsigalėjo Kuboje, tai 
gerai. Bet jei kas kalba apie 
šešių milijonų kubiečių iš
vadavimą iš komunistinės 
vergovės, tai jau negerai. 
Toks teigimas vargu ar ką 
nors iš karto įtikins, tačiau 
nuolatinis jo kartojamas 
turi tam tikros įtakos. Jis 
verčia kai kuriuos JT na
rius manyti, kad davimas 
progos Gromyko taip kal
bėti turi vis dėlto šiokios 
tokios naudos — ji sovietus 
išlaiko Jungtinėse Tautose.

Kartu reikia neužmiršti, 
kad daugumas naujų vals
tybių Afrikoje ir Azijoje 
yra valdomos tikros ar ta
riamos socialinės ir ūkinės 
revoliucijos vardu. Vadin-

ŽEMEJE gyvena 3 bilijonai žmonių! Štai skaičius, kuris verčia 
susimąstyti. Vien tik 1950-1960 metų laikotarpyje mūsų planetoje 
gyventojų skaičius padidėjo 500 milijonais.

Žmonija žemėje plečiasi dideliu greičiu, kas metai didėdama po 
45 milijonus... Beveik kas metai atsiranda nauja Italija, Prancūzi
ja ar Vokietija.

Pasak Jungtinių Tautų demografinį metraštį, šis milžiniškas 
žmonių didėjimas žemėje aiškinamas mirtingumo sumažėjimu (18 
iš 1,000) ir gimimų padidėjimu (36 iš 1,000).

ŠIANDIEN žmonės miršta sulaukę ilgesnio gyvenimo amžiaus, 
tuo tarpu gimimų nuošimtis kas metai didėja.

Net ir atsilikusiuose kraštuose gyvybingumas sustiprėjo dėl 
medicininio progreso. Pavyzdžiui, Naujosios Zelandijos vietiniai 
gyventojai maorai plečiasi du kartu greičiau už tame pat krašte 
gyvenančius europiečius. Ir jie plečiasi daug greičiau už bet ku
rią kitą rasę žemėje.

Dar 1830 metais žemėje buvo tik 1 bilijonas žmonių.
1930 metais jau buvo 2 bilijonai. Ir užteko trisdešimties metų, 

nežiūrint pasaulinio karo, kad žmonių skaičius nuo 2 bilijonų iš
augtų iki 3 bilijonų. Pagal JT apskaičiavimus už 40 metų žemėje 
bus 6 bilijonai žmonių...

*
KADANGI žemėje maistui auginti išnaudojama tik 10% plotų ir 

tie patys dar nėra pilnai išdirbami, svarbiausia problema žmo
nių išmaitinimui yra maisto produktų padalinime, o ne jų gamy
boje.

Pasaulyje kas metai sunaikinama arba padedama į sandėlius 
milijonai tonų javų, tuo tarpu yra vietų kur žmonės miršta badu.

Štai kodėl Jungtinių Tautų gen. sekretorius Thant įspėja: 
"Dabartinis pasaulio padalinimas į turtingus ir vargingus kraš

tus yra pavojingesnis už ideologinį pasidalinimą".
Pietų Amerikos, Afrikos ir Azijos valstybės su savo pusalka

niais gyventojais vieną dieną galės sugriauti galingąsias imperi
jas, jei nebus rastas sprendimas, kad visi iki soties turėtų duo
nos...

*

KAUNIETIS, apsilankęs Vilniuj suruoštoj pramonės parodoj, 
grįžęs pasakoja įspūdžius:

-- Vis dėl to buvo įdomu parodą pamatyti, kad sužinojus ką 
turi valstybė ir ko mes neturime. (vg) - Pasakyk, Fidel, ar dėl to mes nuvertėme Batistą?...
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darni save revoliucionie
riais, tų valstybių valdovai 
pasisavino bolševi kinius 
valdymo metodus, kurie pa
deda jiems išsilaikyti val
džioje. Kartu jie žvalgosi 
užsienio pagalbos: iš.sovie
tų kaip savo idėjos brolių, 
iš amerikiečių — tam, kad 
netapus visišku sovietų sa
telitu. Sovietų ištekliai yra 
labai nedideli, už tat ir jų 
pagalba yra gana kukli, ko
kie didesni sumanymai — 
įmonių ar susisiekimo ke
lių statyba — galimi tik su 
amerikiečių pagalba-

Dėl to daugeliui naujų 
JT narių iš Afrikos ir Azi
jos Gromyko kalbos patin
ka. Jie irgi 'revoliucionie
riai’, o kad jie išliktų vis 
dėlto 'nepriklausomais’ nuo 
sovietų revoliucionier i a i s, 
amerikiečiai turi plačiau at
verti savo piniginę. Savai
me aišku, kad ne visi JT 
nariai yra tokie. Tai orga
nizacijai priklauso visa eilė 
kultūringų valstybių, tačiau 
būdamos mažos gali tikėtis 
tik geresnės ateities — jos 
pačios ten dabar neturi di
desnės reikšmės.

Taip susiklojusi padėtis 
neduoda jokios vilties, kad 
Jungtinės Tautos virstų 
rimtu instrumentu tarptau
tinei taikai išlaikyti. Sovie
tai tą organizaciją nori iš
naudoti tik savo propagan
dai. Gromyko JAV delegato 
Adlai Stevensono sugestiją 
JT panaudoti ne tik pro

pagandai, bet ir tam tikrai 
ramiai diplomatinei veiklai, 
paprasčiausiai atmetė.

Kas toliau? Viena aišku, 
kad be didesnės JAV ini
ciatyvos Jungtinės Tautos 
nepasikeis, žinoma, tokia 
iniciatyva gali priversti 
prie visiško organizacijos 
suskilimo, bet kam gi rei
kalinga tarptautinė organi
zacija, jei visas jos darbas 
tėra pasitarnauti sovietų 
propagandai ?, Kas būtų, jei 
ir JAV į Jungtines Tautas 
pradėtų taip žiūrėti kaip so
vietai ir ją tik išnaudoti sa
vo naudai? Tada, JT grei
čiausiai nustotų veikusios, 
o tai galėtų laisvajam pa
sauliui išeiti tik į naudą, 
nes tautos, kurios asmens 
laisvę vertina daugiau už 
abejotinos vertės revoliuci
ją, būtų priverstos glau
džiau bendrauti, o jos susi
jungusios be abejo sudary
tų daug didesnę galybę už 
sovietų imperiją. Tada ir 
visi Azijos - Afrikos naujų 
valstybių revoliucionier i a i 
negalėtų Vakarų šantažuo
ti, kaip kad jie dabar daro. 
Iniciatyva tokiai eigai gali 
išeiti tik iš Washingtono.

Chameleonas dar kartą 
keičia

Bolševikų ”čeka” — po
litinio teroro policinė įstai
ga kaitaliojo savo vardą ne
suskaitomą kartų daugybę. 
Lietuvoj ta įstaiga savo 
siautėjimą pradėjo besiva
dindama NKVD, o tai reiš
kė Vidaus reikalų komisa
riatas. Paskui pasidarė 
MVD — Vidaus reikalų mi
nisterija. Dabar jau kuris 
laikas tikrieji čekistai iš tos 
ministerijos išsiskyrė . į 
KGB — Valstybės saugumo 
komitetą, ir vidaus reikalų 
ministerijoj liko tik mažiau 
slapti čekistų talkininkai — 

, milicija (viešoji policija) is 
kitų laikų administratoriai- 
Vardas tebebuvo MVD. Da
bar ir tą vardą panaikino, 
pakeitė į MOP, lietuviškai 
VTM — Viešosios tvarkos 
ministerija. Viršininku Lie
tuvoj paliktas tas pats Al
fonsas Gailevičius, ligi šiol 
vadintas vidaus reikalų mi- 
nisteriu, jau 1940-41 metais 
Lietuvoj buvęs vienas iš 
enkavedistų-čekistų.

NEBOLŠEVIKINĖS MO
KYKLOS VAIRUOTOJAS

”Tiesos” korespondentai

Jadas Leekauakas 
4222 Euclid Str* 
E-Chicago,Ind*

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Tarybos ir skyrių pirmininkų suvažiavimo, įvykusio rugsėjo 29 
ir 30 d. Clevelande, prezidiumas. Sėdi iš kairės: J. Rastenis, J. Česonis, prezidiumo pirmininkas inž. 
E. Bartkus, dr. P. Švarcas ir kalba ALT Sąjungos centro valdybos pirmininkas Vytautas Abraitis.

' V. Pliodžinsko nuotrauka

ALT SĄJUNGOS TARYBOS KONFERENCIJA
APSVARSTĖ AKTUALIUOSIUS KLAUSIMUS

Pirmoji Amerikos Lietu
vių Tautinės Sąjungos Ta
rybos konferencija, įvykusi 
Clevelande rugsėjo 29-30 
dienomis, pasižymėjo dar
bingumu, nagrinėjant aktu
aliuosius Lietuvos laisvės 
bylos ir lietuvių išeivijos 
gyvenimo klausimus, ir gy
vomis diskusijomis, nusi- 
statant organizacinės veik
los gaires ateičiai.

Konferencijoje dalyvavo 
per du trečdalius Tarybos

spalvą
Vilniuje pagarbino buvusį 
s u n k v e žirnių vairuotoją 
(dabar auto inspektorių) 
Kostą Rakauską už tai, kad 
jis per daugiau kaip 25 me
tus vairavimo, pravažinėjęs 
apie milijoną su ketvirčiu 
kilometrų, išlaikė nepažei- 
dęs vairavimo taisyklių ir 
išvengė nelaimių.

K. Rakauskas sunkveži
mius vairuoti pradėjo 1935 
metais, Alytuje: buvo Aly
taus terpentino-kanifolijos 
fabriko šoferis. Tekę iš viso 
10 kartų susidurti, bet vi
sais atvejais be nelaimingų 
pasekmių, nes visada laikę
sis taisyklių ir niekad ne
vairavęs nutrūktagalviškai. 
Korės pondentai pamiršo 
pridėti, kad tas priešbolše- 
vikinių laikų vairuotojas 
neėmė pavyzdžio iš sovieti
nių vairuotojų, kurių įgu
lai Alytuje atsiradus, Aly
taus apylinkių keliai pasi
darė mirtinai pavojingi: po 
kelių dienų jų mašinų siau
tėjimo, jau buvo užmuštas 
Alytaus gyventojas Migli
nas, pasipylė nelaimės po 
nelaimių. (LNA) 

narių ir daugiau nei pusė 
skyrių pirmininkų, atvyku
sių net iš tolimųjų miestų, 
kaip St. Louis, Boston ir 
kt. Keletas besiruošusių da
lyvauti negalėjo atvykti dėl 
susirgimų.

Konferencijos tikslas
Konferenciją atidarė Cle

velando skyriaus pirm. K. 
S. Karpius, pasveikindamas 
susirinkusiuosius ir palin
kėdamas darbingumo-

Prezidiuman buvo išrink
ti: pirmininkais — Eug. 
Bartkus (Chicago), J. če
sonis (Philadelphia) ir dr. 
P. Švarcas (St. Louis). Se
kretorius — Jonas Raste
nis (Cleveland).

Centro valdybos pirm. V. 
Abraitis įžanginiame žody
je nurodė, kad sąjungos 
veikla bazuojasi skyrių 
veikla, ir' esą malonu kon
statuoti, kad kai kurie, ypač 
jaunieji, skyriai rodo dide
lės veiklos žymių. Pačiai 
sąjungos veiklai esant pla
čiai išsišakojusiai, kartais 
iškylą skirtingų pažiūrų į 
kai kuriuos klausinius, at
sirandą įvairių idėjų, ku
rios dėl didelių atstumų ne 
taip lengvai įmanomos išsi
aiškinti, suderinti. Ir pačiai 
valdybai esą naudinga ar
timiau pajusti skyrių nuo
taikas, kas ir skatino su
kviesti
Centro valdybai ypač rūpė
ję patirti skyrių nuotaikas 
ALTo, Lietuvos Nepriklau
somybės Talkos bei Liet. 
Nepr. Fondo klausimais, o 
svarbiausia — paplanuoti 
ateities veiklos gaires.

šią konferenciją.

ALTo krizė
ALTo klausimais prane

šimą, vietoj negalėjusio dėl 
ligos atvykti dr. B. Nemic- 
ko, padarė T- Blinstrubas.

Iš jo pranešimo paaiškė
jo, kad po paskutiniojo 
ALTo suvažiavimo, išrinkus 
naują vykdomąjį organą, 
susidarė keista būklė, dėl 
kai kurių grupių užsispyri
mo negalint pasiskirstyti 
pareigomis. Ta būklė nusi
tęsė jau gana ilgą laiką, ne
leisdama tęsti pozityvų dar
bą. Jei nebus rasta išeitis, 
gal reikės šaukti naują su
važiavimą. Svarstomas nau
jų bendrinių grupių įsilei
dimo klausimas, kuris gal

(Nukelta į 3 psl.)

ŽINIOS IŠ VISO
PASAULIO

* KARIUOMENEI IR FEDERA
LINĖS VALDŽIOS MARŠALAMS 
ĮSIKIŠUS, negras James H. Me- 
redith buvo Įregistruotas Missi- 
ssippi Universitete, Oxforde.

Jo užsiregistravimas sukėlė 
riaušes, kurios kainavo 2 gyvy
bes ir šimtus sužeistų.

* DR. FRED C. SCHWARZ, 
vadovaująs antikomunistiniam 
judėjimui, atidarydamas 5 dieną 
antikomunistinę mokyklą Cleve
lande, pradėjo nuo paaiškinimu 
apie komunistinę filosofiją. 
"Marksizmo teorija, kuria eko
nominė jėga veikia į žmogaus jaus ■ 
mus, veikia ir mūsą užsieniųpo- 
litiką", pareiškė dr. F. C. 
Schwarz.

* JAV IR 19 P. AMERIKOS 
VALSTYBIŲ atstovai svarsto ga
limybes kovai su Kubos karine plė 
tote ir subversijos pavojaus.

Ą "ŽEMĖS ŪKIO IR PRAMO
NĖS PRODUKCUA dar nepajė
gia patenkinti krašto plėtotės ir 
žmonių reikalavimų" prisipažino 
Raud. Kinijos laikraštis Peipingo 
Liaudis.

* ANGLUOS UŽSIENIŲ REI
KALŲ MINISTERIS EARL OF 
HOME pareiškė, kad komunizmas 
keičiasi, todėl esą svarbu suras
ti naujų priėjimų, kad Sovietus 
palenkus koegzistencijai.

* SOV. SĄJUNGA YRA NUTA
RUSI PAGERINTI SANTYKIUS su 
Jugoslavija, neatsižvelgiant ką 
apie tai galvoja Peipingas. Jugos
lavija reikalinga Rytų ekonominio 
bloko sustiprinimui.

* KOMUNISTINIU PARTIJŲ PO
PULIARUMAS VAK. EUROPOJE 
yra kritęs iki žemiausio laipsnio 
nuo karo pabaigos.

* VAK. BERLYNIEČIO IŠSI
REIŠKIMAS: Kai raudonieji žen
gia pirmyn, kad užslėpus savo 
silpnumą, amerikonai traukiasi 
žinodami savo pajėgumą...

* SUKILIMAS IR Jį SEKUSIOS 
ŽUDYNĖS JEMENE buvo iššauk
tos Naserio. Jemeno Armija var
toja Sov. Sąjungos ir Raud. Kini
jos ginklus.
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PASAULINĖJE PARODOJE SEATTLE MIESTE
Penkta diena lyja. Atvažiavau 

"kaliforniškais", tinklėtais, ba
tais. Galėsiu braidyti. Tuoj sau
lė leisis. O gal pailsėti po ne
miegotos nakties traukinyje?

Prieš keturius mėnesius re
zervuotas viešbutis toli. Švarus, 
tykus, modernus. Ištisas butas, 
su virtuve, šaldytuvu, keturiomis 
miegamomis vietomis, šildy
mais, šaldymais, plačiaskver- 
niais kilimais, telefonu.

Pasidėję daiktus vykstame pa
rodom Lietingoje dienoje bus ma
žesnės eilės, ar iš vis jų nebus. 
Pasakota,įdomesnes vietas, pavi- 
lijonus lankant reikia valando
mis stovėti eilėse.

Parodos vartai. Judėjimas ne
mažas, kad ir per lietų. Pašėli
mas: eilės tebesidriekia! Kas 
čia bus čia, kas čia bus čia?

PIRMAS ĮSPŪDIS

ALGo GUSTAITIS

uostų, bankų, filmų kompanijų, 
baldų, aeronautikos, architek
tūros atstovų, chemijos pramo
nės ir kt.

Turint noro, nestokojant laiko 
būtų galima atkarpų atkarpas pri
rašyti. Tačiau vietoj šimtais nuo
traukų iliustruotos knygos bandy
siu viską sutraukti į vieną raši
nį.

Parodoj lankiausi keletą kar
tų. Daugumą mačiau. Kai kur tik 
dirstelėjau, kitur atidžiai kiek
vieną daiktą išžiūrėjau: kiek kas 
vertas dėmesio.

