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ERDMONUI SIMONAIČIUI - MAŽOSIOS LIETUVOS
PIRMŪNUI 75 METAI AMŽIAUS

Erdmono Simonaičio vardas
yra žinomas ne tik Mažosios Lie
tuvos, bet ir visiems lietuviams.
Jis žinomas ir vokiečiams ir ki
tų tautų žmonėms, kurie domisi
Lietuvos politika. Jo 75 m. su
kaktis negali tylomis praeiti mū
SPALIS - OCTOBER 28, 1963
Cleveland, Ohio
Nr. 123
sų spaudoje.
E. Simonaitis gimė 1888 m.
spalio 30 d. Spečiuose, Tilžės
apskrityje. Lietuvybės apašta
las čia buvo Vydūnas, kurio lie
tuvių giedotojų chore ir jaunas
Simonaitis dalyvavo. Jis čia ak
KAI TIK AMERIKA PRADĖJO DŽIAUGTIS TREČIUOJU TAIKOS LAIKOTAR
tyviai veikė ir visose lietuvių
organizacijose, o Tilžės lietu
PIU, CHRUŠČIOVAS TUOJAU PASPAUDĖ BERLYNE, TUO PRIMINDAMAS,
vių klube kaip steigėjas.
KAD TAIKOS IŠLAIKYMAS REIKALAUJA NUOLATINIU AUKŲ IŠ AMERIKIE
1918 m. Simonaitis Vilniuje su
ČIŲ PUSĖS. - TITO IR MADAME NHU SUTIKIMO AMERIKOJE SKIRTUMAS.
sipažino su Lietuvos Tarybos
nariais ir kitais lietuvių veikė
Pereitame Dirvos numeryje
jais bei kultūrininkais. 1919 m.
čiuojami. Po 9 vai. ir jiems leis
šioje vietoje plačiai atpasakojo
jis įstojo savanoriu į Lietuvos
ta važiuoti.
me Valstybės Departamento pla
kariuomenę. Kaip kovotojas dėl
Tik po to ir Amerikoje supras
navimo skyriaus šefo Walt W.
ta, kad tai turėjo būti padaryta
Lietuvos Nepriklausomybės, jis
Rostow tarptautinės padėties ana ležinę maisto atsargą. Už tat tik su Nikitos Sergejevičiaus ži
išliko visą laiką kietas ir at
lizę. Pagal jį šiuo metu pergyve penktadienio popietę karinė poli nia ir įsakymu. Laikraščiuose
kaklus kovingos dvasios lietuvis.
name trečiąjį taikos bandymą. cija (MP) be jokių kludymų jiems pasirodė antraščių: "Is ColdWar
Lietuvai savo nepriklausomybę
"Foreign Affairs" žurnalo nume atveža šilto valgio, o pačios vilks Thaw Over?” (Ar šaltojo karo ato
apgynus, E. Simonaitis apsigy
tinės vadovavimą perima pri drėkis pasibaigė). To šiuo momen
riui su tuo Rostowo strapsniu
veno Klaipėdoje ir čia veikė dėl
pasirodžius, sovietai tuoj pat da siųstas pulk. lt. Emanuel J. Tina- tu Nikitai ir reikėjo. JAV turi pa
Mažosios Lietuvos sujungimo su
vė suprasti, kad už taiką ameri ri (retai kada pulkininkams tenka
Lietuva. Čia jis buvo Prūsų lie
skubėti padėti naujų aukų ant tai
tuvių susivienijimo reikalų ve
kiečiai turi jiems ką nors duoti. vadovauti būriui). Kad sovietams kos aukuro.
***
parodžius, jog jis nemano nusi
dėjas, derybininkas su prancū
Buvo taip.
Prezidentas J.F. Kennedy pra
zų administracija dėl Klaipėdos
Spalio dešimtą, ketvirtadienį, leisti, Tinari įsako galimai geriau
krašto,1920.III -- 1922.11 direk
9 vai. ryto sovietų sargybiniai įsitaisyti paplentėje, iškasamos eitą savaitę priėmė maršalą Tito,
torijos narys, 1922 m. vėl de
sustabdė dvi amerikiečių auto duobės išvietėm. Šeštadienio rytą kuris iki gyvos galvos save išsi
rybininkas su Prancūzijos val
vežimių vilkstines. Vieną važiuo kartu su pusryčiais iš Berlyno rinko Jugoslavijos prezidentu.
džia Paryžiuje dėl Klaipėdos ajančią į Berlyną, kitą į Vakarų pasiunčiamas ir kirpėjas -- ap Bet kai jam spaudė ranką, juos
teities ir pagaliau Klaipėdos
Vokietiją. Kaip paprastai, sovie gultiesiems apkirpti. Staiga šeš abu -- prezidentą ir maršalą ap
supo adjutantai taip, kad nė vie
krašto lietuvių sukilimo ruošė
tų sargybiniams buvo patiekti tadienio vidudienyje sovietai ati
jas kartu su J. Budriu. Kada
dokumentai, nurodantieji kelio traukia savo šarvuočius ir ame nam fotografui nepasisekė to mo
E. Simonaičiui ir kitiems vado
nės tikslą ir autovežimių bei rikiečių vilkstinė užbaigia savo mento išlaikyti ateičiai ir... būsi
mai rinkimų propagandai. Tuo
vaujant Klaipėdos sukilimas 1923
karių skaičių. Tačiau šį kartą so nuotykingą kelionę.
tarpu kai Titui reiškiama visa pa
m. sausio mėn. pavyko ir Klai
vietai įsakė kariams išlipti, jie
JAV spaudos reprezentantas garba, nors ir pačiu 'šalčiausiu*
pėda buvo prijungta prie Lietu
norį juos sukaičiuoti. Reikia pa
vos, Simonaitis pirmininkavo di
stebėti, kad abi vilkstinės buvo New York Times visam įvykiui būdu, po Ameriką skraido be jo
rektorijai ir buvo gubernatoriaus
mažos: viena turėjo 73 karius, pašvenčia tik vienos skilties ži kios pagarbos grakšti ponia Nhu,
pavaduotojas. 1924-26 m. Šilutės
kita 61. Iki šiol toks tikrinimas nutę, Valstybės Departamentas laikraščiai apie ją rašo su pašai
apskrities viršininkas. 1926 m.
nebuvo daromas ir dabar atsisa įtaigoja laikraštininkus, kad tai pa. Ko gero, jos vyras Viet-Na
E. Simonaitis demokratiniu būdu
kyta paklusti. Sovietai tačiau at padarė mažesni sovietų pareigū mo saugumo valdytojas ir jo bro
buvo išrinktas pirmuoju Klaipė
sisakė vilkstines praleisti. Po nai be paties Nikitos Sergejevi- lis Diem, to krašto prezidentas, į
dos krašto direktorijos pirmi
15 valandų stovėjimo vyr. lt. Ray- čiaus žinios. Kas po to lieka da- tai žiūrėdami turbūt gailisi, kad
ninku. 1926 m. dėl lietuvių kal
mond C. Fields, 26 metų į Ber ryti sovietams? Kremlius įsako nepasekė Tito pavyzdžiu ir nepa
bos gynimo mokyklose jam vo
lyną važiuojančios vilkstinės va tą patį pakartoti su britų vilks siskelbė esą komunistai. Būtų ga
Sukaktuvininkas ERDMONAS SIMONAITIS, Mažosios Lietuvos ko
das, gavo įsakymą iš U.S. armi tine. Ir 28 britai atsisako išlip vę ir pinigų ir pagarbos, kad ir
kietininkų buvo išreikštas nepa
votojų pirmūnas.
sitikėjimas. Tačiau jis niekad
jos vyr. būstinės Heidelberge sa ti iš autovežimių, kad būtų suskai - "šaltos".
prieš vokiečių nacius nekapitu
vo autovežimiais užblokuoti abi
liavo. Nuo 1930 m iki 1937 m.
plento puses. Jam tai padarius,
visas susisiekimas sustojo 47
Iš Australijos padangės.
skirti dešimčiai
tūkstančių E. Simonaitis buvo Klaipėdos
minutėm. Po to sovietai leido to
Australijos lietuvių. Tačiau ir tie apskrities viršininkas, po to
liau keliauti. Iš Berlyno iškelia
du dar vis nesuranda kelių į pla- Klaipėdos miesto vyr. burmis
tras, vėliau vokietininkų atleis
vusi vilkstinė be trukdymo pralei
tesnus skaitytojų sluoksnius.
džiama į Vakarų Vokietiją. Bet
Beveik neįmanoma nustatyti tas iš tarnybos į pensiją.
Ne tik pensininku būdamas, bet
vyr. lt. Fields komanduojama
priežastis, kurios sulaiko vietos
ir be pensijos gyvendamas, E. Si
vilkstinė vėl sulaikoma penkta
lietuvius nuo didesnio susidomė
Australijos Lietuvių Bendruo renka Lietuvių Namus adminis
ką gali įteikti betkuriam apylin jimo lietuviška vietos spauda.
monaitis niekad nenustojo dirbęs
dienio rytą 3 vai. 53 m. prie pat
įvažiavimo į Berlyną. Šį kartą menės Krašto valdyba jau seniai truojančios sąjungos ar klubai, kės valdybos nariui.
ne tik dėl Mažosios, bet ir dėl
Vyrauja bendra nuomonė, kad abu
visos Lietuvos. Ilgą laiką jis bu
sovietai 61 amerikiečių karį pasi yra užplanavusi visą eilę darbų, renka kultūros fondai, renka
Net ir tokiu atveju, jei aukų
vergauja savo "sponsoriams".
kurių kiekvienas surištas su di sporto klubai, renka parapijų ir rinkimas pasisektų, jis būtų tik Vienas perdaug oficiziškas, kitas
vo Klaipėdos šaulių rinktinės vei
tiko su 12 šarvuočių ir kuopa kau
kėjas, vicepirmininkas. 1939 m.
tynėm pasiruošusių karių --su desnėmis ar mažesnėmis išlai parapijinių institucijų vadovai. lašas jūroje. Krašto valdybai rei perdaug partiškas; vienas bijo ir
naciams užgobus Klaipėdą, E. Si
durtuvais ant šautuvų. Fields įsa domis. Krašto Valdyba visomis
Prie šios rinkėjų armijos dabar, kia stambokų sumų, kad ji galė savo šešėlio, o kitas dergia vi
monaitis paskutiniu traukiniu iš
ko pasiruošti susirėmimui. Kad išgalėmis stengiasi išpopuliarin nors ir skaudančia širdimi, tu tų savo uždavinius vykdyti. Rei sus, kad nenori paklusti federantų
vyko iš Klaipėdos į Kauną, ti
išvengus kokių provokacijų, ame ti Lietuvos laisvės reikalą aus rėjo prisijungti ir Krašto val kia pastebėti, kad Krašto valdy linijai ir turi kitokią nuomonę
kėdamas, kad Klaipėda vėl grįš
rikiečiams uždraudžia apleisti tralų visuomenėje. Australiška dyba. Ji, paprastai, išsiuntinėjo bos užsimojimai vietos lietu
apie vietos reikalus.
autovežimius net ir savo reika spauda ligšiol lietuviškiems rei aplinkraštį apylinkių valdyboms, viams nėra pakankamai išryškin
Turėdami mažus tiražus abu prie Lietuvos. Deja, 1941 m. ki
lęs nacių ir bolševikų karas ne
lams atlikti. Vyr. būstinės pro kalams vietos beveik ir neskiria. kad šios suorganizavusios naujus ti, nėra suaktualinti. Kai kuriose laikraščiai mažai gauna ir skel
tik jo viltis sunaikino, bet ir jį
testui pas vyr. sovietų armijos va Tebejaučiamas plačiau orga rinkėjų būrius, pasiųstų juos iš vietose vyrauja įsitikinimas, kad bimų. Tokiu būdu tiesioginių pa
nizuotos propagandos nebuvimas. namų į namus, iš lietuvio pas centro užsimojimai turėtų būti jamų (prenumerata ir skelbimai)
patį geštapinė politika nuvedė į
dovybę likus be pasėkų, 11 vai.
Mauthauseno ir Dachau kacetus.
plačiau
ir
nuodugniau
išdiskutuo