KEISTENYBES, ĮVAIRENYBES
"Auksinis" doleris pardavinė

jamas po dolerį. Padarytas iš 
bronzos. Visoje Washington vals-

linio cento čia pat išspaudžia me 
dalikėlį. Popierinį dolerį maši
na iškeičia metaliniais pinigais.

Namo aukščio tortas, 23 pėdų.. 
Sveria 25.000 svarų. Jį gaminant 
sunaudota: 7.000 svarų razinkų, 
1.500 tuzinų kiaušinių, 10.500 sva
rų, miltų, 4.000 svarų cukraus ir 
daug kitko. Valgiau, Skanus. Pui
kiai išgražintas.

Pasaulinės parodos pasidi
džiavimas, iš tolo matomas, dau
gybėje garsinimų atmušamas yra 
vadinama "Erdvių adata" (Space 
needle). Pastatas įdomus, akiai 
patrauklus, gerai architektū
riniai išvystytas. 600 pėdų aukš
čio. Jo statybon įdėta 56.000 to
nų plieno. Greitu keltuvu užveža 
viršun. Gražu, ypač naktį, kai pa
roda, miestas šviesomis spinksi, 
kai matai uoste šviečiančius lai
vus, šešėlius vandenyje. Ta-

Pasaulinėj parodoj Seattle buvo didelė spūstis, kaip kermošiuje...
Alg. Gustaičio nuotrauka

Trūksta didybės. Daug smulk
menų. Gausybė pigių būdelių 
nikeliams, suvenirams, užkan- 
džiams. Nemaža turgiško zirza- 
lyniškumo.

Bet palaukit. Štai, pagal paro
dos žemėlapuką bandysime per 
eiti. Bent daugumą pastatų. Jų 
kelios dešimtys. Svarbesnieji: 
JAV-ių Mokslo, Ateities Pasau
lio, Maisto, Telefono, Automati
nių Skaičiavimo Mašinų, Pramo
nės, Elektros, Miško Pramonės, 
Alyvos, Meno, Madų, Vidaus De
koravimo, Ford ir kt. Sporto sta
dionas. Pramogų gatvė, Operos 
namas, "Space Needle" (Erdvės 
adata), Monorail (vieno bėgio trau
kiniai), Aliaskos, Havajų ir kito
kie.

Užsienio valstybių pavilijonai 
ar atstovavimai: Afrikos tautos 
(per daug iškilmingas užvardi- 
nimas), Belgija, Vokietija, Pran
cūzija, Italija, Luksemburgas, 
Olandija, Vakarinis Berlynas, 
Brazilija, Kanada, Danija, Didžio
ji Britanija, Indija, Ivory Coast, 
Japonija, Korėja, Meksika, Peru, 
Filipinai, Kinijos Respublika, San 
Marino, Švedija, Tailandas, 
Jungtinė Arabų Respublika, Ju
goslavija.

Kiekviena jų apgaubusi eilę 
ar ištisas eiles atskirų skyrių, 
dalių. Sakysime Amerikos Bib
liotekų Draugija atstovauja en
ciklopedijas, biznio mašinas, ra
diją, mikrofilmus ir dar keletą 
kitų. Miškų pramonės pavilijone 
dalyvauja 27 kompanijos sumand- 
riausiais dalykais. Yra atskirų 
lėktuvų kompanijų, universitetų,

Vienbėgis traukinys ir tolumoj matoma "Space Needle" parodos 
atrakcija.

tijoje jį ima už dolerį. Vienas įdo
miausių parodos suvenirų.

Milijonas dolerių, sidabrinių, 
supiltų kalnelin. Tikri. Galite 
pirkti (už 10 centų) netikrą mili
jono dolerių banknotą. Iš meta-

čiau... pasikalbėkite su Jungti
nės Respublikos pa vili jono tar
nautojais: šis, Seattle, Wash. pa
saulinės parodos Space Needle 
bokštas yra kopija-plagijatas ori
ginalaus Erdvių Bokšto pastato 
Kaire, Egipte, turinčio 618 pėdų

the happy family
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aukščio, puikų restoraną viršu
je. Arabai jį statė 6 metus, turi 
12 milijonų mozaikų ir esąs tik
ras šedevras. Arabai pasipikti
nę šiuo neleistinu jų puikaus pa
stato nusiplagijavimu. Arabai dar 
pridės, kad ar tik prie šio neš
varaus biznio nebus pagrindinius 
nagus prikišę jų tautos didieji 
priešai. Dabar amerikiečiai ši
tąjį išgarsins visame pasaulyje, 
paskui jiems reiks aiškintis, kas 
ką nuplagijavo.

Japonijos paviljone stebite 
nuostabiai puikias arbatos paruo - 
Šimo apeigas, turinčias 90 at- 
skirų judėsiu; gėlių vazės puo
šimą. Tikrų perlų gaudymas ne
riant po vandeniu. Čia pat galite 
kriauklę su perlu pirkti už 1 dol. 
25 et., nors ten perlas kainuos 
kur kas daugiau. Puikūs japonų 
šventovių maži modeliai.

Ant' vieno parodos stogo nuo
lat kyla, leidžiasi malūnsparniai.

Balandis mokomas "užsidirb
ti" lesalą: turi snapu įkalenti į 
vienodos spalvos stiklus: tada 
iškrenta keli grūdai. Maisto įta
ka gyvūnams: nutukintos, liesos, 
normalios pelės, jų elgsena.

Yra įdomių pastatų-pa vili jonų, 
kaip JAV-ių Mokslo pa vili jonas. 
Ateities pasaulio, keletas mažes
nių. Fontanas.

Iš mažų valstybių gražiausiai 
pasirodo Danija ir Filipinai. Da
nija, tūkstančio metų karalija su 
keturiais ir puse milijonais gy
ventojų, dabar garsi ne tik pui
kiais maisto produktais, dideliu 
laivynu, bet paskutiniaisiais me
tais pagarsėjo įvairiais pramo
nės, baldų,, kitokiais gaminiais. 
Per paskutinius dešimt metų Da
nijos gamyba pakelta 80% ir eks
portas 250%, pasiekiantis visą 
pasaulį. Būdingas įrodymas, kad 
ir karalystės pavyzdingai tvarko
si, kur kas, kur kas pralenkda
mos ant popieriaus penkmečius 
nustatinėjančias valstybes. Visas 
Danijos pavilijonas tviskėjo sko
niu, nuovoka, kultūringumu.

Stebino Filipinų pavilijonas, 
tiek išvaizda, tiek vidaus pa
trauklumu. Pasigėrėtinai sujung
tas senasis menas, naujoji tech
nika. Negi jie patys vieni taip 
gražiai įsirengė? Bet kas talkino? 
Filipinų pavilijonas, eksponatai 
kur kas meniškiau, gražiau pri
statyti už daug kainavusius JAV- 
ių pasirodymus.

Komunistinius kraštus atsto
vauja viena Jugoslavija. Pavili
jonas - senutės išvaizdos medi
nė troba. Išsiskiria savo... ne- 
patrauklumu (iš lauko pusės). La
bai pigūs baldai, namų apyvokos 
daiktai, galimi užsisakyti.

Visų prasčiausiai atstovavosi 
Ekvadoras. Lietuviškos pradžios 
mokyklos pasigamina ir ištato 
gražesnių dirbinių, kūrybos, nei 
čia Ekvadoro valstybė.

Suminėti ir nesuminėti tėra šių 
laikų gaminiai, parodymai. Jie 
netinka rengėjų duotai prakilniai 
temai: XXI amžius.

KAS BUS XXI AMŽIUJE?

Nagi, nežinome! Raketos ap
link pasaulį jau laksto. (Vienos 
parodomas modelis). Jų sekimo 
būdai žemėje vyksta dabar. (Pa
rodoma ekranuose). Vėžio su li
ga nesėkmingi kovos būdai pla
čiai išstatyti... XXI a. pavilijone. 
Ten iš visų šonų daužo rūkančius 
tiesiai, be lankstymosi įrodydami 
rūkymo kenksmingumą, rūkymą 
kaip viena pagrindinių vėžio su
kėlėjų. Juokas: iš kelių iškamšų 
dvi pavogtos: viščiuko ir gyvulė
lio... Taip, bet ką tas turi bendro 
su būsimu šimtmečiu?

Rytojaus pasaulis -(World of 
tomorrow). Stikliniu gauburu- 
keltuvu, mirksint spalvotoms 
šviesukėms, "padangių" rūbais 
aptrauktas vaikinas, kraipyda
mas balsą ir jau taip prigimtai 
iškraipytą veidą, "laimingai", 
"paslaptingai" pasakoja apie ap
leidžiamą pasaulį, atvykimą į ki
tą, būsimą, pasaulį. "Fantazija" 
kelia pigų šypsnį. Kiek įdomiau 
"pagrindiniame" ateities šimtme
tyje: miestai apgaubti lyg stiklu, 
lyg plastika; butuose šviesos kei
čiamos; temperatūra nustatoma 
visam miestui, telefonai be vielų, 
matai kalbantį; į darbą skraido
ma malūnsparniais, (seno tipo, 
traukiamas viela virš galvų...), 
didysis dėmesys jaunimui (ar 'ka
da kitaip buvo?); šviesos užside

ga automatiškai; vaizdai ke
turkampiuose. Dykumos žaliuoja, 
pilnos vešių augalų, miestai su
jungti lyg stikliniais tuneliais; 
daug apskritimų. Trumpos darbo 
valandos.

Kitur: labai greit rašančios ma
šinos, vadinamos computer. Per 
4 sekundes prirašo pilno platumo 
ilgumo lapą. Kitos duoda atsa
kymus į klausimus. Tema parink
ta keliasdešimt valstybių (gaila, 
Lietuvos nebuvo). Pasirenki ke
letą norimų, parašai savo pavar
dę, adresą. Įdedi komputerin. Per 
stiklus matai: tarsi didelės kata
logų kortelės krenta, krenta ir 
po kelių dešimčių sekundžių gau
ni pilną atsakymų lapą: pagrindi
nės žinio apie prašytas valstybes, 
keletas autorių - šaltinių pla
tesnėms žinioms susirasti, prie
dui klausėjo vardas,pavardė,ad
resas (jei buvai davęs).

DIDELIS DĖMESYS FILMUI
Vienas įspūdingiausių, efek

tingiausių tos parodos striginių 
žiūrovui - filmai. įvairūs. Ame
rikiečiai savo mokslo pavilijone 
vos didžiulėn salėn suėjusius 
žiūrovus (visad eilės lauke sto
vi) susodina ant kiliminių grindų, 
naudodamiesi 32 filmus rodomais 
aparatais leidžia gerai, įdomiai 
paruoštus spalvuotus, garsinius 
filmus, iš kart keturiose, ar dau
giau, skirtingose aukštumose. 
Vaizdai lėkte lekia, juos visus 
nesuspėji sekti. įdomu. Stebi įsi
tempęs.

Puikus Prancūzijos filmas, 4 
min. 30 sekundžių. Jis- Prancū
zijos parodos pagrindas. Tema: 
šių laikų skubėjimas žmoniją ve
da pražūtim Žmogau, judėk lė
čiau, mažiau skubėk! Įdomiai pa
ruoštas.

Net toks Vakarų Berlynas, tu
rintis gražų skyrių, be perstoji- 
mo leidžia puikius spavotus fil
mus apie Vakarų Berlyną: mu
ziejai, pramogos, paminklai, kul
tūrinė veikla, kitkas. Visad pilna 
žiūrovų.

O mes, broliai, sesės lietuviai? 
Ką parodysime savo Tautą atsto
vaujančiose parodose, nuolatos 
vykstančiose JAV-se, kitur? Te
atro vaidinimų parodon neduosi
me. Tautinių šokių ansamblių ne" 
rodysime. Lietuviškų operų ne
statysime. Meno parodų nemo
sime. Lietuvos kultūrinių laimė
jimų pilnai neišstatysime. Lie
tuvos grožio nuotraukomis, au
diniais, paveikslais neatvaizduo
sime.

Ką darome lietuviškam filmui 
talkinti? Filmas yra ištisos me
ninių sričių aukštoji jungtis: ra
šytojų menas, režiserių menas, 
dailininkų menas, kompozitorių 
meniškieji kūriniai, vaidybos 
menas, šviesų menas, ištisa ei
lė kitų meniškų dalykų įjungia
ma į filmą. Šiuo laiku filmas yra 
aukščiausias kultūrinės apraiš
kos junginys.

Ir negaliu iškęsti: o ką gi 
mūsų vadinamo Kultūros Kongre
so rengėjai pasakys apie filmą? 
Nagi - nei mū, nei be! Lietuviš

ko filmo reikalus net neįtraukė

DIRVA
— THE FIELD —

Established in 1915 
6907 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio 
HEnderson 1-6344

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

P r e n u m erata metams: 
$10.00. Laikraštis išeina tris 
kartus savaitėje: pirmadie
niais, trečiadieniais ir penk
tadieniais, išskyrus šventes.

Redaguoja: Jonas Čiuber
kis, Vytautas Gedgaudas ir 
Jonas P. Palukaitis.

Redakcinę kolegiją sudaro: 
P. Bastys, E. čekienė, A. Lai- 
kūnas, R. Mieželis, V. Raste
nis ir St. Santvaras.

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE APLANKYKITE
MIDWEST MAISTO IR LIKERIŲ 

KRAUTUVEC-
2515 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-1731
Savininkai: J.Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIQIAl! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
German Brandy................
Kron-Brannvin Aąuavit. .. 
Dujardin German Brandy 
Old American Wiskey Fulil

parama
Chianti Import. Wine 
Bordeaux French Wine 
Zeller Schwarze Katz 
Ambasador Vermouth

i vadinamą Kultūros Kongresą! 
Be filminės tematikos gvildeni
mų Kultūros Kongresas tebus 
tarsi žilabarzdžių matematikos 
profesorių suvažiavimas, kur 
vieni kitų daugybos lentelės klau
sinėtų.

UŽBAIGAI
1962 metų pasaulinė Seattle, 

Wash., paroda verta pamatyti, 
nors jos rengėjai nei iš tolo ne
įvykdė temos. Tarsi jie nežinotų 
ko siekė. Neturėjo sistemos, ne
išlaikė deramo lygmens. Darė, 
bet nepadarė.

Parodon įėjimas du doleriu. 
Kasdien tarp 50.000 iki 80.000 
žmonių. Lankymosi metu (rug
piūčio pirmoje pusėje) jau turėjo 
apie šešius milijonus įėjusių,

XXI a. pasaulinė paroda Seattle

Wash. vyksta 1962 metais nuo ba
landžio 21 d. iki spalio 21 d. (21 die 
na parinkta simbolizavimui XXI 
amžiaus).

— -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - I
CHICAGOS PARENGIMŲ

— KALENDORIUS —
SPALIO 6 D. Lituanikos skautų 

tunto vakaras ruošiamas Tėvų 
Komiteto Balio Pakšto salėje.

SPALIŲ 6 d. Lietuvoš Vyčių 
choro šokių vakaras Vyčių salė
je.

SPALIŲ 7 d. Lietuvių Namų Sa
vininkų Cicero Pagerinimo Poli
tikos klubo susirinkimas Liuosy- 
bės svetainėje 3 vai. p.p.

SPALIO 13-21 D. Jaunųjų daili
ninkų meno kūrinių paroda, Čiur
lionio Galerijoje, Jaunimo Na
muose.

SPALIO 13 D. Lietuvos Gailes
tingų Seserų Sąjungos Balius 
Western Ballroom salėje.

SPALIO 14 Šv. Pranciškaus Vie
nuolyno Seselių Rėmėjų seimas 
šv. Jurgio parapijos salėje.

SPALIO 20 Ateitininkų Sendrau 
gių skyriaus rudens vakaras Jau
nimo Centre.

SPALIO 14 d. 3 vai. po pietų 
Jaunimo Centre, Marąuette Park. 
Lituanistinė mokykla vaidina D. 
Augienės 3 veiksmų scenos vaiz
delį "Žvaigždę"..

SPALIO 21 Lietuvių Montessori 
Draugijos Tradicinė Madų pa
roda. Jaunimo Centre 3:30 vai. 
p.p. Pajamos skiriamos Montes
sori Vaikų Namų įrengimui.

SPALIŲ 21 d. Šv. Kazimiero Se
serų Rėmėjų bunco parengimas 
Marijos Aukšt. Mokyklos svetai
nėje 2:30 vai. p.p.

SPALIO 27 Scenos Darbuotojų 
Sąjungos balius Western Ball
room salėje.

SPALIO 27 D. ALT S-gos 
Chicagos skyriaus tradicinis 
rudens balius su menine pro
grama.

SPALIO 28 Ateitininkų Kris
taus Karaliaus minėjimas Jauni
mo Centre.

LAPKRIČIO 3 D. LDK BIRU
TĖS D-jos Chicagos centrinio 
skyriaus tradicinis koncertas - 
balius.

LAPKRIČIO 4 Tėvų Marijonų 
Bendradarbių Chicagos apskri
ties metinė vakarienė Šarkos res 
to ra ne.

GRUODŽIO 8 Dramos teatro 
"Atžalynas" statomo Birutės Pu- 
kelevičiūtės vaidinimo vaikams 
"Aukso Žąsis" premjera Jauni
mo Centre.

LAPKRIČIO 10 D. BALFo Chi
cagos apskrities rudeninis kon
certas-banketas Jaunimo Centre.