45 min. vyr. lt. Fields gauna įsa
nepakanka
laikraščių
išlaidoms
lietuvį parinkti aukų ir Krašto
Tiek prasiskverbimas į aus Valdybos lietuviškos veiklos rei ti. Tik tada, kai žmonės įsiti padengti. Norom nenorom tenka
Šiuose ir kituose nacių kacetuokymą prasilaužti. Jis vienas pri
eina prie užtvaros (Schlagbaum) trališką spaudą, tiek leidiniai kalams. Ir tai ne vienkartinis kina, kad reikalas svarbus, jie ieškoti kitų būdų piniginiams ne- se tūkstančiai gerų lietuvių patrio tų atidavė savo gyvybes prieš
ir ją pakelia. Amerikiečių sunkve anglų kalba neįmanoma be ati aukų parinkimas. Krašto Valdyba nuo aukos neatsisako.
datekliams lyginti. Katalikų Fe
savo valią dėl Lietuvos laisvės
žimiai pradeda važiuoti, tačiau tinkamų lėšų. O jų kaip tik Kraš numato jį vykdyti kasmet.
deracijos
leidžiamam
savaitrašLietuviškos spaudos Australi
sovietų šarvuočiai užblokuoja to Valdybai ir trūksta. Australi
(Nukelta J 2 psl.)
(Nukelta į 2 psl.)
joj nedaug: vos du savaitraščiai
jiems kelią. Virš vilkstinės pasi joje nėra mecenatų, nėra medžia
Vienos
apylinkių
valdybos
rodo amerikiečių helikopteriai, giniai sustiprėjusių biznierių, kruopščiai vykdo šiuos centro pa
kuriuos išblaškyti bando sovietų kurie, supratę reikalą, galėtų rėdymus, kitos kategoriškai at
Mig naikintuvas. Vaidinimą be ateiti pagalbon realia parama, sisakė siuntinėti rinkėjus pas
žodžių tarp amerikiečių ir sovie Visas stambias sumas reikia vietos lietuvius. Tokios valdybos
tų karių stebėti atvyko RytųBer- telkti menkomis aukomis. O au
painformavo savas kolonijas apie
lyno (komunistinių vokiečių) ko kos Australijoj renkamos įvai
Krašto valdybos norus ir aukas
mendantas pulk. Poppe su eile riausiems reikalams. Jas renka
priiminėja tik viešų susirinkimų
bendruomenių
valdybos,
renka
savo aukštesnių karininkų.
metu. Be to, kas nori, savo auAmerikiečiai išbaigė savo <;e- socialinės globos organizacijos,