GRUODŽIO 9 D. Sol. M. Krip- 
kauskienės rečitalis Jaunimo 
Centre.

GRUODŽIO 31 Santaros-Švie
sos ruošiamas tradicinis Naujų 
Metų sutikimas Chicago Music 
Hali patalpose 9 vai. vak.

SAUSIO 5 Scenos Darbuotojų 
Sąjungos statoma Dario Nicode- 
mi komedija "Gatvės vaikas" Jau 
nimo Centre.
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ALT SĄJUNGOS KONFERENCIJA
Kas žmogus — tai nuomonė. Du žmonės jau reika

lingi tolerancijos. Organizacija bei jos vadovybė siekią 
organizacijos narių bendros nuomonės, kuri gali būti at
siekiama, nustatant aiškius tikslus ir konkrečius uždavi
nius.

ALT S-gos Tarybos ir skyrių pirmininkų konferenci
ja Clevelande įrodė, kad tokios konferencijos yra nau
dingos ir net būtinos, kad Sąjungos vadovybė galėtų pa
tirti įvairiais klausimais savo narių nuomones, jų skir
tingumus išlyginti pasikeitus faktais, kurie tik vieni le- 
mih nuomonei susidaryti.

ALT Sąjungos vadovybė turėjo visą eilę klausimų, 
į kuriuos ji gavo atsakymus. Tų klausimų ji nesprendė 
pati; kol nesusidarė sau vaizdo iš diskusijų, pasisakymų 
ir priimtų rezoliucijų- Tai yra gyvos, judrios ir veiklios 
organizacijos dvasia. Joje kyla diskusija, kartais ta dis
kusija išauga iki atkaklaus nuomonės ginimo, bet laimi 
daugumos ir nuosaikios dvasios sprendimas. Toje dvasioje 
vadovaujantieji įgyja paspirties, įkvėpimo ir ryžto skir
tiems uždaviniams įgyvendinti.-

0 tų uždavinių yra daug. Jie liečia pačios organiza
cijos atstovavimą, jie liečia klausimus, bendrus visiems 
lietuviams, bendrus kovoje už Lietuvos laisvę ir priemo
nes bei metodus tam tikslui atsiekti. Tai vis klausimai, 
reikalingi pozityvių nuomonių, reikalingi faktų, reikalingi 
diskusijos.

Ar tai bus ALT ar Bendruomenės organizacija, ar 
tai bus Vilties Draugija, ar LNT, ar tai bus visiems ben
dras kovos būdų.už Lietuvos laisvę apsprendimas, ar tai 
bus organizacijos vidaus veiklos klausimai — visur su
rasta bendroji nuomonė, visur surasta vietos sveikoms 
idėjoms, pozityviems sprendimams.

Iš vėliau skelbsimų rezoliucijų daugeliui paaiškės ne 
sensacijų iešką sprendimai, bet gyvenimiški, realūs pa
dėties svarstymai. Nes konferencija šaukiama ne rezo
liucijoms priimti, bet jas panaudoti tolimesniam organi
zacijos darbui.

ALT S-ga niekur ir niekada nesiveržė jėga ir nenuo
sekliu užsispyrimu siekti sau pozicijų, maldauti sau pri
pažinimo. Tos Sąjungos nuosaiki ir be pasikarščiavimų 
vedama politika, su dideliu objektyvumu stebimi kitų or
ganizacijų žygiai, savaime užsitarnauja didesnio dėmesio 
ir įvertinimo.

ALT Sąjunga Tarybos ir skyrių pirmininkų konfe
rencijoje įgijo naujos jėgos, naujo pasiryžimo siekti tų 
tikslų, kurie užsibrėžti ne vien tik Sąjungos naudai, bet 
kartu veikia ir spinduliuoja į plačiašakį mūsų visuome
nės gyvenimą. ' ‘ (j. č.)

ALTS konferencija...
(Atkelta iš 1 psl.) 

palengvintų sprendimą, bet 
neįmanoma nieko nutarti, 
nepasiekiant trijų ketvirčių 
balsų daugumos, socialis
tams ir sandariečiams sta
tant ultimatyvinius reikala
vimus. Atskiruose pusiau 
privačiuose pasitarimu o s e 
nagrinėjamos įvairios išei
tys, bet sprendimo tuo tar
pu nesurasta. Gal esama 
naujų persigrupavimų išva
karėse, bet tuo tarpu nieko 
konkretaus apie tai dar ne
gali pasakyti.

Vilties Draugijos 
reikalais pranešimus pada
rė valdybos pirm. dr. VI. 
Ramanauskas, reikalų ve
dėjas ir Dirvos vyr. red. J. 
čiuberkis ir iždininkas A. 
Mackevičius.

Diskusijose buvo nagri
nėti Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos santy
kiai su Vilties Draugija, 
dabartinės valdybos įvyk
dytosios reformos ir jų 
priežastys, paliesta esamo
ji būklė. Paaiškėjo, kad pra
vestoji narių registracija 
davusi ir naujų Vilties 
Draugijos narių. J. J. Ba- 
chunas ragino išlaikyti Dir
vą plataus lietuviškumo pa
grindu-

A. Smetonos monografijos 
leidimo reikalus aptarė cen
tro valdybos vicepirm. A. 
Senikas. Mono g r a f i j o s 
spausdinimo darbai jau Įpu
sėję, knygą tikima paleisti 
rinkon ateinančių metų pra
džioje. Monografijos apim
tis — apie 750 puslapių. 
Prenumeratų rinkimo vajus 
vyksta gerai, tik rinkėjai 
raginami nedelsti su pinigų 
persiuntimu centro valdy
bos iždininkui, nes pinigai 
reikalingi spaudos išlai
doms apmokėti.

Diskusijų metu buvo pa
siūlyta Dirvoje paleisti mo
nografijos ištraukų, kurios 
palengvintų būsimiems pre
numeratoriams tiksliau su
sipažinti su monografijos 
pobūdžiu.

Centro valdybos pirm. V.

Abraitis, perskaitęs nega
lėjusio į konferenciją at
vykti iždininko pranešimą, 
atkreipė dėmesį į kai kurių 
skyrių užvilkinamą atsi
skaitymą su centro valdyba.

Plačius pranešimus apie
LN Talkos ir LN Fondo 

veikimą padarė tų organi
zacijų pirmininkai V. Ras
tenis ir E. čekienė.

LNT veikla koncentruo
jama trim pagrindinėm 
kryptim: 1) stebėti padėtį 
pavergtame krašte; 2) pa
laikyti Lietuvos gyvento
juose laisvės viltį ir 3) iš
naudoti visas progas Lietu
vos laisvės bylai ginti.

LNF veikia per 26 atsto
vybes, telkdamas lėšas 
tiems tikslams ir kitiems 
atskiriems atvejams, susi- 
jusiems su Lietuvos vardo 
kėlimu ir laisvės bylos gy
nimu tarptautinėje plotmė
je.

Diskusijose buvo plačiai 
nagrinėti santykiai su pa
vergtuoju Kraštu ir laisva
jame pasaulyje veikiančiais 
kitais susigrupavimais, sie
kiančiais tų pačių tikslų.

Išsamų referatą apie 
Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos

ateities veiklą
skaitė J. Jurkūnas, patiek
damas projektus politinei, 
kultūrinei ir ideologinei-or- 
ganizacinei veiklai suakty
vinti- Jis siūlė sudaryti ati
tinkamų veiklos sričių pla
navimo komisijas, kurios 
tuos projektus plėstų ir 
konkretizuotų. J. Jurkūno 
referatas buvo pasiūlytas 
vėliau paskelbti Dirvoje.

Atskirų skyrių specifinės 
problemos ir veiklos meto
dai paaiškėjo iš skyrių pir
mininkų pranešimų^

Konferencijos nutarimai 
buvo reziumuoti rezoliucijo
se, kurios bus paskelbtos 
vėliau.

K o n f e rencijos dalyviai 
šeštadienį dalyvavo Dirvos 
vakare, o sekmadienį aplan
kė Lietuvių Kultūrinį Dar
želį.

Pirmojo Dirvos romano konkurso mecenatas Jonas Čėsna iš Omahos, Nebr., įteikia laureatei Alei 
Rūtai tūkstanties dolerių čekį. Nuotraukoje iŠ kairės Vilties Draugijos pirm. dr. V. Ramanauskas, J. 
Kapočius, jury komisijos pirm. St. Santvaras, laureatė Alė Rūta, premijos mecenatas Jonas Čėsna ir 
Dirvos vyr. redaktorius J. Čiuberkis.

PASKIRDAMAS ŠIA PREMIJA TURĖJAU DU
TIKSLUS... Jono Česnos kalba romano premijos įteikimo iškilmėse

MALONŪS CLEVELAN- 
DIEČIAI, DIDŽIAI GER
BIAMAS PONAS DIRVOS 
REDAKTORIAU, PONIA 
LAUREATE ALĖ RŪTA

Prieš trejetą metų kilo 
man mintis: argi nevertėtų 
ir Dirvai pasekti Draugo 
pavyzdžiu — skelbti meti
nius romano konkursus. 
Neskubėjau užbėgti už akių 
už save turtingesniems, ne
gu aš pats esu.

Deja, nesulaukęs iš kitų 
iniciatyvos, praėjusiais me
tais ryžausi pats skirti Dir
vos pirmojo romano kon
kursui premiją. To rezulta
te, kaip žinome, turime net 
dešimt romanų, o iš jų vie
ną geriausią, kurį parašė 
ponia Alė Rūta.

Skirdamas šią premiją 
galvojau, kad mūsų trem
ties metais ar nebus tik ge
riausias ginklas kovoje už 
lietuvybės išlaikymą — lie
tuviška knyga.

Be to, aš turiu progos 
bent dalinai atsilyginti savo 
tautai ką aš esu iš jos ga
vęs.

Paskirdamas šią premiją 
turėjau du tikslus: pirma., 
atlyginti rašytojui nors 
kukliai už jo sunkų darbą 
bekuriant romaną arba, 
kaip vienas yra teisingai 
pasakęs, atlyginti rašyto
jui bent už popierį ir raša
lą. Antra — norėjau ir ti

kiu, kad ši mano pirmoji 
premija nebus kartu ir pa
skutinė. Aš tikiu neabejeto- 
nai, kad Dirvos vyr. redak
torius, p. J. čiuberkis jau 
šiandien mums galės pra
nešti malonią žinią — se
kančių metų antrojo roma
no konkurso mecenato pa
vardę, kuo aš labiausiai bū
čiau patenkintas, nes tai 
buvo mano pagrindinis tiks
las, kad premijų rašytojams 
skyrimas liktų Dirvos tra-

MES ESAM GYVAS TAUTOS 
PROTESTAS

St. Santvarų kalba romano premijos įteikimo Šventėje
Žmogaus gyvenime yra pilna 

paradoksų. Kartais tie paradok
sai juokingi, kartais keisti ir sun
kiai besuprantami, o kartais ab
surdiški.

Natūralia vaga tekančioj buity 
gal tie buvimo pokštai yra natū
ralūs ir neišvengiami reiškiniai. 
Ak, nevisada ir pats žmogus nu
vokia, kodėl jis taip o ne kitaip 
savo veiksmus ir poelgius rikiuo
ja!...

Paradoksų nestinga ir mūsų, 
lietuvių išeivių, visuomeniniuo
se ir kultūriniuose baruose. Pa
likdami nuošaly baigiančią už
gesti mūsų senąją emigrantų kar
tą, atsigrįžkim ir su atsidėjimu 
pažvelkim į save.

Aišku, kaip giedrią dieną, kad 

• Telegraph
• Newspapers

Other news publications 
Public transportation
Public communications
Drugs and medical supplies 
Personai hygiene needs

• Gas
Electricity

Papildymas sumodernintų OhioSekmadienio Būtinybių
1831 Mėlynąjį Įstatymą (Blue Lavv), varžantį patarnavi
mus sekmadieniais minėtoms septynių dienų savaitėje 
būtinybėms ... ir daugiau nieko.

VOTE YES ON ISSUE *1
Ohio Blue Low Constitutional Amendment Committee — Williarr> Hovvlett, Chairman

210 Broadway — Cuyahoga Falls, Ohio

dicine švente.
Aš žinau, kad nė vienas 

nenori ilgų kalbų, todėl ne
manau ilgiau varginti ma
loniuosius svečius, baigda
mas kalbą, kviečiu gerb- 
laureatę p. Alę Rūtą priim
ti, kaip sakiau, šį simbolinį 
atlyginimą už mums duotą 
šiais metais geriausią ro
maną.

Dėkoju Jums, kad neliko
te abejinga Dirvos paskelb
tajam konkursui.

mes nesam tie, kurie svečiose 
šalyse atsidūrė laimės ar nuoty
kių ieškodami. Mes buvome ir 
tebesam gyvas tautos pro
testas, be atodairos šaukiantis 
į kovą už lietuvių tautos ir kultū
ros laisvę.

Šį vakarą, telkdamiesi prie 
mūsų grožinės literatūros prob
lemų, negalime pamiršti, kokią 
didelę ir atsakingą pareigą lemtis 
patikėjo mūsų sąžinėms. Paverg^- 
toj Lietuvoj ši meno kūryba yra 
pajungta partijos tarnybai ir ten
dencingų raštų gamybai. Tik čia, 
laisvame krašte, mes privalom 
ne tik mūsų grožinės literatūros 
meninį lygį išlaikyti, bet ir į di
desnį aukštį tą lygį pakelti. Be
rods, tai turėtų būti mūsų dienų

• Gasoline and oil
• Household fuels
• Radio
• Television
• Fresh roilk and food 

ir naktų rūpestis, bet ar tokia 
skaisti yra tikrovė?

Tie patys žmonės, gyvendami 
nejaukiose kareivinėse ir šaltuo
se barakuose, turėjo gyvą savų 
kultūrinių vertybių alkį - jie gau
siai lankė savus koncertus ir vai
dinimus, vienų metų laikotarpy 
išpirkdavo tūkstančius egzemp
liorių naujai pasirodančių poezi
jos ar dailiosios prozos leidinių. 
Kas gi dabar su mumis atsitiko, 
kad jau per keletą metų neišper- 
kam net 500 egz. tiražo savos 
lietuviškos knygos? Man rodosi, 
tai yra vienas iš pačių gėdingiau
sių paradoksų, kuriuo savo gyve
nimą apkaišė naujieji lietuviai 
ateiviai Amerikoje.

Aš nesu nusistatęs prieš gerą 
pastogę, puikų automobilį ir ško
tiško ar prancūziško gėrimo tau
rę, bet, patikėkit, man baisiai 
gelia širdį, kaip puikioj viloj, 
aistringam šoky aplink auk
so veršį ar škotišką butelį, aš 
tematau tik vieną kitą iš Vokie
tijos atsivežtą knygelę, kai to
kiuose pobūviuose aš girdžiu bur
nojimus, kurie nėra niekas kitas, 
o tik savęs pačių suniekinimas 
ir apšmeižimas.

Amerikos lietuviai dar nie
kad neturėjo tiek talentingų ir 
pajėgių rašytojų, kiek šiandien 
savo tarpe jų turi. Vieną kartą 
visam laikui reikėtų pamiršti se
ną ir gana kvailą legendą, kad 
meno kūrėjai didelius veikalus 
kuria tik vargą vargdami ir kan
čias kentėdami. Vargas ir kančia 
gal yra nemenka paskata kūrybi
niam darbui, bet, kaip vienam ar 
kitam žmogui, dirbančiam vie
nokį ar kitokį darbą, visų pirma 
ir kūrėjui reikalingi didelio lai
ko ištekliai. Jis gali kurti ir ant 
nuogo akmens sėdėdamas, bet ne
turi girdėti į fabriką šaukiančio 
sirenos kauksmo, neturi būti to- 
kis kasdienybės belaisvis, kokis 
jis šiandien yra. Argi ne para
doksas, kad per keliolika metų 
mes nesugebėjom taip susiorga
nizuoti, kad lietuvių rašytojų vei
kalai būtų išperkami, kad, jeigu 
ne širdžių gaisrai, tai nors jų 
kibirkštėlės blykčiotų toje vis 
daugiau apsiniaukiančioj padan
gėj.

Aš gerai žinau, kad Amerikos 
absoliuti dauguma lietuvių rašy
tojų kuria atliekamu laiku, ir su
kuria tokių dalykų, kurie tikrai 
mums gėdos nedaro. Estu tikras, 
jie dar daugiau sukurtų, dar gi
liau ir nuoširdžiau save išsaky
tų, jeigu jų balsai rastų atgarsį 
mūsų, dar juk nemirusių tarpe, 
jeigu jie nebūtų, lyg tie bibliniai 
balsai tyruose...

Gyvenimo dienos teka, kaip ne
sulaikomi upių vandenys. Gyve
nimas kartais susidrumsčia, kaip 
okeano gelmės. Praeis dešimt 
ar kelioliką metų, kokia nors siau. 
binga nelaimė vėl gali trenkti 
skaudžiu smūgiu į mūsų namus ir 
kitas medžiagines gėrybes. Gal 
tada mes paskutinėm jėgom 
graibstysim lietuviškai parašytą 
raštą, bet jau nebebus tų, kurie 
naujais kūriniais galėtų atsira
dusį alkį pasotinti. Neduok, Die
ve, jeigu taip atsitiktų, tai būtų 
pats skaudžiausias mūsų gyveni
mo paradoksas, pats nemaloniau
sias ironijos šypsnys į mūsų vei
dus.

Didžiai gerbiamas p. Čėsna yra 
pirmojo Dirvos romano konkurso 
mecenatas. Ne iš savo milijonų 
jis tą tūkstantinę atskyrė,bet su
krovė ją sunkų darbą dirbdamas. 
Tuo pačiu metu jis nepamiršo, 
kad yra tokių tautinės kultūros 
uždavinių ir vertybių, dėl kurių 
nesunku ir prakaito lašą nuo kak
tos nubraukti, ir naktį nemiego
ti, ir nuo vieno kito prabangos 
dalyko atsisakyti. Gerbiamasis p. 
Čėsna šiuo atveju pats vienas iš
pirko kaltes kelių šimtų tautie
čių, kurie visaip besiteisindami, 
nepaslenka išleisti keliolikos do
lerių per metus nors patiems 
vertingiausiems lietuviu groži
nės literatūros veikalams įsigy
ti. Minimas mecenato žygis yra 
atskiro pobūdžio paradoksas, 
malonus ir širdį šildantis para
doksas.

Dirvos pirmojo romano kon
kurso steigėjas p. Čėsna yra 
gyvas pavyzdys, kuris turėtų mus 
ne tik pažadinti iš snaudulio, bet 
ir pastūmėti į atvirą ir plati 
lenktynių lauką...

Pirmasis Dirvos romano kon
kursas susilaukė dešimties vei
kalų. Iš tų dešimties penki buvo 
tokie darbai, dėl kuriu buvo pa
lankiai pasisakoma ir dar bus rim
tai kalbama. Tokis nuošimtis 
daugiau ar mažiau pasisekusių 
kūrinių akivaizdžiai liudija, kad 
lietuviai rašytojai kuria, kad ro
mano žanre jie daro regimą pa-

(Nukelta i 4 psl.)
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ŽODIS APIE ROMANĄ IR TREMTĮ
Laureatės Alės Rūtos žodis

Mes gyvename svetimose šaly
se ir nenormalioje būsenoj. Be 
savosios žemės ir be savų žmo
nių bei savos kultūrinės aplinkos 
mūsų psichika yra nuolatos 
įtempta tarp norų ir negalios, 
tarp siekimų ir nusivylimų. Gim
tinės vaizdai blėsta, gimtosios 
kalbos vartojimas ribotas ir nuo
latos siaurėja, o nostalgija nė 
vieno išeivio nepalieka. Svajoja
me apie greitą sugrįžimą į Lie
tuvą, b realybė žiauriai mus nuo 
jos tolina. Daugelis esame beveik 
sustabdę laiką, tebegyvendami 
paskutiniais Lietuvos oro įkvėpi
mais, o gyvenimas eina tenai ir 
čia, skirtumas tarp nesikeičian
čių žmonių ir priaugančių didėja.

Šita nenormali tremties būse
na mus daro nervingais, kontro
versiškais, nepastoviais ir nere
aliais net savųjų tarpe. Mes ilgi
mės Tėvynės ir apie ją svajoja
me, o nejučia karštligiškai kuria
mės svetimuose kraštuose, daž
nai net nebeprotingai griebdami 
materialius dalykus ir užmirš
dami dvasinius, amžinuosius mū
sų asmens ir tautos reikalus bei 
kovą už juos. Mes liejame raša
lą, bet ne ašaras, dėl jaunimo asi- 
miliavimosi svetur; mes barsto
me spaudoje tūkstančius žodžių, 
bet sunkiai atidarome pinigines ir 
širdis bei protus, kad jaunimą 
labiau prie savęs ir prie mūsų 
tautos prilaikytume.

Mes lengvu mostu sukritikuo
jame savus menininkus» rašyto
jus ir spaudos leidėjus, nors jų 
darbai yra didele ir svarbia mū
sų tremties prasmės dalimi; nes 
lietuvių tremty kuriama kultūra, 
o ne kraunami kapitalai dar mus 
prilaiko prie tautos kamieno,dar 
neleidžia sunykti ir įgalina su
grįžt kada nors į tautos versmę.

Mes dejuojame, kad nėra tin
kamų skaitinių jaunimui, kad ne
same sava literatūra priaugę pa
saulinės literatūros lygio; šau
kiamės mecenatų, skelbiame

MOKAME MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS

visas taupymo sąs
kaitas.

konkursus. Ir atsigręžę abejoja
me tų konkursų naudingumu, šyp
somės iš besistengiančių roma
nistų ar poetų, nenoromis sutin
kame naujas knygas.

Dirvos romano konkurso laureatė Alė Rūta.

Šiandien baramės, kad mece
natai šykštūs, kad rašytojaiišsi- 
sėmę ir pavargę, kad siaubia nuo
smukis; o rytoj vėl pajuokiame 
konkursų skaitlingumą, rašome

semia mūsų jėgas. Tarytum pils 
tome smėlį iš vieno kranto į ki
tą, užmiršdami ieškoti aukso. 
Tarytum ne tyliųjų kūryba ir su
sikaupusių kultūrinis darbas mus

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

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

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

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
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2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
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tik draugiškas arba naikinančias 
recenzijas, dažnai pro asmenį 
nematydami tikros jo darbo ver
tės.

Tokie kontrastai tremtyje iš-

Dirvos romano konkurso jury komisija. Sėdi iš kairės: Juozas Ka
počius, Faustas Kirša, Antanas Gustaitis. Stovi: Viktoras Vizgirda ir 
Stasys Santvaras. •

išgelbės, o rėksnių barniai, sieks
ninės asmeninės kritikos, ironi
ja ir desperatiškas blaškymasis.

Literatūra gimtąja kalba yra 
viena iš didžiausių tautinių vers
mių, kurios gaivina ir neleidžia 
tremtiniui užtrokšti svetimose 
šalyse. Iš visų žanrų literatūro
je romanas yra lengviausiai pri
einamas ir suprantamas tautie
čių masėms. Bet jis nėra tik mie
go piliulė vakare išvargusiam, 
kad pasilepintų ir saldžiai už
snūstų. Romanas, kaip ir kitų 
formų literatūriniai kūriniai,ga
li būti grožio ar tiesos nešėju, 
gali būti gyvenimo veidrodžiu bei 
rodykle į ateitį. Romano mintys 
ir siužetas gali skaitytojui paro
dyti jį patį; gali jį iš klaidų ar iš 
dvasinio snaudulio pažadinti. Ro
manas nebūtinai yra jaudinančia 
meilės istorija; jis gali būti jau
dinančia ir žadinančia tautiečio 
- tremtinio istorija. Romanas 
gali būti, aplamai, žmogaus is
torija. O pažinti žmogų ir pažin
ti patį save tremtiniui yra labai 
svarbu; pažinti save, lietuvį, sve
timoje aplinkoje, išmatuoti san
tykį išviršinės griūties ir vidinių 
galių, pasvarstyti savus vargus ir 
problemas. Meno kūriny pažinti 
žmogų yra lengviau negu peda
goginiame straipsny.

Save pažinus gal neklestėtų ne
apykantos, kontroversijos ir is
teriką, kurios tiktai stumia mus 
į pakalnę; gal mūsų žingsniai pa
sidarytų tvirtesni, ir sustiprėtų 
valia dirbti, ir padidėtų viltys per 
tautinę kūrybą išsilaikyti, kol po
litinės sąlygos ir politiniai veiks - 
niai padės mums grįžti į savą 
kraštą.

Užtai tegu klesti Draugo lite
ratūriniai konkursai, tegu klesti 
ir būna kasmet tęsiami Dirvos 
romano konkursai, kaip tegu bu
joję ir kitų žanrų bei kitų menų, 
ypatingai jaunimui, įvairios ska
tinančios ir ugdančios varžybos. 
Jei dailininkai, muzikai ir kiti 
lengviau gali būti įvertinami ki
tataučių, tai mūsų literatūros kū
rėjus palaikyti ir jiems tobulėti 
padėt gali tik savieji.

MES ESAM GYVAS TAUTOS 
PROTESTAS

(Atkelta iš 3 psl.) 
žangą ir kūrybinės dvasios ne
praranda. Šia proga aš visa šir
dim dėkoju visiems kolegoms, 
kurie Dirvos romano konkurse 
dalyvavo. Šios dienos pralaimėji
mas tegul neapkartina jų širdžių, 
nesgi nėra konkurso, kurio daly
vių tarpe nebūtų tokių, kurie lau
rų vainiko šį kartą nepasiekė. Bū
tų itin džiugus reiškinys, kad ki
tuose Dirvos konkursuose daly
vautų dar daugiau lietuvių rašy
tojų, kurių ne vieno šį kartą ga
lėjom pasigesti.

Jury komisijos nariai, per sa
vaitę privalėję perskaityti du ne
menkos apimties romanus, į at
sakingą darbą buvo įsijungę visu 
atsidėjimu ir rūpestingumu. Po
etams Faustui Kiršai ir An
tanui Gustaiči ui, Liet. En
ciklopedijos leidėjui Juozui Ka
počiui. ir dail. Viktorui Viz
girdai tariu viešą ir nuoširdų 
dėkui už talką. Dėkui jiems už 
malonią bendradarbiavimo nuo
taiką, dėkui už pastangas visu 
vidiniu atsakingumu pažvelgti į 
kiekvieną atsiųstą veikalą, dėkui 
ir už tą vieningą sprendimą, ku
ris nėra per dažna apraiška Ju
ry komisijų darbuose.

Pirmojo Dirvos romano kon
kurso laureatė yra mano giliai 
gerbiama ir miela kolegė Alė 
Rūta. Jury komisijos vardu aš 
ją nuoširdžiausiai sveikinu ir 
linkiu, kad ilgus metus nepalūž
tų jos kūrybingos dvasios spar
nai. Vienbalsiai premijuoto kūri
nio Kelias į kairę suglaustą apta
rimą duoda Jury komisijos aktas. 
Šio garbingo susirinkimo dalyviai 
netrukus pradės premijuotą vei
kalą skaityti Dirvos skiltyse ir, 
esu tikras, daugumas jų gėrėsis 
ir džiaugsis nauju mūsų grožinės 
literatūros žingsniu į menines 
aukštumas.

Rašytojai Alei Rūtai Bostone 
jau yra paskirta antra premija.

REMKIME 
LITUANUS

MIELI TAUTIEČIAI,
Šiais Maironio metais 

spalio mėnesį lietuvių aka
deminis jaunimas rengia 
LITUANUS žurnalo pinigi
nį vajų.

šio vajaus pasisekimas ir 
tolimesnė LITUANUS žur
nalo padėtis pareis tik nuo 
mūsų tautiečių šio reikalo 
supratimo ir dosnumo. To
dėl prieš prasidedant vajui, 
Centrinis Vajaus Komite
tas, Rochesteryje, kreipia
mės į visus lietuvius su 
nuoširdžiu prašymu — kad 
visi teigiamai įvertintų mū
sų studentijos pastangas ir 
visomis išgalėmis prisidėtų 
prie vajaus pasisekimo.

Tik su Jūsų aukomis LI
TUANUS galės išsilaikyti. 
Nėra užtenkamai prenume
ratų, kad vien su jais LI
TUANUS galėtų būti lei
džiamas.

Visi lietuviai norime pri
sidėti prie mūsų Tėvynės 
laisvinimo darbo; jau bus 
tuoj aštunti metai kaip LI
TUANUS šį darbą atlieka.

T o 1 imesnis LITUANUS 
leidimas yra Jūsų renkose.

Centrinis Lituanus 
Vajaus Komitetas

Ar nederėtų jai palikti saulę ir 
palmių šlamesį Los Angeles mies 
te ir keltis į ten, kur jos kūry
biniai darbai randa tiek šiltų ir 
jaukių užuovėjų?...

Pirmasis Dirvos romano kon
kursas laikytinas puikiai pasise
kusiu. Drįstu skatinti Dirvos re
dakciją ir Vilties D-jos valdybą 
įtempti jėgas ir visa padaryti, 
kad p. Čėsna nebūtų pirmas ir 
paskutinis Dirvos romano kon
kurso mecenatas. Gal per daž
na būtų kasmet romano konkur
są skelbti, bet kas antri metai 
jis galėtų virsti tradicija. Ir ra
šytojai, turėdami du metus, gale-
tų ir to atliekamo laiko daugiau 
savo kūriniui skirti.

Novelių premijavimas, kuris 
jau paskelbtas, yra nuoširdžiai 
sveikintinas, tačiau jau šis ro
mano konkursas akivaizdžiai įro
dė, kad didelių epinių veikalų kū
rybos skatinimas duoda tokių vai
sių, kurie ir šiom aptemimo die
nom nuplieskia mūsų veidus ir 
širdis šiltu ir gaiviu pragiedru
liu.

Paraginkit savo 
pažįstamus užsipre

numeruoti DIRVĄ
DIRVA METAMS 

KAINUOJA TIK
1O DOLERIŲ

Vertėj. P. Palukaitis(71)
Michaelis Reinoldas grimzdo į pamišimą — lėtai, bet 

nesulaikomai, ir baisiausia buvo tai, kad jis tiksliai žino
jo, jog eina iš proto. Tačiau nuo'to momento, kada juos 
šiame požeminiame rūsyje prirakino prie kėdžių ir į jų 
kūnus suleido paskutinę injekciją, jam jau nebebuvo ga
lima gintis nuo nesulaikomai išsivystančio pamišimo, ir 
juo labiau jis bandė priešintis, juo labiau jis stengėsi ne
kreipti dėmesio į simptomus — juo aštriau ir skausmin
giau jis registravo tuos siaubinguosius simptomus, juo 
giliau į jo smegenis rausėsi tie velniškieji nagai — che
miniai nagai, kurie vedė jį iš proto.

Jis būtų visa, ką turėjo ir dar turės, atidavęs už tai, 
kad galėtų atsiplėšti nuo kėdės aukštosios atlošos, kristi 
ant grindų arba mestis į sieną, kad kiekvieną savo mus
kulą, kad visą savo kūną bet kokiu įmanomu būdu nu
trenktų, griebtus kažko beviltiško — nesvarbu ko, kad 
tik nereikėtų daugiau kęsti to nepakeliamo kutenimo ir 
tos siaubingosios įtampos, kuriuos iššaukė jo nervų ga
lūnių trūkčiojimas ir drebėjimas. Tai buvo senasis kinų 
kankinimo metodas, kutenant padus, tik šimtą kartų su
stiprintas ir ne plunksnomis, bet nesiliaujančiais actedro- 
no dūriais, lyg plonytėmis, velniškomis adatėlėmis, ku

rios kiekvieną nervą išstatė neįsivaizduojamam, nepake
liamam erzinimui.

Bangomis jį apimdavo šleikštumas, kyląs iš skran
džio, lyg ten kas nors būtų įgrūdęs širšių lizdą, atsirado 
kvėpavimo sutrikimai, vis dažniau jam kažkas užimdavo 
gerklę taip, kad jis traukulių tampomas ir pilnas baimės 
gaudydavo Orą ir galvodavo jau uždūstąs, bet paskutinę 
sekundę traukuliai staiga atsileisdavo ir jo ' iškankinti 
plaučiai prisipildydavo oro. Jo galvoje viešpatavo tamsus 
pakrikimas, jo sąmonė atrodydavo gęstanti ir vis labiau 
ir labiau prarandanti ryšį su tikrove, kad ir kaip beviltiš
kai jis stengėsi apsaugoti paskutinius protavimo likučius, 
kuriuos dar buvo palikę actedronas ir mescalinas. Savo 
pakaušį jis jautė, lyg, jį veržtų milžiniški varžtai, ir jam 
nepaprastai skaudėjo akis. Jis tarėsi girdįs balsus; bal
sus, kurie aidėjo iš labai.toli, ir jo pasipriešinimo likučiai 
buvo paraližuojami, ligi pagaliau jis nugrimzdo į tamsią 
pamišimo miglą.

Tačiau balsai vis ėjo — juos girdėjo net juodžiausio
je tamsybėje. Ne, ne balsai, norį jam ką nors pranešti, 
tai buvo ne balsai, bet vienas balsas. Ir tas balsas nebuvo 
jo pamišimo šnabždesys,-kaip kiti balsai anksčiau, tas 
balsas šaukė garsiai, jį pasiekė savo stiprumu, kuris pra
siveržė pro tirštą jo pamišimo miglą, ir jo tonas buvo 
toks beviltiškas, toks įkyrus, kad joks žmogus, kuriame 
dar bebuvo likęs truputis gyvybės, negalėjo jo neišgirsti. 
Vis iš naujo artėjo balsas, atkaklus ir nesiliaująs, jis at
rodė kiekvieną akimirką garsėjąs, kol pagaliau tamsioji 
migla, apėmusi Reinoldą, tiek prasiskleidė, kad jis vieną 
trumputę akimirką sugebėjo jį atpažinti. Tai buvo labai 
pažįstamas balsas, nors ir niekada negirdėtas' tokiu tonu, 
kaip dabar — jam toptelėjo, kad tai buvo Janscio balsas, 
kuris jam be paliovos kartojo: "Pakelk galvą aukštyn! 
Pakelk galvą, dėl Dievo meilės! Pakelk galvą! Pakelk gal
vą !”