AUKOS TAIKOS AUKURUI
Vytautas Meškauskas

VIENYBES IŠLAIKYMO SUNKUMAI

Nikita: —Aš sakiau, kad pralenksiu!...

Spalio 17 d. New Yorko Balfo rėmėjai, susirinkę Balfo Centre, porą valandų diskutavo beartėjančio
Balfo vajaus problemas. Nutarta Balfo vajų Didžiajam New Yorke pradėti lapkričio 3 d. ir baigti gruo
džio 3 d. Pirmiesiems šių metų Balfo rėmėjams, aukojusiems bent dešimt dolerių, su kvitu bus pa
siųsta ir speciali padėka -- lietuviškai angliškas žodynas, kurį tam tikslui paaukojo Balfui XY, Balfo
rėmėjas iš New Yorko. Nuotraukoje susirinkimo dalyviai (iš kairės): Pirmoj eilėj Br. Spūdienė A.
Radzivanienė, J. Šlepetys, Konsulas V. Stašinskas, kun. L. Jankus, E. Kulbokienė, K. Vasiliauskas. Ant
roj eilėj: A. Kaunas, J. Grigienė, P. Jurkus, V. Alksninis, M. Virbickienė, St. Lūšys, E. Purelienė,.
V. Padvarietis, V. Dovydaitis, J. Matulaitienė. Trečioj eilėj: J. Jankus, T. Alinskas, K. Bačanskas.
V. Maželio nuotrauka
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AUSTRALIJOS LIETUVIŲ VEIKIA
(Atkelta iš 1 psl.)

čiui papildomų aukų renka apylim
kių kapelionai per bažnyčias, or
ganizuojami katalikiškos spau
dos mėnesiai ir t.t. Krašto val
dybos leidžiamai "Mūsų Pasto
gei" eina talkon bendruomenės
apylinkių valdybos. Kiekviena di
desnė Australijos apylinkė kas
met išleidžia savo lėšomis po
vieną "Mūsų Pastogės" numerį.
Tas naujas savos spaudos palai
kymo kelias, duodamas teigiamos
medžiaginės naudos suvesti laik
raščio galus su galais, turi ir
savo neigiamų pusių: silpnina pa
čio laikraščio turinį. Tapdama
atskiro numerio "sponsorium"
kiekviena apylinkė per savo vieti
nius "redaktorius" užpildo tokį
numerį banalia medžiaga apie vie
tines organizacijas, jų valdybas
ir t.t. Tokia informacija be sai
ko atmiešta saldžiu liaupsinimo
ir aukštinimo vandenėliu, darosi
nuobodi daugumai skaitytojų. Ji
jokiu būdu neprisideda prie laik
raščio lygio pakėlimo. Norėda
mos tikrai padėti bendruome
niniam laikraščiui, apylinkių val
dybos ir jų redaktoriai turėtų iš
pagrindų keisti savo ligšiolinę li
niją specialių, atskiroms vieto
vėms skirtų "Mūsų Pastogės"
numerių atžvilgiu.
Australijos lietuvių politinis
susiskaldymas ilgus metus visai
nevargino. Ideologiniai nuomonių
skirtumai nedarė tiesioginės įta
kos į bendruomeninio gyvenimo
formavimą.
Bendruomeninėse
organizacijose dirbo įvairių pa
kraipų žmonės ir dirbo gana
sklandžiai. Visuotinuose susirin
kimuose į vadovybes buvo renka
mi įvairiausių pakraipų žmonės,
kuriuos susirinkusieji čia pat
siūlydavo rinkti. Tačiau laikui
bėgant nuolatos mažėjo skaičius
asmenų sutinkančių būti renka
mais vienoms arba kitoms visuo
meninėms pareigoms.
Tokių atsisakinėjimų akivaiz
doje buvo pradėta priešrinkiminė
akcija surasti grupę asmenų, kuri
sutiktų sudaryti vietos apylinkės
valdybą. Nors pradžioje ir šiame
parinkime nebuvo perdaug žiūri
ma į atskiro asmens politinį nusi
statymą, bet vėliau atsirado "sa
vųjų" sąvoka. Tuo pačiu atsira
do ir du kandidatų sarašai, o su
jais ir "kova dėl valdžios". Tos
"valdžios" ypatingai siekė buvę
krikščionių demokratų palikuo
nys, Australijoje žinomi fede
rantų vardu. Tačiau daugelyje
Australijos vietų visuomenėj va
dovybes jų kandidatų nerinko. Po
poros bandymo metų, federantai
perėjo prie kitokios veiklos, bū
tent, bendruomeninių organizaci
jų neigimo, jų nepripažinimo ir

POLILOGRIFAS Nr.

atviros kovos prieš Australijos
lietuvių bendruomenės vadovybę,
jos institucijas. Buvo eilė bandy
mų jėga perimti iš bendruomenės
savaitgalio mokyklas, patraukti
savo pusėn vieną ar kitą kultūri
nę bei visuomeninę organizaciją.
Savo šalininkams buvo patarta
nemokėti bendruomeninio soli
darumo mokesčio (dešimts šilin
gų į metus). Vienos federantų
draugijos nariai net buvo nubaus
ti už tai, kad jie tą solidarumo
mokestį sumokėjo.
Ta atsiskyrimo akcija savo
viršūnės pasiekė labai jau išgar
sintu Australijos lietuvių kape
lionų pareiškimu, nukreiptu prieš
Australijos Lietuvių Bendruome
nę, kaip organizuotą vienetą.
Nors bendruomeninei veiklai jis
nepadarė didelės žalos, tačiau vis
tiek paliko kartelį, kuris ir šian
dien tebejaučiamas.
Būdinga, kad federantų atsi
skyrimas ryškiau jaučiamas tik
tarp jiems vadovaujančių. Bend-

(Atkelta iš 1 psl.)
ir nepriklausomybės idėjos. Ačiū
Dievui, E. Simonaitis dėka savo
nepalaužiamos sveikatos pakėlė
žiauriausią kacetų režimą ir li
ko mūsų tautai gyvas ir darbin
gas bei kūrybingas. 1945 m. ba
landžio 29 d. amerikiečių dali
niai jį išlaisvino iŠ Dachau kaceto. Greit E. Simonaitis vėl įsi
jungia į aktyvią lietuviškąją veik
lą. 1946 m. Puidoje jis išrenka-
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Atspėję žodžių reikšmes ir įstatę atitinkamas raides į keturkampio
langelius gausime mūsų dainelės ištrauką.
1. 19. 15. 24. 2 -- karinis vienetas.
10. 29. 7. 21. 12 -- valstybės ženklas.
4. 27. 11. 20. 25. 30 -- augalo gemalas.
17. 5 -- skaičius
28. 23. 14. 18. 9 -- sakoma, kad toks yra gudas
16. 8. 26. 13 3 -- vaismedžių plotai.
22. 6 -- buv. Lietuvos prezidento inicialai.
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29. Apy. 30. Eiguva. 32. At. 33. Gust. 35. Rev. (Reverend). 36.
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Per. 54. Jot. 55. Ana. 56. Sau. 58. Ai.

ruomeninę veiklą boikotuoja ir
kaip įmanydami jai kliudo. Ei
linis Australijos lietuvis širdyje
nejaučia noro boikotuoti arba neig
ti bendruomenines organizacijas,
nors iš jo to reikalaujama mora
liniu spaudimu ir nuodėmės prado
patirštinimu. Savo aukomis jis
padeda įsigyti ir išlaikyti bend
ruomeninį turtą (vietos Lietuvių
Namus), remia kiekvieną bend
ruomeninę organizaciją ir nau
dojasi jų patarnavimais. Tiesa,
bendruomeniniu turtu mielai sa
vo reikalams pasinaudoja ir
aršiosios federantų organizaci
jos, nors jų vadai prie to turto
išlaikymo nė šilingu nepriside
da ir teberagina savo narius ne
prisidėti...
Vienybės labui dabartinė Aus
tralijos lietuvių krašto valdyba
daro visus žygius, kad atsiskyrusieji vadai sugrįžtų bendrai dirb ■
ti lietuvišką darbą ir, atrodo,
kad nėra jokių realių kliūčių
jiems tai padaryti. Krašto val
dyba rodo gerus norus, tačiau jie
turėtų būti abipusiški.
VI. Radzevičius

mas Mažosios Lietuvos Tarybos
prezidiumo pirmininku, šioms
pareigoms kelintą kartą perinktas ir dabar jas tebeina. Kai
Vlikas nutaria įjungti ir Mažo
sios Lietuvos Tarybą į savo skai
čių, E. Simonaitis Vlike atstovau
ja Mažajai Lietuvai. Jis ir šian
dien yra Vliko Kontrolės Komisi
jos veikėjas, nuolat besidomįs
Vliko pasisekimais ar nepasi
sekimais. Nuo 1950 m. jis akty
viai dalyvauja PLB Vokietijos
Krašto Tarybos veikloje. Per 10
m. jis buvo išrenkamas Tarybos
nariu, kelis kartus Valdybos na
riu, vicepirmininku irl957-58m.
pirmininku. Kurį laiką jis dirbo
Vokietijos Krašto Valdybos rei
kalų vedėjo darbą. Šiuo metu jis
yra Weinheimo apylinkės Valdy
bos pirmininkas ir V. K. Tary
bos garbės narys.
Nežiūrint gražaus amžiaus, E.
Simonaitis visuomet yra judrus
ir veiklus. Jis Mažosios Lietu
vos reikalais 1954 m. lankėsi
JAV ir Kanadoje, politiniais rei
kalais lankėsi įvairiose Europos
sostinėse, jis nuolat važinėja ir
lanko lietuvius Vokietijoje. Už
nuopelnus lietuvybei E. Simonai
tis Nepriklausomybės laikais bu
vo vyriausybės apdovanotas Ge
dimino ordinu, Vytauto Didžiojo
ordinu ir Šaulių Žvaigžde. Šian
dien Jubiliato nuopelnai juo di
desni, kad jis, sunkiai kovoda
mas dėl egzistencijos, "dėl gar
daus valgio šaukšto", kaip Ku
dirka posmavo, ne tik nemeta
lietuvybės ir Lietuvos, bet šias
brangenybes įėjusias į jo krau
ją, atkakliai gina.
E. Simonaitis buvo ir bus Ma
žosios Lietuvos kovotojų avan
gardo vadas, Lietuvos vienybės
simbolis .
Šia garbinga sukakties proga,
iš širdies sukaktuvininkui linki
me ilgiausių metų ir sėkmin
gos veiklos dėl Mažosios, o kar
tu ir visos Lietuvos laisvės ir
nepriklausomybės iškovojimo.