Lėtai, centimetrą po centimetro, tokiomis pastango

mis, lyg reikėtų kelti milžinišką svorį, Reinoldas kėlė ant 
krūtinės nusvirusią galvą, vis dar tvirtai užmerktomis 
akimis, ligi pajuto, kad pakaušis atsirėmė į kėdės atlo
šos medį. Toje padėtyje išbuvo valandėlę, alsuodamas lyg 
tolimųjų distancijų bėgikas po nepaprastai sunkių rung
tynių, tačiau netrukus jo galva vėl pradėjo smukti prie
kin.

— Išlaikyk pakeltą galvą! Aš tamstai sakiau, kad 
turi išlaikyti pakeltą galvą! — šaukė Janscis įsakančiu 
tonu, ir Reinoldas staiga pajuto, užregistravo absoliutiš
kai aiškiai, kad Janscis jam perdavė šiek tiek tos fantas
tinės valios jėgos, kuri jam padėjo pasprukti iš Kolymos 
kalnų ir išlikti gyvam begalinėje kelionėje per niekeno 
žemę Sibiro ledynuose. — Aš sakau tamstai, laikyk iškel
tą galvą! Taip, tai daug geriau! O dabar akis — atmerk 
akis ir pasižiūrėk į mane.

. Reinoldas atmerkė akis. Tai pareikalavo iš jo tokių 
pastangų, lyg prie vokų būtų pritvirtintos storos švino 
plokštės, tačiau galų gale jam pasisekė atsimerkti Iš 
karto jis nepajėgė nieko atpažinti, viskas prieš akis at
rodė lyg neryški migla, bet pagaliau jis suprato, kad jo 
žvilgsnis tikrai susidūrė su neryškia migla, ir jis suvokė, 
kad ant akmeninių grindų buvo dvidešimt centimetrų 
vandens ir kad visomis šio rūsio sienomis buvo išvedžioti 
vamzdžiai, iš kurių veržėsi tas garas: drėgnas karštis, 
aštresnis, negu bet kurioje pirtyje, taip pat priklausė 
prie "apdirbimo".

Dabar jis jau galėjo įžiūrėti ir Janscį. Jis matė jį lyg 
pro aprasojusį stiklą, tačiau jau galėjo jį matyti maždaug 
už trijų metrų ir lygiai prirakintą prie kėdės. Jis galėjo 
matyti, kaip tas galvą nuolat sukinėjo iš vienos pusės į 
kitą, kaip žandikauliai be paliovos malė ir jo prirakintos 
rankos užsigniaužinėjo. ir atsigniaužinėjo, kad kiek su
švelninus tą nepakeliamą įtampą, tą velniškai skaudų 
kutenimą nervų sistemoje.

(Bus daugiau)
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SUSITIKIMAS SU LIETUVIAIS IS PAVERGTOSIOS
LIETUVOS Romas Ke zy s

T

Susitikimas su lietuviais iš pa
vergtosios Lietuvos, galime sa
kyti, buvo tik atsitiktinis, t.y., ne
buvo galima susitarti ir sueiti 
kur nors kavinėj, pasėdėti porą 
valandų ir pakalbėti. Mes, iš 
laisvojo pasaulio turėjome juos 
formaliai persekioti, kol pasi
sekdavo pagauti, pasikeisti vienu 
kitu žodžiu, ir tuo mūsų kontak
tas baigdavosi. Gi tarybiniai lie
tuviai nedėjo jokių pastangų su 
mumis susieiti ir pabendrauti. 
Priešingai. Jie nuo mūsų bėgo, 
ir vengė bet kokio kontakto tar
si bijodami, kad mes jų kokia 
liga neapkrėstume. Šito negali
ma pasakyti apie visus ten daly
vavusius tarybinius lietuvius,bet 
kadangi jiems individualiai ne
buvo leista žmonėtis (visą laiką 
laikydavosi grupėje), taisugrupe 
kalbant be abejo tik vieną nuomo
nę buvo galima patirti - Krem
liaus padiktuotą. Tie,'kurieturė
jo lietuvišką sielą ir širdį, prie 
geriausių norų negalėjo savo 
minčių išreikšti.

Su tarybiniais lietuviais kal
bantis buvo galima įsitikinti, kad 
jiems buvo įsakyta vengti susi
tikti laisvojo pasaulio lietuvius. 
Tokia pažiūra be abejo derinosi 
su pavergėjų "kultūrinio bendra
vimo" samprata, t.y., bendrauti 
galima tarp Kremliaus pakalikų 
ir laisvojo pasaulio lietuvių, bet 
ne tarp visų lietuvių abiejose ge
ležinės uždangos pusėse.

Iš anapus festivalyje dalyvavo 
apie 20 lietuviu, iš kurių apie 15 
buvo turistai, o likusieji - sovie
tinės delegacijos nariai. Iš lais
vojo pasaulio lietuvių mano žinio
mis buvo 4. Iš Lietuvos tikėjo
mės sulaukti apie 100 lietuvių,ta
čiau jų nesulaukėme. Iš anksto 
spaudoje buvo skelbiama, kad da-

Pasisakė mokąs lietuviškai. Tada 
pradėjome lietuviškai kalbėti. Jo 
pavardė - Zenonas Marčiulionis, 
apie 24 m. kolūkio viršininkas iš 
Vilkaviškio rajono. Raudonais 
skruostais, simpatiškos išvaiz
dos, neseniai baigęs žemės ūkio 
mokyklą. Tuoj pat prisistatė ir 
kitas lietuvis - Petras Radzevi
čius, 24 m., baigęs Vilniaus kon
servatoriją. Zenonas čia atvažia - 
vo kaip Sov. S-gos atstovas že
mės ūkio klausimais, o Petras 
dalyvavo styginių instrumentų 
konkurse. Pasisakėme, kas mudu 
esame, kad atvykome pasimatyti 
su tarybinės Lietuvos lietuviais, 
pasikalbėti, pažinti juos. Šiuo 
momentu staiga atsisuko nugara 
į mus stovėjęs vyriškis ir griež
tu balsu į mus prašneko: "Jei 
norite ką sužinoti apie mus, kai

ly vaus 60-ties žmonių Švedo an
samblis. Labai nusivylėme, kai 
sužinojome, kad ansamblis neat
važiuos. Pasirodo, kad ansamb
lis ruošėsi festivalyje dalyvauti, 
ir tik kelių paskutinių dienų .lai
kotarpyje jiems buvo uždrausta 
vykti į Helsinkį. Bandėme iš at
vykusiųjų patirti, kodėl ansamb
lis neatvažiavo, tačiau jie sakė
si nežiną.

Pirmasis susitikimas su tary
biniais lietuviais buvo labai ne
jaukus. Kai sovietų laivas "Gru
zija" su sovietų delegacija įplau
kė į uostą, kelių tūkstančių minia 
triukšmingai ir su entuziazmu 
juos pasitiko. Minios tarpe mai- 
šėmės ir mudu su draugu. Lai
vas baltas, išpuoštas vėliavomis, 
plakatais, festivalio ženklais, iliu
minuotas. Girdėjau, kad "Gru
zija" yra vienas iš moderniškiau- bėkite su manim". Prisistatė kaip 
šių sovietų laivų. (Neseniai V. 
Alseika "Drauge" rašė, kad "Gru
zija" yra prieš karą buvęs lenkų 
laivas.). Ir tikrai - laivas iš lau
ko ir vidaus sudarė gerą įspūdį. 
Kai pradėjo delegatai lipti iš lai
vo užklausdavau dažno, ar yra 
lietuvių. Atsakymai buvo teigia
mi, tačiau lietuvių išlipant neuž- 
tikom ir nepastebėjom. Dauguma 
delegacijos narių buvo unifor
muoti - smėlinės spalvos kostiu
mėlis ir raudoni marškiniai. Kai 
kurios respublikos vilkėjo savo 
tautinius rūbus. Nesutikę lie
tuvių, pradėjome vaikščioti po 
uosto krantinę, kur įvairios So
vietų delegacijų grupės darė eks- 
promptu pasirodymus ir visai, 
laisvai maišėsi tarp masės žmo
nių. Dėl viso ko užklausiau vieną 
ukrainietį apie lietuvius. Jis pa
baksnojo savo kaimynui su tuo 
pačiu klausimu, ir to kaimyno at
sakymas buvo: "Aš esu lietuvis".

Aleksandras Češnavičius, 32 m., 
Lietuvos komjaunimo pirmasis 
sekretorius. Taigi - stambi fi
gūra komunistinėj hierarchijoj.

Jo veidas buvo persunktas ne
apykanta, o sugniaužtos kumštys 
ir pakeltas balso tonas rodė, kad 
jis pasiryžęs čia pat mus vieto
je "sutvarkyti". Jo laikysena aiš
kiai rodė stoką elementariausių 
mandagumo taisyklių.

Mano draugui pavyko su anais 
dviem pora žingsnių atsitolinti 
nuo mūsų ir keletą minučių ra
miai pakalbėti. Česnavičius už
klausė keletos informacijų apie 
mane. Pasisakiau kas esu. Mano 
pasisakymas jam, atrodo,primi
nė vaikystę: "Žinaugerai ir skau
tus ir ateitininkus, ir jaunalietu
vius". Šiuos žodžius pasakė su 
pajuoka ir panieka. Jo pagieža 
visam tam kas lietuviška šiapus 
geležinės uždangos, pasirodo, 
užvirė 1960 m. Tais metais jis 
lankėsi JAV ir kalbėjosi su mū
sų studentijos atstovais A. Mic
kevičium ir L. Mockūnu. Šie savo 
įspūdžius aprašė spaudoj. Česna
vičius, degąs pykčiu, įrodinėjo, 
kad tie studentai jį melagingai ap
šmeižė. Jis sakėsi neturįs abejo
nės, kad ir mes esame tokie pa
tys "fašistinės atplaišos" kaip ir 
tie du, ir todėl jam neesą tikslo 
su mumis kalbėti. Bandžiau įro
dyti, kad galima kultūringai pa
diskutuoti ir pasilikti prie savo 
skirtingų nuomonių. Tačiau Čes
navičius buvo nepakeičiamas. Vie* 
nu metu jis pastebėjo, kad mano 
draugas su jo dviem kolegom at
sitolino nuo mūsų keletą žings
nių. Jis skubiai patraukė mane už 
rankos link jų. Kai Č. užėmė to
kią poziciją, kad galėjo su manim 
kalbėti ir girdėti ką anie trys kal
ba, tęsėme toliau savo bergž
džias diskusijas.

Česnavičiaus pažiūra bendra
darbiavimo atžvilgiu buvo svarbi,

nes jis davė toną ir likusiems mū
sų pokalbiams su atvykusiais lie
tuviais, būtent - vengti bet kokio 
kontakto su Vakarų Pasaulio lie
tuviais. Šia proga kultūrinio ben
dradarbiavimo šalininkams, pa
siremiant intymia patirtimi, gali
ma užtikrinti, kad raudonieji 
"kultūriniu bendravimu" supran- j 
ta komunistinės propagandos pom 
pavimą užsienio lietuviams, bet 
ne bendravimą žmogaus su žmo
gumi. Nemanau, kad bet koks tau
rus lietuvis galėtų leistis į tokį 
"bendravimą". Pažymėtina, kad 
Česnavičius ir visoj sovietinėj 
hierarchijoj nėra eilinė figūra. 
Vienam kolokvijume jis pasakė 
vieną iš trijų pagrindinių kalbų, 
ypatingai puldamas Vakarų pa
saulį, kuris jo nuomone yra at
sakingas už visas pasaulio kri
zes. Čia buvo vienas iš tų retų 
atvejų, kai mes džiaugėmės, jog 
niekur nebuvo skelbta, kad Čes
navičius yra lietuvis.

Vienintelis kartas per visą fes
tivalį, kada girdėjau oficialiai iš- : 
tariant Lietuvos vardą, buvo stu
dentų seminare "Studentų rolė 
kovoje dėl tautinės nepriklauso
mybės". Keliolika kalbėtojų puo
lė Vakarų Pasaulį, ypatingai JAV, 
kaltindami juos imperializmu, 
kolonializmu ir pan. "Rinktinė" ' 
publika nevaržė savo džiaugsmo, 
girdėdama šios kaltinimus. (I 
šiuos debatus JAV delegacija te
buvo gavusi tik 4 bilietus). Kai 
atsistojo kalbėti Olandijos atsto
vas, ekonominių mokslų studen- ' 
tas, jis savo žodį taip pradėjo: 
"Iki šiol girdėjome tik apie va
kariečių kolonializmą. Gi dabar 
pakalbėsime apie sovietų impe
rializmą." Salėje pakilo baisus 
triukšmas. Kai kurie atstovai 
kilo iš kėdžių ir ruošėsi fiziš
kai šį olandų drąsuolį sutvarkyti. 
Nepaisant didelės betvarkės, kai- 
bėtojas išdėstė visą sąrašą kraš- 1 
tų, kuriuos Sov. S-ga yra okupa
vusi nuo 1920 metų. Jų tarpe pa- j 
minėjo ir Lietuvą. Po olando bal
są pareikalavo Sov. S-gos atsto- <

Maskvos balsas...
vas, kurio prašymas, žinoma, bu
vo išpildytas. Jis įrodinėjo, kad 
visų šių pavergtų kraštų atsto
vai, kaip sovietinių respublikų 
nariai, dalyvauja festivalyje, ir 
kad suinteresuotieji gali pasi
klausti jų pačių apie sovietinį 
imperializmą. "Geras atsaky
mas", pagalvojau. Jei tas olan-

das norės pakalbėti su lietuvių 
atstovais, jis be abejo prieis tik 
prie Česnavičiaus, o šis jį ati
tinkamai "nušvies" apie savo bo
sų kolonializmą. Sovietai tikrai 
nusipelno medalio už pajėgumą 
nutildyti pavergtųjų žmonių troš
kimus. (Bus daugiau)
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ST. ANTHONY SAVINGS
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1447 So. 49th Court. Cicero 50, III. Tol.
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Los Angeles lietuvių skautų stovyklą Arrowhead kalnuose užda

rant S. Naujokaitis raportuoja rajono vadui V. Pažiūrai.
L. Kančausko nuotrauka

Jau veik papročiu virtusi Eu
ropos Lietuvių Fronto Bičiulių 
Studijų savaitė šiais metais rug
piūčio 21-28 dienomis buvo ruo
šiama platesniu mastu. Mat pri
sijungė Vokietijos Lietuvių Bend
ruomenė, Skautų ir Skaučių Bro
lija, Ateitininkai, lietuvių studen
tija. Paskaitininkai irgi margi, o 
ne vienos kurios srovės.

Studijų savaitės tikslas atsi
gauti dvasia, praturtėti žiniomis 
ir pabūti su savaisiais. Vieta gan 
graži, puikiuose "Haus der Be- 
gegnung" rūmuose Konigsteine, 
apie dvidešimt kilometrų nuo 
Frankurto am Main. Jei neklystu, 
Vokietij'os krašto valdžia finan
siškai parėmė visą suvažiavimą, 
kas įgalino pravesti jį tokiu pla
čiu mastu.

Viso dalyvavo apie šimtas as
menų. Iš Vokietijos, Italijos, 
Anglijos, Šveicarijos, Prancūzi
jos, Švedijos ir kitur.

Programa telkėsi ir sukosi 
apie du rūpimus ir aktualius klau
simus. Apie Rytų Europą ir Mai
ronį. Kalbant' apie Europą, pas
kaitos šakojosi į Istorinės Rytų 
Europos susidarymą - prof. Z. 
Ivinskis, Kultūrų sanbėgą Rytų 
Europoje - prof. Maceina, Lietu
vių įnašas į Rytų Vakarų kultū
ras - dr. Čeginskas, Rytų-Vaka
rų kultūrų susidūrimas Vilniaus 
meno paminkluose - dr. Rėklai
tis,.

Buvo numatyta prof. Ereto pas
kaita tema, Lietuva kaip Rytų- 
Vakarų susitikimo erdvė, bet dėl 
tarnybinių reikalų, profesorius 
negalėjo tuo metu išvykti iš Švei
carijos.

Maironio sukakties pagrindine 
Paskaita Tautos skundas ir jos 
viltis Maironio kūryboje - rašyt. 
Spalis, Maironis lietuvių muzi- 
<oje - V. Banaitis, Maironio ly
rikos savybės- stud. T. Povilą- 
vičius. Visas tas paskaitas vai- 
nkavo Maironio muzikos ir dai
rų vakaras.

Be šitų pagrindinių temų buvo 
r šalutinės aktualijos, kaip Vo- 
detijos Liet, bendruomenės prob- 
emos - E. Simonaitis, Vaikų auk - 
ėjimas tremtyje lietuviškoje 
ivasioje - S. Stankaitis, Krikš
čionių vienybės problema - prof. ■ 
Maceina, Religinė būklė Lietuvo
je - tėv. Bernatonis ir taiptoliau.