STP. VYKINTAS
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NEW YORKO
ŽMONĖS,
DAIKTAI
IR IDĖJOS
SPALIO mėn. 12-13 dienomis
New Yorke, Sheraton Atlantic
viešbutyje įvyko viešas, visuo
tinas Valstiečių Liaudininkų Są
jungos suvažiavimas. Pats su
važiavimas buvo gausus dalyviais
ir gerai paruoštas. Be sąjungos
narių visuose posėdžiuose ir po
būvyje dalyvavo ir nemaža sve
čių. Posėdžių metu buvo net trys
išsamiai paruoštos, Lietuvos va
davimo ir padėties Lietuvoje te
momis, paskaitos. Jas skaitė
Zunde, Audėnas ir Blazas, orga
nizaciniais klausimais kalbėjo P.
Dailytka.
Po suvažiavimo pirmosios die
nos buvo suruoštas varpininkų
judėjimo 75 - rių metų sukak
čiai paminėti pobūvis su meni
ne dalimi, kurią atliko solistė
Krištolaitytė
ir
aktorius
V. Žukauskas.
Pastebėtina, kad viso suvažia
vimo metu buvo darbinga ir to
lerantiška nuotaika.
DIDŽIAJAN NEW YORKAN
kasdieną suplaukia milijonai
žmonių. Jų skaičiuje nemaža ir
lietuvių. New Yorkas savo plotu
mažas, bet savo apimtimi savai
tėmis neišsemiamas. Stebėtojas,
imant grynai iš lietuviškojo taš
ko, patiekia štai tokią procenti
nę statistiką:
10% -- atsilanko bent viename
muzikiniame, bei dramos teatre.
15% New Yorko muziejuose. 3% įvairiose gausiose meno galeri
jose. 22% -- naktiniuose klubuo
se. Mieste visi 100% tik praei
dami pasidairo. 50% — atvyku
siųjų vieši ištisai pas gimines,
draugus ir niekur nesirodo ir
niekuo nesidomi. Iš stoties, ae
rodromo ar iŠ nuosavos mašinos
tiesiai į tetulės, dėdės, tėvelių,
brolių ar draugų namelius ir sė
di prie valgiais ir gėrimais nu
dėto stalo, šneka, pletkais da
linasi, pasakojasi apie įvykius
ir nutikimus darbovietėse, pa
politikuoja, pabado visą margą
svietelį ir vėl namo prie kas
dienybės, porindami, kad didį
jį New Yorką aplankė ir vis
ką matė ir regėjo...
KODĖL MES TURIME GRĘŽ
TI SKYLES GELEŽINĖJE UŽ
DANGOJE -- tokiu pavadinimu
žurnalas Life paskelbė šveica
rų autoriaus Herbert Luethey
straipsnį, kuriame daug viso
kiausių prielaidų ir išvedžioji
mų, tačiau kai kam tie išve
džiojimai labai prie širdies ir
net iešmas rankoje, kaip ir vi
sada,
pabadyti -- apvartant,
ypač naujesnį išeivį, kad jis ma
no, kad tų skylių gręžti mums
nereikia, nes pati sovietija jas
gręžia ir pirštu moja per agen
tus ir apsimetėlius apie Lietu
voje esantį lietuvį pasikalbėti.
Ir tai, girdi, bus bendravimas
su broliu.
Tame pačiame Brooklyne gy
venančiam newyorkiečiui atrodo,
nes jis tai šventai žino, kad toks
bendravimas tėra bendravimas
su velniu. Be to, brooklynietis
juokaudamas dar prideda: tos
skyles, ruoštos ir gręžtos iš
kalno buvo reikalingos, kad pro
jas imtų byrėti kviečiai. O gal?
Kas taip juokauja -- velniui tas
tarnauja...
BROOKLYNAS, jau kuris lai
kas gal kad dar vis laikrodžio iš
vasaros linksmybių į žiemos ir
rudens mizerijas neatsuka -įsitaisė gaidį -- girnakalnis jo
vardas.
Tas gaidelis, ar jis
brooklyniškis ar tik Brooklyno
grūdeliais mintas paukštis, kaip
žinote gieda ir iš kairės ir iš
dešinės, o kadangi balsas gai
džio, tai taip suvelia viską, kad
iš to giedojimo tik juokas ima.
Jis visko pilnas, viskuo "macnas". Jis ir už pripažintus ži
novus žinovesnis, jam užkliūva
visa politinė, kultūrinė ir visuo
meninė lietuvių veikla, rūpesčiai,
svajonės, mastymai jei tik jie
neįsiderina į jo tolimačius, žvel
giant pro tas pragrąžytas sky
les toje velniškoje uždangoje.
Jis net nustato kas ką pajėgia
suprasti, o kas ne -- žinoma

BALFo siuntas į užjūrius apžiūri: M. Virbickienė, K. Vasiliaus
kas, J. Matulaitienė, kun. L. Jankus ir kons. V. Stašinskas.
V. Maželio nuotrauka
jis viską supranta, tik nepasi
sako kaip. Net save patį tikruo
ju vardu pasivadinti bijo. Tai
gi iki tol, kol to padaryti ne
išdrįs, vargu ar galima be "štukų" su juo postringauti, jam pa
čiam save prisiskiriant prie tų,
kurie skaitymui įgudę - profe
soriai.
Ach, gaideli tu margas, gaila,
kad dar nežinai, kad su panieka
apšauktų futbolininkų tarpe yra
jau ir daktarų, inžinierių, bečlerių ir masterių, kurie tikrai
tos tarmiškos gaidžio kalbos ne
supranta...
O ypač nenumano, kam tu tą
giesmelę giedi...

DAILININKAS
ČESLOVAS JANUŠAS

Baltijos Jūros, adoratorius, dai
lininkas Česlovas Janušas ir is
torijon bus įrašytas.

Gal kam atrodys, kad tuo nori
ma pasakyti, kad jis tik jūrom
piešti tinkamas, o visa kita jo
kūryba neminėtina. Taip nėra.
Tačiau yra faktas, kad dailėje
suminėjus realistinei piešiamą
jūrą -- savaime iškyla dailinin
kas Janušas. Matyt, kad toji jo
piešiamoji jūra gyvybe alsuoja,
nes bendraudamas amerikiečių
dailininkų sluoksniuose dažnai,
kaip šiame krašte yra įprasta,
kviečiamas demonstracijoms,o be
to net stebėtina, kad amerikie
čių premijuotų darbų leidiniuo
se jo realistinė jūra spindi visu
savo grožiu. Už tai jis vertas
pagarbos ir jam linkėtina daug
dar gausių ir kūrybingų metų.

Newyorkietis dailininkas Čes
lovas Janušas, besiruošdamas
Kiti jo samprotavimai apie me
parodoms su savo kuriniais dau ną labai charakteringi, nors ir
gelyje
lietuviškųjų kolonijų, nevisur galima su juo sutikti.
švenčia savo kūrybos 30 metų Ten kur jis beatodairiniai gina
jubiliejų. Žinomas jis visai lie realistinį meną, kaip vieną iš
tuviškai visuomenei savo realis meno apraiškų, ir visą savo kū
tine kūryba, savo pažiūromis į rybinį gyvenimą išgyvenęs, vi
meną, o ypač žinomas savo jū sas jėgas ir talentą atidavęs —
romis. Už jas jis yra nekartą jis įtikinantis tiesus ir teisus.
laimėjęs premijas ir pagirimus.
Tačiau yra ir antroji medalio
Jo jūra alsuoja jūra, nes ir jis pusė, kur dailininkas kalba nie
pats didelis tos jūros mėgėjas kindamas kitas meno apraiškas,
ir garbintojas. Neveltui jis sa kitokias nei jo, o svarbiausia ne
ko: piešiau jūrą, piešiau jūrą pačią apraišką, bet tuos kurie
saulėleidyje, piešiau saulei te joje reiškiasi. Ten jo "filosofi
kant, piešiau jūrą audringą ir ja" nėra nei teisi nei tiesi.
putotą, piešiau ramią, piešiau,
Su dideliu susidomėjimu lauk
kai ji žvejus dugnan nuvyliojo,
kai Kastytį Jūratė pamilo, pie tinos ir lankytinos dailininko
Česlovo Janušo parodos lietuviš
šiau net jūrą jūroje.
Reikia tikėtis, kad toks, ypač kose kolonijose.

Kas tik turi gerą skonį
Viską perka pas Lieponį!

Lietuvių Prekybos Namai
FURNITURE CENTER, INC.
Vienintelė lietuvių prekybos įmonė Amerikoje,
parduodanti importuotus ir vietos fabrikų baldus,
kilimus, namų įrengimus; televizijos ir Hi-Fidelity
bei Stereo aparatus. Be to, pardavinėja baldus biznio
įstaigoms, vasarvietėms, moteliams ir viešbučiams.
Dovanai sudaromi specialistų dekoratorių planai.
FURNITURE CENTER, INC., ČIKAGOJE
6211 So. Western Avė., Marąuette Parke
Tel. PRospect 8 - 5875
3207 So. Halsted St., Bridgeporte
Tek VIctory 2-1226
Abi krautuvės atidarytos pirmad. ir ketvirtad. nuo
9 vai ryto iki 9 vai. vakaro, kitomis dienomis nuo 9
vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 12 vai.
iki 5 vai. atidaryta tik Marųuette Parko krautuvė.
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Laisvojo pasaulio Lietuvės ir Lietuviai!

reikšmę pačiam tautos ir jos
akivaizdžiai liudija senoji nepri
klausoma Lietuva ir naujųjų lai išeivijos likimui, meno ir moks
lo kūryba taip pat nusipelno ir
kų nepriklausoma Lietuva.
Second-Class Postage paid at Cleveland, Ohio.
išskirtinio visuomenės dėmesio.
Prigimtinės bendruomenės or
Published every Mon., Wed., and Fri. except in case of
ganizuota išraiška yra Pasaulio Todėl PLB Valdyba skatins in
Holidays by American Lithuanian Press Radio Ass’n
Lietuvių Bendruomenė, todėl jos dividualinę kūrybą ir stengsis
VILTIS, Ine. (Non-profit).
minties tolimesnis skleidimas, sudaryti palankius pasireiškimus ERDVĖS BIZNIS
ir darbo sąlygas lietuviui kūrė
Subscription, per year $11.00. Single copy 10 cents.
prigydymas ir ugdymas turės bū
Erdvės tyrinėtojas pasikvietė
jui ir mokslininkui, kad jo dar keletą savanorių - astronautų,
ti vienu iš didžiausiu mūsų rū
Editor-in-chief Jonas čiuberkis.
bas galėtų plačiai patarnauti tau kad susipažinus su jų psicholo
pesčių.
Prenumerata metams $11.00, pusei metų $6.00. Dirva išeina:
tai, išeivijai ir žmonijai.
Gi
kova
dėl
Lietuvos
laisvės
pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais,
gija. Pirmas įėjo indėnas. Ty
4. Jaunimas laiko tėkmėje pe rinėtojas paklausė:
yra kova už pagrindinę lietuvių
išskyrus šventes.
rims vyreniųjų dirbamus darbus.
tautos teisę turėti tai, kuo nau
-- Kiek jūs pareikalautumėt už
Redaguoja:
Veikti
išmokstama tik veikiant, skridimą į erdvę?
dojas
visos
kultūringosios
tau

Jonas Čiuberkis, Vytautas Gedgaudas ir Jonas P. Palukaitis.
tos ir ko siekia svetimu jungu todėl PLB Valdybai rūpės, kad
-- Tūkstantį dolerių -- at
Redakcinė kolegija: P. Bastys, E. Čekienė, A. Laikūnas,
jaunimas įsigytų Bendruomenės sakė indėnas.
besikratančios, savarankiam gy
R. Mieželis, V. Rastenis ir St. Santvaras.
darbui reikalingų nusiteikimų ir
venimui bundančios tautos. Tai
-- Bet jeigu žemėn nebegrįš įgūdžių. PLB Valdyba kreips rei tumėt, tie 1000 dolerių neduos
išeivijos talka savo tautai, pa
kiamą dėmesį jaunimo organiza jokios naudos!
vergtai ir izoliuotai, negalinčiai
cijoms ir šauks laisvojo pasau
reikštis nei žodžiu, nei veiksmu.
— Taip, bet mano žmona tu
lio lietuvių jaunimo kongresą. rės teisę juos gauti.
Atsižvelgiant įminėtuosius pa
5. Vienų kraštų lietuvių bend
grindinius siekimus, ir PLB Val
Antrasis savanoris buvo pran
ruomenės yra gausesnės ir pa cūzas iš Kanados. Jis pareikala
dybos veikla reikšis šiomis sri
Vienas iš bolševikinių "garsiakalbių" Amerikoje, Rokas Mizara,
jėgesnės, kitų kraštų -- mažiau vo 2000 dolerių.
anądien savo laikraštyje išžygiavo į aikštę pamokyti Romoje vykstantį
timis:
gausios ir pajėgios. Taip pat ne
1. Dėmesiu Lietuvos laisvės
vyskupų susirinkimą. Girdi, gana juokinti pasaulį: Panaikinkite
— Ir kokiems tikslams? -- pa
lygiai pasiskirsčiusios ir kultū klausė tyrinėtojas.
kovai? Šiam tikslui PLB Valdy
"indeksą"! Tai yra, katalikams skaityti draudžiamų knygų sąrašą.
ros darbo pajėgos. Kai vienų
bai rūpės, kad Lietuvos laisvės
R. Mizara, galbūt, nebūtų nei į galvą atėjęs tas reikalas, jeigu
- - 1000 dolerių mano žmonai ir
kraštų lietuviai jaučia kultūros 1000 dolerių mano draugei --pa
kova būtų kiekvieno lietuvio pa
jis nebūtų pasiskaitęs kituose laikraščiuose pranešimų, anot kurių, ir
perteklių, kitų kraštų lietuviams aiškino prancūzas...
triotinė pareiga. Jos sėkmingu
be Mizaros patarimo, Romoje kaikas užsimena, ar nebūtų protinga
savas kultūrinis gyvenimas tėra
mas priklauso nuo vieningo ir at
"užmiršti" tą indeksą. Mat, savo laiku daug "kraujo prigadinęs",
Trečias savanoris buvo armė
nepasiekiama svajonė. Todėl nas. Jis sutiko skristi tik už 3000
sakingo vadovavimo. Todėl PLB
tasai raštų cenzūravimas šiandien jau yra beveik netekęs savo prak
PLB Valdybai rūpės, kad daugiau dolerių.
Valdyba taip pat sieks, kad Lie
tinės reikšmės. Raštų ir kitokių minties perdavimo priemonių yra
turį
duotų mažiau turintiems -tuvos
laisvės
kova
tokią
vienin