Visos paskaitos referatai buvo 
lukšto lygio. Klausant prof. Ma
ceiną (studijų savaitės moderato
rių), prof. Ivinskio ir kitų pasi
jusdavai tartum mieluose univer
siteto rūmuose Kaune. Po kiek
vienos paskaitos kildavo įdomios, 
vertingos diskusijos. Vakarų-lo- 
tynų, Rytų-bizantijos kultūros, 
pasirodo, turi ir savo gerbėjų 
ir oponentų. Jei prof. Ivinskis 
tvirtas "lotynistas", tai, 
prof. Maceinos, Bizantija 
viduramžiuose neprarado 
spinduliuojančios šviesos.

Ir jaunosios jėgos kaip dr. 
Rėklaitis, dr. Čeginskas ir kiti 
toli neatsiliko, moksliškai, są
žiningai supažindinę klausytojus 
su Lietuvos meno paminklais, su 
lietuvių įnašu į Europinę kultū
rą.

Netruko vakarais ir linksmos, 
pramoginės nuotaikos su daino
mis, muzika, deklamacijomis,

linksmais feljetonais, tautiniais 
šokiais ir kitomis pramogomis. 
Paminėtinas ir skautų laužas, 
praėjęs gražioje nuotaikoje.

Apart studijų, pertraukos me
tu nesustojo intensyvus, kūrybin
gas darbas. Studentų Ateitininkų 
Sąjunga turėjo savo metinę kon
ferenciją, evangelikai sušaukė 
jaunimo susirinkimą, Vokietijos 
Lietuvių Studentų Sąjungos posė
dis, skautų vadų pasitarimas ir 
dar visa eilė kitų posėdžių ir su
sirinkimų. Kartais toji gyva nuo
taika veikti, išnaudoti progą spon«. 
taniškai iššaukdavo kad ir mažes
nio pobūdžio susirinkimą, visai 
nenumatytą plane. Štai energin
gas evngelikų pastorius skaitė 
eilę savo verstų psalmių-gies- 
mių j lietuvių kalbą, prašyda
mas padėti, patarti.

anot 
net ir 
savo

įdomu buvo pasikalbėti su tau
tiečiais suvažiavusiais iš tiek 
kraštų, bet ypač dėmesį traukė 
neseniai atvykę iš Lietuvos, vos 
prieš porą, trejetą metų.

Atvykusius galima būtų suskirs
tyti į tris kategorijas. Pirmoji- 
karšti patriotai, visokiais būdais 
prisidėję, rėmę partizanų veiklą, 
kai kurie iš jų susipažinę ir su 
komunistų kalėjimais. Antroji 
kategorija, geri lietuviai, turėję 
tėvynėje neblogą, patinkantį dar
bą, dabar svetimoje vokiečių ma
sėje jaučiasi išmesti iš vėžių, be 
draugų, be giminių, pažįstamų. 
Jie ilgesingai gyvena Lietuva, pri
simena artimuosius, bičiulius ir 
morališkai skursta, tačiau bijo 
grįžti, nes Stalininis teroras, pa
daręs ratą, davęs šiokį tokį po
ilsį, gal vėl kada pasibels į duris. 
Trečią grupę sudaro jaunimas jau 
išėję komunistinę mokyklą. Dau
gumas jų, greičiausiai tėvų pa
veikti, gan nuoširdžiai jungiasi 
į tremtinių veiklą ir, jei kartais 
jiems kyla kurie abejojimai, jie 
nebijo jų pasakyti, pasiginčyti. 
Jie trokšta tiesos ir, esu tikras, 
jie ras ją. Tik vieną sutikau, ku
ris į visą tremtinių veiklą žiū
ri dar pro raudonojo propagan
disto akis. Nors jo žmona, žy
miai inteligentiškesnė, pabėrė 
daug tiesos ir apie raudonąjį ro
jų. Ji pripažino ir vis didėjantį 
kyšininkavimą, ypač stengiantis 
patekti į universitetą, pripažino, 
kad dviejų metų darbo stažas, 
baigus gimnaziją išblaško jauni
mą, atitraukia jį nuo mokslo. Ir 
kitų mažesnių ir didesnių nes
klandumų iškilo aikštėn, gražiai 
besikalbant

Didžiausias nuopelnas suva
žiavusių buvo jų noras prisidėti 
pagal pajėgumą, prie gražios kū
rybingos nuotaikos, kas atnešė 
gražiausių vaisių. Žinoma, dide
lį darbą atliko ir Studijų Savaitės 
komisija, kurios nariai retai ir 
prisėdo (Alina Grinienė, dr. kun. 
Aviža ir kiti), tačiau viskas tiek 
sklandžiai ir pagal numatytą pla
ną vyko, kad nebuvo laiko erzlu
mui, nepasitenkinimui. Nenuos
tabu tad, kad sunku buvo skirs
tytis, pagyvenus pakilia dvasia, 
kultūringai padiskutavus, pasida
linus problemomis, kurios tiek 
aktualios, susibičiuliavus su 
žmonėmis, kurių prieš laiką ne
pažinojai. (b)
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Pajūrio

įdomu žinot Lietuvos vie
toves

Lietuvos Pajūrio antrajam me
tų ketvirčio leidiny, A. Never- 
dausko straipsnis apie Nemuno 
ištaką tikrai įdomus. Įdomus tuo 
kad dažnam lietuviui toji sena, 
garbinga Lietuvos vietovė nėra 
tiksliai žinoma. Dažnas mano, 
kad Nemunas ištisa savo vaga 
įteka į marias.

A.N. paryškina, kad Nemunas 
"žemiau Tilžės šakojasi į Gili
ją ir Rusnę, ir netenka savo 
vardo" ir kad "... Nemuno van
duo neria Rusnės upe žemyn, ir 
verpetais sukdamasis pramovęs 
Raginikų salą, ties Rusnės baž
nytkaimiu išsišakoja. Kairėn nu
bėga Skirvytės upės vardu, otie- 

. siog pamario link šauna sriau
naus Pakalnės upelio vardu".

Toliau A.N. sumini upes: At
matą, Tiesiąją, Vytinę, ir Kubi- 
lį. "... Tarp Tiesiosios, ir Vy
tinės randasi nemaža Elenos sa
la".

Visa tai, manau, be vietinių, 
labai retam atokiau gyvenančiam 
lietuviui nėra žinoma, nors, ti
kiu dažnam lietuviui įdomu žinoti, 
Lietuvos sritį, kur dvelkia gar
binga senovė...

Tikrai įdomu žinoti, 
sala tarp Tiesiosios ir 
upių senovėje vadinta? 
vardas nelietuviškas.

Kitoj vietoj Lietuvių
laidoj, Ar žinai kad... skyrelyje 
rašoma:

"... Skardelis-miškasSemboj, 
18 km. į šiaurę nuo Karaliaučiaus 
6 km. į vakarus nuo Rudavos, tarp 
Vaitnikų, Mogaičių, Langėnų, bei 
Žąslaukių, yra Alkos kalvų virti
nės dalis".

Alkos - senovės lietuvių šven
tieji miškai, į kuriuos pašali
niam nevalia buvo įžengti. Alko
se buvo įrengti aukurai, dažnai po 
drūtais, žaliais ąžuolais, kuriose 
šventoji, negęstanti Ugnis degė, 
vaidilučių sergstima.

Į metines šventes: pavasario, 
vasaroj Saulės atogrąžos, vėliau 
pavadintą "joninėm," rudenop - 
JaugaubėsTai javų nuo laukų su- 
valymo šventės. Mažai lietuvių 
apie tai ką bežino.

Nelengva norintiem žinoti apie 
Lietuvos garbingąją praeitį, nes 
lietuvių kalboj neturime senovi
nės Lietuvos būtovės aprašymo. 
Lietuviai snaudžia, ar žaidžia it 
kūdikiai.

Gimtinės, Lietuvos senovė, tai 
magiška tvirtovė, ar kiek tiks
liau - Lietuvos brangenybių neiš
semiamas sandėlys! Iš jos, ir tik 
iš jos sąmoningas lietuvis ima 
stiprybę, paguodą, ir tvirtą lie
tuvio pasididžiavimo jausmą. Jei 
laiku susivokia.

Senovę pažindamas, ją gerbda • 
mas kaip doras vaikas savo mo
tiną; kur negyventų, kur nenuklys
tų, didžiuosis esąs lietuviu, ir 
tokiu liks, savo vaikus ir ainius 
įžiebdamas Lietuvos meilės jaus
mais iki, kelintai kartai. Nesi
domįs savo gimtos tautos pra
eitim, jos reikalais, it gyvulys, 
tenkinasi geresniu ėdalu ir sve
timais dvasiniais skanėsiais.

Tikriems lietuviams, sąmo-

HEARING AIDS

VISKAS
AUSYJE

$99.50

Skambinkite MA 1-0440 
arba rašykite

ACOUSTICON OF 
CLEVELAND 

845 Prospect Avė.

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
CHICAGOS TRIJŲ LIE
TUVAIČIŲ TRAGEDIJA

Gražų rudens vakarą jau*- 
na lietuvaitė studentė Sal- 
vina Geštautaitė, 19 metų 
amžiaus sutiko mirtį savo 
draugės automobilyje.

Mašinos vairuotoja. S. 
Barzdaitė, vairavusi auto
mobilį miškuotoje vietoje, 
posūkyje dėl greičio nesu
gebėjo padaryti tinkamo 
posūkio ir pametė vairo 
kontrolę. 4 Mašina visu 
smarkumu atsitrenkė į me
džius.

Salvina Geštautaitė buvo 
užmušta. Jūratė Geštautai
tė ir vairuotoja Sabina 
Barzdaitė stipriai sužeistos.

Šią lietuvaičių tragediją 
paminėjo visi Chicagos lai
kraščiai, radijo ir TV sto
tys. Tragediją labai skau
džiai pergyveno Chicagos 
lietuviai. Visos trys jaunos 
studentės tik šiais metais 
pradėjo lankyti universite
tą. Geros lietuvaitės, skau
tės, dalyvauja lietuviškoje 
veikloje, baigusios aukštes
nę lituanistikos, mokyklą.

P. Butkus

VAIKIĮ TEATRAS
Alvudo arba Amerikos lietuvių 

vaikų ugdymo draugijos vardas 
mūsų visuomenei ne naujas ir jo 
darbai bei siekiai girdimi ir ži
nomi iš spaudos.

Ta kilni ir daug žadanti orga
nizacija rugsėjo 15 d. Chicagoje 
įsteigė lietuvių vaikų teatrą.

Vaikų Teatro vadovai užtikrina 
teatro vertę ir sako, kad nė vie
nas vaikas nebus aplenktas arba 
neliks pasyviu stebėtoju -- visi 
bus užimti pagal jų sugebėjimus. 
Visi vaikai, dalyvaujantieji teat
re gaus paskirimus. pagal vai
dintojų, šokėjų, dainuotojų, žai
dėjų, deklamuotojų gabumus. At
seit, tame teatre statomų veika- 
lų roles atliks patys vaikai, pri
žiūrint prityrusiems teatro va
dovams.

Vaikų Teatro vadovybę sudaro: 
A. Brinką - direktorius, E. Blan- 
dytė - vice direktorius; muziki
niai vadovai: J. Bertulis, F. Stro- 
lia ir A. Kirvaitytė; baleto vado
vas - S. Velbasis; išraiškos šo
kių vadovė -Brusokienė, deko
ratorius -J. Pautienius;pedago
giniai talkininkai: R. Čepienė, M, 
Peteraitienė ir M. Šulaitienė; tė
vų komiteto atstovas: J. Bražie-

ningiems lietuviams A. Never- 
dausko straipsnis labai įdomus. 
Tik žemėlapis turėtų būti dau
giau praplėstas, aiškiai žymįs 
Nemuno ištaką ir Elenos salą.

Anis Rūkas

•=- SPORTAS
STALO TENISO "DEŠIMTUKO 
TURNYRAS".

Š. Amerikos Lietuvių Stalo Te
niso III-sis "Dešimtuko Turny
ras" įvyks 1962 m. lapkričio 10- 
11 d. Londone, Ont., Kanadoje.

Turnyro programoje - vyrų 
ir moterų vieneto žaidimai.Tur
nyre dalyvauti yra pakviesta 14 
vyrų ir 12 moterų, kurių atranką 
padarė Stalo Teniso Komitetas 
pagal šiemetinę lietuvių stalo 
tenisistų vertinimo lentelę.

Visi pakviestieji dalyviai pri
valo pranešti savo apsisprendi
mą iki š.m. spalio 15 d., Stalo 
Teniso Komitetui, šiuo adresu: 

P. Gvildys, 
9 Sidford Court, 
Toronto 9, Ont.
(Telef. RO 2-8858).

Vyrų klasėje bus varžomasi dėl 
Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų Sąjungos Clevelando 
Skyriaus Pereinamosios Taurės, 
įsteigtos 1960 m. Moterų klasėje - 
dėl ALB Clevelando I-sios Apy
linkės Pereinamosios Taurės, 
įsteigtos 1961 m.

nė, S. Paškienė, K. Katkevičie
nė ir scenistas: Leonas Šulai- 
tis.

Teatro pratybos vyksta kas 
sekmadineį 2-4 v. patalpose: kam
pas Western ir Garfield Blvd. - 
55 g-vė.

Visi tėvai kviečiami savo 
vaikučius leisti tame teatre daly
vauti.

krautuvėj, 366 W. Broadway, So. 
Bostone, Minkų krautuvėj, 502 E. 
Broadway, So. Bostone ir pas P. 
Viščin..į, 47 Banks St., Brockto- 
ne, o koncerto dieną prie įėjimo.

BUVĘS LIETUVOS PARTIZANAS 
DALYVAUS BALFO BANKETE

Pov. Dirkis

BOSTON

BALFO KONCERTAS
1962 m., sekmadienį, gegužės
d., 3:00 vai. popiet So. Boston6

High School, Thomas Park, įvyks 
Bostono Balfo skyriaus rengia
mas simfoninis koncertas 60 as
menų Melrose Simfoniniam or
kestrui ir Naujosios Anglijos Ba
letui dalyvaujant. Dirigentas Je
ronimas Kačinskas.

Programoje: Simfonija - Ba
letas "Kaimo Vestuvės" C. Gold- 
marck, choreografija V. Wil- 
liams, Suita No. 3 P. Tschaikows- 
ky, Scherzo "Burtininko Moki
nys", P. Dūkas.

Toks koncertas šitoj lietuvių 
kolonijoj yra pirmas. Jo pelnas 
skiriamas Sibiro taigoje, paverg
toje Lietuvoje ir kitur vargstan
tiems mūsų broliams ir sesėms 
sušelpti. Neapvilkime jų, visi 
ateikime į šį gerą koncertą!

Bilietai gaunami V. Stelmoko 
įstaigoje, 389 W. Broadway, So. 
Bostone, O. Ivaškienės baldų

Buvęs Lietuvos partizanas ir 
nesenai atvykęs iš Lietuvos daly
vaus Balfo bankete, kuris įvyks 
spalio mėn. 7 d. 5 vai. vakare 
Amerikos Lietuvių Pil. D-jos di
džioje salėje. Pagrindinę kalbą 
pasakys kun. Martinkus, meninė
je dalyje dalyvauja sol. Povilavi- 
čius, akomp. muz. J. Kačinskas, 
ir tautinių šokių ansamblio daly
viai, vad. Ona Ivaškienė.

Prašome Bostono ir apylinkės 
lietuvius dalyvauti šiame Balfo 
metiniame bankete, savo atsilan
kymu padėsite šelpti mūsų bro
lius ir seseris ligonius, senelius, 
likusius Vokietijoje ar ištremtus 
Sibire.

vicepirmininkų yra Leo- 
Valiukas, Rezoliucijoms 

Komiteto koordinatorius.

nas, dalindavosi įspūdžiais apie 
stovyklą ir įgytus draugus. Nebu
vusiam stovykloje būtų sunku pa
tikėti, kad dviejų savaičių stovyk
la galėtų padaryti tiek daug tei
giamos įtakos į mūsų jaunimą lie
tuvių kalbos ir dainos pamėgimo 
atžvilgiu. Pagarba lietuviško jau
nimo stovyklų rengėjams!

(pm)

LOS ANGELES
RESPUBLIKONAI 

REMIA REZOLIUCIJAS
California Republican As- 

sembly (visos Kalifornijos res- 
pulikonų organizacija) savo val
dybos ir direktorių konferenci
joje, kurį įvyko 1962 metų rug
sėjo 22 ir 23 dienomis Sacra- 
mento mieste (Kalifornijos sos
tinėje), priėmė specialią rezo
liuciją, kuria pasisakoma už Lie

tuvos, Latvijos ir Estijos bylos 
reikalu rezoliucijų rėmimą.

California Republican Assemb- 
ly organizacijai vadovauja Fred 
Hali, Rezoliucijoms Remti Ko
miteto narys. Šios organizacijos 
vienas 
nardas 
Remti

Š.m. spalio 7 d., 9:15 v. žy
mesnių ir įtakingesnių amerikie
čių rezoliucijų rėmėjų pagerbi
mas įvyks pusryčių metu, kuriuos 
ruošia Rezoliucijoms Remti Ko
mitetas Ambassador viešbutyje, 
3400 Wilshire Boulevard, Los 
Angeles mieste.