tiek daug, kad nebeiįmanoma viską patikrinti ir nebeįmanoma su
-- O kaip jūs tuos 3000 dole
rengs menininkų, sportininkų ir rių sunaudotumėt? -- paklausė
gą ir atsakingą vadovybę turė
spėti viską uždrausti, kas galėtų atrodyti draustina. Nedaug net ir
kt. gastroles.
tų. Ji tęs buvusios PLB Valdy
gerų katalikų bežino, kas yra ar kas nėra įtraukta į tą kadai garsią
tyrinėtojas.
"uždraustų knygų rodyklę". Žmonės pasirenka skaitinius savo nuo
bos pradėtas politinių mūsų
-- 1000 dolerių duočiau jums
6. Išeivijos lietuviai daug sta
žiūra ar numanymu, kas verta bei naudinga skaityti, ar kuo neapsi
veiksnių vienijimo pastangas.
tė ir tebestato. Bet ši statyba kaip komisą už tarpininkavimą,
moka ar gal net žalinga domėtis. Taigi tas indeksas arba rodyklė
2. Dėmesiu
lituanistiniam
tik iš dalies tepatenkina tauti o 1000 dolerių palikčiau sau.
švietimui. Šiam tiks 1 ui PLB Va 1 jau nebeatlieka savo kadai numatyto uždavinio. Tad gali būti, kad
-- O ką jūs darytumėte sutrenius poreikius. Tuo tarpu būti
dybai rūpės, kad lituanistinis
vyskupų susirinkimas, kaip tik ateinančiais metais sueinant 400 me
na ir tokia pastogė, kur galė čiu 1000 doleriu?!
švietimas būtų ne tik tėvų bei
tų sukakčiai nuo tos rodyklės įsteigimo ir esant popiežiui vadina
-- Juos gautų tas, kuris skris
tų glaustis centrinė lituanistinė
mokytojų, bet ir visų bendruo
mam tuo pačiu vardu kaip ir jos įsteigėjo (tada buvo popiežius Pau
biblioteka, meno galerija, mu tų mano vietoj.
menių didysis reikalas. Atski
lius IV), gali pareikšti nuomonę, jog nebeverta tokios rodyklės be
ziejus, pasaulio lietuvių archy
rų kraštų bendruomenių švieti
laikyti.
vas, muzikologijos archyvas ir PAŽANGUS FABRIKAS
mo darbui derinti, programoms
Bet, kai rodyklė yra taip žymiai netekusi savo reikšmės, tai ir
kitos visos kultūrinės lietuvių
Vienas turistas aplankė didelį
žodžio, spaudos bei minties laisvės požiūriu ji begali būti laikoma tik
lyginti, vadovėliams bei kitoms
išeivybės vertybės. Todėl PLB
nebežymiu "krislu Katalikų Bažnyčios akyje". Tik Mizarai bus top
mokymo priemonėms pasiga Valdybai rūpės, kad Lietuvių Kul fabriką Sovietų Rusijoje, kur ga
telėjusi mintis, kad čia proga pasirodyti herojum: iškels, mat "di
minti ir kitiems švietimo užda tūros Namų kūrimo idėja būtų mina iškabas. Direktorius su pa
dį reikalavimą", ir jei taip atsitiktų, kad Romos susirinkimas tikrai
viniams vykdyti sudaromas Švie įgyvendinta ir ilgainiui taptų kul sididžiavimu aiškino, kad jie kas
savaitę pagamina 2000 iškabų. Gi
nutartų kaip nors panašiai, tai Mizarai, ko gera, galėtų net lūpa
timo Skyrius Kultūros Taryboje. tūriniu lietuvių centru.
iš juoko plyšti, kaip tam zuikiui, pamačiusiam bėgančias avis...
3. Dėmesiu tautinei kultūrai.
7. Tarp atskirų kraštų ben reikalui esant, gali pagaminti net
Kad reikalas atrodytų svarbesnis, Mizara pasakoja apie "iš
Šiam tikslui PLB Valdybai rū druomenių ir net tarp atskirų 10,000 iškabų per savaitę.
-- Labai įdomu! -- pasakė tu
mokslintą lietuvaitę amerikietę mokytoją", kuri, nors ir išmokslin
pės ne tik šią kultūrą, kaip ryš plačiai po pasaulį išsisklaidžiu
ristas
-- o kokie užrašymai yra
ta, bet visgi nežinanti, ką jai skaityti, ir klausianti patarimų pas dar
kiausią tautinės gyvybės apraiš sių lietuvių būtini pastovūs ir
ant tų iškabų?
didesnį išminčių -- Mizarą. Mizara pataria, bet vargas -- "mergina
ką, išlaikyti, bet taip pat ugdy nuolatiniai ryšiai. Todėl PLB
-- O, žinoma, tik vienodi --pa
siūlymą priima neentuziastiškai"... Ji jam nepasakė, kodėl jos ne
ti bei brandinti. Lietuvių moks Valdyba leis informacinį biule
traukia prie Mizaros rekomenduojamųjų knygų, tad jis pats spėlioja:
lui bei menui kelti, apskritai ats tenį "Pasaulio Lietuvį",‘kuriame aiškino direktorius -- "Keltuvas
ji, mat, praktikuojanti katalikė, tai gal įtarianti, kad tie raštai galį
kirų kraštų bendruomenių kultū turės atsispindėti ne tik PLB neveikia".
būti įtraukti į indeksą ir todėl jai pavojingi. Bet čia pat jisai pasisa
rinėms pastangoms derinti ir gyvenimas bei darbai, bet ir vi
ko žinąs, kad daug katalikų į tą indeksą nekreipia dėmesio.
kultūriniam darbui planuoti bei sos kitos lietuvių kultūrinės, so
Šitoks Mizaros bandymas pasirodyti herojum visiškai nenusi
gyvinti ir toliau veiks PLB Kul cialinės, visuomeninės, eko
sekęs, ir nenusisekęs ne tik šiaip sau, o net ir jo paties "dvasios va
tūros Taryba.
nominės pastangos apskritai. Rū
dų" akyse. Neapsižiūrėjęs, jis padarė dvi stambias taktines klaidas.
4. Dėmesiu tautiniam solida pindamasi lietuvių mokslo ir me
Viena -- pripažino, kad "išsimokslinusi lietuvaitė amerikietė
rumui. Šiams tikslui PLB Valdy no darbais, PLB Valdyba taip
mokytoja" tuo pačiu metu yra praktikuojanti katalikė. Už tai Mizara
bai visų pirma rūpės, kad lietu pat sieks artimai bendradarbiau
turės būti "apsvarstytas" Vilniuje, nesgi, pagal Mizarai privalomą
vių pasaulėžiūrinės, srovinės ir ti su atitinkamomis lietuvių insti "šventraštį", išsimokslinimas ir religingumas yra nesuderinami da
kitokios skirtybės, natūralios tucijomis bei draugijomis. Pa
lykai, tad neleistina pripažinti, jog yra ar gali būti tas pats žmogus