Pagrindinę kalbą pusryčių me
tu pasakys San Francisco bur
mistras George Christopher, Re
zoliucijoms Remti Komiteto na
rys. Pusryčiuose dalyvaus eilė 
kitų žymių amerikiečių, kurie re
mia rezoliucijas. Pusryčių kaina 
$3.50. Norintieji pusryčiuose da
lyvauti, prašomi telefonuoti An
tanui Skiriui, NOrmandy 4-2919.

(it)

LIETUVIŲ DIENA

f ROCHESTER
"MAIRONIO" SKAUTŲ STOVYK
LOJE

Į suruoštą Hamiltono ir Toron
to skautų stovyklą Augustinų ūky
je prie Delhi, Ont. Kanadoje, bu
vo pakviesti ir Rochesterio skau
tai. Iš Rochesterio dalyvavo net 
28 skautai.

Grįžęs iš stovyklos jaunimas 
dažnai rinkdavosi būreliais kie
me ir iki vėlumos dainuodavo sto- 
vykoje išmoktas lietuviškas dai-

Balfo Skyriaus rūpesčiu liepos 
29 buvo suruošta Lietuvių Diena.

Atvykę iš Kanados sportininkai 
išvakarėse turėjo vyrų ir moterų 
krepšinio rungtynes su vietos 
sportininkais. Lietuvių Dienos 
metu po pamaldų buvo tautiškais 
motyvais papuoštų automobilių 
paradas per Rochesterio miestą. 
Atžymėti trys geriausiai papuoš
ti automobiliai. Po parado vi
siems susirinkus parapijos kie
me, Balfo skyriaus pirmininkas 
P. Norkeliūnas keliais žodžiais 
pasveikino susirinkusius, nuš
vietė dienos reikšmę ir tikslą 
kartu prašydamas nepamiršti 
varge esančių lietuvių ir pagel
bėti jiems tiek per Balfą tiek 
visais kitais būdais. Keliais šo
kiais pasirodžiusi tautinių šokė
jų grupė vadovaujama St. Il
gūno, kaip ir visada, susilaukė 
daug plojimų iš svečių, kurių 
tarpe matėsi miesto burmistras, 
miesto ir apskrities savivaldybių 
atstovai ir daug lietuvių iš kai
myninių miestų.

Lietuvių Dienos pelnas, apie 
450 dolerių per Balfo centrą eis 
pagalbos reikalingiems lietu
viams Europoje.

J.v.

EAGLE STAMPS VISAD PADIDINA SANTAUPAS

M AY4 BASEMENT
DOWNTOWN - HEIGHTS - PARMATOWN - SOUTHGATE

. . ■

Fantastiniai pirkiniai

Berniuku garsieji
ŽIEMINIAI

Berniukams plaunami 
medvilnės flaneliniai

Fantastiniai dėl to:
• kad neperleidžia vandens
• kad nepraleidžia vėjo
• jie yra skalbiami ir 

džiovinami automatiniuose 
džiovintuvuose

DYDŽIAI 6 iki 12

Dydžiai 14 iki 20

uNorpole”
PALTAI
10.991Z

14.99

Neatsilik nuo madų • . . ir šilimos! Nešiok vieną garsiųjų 
”Norpole” paltų šį rudenį ir žiemą . . . nepamainomi ben
drabučiui, mokyklai ir sportui! Lengvi, bet išimtinai šil
ti. . . puikiais borg pilė pamušalais. Juniorų dydžio, pal- 

Skoningos rudens spal-tai su užverčiamomis kepurėmis, 
vos — mėlyna, pilka ir ruda.

UŽSAKYKITE GĖLES TELEGRAFU 
Gėlės visoms progoms — vedyboms, laidotuvėms ir 1.1.

FR1ENDLY FLOWER SHOPPE
VISAD JŪSŲ PATARNAVIMUI

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

v

Paštu ir telefonu 
priimami užsakymai...

Skambinkite CHerry 1-3070

“CAMPUS” SPORTINIAI MARŠKINIAI
DYDŽIAI

6 iki 18

Puikus marškiniu pasirinkimas iš paskutiniausių 
madų, su sagomis ir pritaikomų apykaklių stiliuo
se .. . neabejotinai plaunami ir gražiausių spalvų 
ir audimui rudeniui ir žiemai.

BASEMENT BOYS’ CLOTHING & FURNISHING DEPARTMENT 
THE MAY COMPANY, ALI. FOUR STORES, 

INCLUDING SOUTHGATE
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* DIRVOS VAKARO METU bu
vo gyvai pritarta sumanymui pa
siųsti padėkos rezoliuciją Kana
dos ministeriui pirmininkui Die- 
fenbakeriui už jo pastangas ir 
žygius Baltijos valstybių bylai 
iškelti JTO forume ir už tų 
valstybių konsulatų pripažinimą.

* TAUTYBIŲ ŠVENTES IŠKIL
MES CLEVELANDE buvo apvai
nikuotos atsižymėjimų įteikimu 
iškiliems šio miesto piliečiams 
-- lietuvaitei Onai Jokūbaitienei 
ir čekų laikraščio redaktoriui 
Vaclav Hyvnar.

Iškilmėse dalyvavo arti 2000 
žmonių. Pusė jų savo tautybes 
reprezentavo atėję tautiniuose rū
buose.

Ypatingai gražiai pasirodė lie
tuvių grupė, vadovaujama K. S. 
Karpiaus. Puošniais tautiniais 
rūbais ir lietuviškais skanumy
nais didelio dėmesio užsitarnavo 
mūsų birutietės, vadovaujamos 
V. Nagevičienės.

Tautybių šventės iškilmėse, 
kurios tęsėsi 3 dienas, lietuvių 
vardo iškėlimas puikia mūsiš
kių reprezentacija buvo pripa
žintas dideliu lietuvių grupės Cle
velande laimėjimu. Prie to klau
simo teks dar mums sugrįžti ar
timiausioje ateityje.

* LITHUANIAN VILLAGE, lie
tuvių bendrovė Clevelande, jau 
pirmaisiais metais savo akcinin
kams išmokėjo dividendus. Tau- 
pykit, pirkdami Lithuanian Villa
ge akcijas.

• LVS Ramovė Clevelan
do skyrius š. m. spalio mėn. 
7 d., 2 vai. p. p. Čiurlionio

JANINA EIDUKAITYTĖ, clevelandiečių Anelės ir Kazimiero Ei- 
dukaičių duktė, rugsėjo 29 d. susituokė su Valdu Ramūnu-Knystautų. 

Talio nuotrauka

namuose — 10908 Magno- 
lia Dr. ruošia pobūvį žurna
lui Karys paremti. Maloniai 
kviečiame visus tautiečius 
atvykti ir savo atsilankymu 
paremti žurnalo leidimą,

kuris, išskyrus karo meto 
laikotarpį, nesustod a m a s 
tebeeina nuo Nepriklauso
mybės kovų laikų. Ta proga 
bus rodoma antikomunisti
nė filmą. Kartu prašome 
priimti mūsų didelę padėką 
už praeityje gausiai parem
tą Kario leidimą.

Skyriaus Valdyba

FILATELIJOS KAMPELIS „
ANTANAS BERNOTAS

biausią Baltojo Nilo šaltinį, ir Ri- 
pon krioklius, per kuriuos kren
ta Nilas, vos ištekėjęs iš Vik
torijos ežero. Kairėje, kar. El
zbietos II atvaizdas, dešinėje - 
paminklas.

dalyvaujant mezzo sopranui 
ALDONAI STEMPUŽIENEI

ir pianistui 
STEPHEN MOZSI.

Pranešėja — R. NASVYTIENĖ.

• Spalio mėn. 30 d., šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje 
Baltui surinkta aukų 676.21 
doleris.

Parapijos klebonui kun. 
B- Ivanauskui, kun. P. Dze- 
goraičiui ir bažnytiniam ko
mitetui už didžiąją talką 
nuoširdus ačiū.

Ačiū ir visiems aukoto
jams už didelę paramą Bal
tui. Aukodami bažnyčioje 
palengvinot aukų rinkėjų 
darbą. Baltas

Spalio 6 d. Clevelando Lietuvių Salėje.

Pradžia 7 vai. vak. punktualiai.

VĖLIAUS ŠOKIAI, PASTAČIUS STALUS 
DIDŽIOJOJE SALĖJE IR GROJANT 
NEO-LITHUANŲ KAPELAI.

Bilietai — Dirvoje ir Lietuvių Prekybos
Namuose iki spalio 6 d. 1 vai. ir prie 
įėjimo nuo 6 vai.
Rengia VI,. BRAZIULIO VAD. DRAMOS STUDIJA.

DIRVOS PAREIŠKIMAS:
Talpinant kai kurių Clevelande 

esančių lietuviu vadovaujamų 
prekybos įmonių skelbimus, 
per redakcijos neapsižiūrėjimą 
buvo panaudotos reklamos prie
monės, tiesioginiai minint konku
rencinių įmonių vardus ir nau
dojant privačiai adresuotus laiš
kus. Skaitydami, kad toks įmo
nių reklamos būdas nesiderina 
su bendrai priimta spaudos eti
ka, paliestus tais skelbimais Lie- 
tuviųPrekybos Namus atsiprašo
me ir ateityje vengsime talpinti 
prekybinėms įmonėms nepriim
tinus reklamos būdus.

t
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JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsam uoto ja i 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edha Avenue 
EN 1-1763

936 East 185 St.
KE 1-7770

JUNGTINĖS AMERIKOS VALS
TYBES rugsėjo 16 d. išleido 4 c. 
pašto ženklą, kuriuo pagerbia
mas pernai miręs Baltųjų Rūmų 
speaker’is Sam Rayburn. Pieši
ny - jo atvaizdas ir Kapitoliaus 
bonia.

KANADA rugpiūčio 31 d. išlei
do 5 c. pašto ženklą, kuriuo at
žymimas užbaigimas autostra
dos, kertančios skersai Kanados 
žemyną. Autostrada prasideda iš 
Victoria, B.C., ir baigiasi Gan- 
der, Newfoundlande, padarydama 
5000 mylių kelią. Autostrados 
tiesimo pusę išlaidų padengė Ka 
nados federalinė valdžia, kitą pu
sę - provincijos, per kurias ji

Pašto ženkle simboliškai pa
rodyta autostrada ir 10 Kanados 
provincijų herbai, kurias ji ker
ta. Ženklas spausdintas juoda ir 
šviesiai ruda spalvomis.

LENKIJA vėl išleido 6 pašto 
ženklų seriją su žymiais žmo
nėmis. Ženkluose matome: Ado
mą Mickevičių, Julių Slovackį, 
Mariją Konopnicką, Fridrichą 
Šopeną, Romualdą Trauguttą ir 
Jaroslavą Dambrovskį. Visi 
ženklai po 60 grašių.

Čia dedame pašto ženklą su 
Adomu Mickevičium.

John Hanning Speke (1827-64) 
jau 1854 m. kartu su Burtonu 
keliavo po Somali ją. Karališko
sios Geografijos Draugijos pa
siųstas, jis 1857 m. kartu su Bur
tonu tyrinėjo didžiųjų ežerų sri
tį Rytų Afrikoje. 1858 m., jau vie
nas, jis aptiko didįjį Viktorijos 
ežerą, o 1862 m. liepos 28 d. - 
Nilo ištaką ir Ripon krioklius. 
Iš savo kelionių parašė dvi kny
gas.

Uganda atskirai, arba kombina 
ei joje su Kenya, Tanganyika bei 
Britų Rytų Afrika, pašto ženk
lus išleidžia nuo 1895 m.

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

atstovę
PAULINA

M0ZURAITIS-8ENNETT 
Hl 2-4450

642 Meadow Lane Dr. 
Cleveland 24

• Ieško vedusios poros 
gyventi kartu — namų apy
vokos darbams ir vairavi
mui.

Pasikalbėjimui skambin
kite: FA 1-8706

Savininkas parduoda 
naują 6 kanib. ranch tipo 
namą — 7870 Som Center, 
į šiaurę nuo White Rd.

IVi plytelių vonios, per
skirtas rūsys, 2 mašinų ga
ražas su dvigubu cementi
niu įvažiavimu, moderniški 
langai ir rėmai, 100x435 
įrengtas sklypas. Sumažin
ta kaina, nes privalo par
duoti ar išnuomoti su teise 
pirkti.

Lankytis šeštadienį ar 
sekmadienį, susižinant tel. 
AN 1-0123.

W. W. Brown reikalauja Clevelandui 
ieškoti naują

Willard W. Brown, respubliko
nų kandidato Į Clevelando miesto 
burmistrus, rinkiminis komite
tas rugsėjo 27 surengė tautybių 
atstovų susitikimą Sheraton Cle
veland viešbutyje.

Programos metu buvo pagerb
ta prieš keletą dienų Clevelando 
iškiliąja piliete išrinktoji p. Ona 
Jokubaitienė.

Kandidatas Willard W. Brown 
trumpoje kalboje iškėlė tautybių 
reikšmę Clevelando miestui ir 
ekonominiam jo kilimui, atkreip
damas dėmesį į tai, kad tautybės 
sudarančios didžiausią namų sa
vininkų, mokesčių mokėtojų, gru
pę, pasižymėjusią šauniais įna
šais Clevelando pramonei ir jo 
kultūriniam veidui.

Pats miestas, jo žodžiais, jau 
atsidūręs stagnacijos ir žlugimo 
būklėje. Tai rodąs pramonės bė
gimas iš miesto, bedarbių gausė
jimas ir prekybos silpimas, pa- 
sireiškiąs dažnėjančiais bankro
tais.

Ryškus klaidingas administra
vimas ir miesto įmonėse, kaip tai 
rodo didėją nuostoliai autobusų 
įmonėje (CTA), nepaisant nuola
tinio kainų kėlimo, arba uosto 
vystymo istorija, tapusi politi-

niu futbolu.tarp miesto tarybos ir 
ligšiolinių burmistrų: uostau in
vestuota jau per 10 mil. dolerių 
ir tos investicijos galinčios žlug
ti, jei nebus laiku susigriebta 
varžybose su kaimyniniais mies
tais.

Tragiška klaida, kad nesirū
pinta pramonės telkimu. O mies
tui naudingos pramonės neįmano
ma parsitraukti, kol neturima ty
rinėjimų centrų, specialistų pa
ruošimo mokyklų. Pavyzdžiu jis 
nurodė Bostoną, Mass., kuriam 
grėsė ekonominė katastrofa, kaip 
dabar Clevelandui, kai iš ten į 
pietus išsikėlė tekstilės pramo
nė. Bostonas išsigelbėjo tech
nologijos institutais, kurie per 
kelioliką metų sudarė sąlygas 
aukštų kvalifikacijų reikalaujan
čiai pramonei prisivilioti. Pana
šiomis priemonėmis gyventojus į 
save traukia ir Kalifornijos mies 
tai.

CJevelandas savo padėtimi turi 
puikias sąlygas tapti ryšio su pa
sauliu centru, bet miesto admi
nistratorius - burmistras turi 
surasti tikrąjį kelią į suklestė
jimą. Tam reikią ne politikayi- 
mo, bet konkretaus planavimo ir 
planų vykdymo tuo pagrindu, ku
rį naudoja didžioji pramonė.

Adomas Bernardas Mickevi
čius (lenk. Mickiewicz) gimė 
1798.XII.24. Zaosės dv., Naugar
duko aps.» mirė 1855.XI.26 Kon
stantinopolyje, Turkijoje.Kilęs iš 
senos lietuvių bajorų giminės, 
save laikė lietuviu, nors rašė 
lenkiškai, kaip tada buvo įpras
ta. 1819 m. baigė Vilniaus uni
versitetą, po to mokytojavo Kau
ne. 1823 m. spalių mėn. rusų val
džios areštuotas už politinę veik
lą ir ištremtas, daugiau į Lie
tuvą nebegrįžo.

Pats žymiausias lenkų poe
tas. Veikiamas romantikų įtakos, 
be kitko, parašė veikalų iš anuo
metinio ir senovės lietuvių gyve
nimo: Ponas Tadas, Vėlinės, Gra^ 
žiną, Trys Budriai ir kt. Daugu
ma jo veikalų yra išversta lietu
vių kalbon.

SUOMIJA išleido 30 markių 
pašto ženklą, kuriuo paminima 
150 metų sukaktis, kai krašto 
sostinė.buvo perkelta į Helsinkį. 
Ženkle matome bendrą Helsin
kio miesto ir uosto vaizdą.

Helsinkis, pats didžiausias Suo
mijos miestas ir uostas, buvo 
įkurtas 1550 m. Švedijos kara
liaus Gustavo I uolėtame Balti
jos jūros, Suomijos įlankos šiau
riniame krante. Turi daug puikių 
pastatų. Veikia universitetas, 
1828 m. perkeltas iš Turku, daug 
kitų mokslo ir meno įstaigų. Pla
čiai išvystyta pramonė, gyvas 
uosto judėjimas. Miestas smar
kiai nukentėjo nuo rusų 1713 m. 
kare, taip pat kiek apnaikintas 
rusų aviacijos 1939-40 m. ru
sams užpuolus Suomiją. Mies
te gyvena apie 410.000 gyventojų.

UGANDA (anglų kolonija Rytų 
Afrikoje, greit tapsianti nepri
klausoma valstybe) išleido 4 pa
što ženklų seriją, kuria pamini
ma 100 metų sukaktis, kai anglų 
keliautojas Speke surado Nilo 
versmes. Visi ženklai dvispal
viai, to paties piešinio, spausdin
ti giliaspaude.

Pašto ženkluose matome kalnų 
apsuptą Viktorijos ežerą, svar-

r

NAUJI LEIDINIAI
• Lietuva — didvyriu že

mė — Lithuania land of
■ heroes, — Lietuvių Dienų 

išleista, L. Valiuko paruoš-
• ta knyga angliškai apie Lie

tuvą, jos pasipriešinimą ir 
kovą su sovietų okupacija 
ir sovietų vykdomą geno
cidą.

Knyga išleista kietais 
viršeliais, gausiai iliustruo- 

1 ta. Teksto 89 pusi. Antra 
tiek skirta Lietuvai ir jos 
vaizdams skaitytojui per
teikti. Kaina $4.75. Knyga 
rekomenduotina kaip dova
na angliškai skaitantie
siems.

• Trys Sakalai — Lietu
viškos Knygos Klubo išleis
ta Alf. Vambuto knyga — 
pasakos ir padavimai. Tai 
1957 m. Mokytojų S-gos 
premijuotas leidinys mūsų 
jaunimui. Spausdinta Drau
go spaustuvėje. 186 psl. 
Kaina 2 dol. V. Stančikaitės 
viršelis.

• Titnago Ugnis — Juo
zo Kralikausko romanas, 
premijuotas Draugo roma
no konkurse. Išleista Lietu
viškos Knygos Klubo, Chi
cagoje. Spausdino Draugas. 
204 psl. Kaina $2.50.

Visos čia paminėtos kny
gos galima įsigyti ar užsi
sakyti paštu Dirvoje.

• Knygų Lentyna — Lie
tuvių Bibliografinės Tar
nybos Biuletenis nr. 2(127). 
Leidžia Vytautas Saulius 
(Danville, Illinois).

• Skautu Aidas — Kana
doje leidžiamas Lietuvių 
skautų ir skaučių žurnalas, 
Skautų S-gos organas. Tu
rinyje medžiaga ir gausios 
iliustracijos tarnauja ne tik 
skautų tarpusavio ryšiui 
palaikyti ir vieni kitų veik
lą pažinti, bet gausa infor
macinės medžiagos skautų 
veiklai gyvinti ir jai ska
tinti. žurnalą redaguoja č. 
Senkevičius, redakcinės ko
legijos padedamas.

L

p'41 h ■-

’fi

t.:

Tel. 942-803824 valandų patarnavimas

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

Urugvajuje buveinė perkel
ta } naujas patalpas ir da
bartinis jos adresas yra: 
LEGACION DE LITUA- 
NIA, c. Ciudad de Paris 
5836, Montevideo, Uruguay.

• Lituanus, Lietuvių Stu
dentų Sąjungos leidžiamas 
žurnalas anglų kalba, jau 
8-ti metai informuoja sve
timtaučius apie Lietuvą ir 
lietuvius, šis informacinis 
darbas yra įmanomas tik 
dėka susipratusios lietuvių 
visuomenės, kuri per šį lai
ką žurnalo leidimą duosniai 
rėmė.

Spalio mėnuo skelbiamas 
Lituanus žurnalui platinti 
mėnesiu. Atskirose vietovė
se sudaromi vajaus komite
tai, gi visą centrinį darbą 
atlieka Rochesterio lietu
vių studentų skyrius. Va
jaus komitetui vadovauja 
Edmundas Vaši liauskas. 
Komiteto sekretorės parei
gas eina Birutė Sedlickaitė, 
šį pavasarį baigusi Naza- 
reth kolegiją Rochesteryje. 
Komiteto adresas: 253 Ber_ 
lin Street, Rochester 21, N. 
Y.

• Solistė Klimaitė-Pau- 
tienienė dainuos Lituanicos 
Skautų Tunto (Chicagoje) 
Tėvų Komiteto rengiamame 
vakare š. m. spalio mėn. 6 
d., B. Pakšto salėje. Jai 
akompanuos J. Byanskas. 
Programos metu, kurią pra
ves aktorius A. Brinką dar 
bus galima išgirsti įdomius

Mielam Bičiuliui

Ats. Maj. ALEKSANDRUI MUCHLIAl 
mirus, jo žmonai ELENAI, sūnui VLADUI su 
šeima, giminėms ir draugams gilią užuojautą reiš
kiame

Ona Milmantavičienė, 
Alksninių ir Diržių šeimos

Mūsų mielos ir brangios žmonos, moti
nos ir sesers

A. t A.
VALERIJOS 

TŪBELYTeS-ALKAITIENeS 
vienerių metų mirties sukakčiai paminėti, 
spalio mėn. 6 ck, šeštadienį, 8 vai. ryto Šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje bus atnašauja
mos šv. Mišios.

Visi, kurie ją pažinojo, maloniai prašo
mi pasimelsti.

Dievu pasitikinti šeima, seserys ir brolis

DIRVOS DOVANŲ 
PASKIRSTYMO 
LAIMĖTOJAI

1 savaitė atostogų Meš
kos Viloje, Cape Cod — Ra- 
dutis Orentas, Marcellus, 
Michigan.

Dail. V. Stančikaitės-Ab- 
raitienės paveikslas — St. 
Butavičius, Windsor, Ont.

Dail. V. Raulinaičio skulp
tūra — Stella Abraitis, 
Richmond Hill N. Y.

A. Merkelio monografija 
Antanas Smetona — E. 
Laukys, Jamaica, N. Y., 
Zubrickas, Toronto, Ont., 
V. Tallat-Kelpša, Chicago, 
Illinois.

Laisvės Kovų Dainii rin
kiniai — V. Strockis, Šouth 
Moston, Mass., J. Petraus
kas, Chicago, III., A. Bar
čas, Bellwood, III.

R. Spalio Alma Mater — 
J. Žostautas, Chicago, III., 
P. Narbutas, Montreal, 
Que., T. Jurcys, Chicago,
III., J. Variakojis, Cicero,
III., Gr. Plečkaitis, Cleve
land, Ohio.

Metinės Dirvos prenume
ratos — Beržinskienė, Cle
veland, Ohio, J. Petkūnas, 
Chicago, III., B. Naujalis, 
Toronto, Ont.

Laimėjusiems knygos bus 
išsiųstos artimiausiu laiku. 
Su kitų dovanų laimėtojais 
bus susirišta ir Dirvos ad
ministracija susitars betar
piai dėl laimėjimų dispozici
jos.

J. Toliušio parengtus kup
letus. Staliukus galima už
sisakyti iš anksto pas: Bal- 
cienę — 3357 W. 66 St. Tel. 
GR 6-2009 ir P. Nedzinską, 
4065 Archer Avė. Tel. Y A 
7-5980.

• Užsiprenumeravo Pre
zidento A. Smetonos mono
grafiją per Juozą Jurevi
čių: Dr. Ant. Rudokas, Vyt. 
Kasniūnas, per Igną Andra- 
šiūną: garbės prenumera
tas: Matas Naujokas, Sta
sys Šiaučiūnas, Stasys Vid
mantas, Ignas Andrašiūnas, 
Jonas Karvelis, Dr- Juozas 
Dauparas ir prenumeratą: 
Alfonsas Simonaitis.

I Dirvos metinį vakarą apsilankęs kandidatas Į Clevelando burmistrus Mark McElroy, Ohio genera
linis prokuroras, sveikina susirinkusius. V. Pliodžinsko nuotrauka

DIRVOS VAKARUI PRAĖJUS
šių metų Dirvos vakaras, 

įvykęs rugsėjo 29 d. buvo 
tikrai ne eilinis. Dirvos ro
mano konkurso pirmos pre
mijos įteikimas laureatei 
rašytojai Alei Rūtai, Mai
ronio metų nuotaikingas pa
minėjimas Vaidilos teatro 
pastatymu „Kęstučio mir
tis”, gražus svečių būrys iš 
ALT S-gos Tarybos ir sky
rių pirmininkų suvažiavimo 
sudarė aplinką ir nuotaiką, 
kuri senai Clevelande nebu
vo pastebėta.

Pilnutėlė salė clevelan- 
diečių, niekad neapsivylusių 
Dirvos vakarais, buvo dar 
vienu Dirvos parengimų pa
sisekimo įrodymu.

Iškilmės buvo pradėtos 
ALTS pirmininko Vyt. Ab- 
raičio tartu žodžiu Cleve
lando visuomenei.

Premijos įteikimo proga, 
kalbas pasakė jury komisi
jos pirmininkas Stasys San
tvaras, mecenatas Jonas 
Čėsna ir laureatė Alė Rūta. 
Akte dalyvavo premijai 
skirti komisijos narys Juo
zas Kapočius ir Vilties d-jos 
pirmininkas Dr. VI- Rama
nauskas.

Antrąją vakaro dalį pra
dedant įžangos žodį tarė 
Maironio metams ruošti 
Clevelando komiteto pirm. 
Stasys Barzdukas. Vaidilos 
teatro pastatymas buvo 
publikos sekamas dideliu 
susikaupimu, kartu parei
kalavęs iš artistų didelių 
pastangų vaidyba viršyti 
įprastinių formų — deko- 
racijų ir kostiumų stoką.. 
Tačiau ši dalis toliau apra
šyti jau priklauso mūsų re
cenzentų malonei. Vieną tik 
galima pareikšti — režisie
riaus Petro Maželio ir ar
tistų atliktas veikalas buvo 
priimtas šiltai ir nuošir
džiai.

Dirvos vakarą specialiai 
telegrama sveikino Ohio 
Gubernatorius Micheal De 
Šalie. Trumpam apsilankęs 
buvo ir kandidatas į Cleve
lando burmistrus Ohio ge
neralinis prokuroras Mark 
McElroy.

Svečių tarpe džiugu buvo 
matyti iš toli ir arti atsi
lankiusius, kurių tik dalis 
buvo suspėta pertraukų 'me
tu pristatyti Clevelando vi
suomenei. Jų tarpe ALT 
S-gos centro valdybos pir
mininkas Vyt. Abraitis, vi
cepirmininkas Ant. Senikas 
ir Em. čekienė, buvę ALT 
S-gos centro valdybos pir
mininkai — dr. St. Biežis 
su ponia, inž. Eug. Bartkus 
su ponia, buv. Vilties drau
gijos pirmininkai — Juozas 
Bačiūnas su ponia, dr- J. 
Bartkus, Lietuvių Fondo 
pirm. Teodoras Blinstrubas 
su ponia, LNT pirm. Vin
cas Rastenis, ALB-nės cent
ro valdybos vicepirm. inž. 
Valdas Adamkavičius su 
ponia, inž. Jonas Jurkūnas 
su. ponia, Dirvos novelės 

premijos mecenatas Simas 
Kašelionis, ALT S-gos sky
rių pirmininkai — Alb. Tre
čiokas su ponia, J. Sirusas,

Ohio gubernatoriaus Michael V. DiSalle telegrama pasveikino lie
tuvius, susirinkusius į Dirvos vakarą.
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DIRVA, CARE SLOVANIAN NATL HOME

DLR 6JOPM 6417 ST CLAIR

ATTENTION JONAS CIUBERKIS. YOUR ANNUAL EVENT SERVES AS A

REVITALIZATION 0F YOUR F0LKWAYS AND MORES, REEMPHASIZES AND 

DEMONSTRATES THE BELIEF AND HOPE OF YOUR LITHUANIAN PEOPLE 

THAT THE CULTURE AND FREEDOM OF YOUR HOMELAND WILL BE 

AGAIN A REALITY I SALUTE YOU

MICHAEL V DISALLE GOVERNOR OF OHIO

1255P.

J. česonis, A. Juška, Dr. 
Švarcas, M. Karaša, Ignas 
Andrašiūnas, Ant. Matjoš- 
ka su ponia, K. S. Karpius 
su ponia, inž. J. Gaižutis-.

Svečių tarpe malonu bu
vo matyti Draugo redakto
rių kun. Vyt- Bagdonavičių, 
lydimą kun. P. Dzegoraičio.

Liks, visa eilė neišvardin
tų mielų svečių, kurių daly
vavimas suteikė tokią di
džią satisfakciją rengė
jams. Visi svečiai, iš toliau 
ar arti, savo gausiu atsi
lankymu yra tuo akstinu, 

_ kuris verčia jau dabar gal
voti apie sekančio parengi
mo kokybę, šio parengimo 
klaidas.

Parengimo programa bu
vo įrašoma į juostą ir per
siųsta Amerikos Lietuvių 
Balsui. Įrašymu rūpinosi 
Juozas Stempužis, Tėviškės 
Garsų radijo programos 
Clevelando vedėjas.

Šokiams grojo populiaru
sis neolithuanų orkestras.

Po programos svečiai 
spietėsi prie bufeto, kurį 
taip gausiai buvo pripildę 
uoliosios Dirvos talkininkės, 
gi gražios talkos pareikala
vo ir VI. Blinstrubo vado-

va ujamas bufetas svečių 
atsigaivinimui.

Gražioje nuotaikoje pra
ėjęs Dirvos vakaras liks įsi
dėmėtinu leidėjų, progra
mos dalyvių ir svečių bend
ros talkos pavyzdžiu.

Širdingai kviečiame atsilankyti į Litua
nicos Skautų Tunto Tėvų Komiteto rengia
mą VAKARĄ, kuris įvyks š. m. spalio mčn. 
6 d., 8 vai. vak. B. Pakšto salėje (California 
ir 38 St.), Chicagoje.
Programoje:

Sol. S. Klimaitė-Pautienienė, akomp. J. Byans
kas, kupletai akordeonu palydint A. Trinkūnui. 
Programą praves akt. A. Brinką.

Vakaro metu gros puikus B. Pakšto orkestras, 
veiks baras, O. Toliušienės vad- bufetas, laimėji
mai ir t.t.

Tunto Tėvų Komitetas

PHILADELPHIA

ANTANUI OLIUI
PAGERBTI 

AKADEMIJA
Jau suėjo keturi metai, 

kai mirė Antanas Olis, tei
sininkas, politikas, visuo
menininkas. Velionis yra 
itin brangus kiekvienam lie
tuviui. JAV gimęs ir Lietu- 
Vos nematęs, bet ją pamilęs, 
nevien skelbė tezę, kad bu
vimas geru JAV piliečiu ne
trukdo būti sąmoningu lie
tuviu, bet ir visu ryžtumu 
stojo Lietuvos ir lietuvių 
reikalų gynybom

Santūrus, tautiškas ir 
taurus ne tik su kitos ideo
logijos žmonėmis, bet ir su 
asmeniniais savo politinės 
karjeros priešininkais. To
lerancijos ir sugyvenimo 
troškimo veikiamas, jis per
žengia grupines bei parti
nes ribas.

Anksti įsitraukęs į tauti
nių organizacijų veiklą bu
vo jų vadovas, šalpos reika
lui iškilus, drauge su kitais 
įkūrė Balfą, surašė jo sta
tutą, jį įregistravo Illinois 
valstybėj ir padėjo gauti 
Balfui JAV valdžios pripa
žinimą- Balfo direktorius ir 
garbės narys. Alto vykdo
mojo komiteto vicepirm. 
Vienas Amerikos Lietuvių 

Tautinės Sąjungos steigėjų 
ir pirmasis jos pirmininkas.

A. L. T. S-gos Philadel- 
phijos skyrius įvertindamas 
velionies nuopelnus Lietu
vai ir lietuviams jau prieš 
ilgesnį laiką yra numatęs 
padovanoti Vasario 16 lie
tuvių gimnazijai Vokietijo
je Antano Olio portretą, 
kurį šiais metais atkūrė 
'daug sielos įdėjęs dail. An
tanas Rūkštelė.

Ta proga skyrius š. m. 
spalio 7 d. (sekmadienį), 4 
vai. popiet FOUR CHEFS, 
P R E S IDENTIAL ROOM, 
Sackeet ir Hellerman 
Streets (6500 Frankford 
Avė.), Philadelphia, Pa. 
praves A. Oliui pagerbti 
akademiją. Kalbės prof. J. 
Puzinas ir advokatas A- L. 
Lapinskas (Chicago, III), 
labai artimas velioniui Oliui.

Akademiją paįvairins Ire
na Stankūnaitė — daininin
kė, Irena Veblaitienė-Vy- 
liaudaitė, — deklamuotoja 
ir Ch. Dauberas — akor
deonistas.

Akademijoje sutiko daly
vauti velionies našlė p. V. 
Olienė, adv. A. L. Lapins
kas ir ponia, Sąjungos pirm. 
V. Abraitis ir ponia ir eilė 
kitų visuomenininkų, politi
kų ir t.t. iš toli ir arti. Ne
jaugi Tamsta liksi abejin
gas? Mielai kviečiame.

Akademiją globoja gar
bės komitetas pirminin
kaujamas visiems žinomo 
vietos bankininko Ch. S. 
Cheleden, toliau Juzė Au- 
gaitytė, Helen E. Vainiū
nas, P. Jonkus, J- Puzinas, 
J. Stikliorius, V. šaudzis, 
V. Volertas.

Po akademijos įvyks ban
ketas. (aj)

KAS DIRVOS NESKAITO 
- DAUG NUSTOJA!
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