laisvų žmonių gyvenime, nestelb čios Bendruomenės idėjaiir dar
ir išsimokslinęs ir religingas. (Yra pagrindo spėti, kad ta mokytoja,
tų tautinio jų broliškumo, ypa bui populiarinti išleis šios rū
jeigu pas Mizarą ieško patarimų, ką skaityti, nėra taip jau labai re
čiai pabrėžtino svetur gyvenant. šies leidinių.
liginga, nei rimtai išsimokslinusi).
Tautinis solidarumas, kaip aukš
8. Didesni darbai negalimi be
Antra -- užkliūdamas už to krislo KatalikųBažnyčios akyje, Mi
čiausioji tautinė dorybė, būtinas finansinių išteklių, todėl PLB
zara, jei pats ir nemato ar nenori matyti, tai atkreipia kitų dėmesį į
Naujiems projektams pritaria ne tik mūsų veikloje, bet ir tar Valdybai rūpės, kad visų kraš
rąstą ar net visą vežimą rąstų jo garbinamosios Komunistų Par
taip pat didelis skaičius tautinių pusavio santykiuose, nelaimių, tų bendruomenės laiku ir tvar
tijos akyje: kada Chruščiovas, Sniečkus, Paleckis ir kompanija pa organizacijų.
darbo, verslo ir kitais atvejais. kingai atsiskaitytų iš jai pagal
naikins savo draudžiamų knygų, draudžiamų laikraščių, draudžiamos
Naujųjų įstatymų projektai lie Matomas tautinio solidarumo PLB Konstituciją priklausančių
muzikos, draudžiamos dailės indeksą? Maskvos indeksas nepaly
tuviams gana palankūs. Iki šiol ženklas yra nuolatinio tautinio sumų. PLB Valdyba taip pat ieš
ginti daugiau draudžia, negu Romos. Net paties Mizaros raštai tik ne per metus į JAV tegalėjo atvyk solidarumo įnašo mokėjimas, ku kos ir savų papildomų lėšų šal
l.f / us pave
seniai išbraukti iš to indekso, ką jau bekalbėti apie kitus.
ti tik 384 Lietuvoje gimę asmens. riuo aktyviai apsisprendžiamą už tinių.
Jeigu, anot Mizaros, Romos indeksas "juodina pasaulį", tai Mi
Projektuojamuose įstatymuose priklausymą tautinei savo ben
Štai tie mūsų rūpesčiai, ku
the road to a
zara savo "išjojimu į kovos lauką" prieš tą "juokingą" dalyką tik pri
yra pramatyta įsileisti bent pen druomenei ir paremiami jos sie riuos keliame aikštėn, tikėda
mena, kad pasaulis piktinasi Maskvos ne tiek juokingu, kiek sa
kis kart daugiau lietuvių. Dar ge kimai. Stipriai, tvarkingai ir miesi ir jūsų visų dėmesio, pa
distiškai žiauriu indeksu. Mes, lietuviai, ypač piktinamės, kad Mask
riau pramatoma latviams ir es drausmingai Bendruomenei būti ramos ir talkos. Didelę naštą
va tą savo indeksą užkorė ir Lietuvai. Tikra proga Mizarai pasirodyti
na, kad jos nariai, be savo rei tekelia daug rankų!
tams.
herojum: išdrįsk pasisakyti prieš Maksvos draudžiamų knygų indeksą
P. Urban teisus, kad senieji kalų, taip pat paisytų ir bendrųjų.
dcsiį/nedjust for you
PLB VALDYBA: J.J. Ba
Lietuvoje!
įstatymai buvo palankesni bri
Minimiems siekimams įgy
chunas -- pirmininkas, St.
tams, airiams, vokiečiams. Nauji vendinti taip pat reikalingos ati
Barzdukas, Dr. Alg. Nasvy
projektai duoda daugiau imigra tinkamos priemonės ir būdai. Iš
tis, Alf. Mikulskis, Vyt. Ka
cinių teisių pietų Europos tau jų pabrėžiamai paminime:
mantas, M. Lenkauskienė, J.
toms; ypač buvo nuskriausti ita
1. Gimtoji kalba lietuviui yra
Staniškis, Dr. J. Puzinas -lai. Tik 5,666 italų tegalėjo at tautinės jo garbės reikalas ir
PLB Kultūros Tarybos pir
vykti per metus į JAV, kai airių raktas į dvasinius tautos lobius,
mininkas.
kvota buvo 17,758, o anglai turėjo todėl PLB Valdybai rūpės, kad ji
net 65,361. Nei airiai, nei anglai būtų vartojama visu jo gyveni
Clevelande, 1963 spalio 20 d.
savo kvotos neišnaudojo, o ita mo plotu: šeimoje, mokykloj,
lai, neturintieji labai artimų gi draugijoj, bažnyčioj. Tautinės
minių jAV-ėse, niekad neturėjo drausmės ir tvarkos reikalas taip
Dėl tų senų imigracijos įsta pat rašte vartoti vieną rašybą,
tymų beveik šimtas tūkstančių ir tokia rašyba yra tradicinė
SUSIPAŽINKIME SU AUSTRALIJOS
K£ PALIES...
tatymų pakeitimų projektus, ku kvotos numerių (anglų, airių, vo jablonskinė rašyba, nepriklauso
LIETUVIŲ GYVENIMU!
rių Kongresas dar nesvarstė. kiečių, olandų) likdavo neišnau mos Lietuvos atitinkamų įstai
gų
oficialiai
įvesta
ir
niekieno
Solistės
G.
VASILIAUSKIENĖS ir pianistės D.
Visiems žinoma, kad JAV imi dota, kai tuo pat laiku tūkstančiai
Dirvos skaitytojams būtų įdo
OLDHAM koncertų proga verta iš arčiau pažvelg
mu sužinoti, kiek palies šiaurės gracijos įstatymai nėra tobuli, jie italų, ispanų, portugalų beviltiš neatšaukta. Ji būtina ypačiai mo
kykliniams vadovėliams.
Europos gyventojų emigraciją į nuolat taisomi ir papildomi. Daž kai metų metus laukė eilės.
ti Į Australijos lietuvių gyvenimą, jų visuomeninę
2. Demokratinė santvarka yra
niausiai
tai
daroma
atvykstan

Pietų Amerikoje gimusieji vi
JAV naujas įstatymas.
veiklą ir pastangas lietuviškame darbe. Australi
Nauja imigracijos tvarka būsią čiųjų labui, kaip pvz., keli spe sad galėjo ir galės atvykti į JAV esminė sąlyga demokratinei Ben
jos lietuvius pažinsime įsigyje
išleidžiama daugiau iš Pietų Eu cialūs įstatymai buvo priimti, kad be kvotos, kad tik kas juos pa druomenės dvasiai ugdyti, todėl
JUOZO
J. BACHUNO išleistą knygą
ropos, nes būta priežasčių -- įleisti į JAV tremtinius iš Euro kviestų, pažadėtų butą ir darbą. PLB Valdybai rūpės, kad perio
Pietų Europos atvykėliai esą ne pos be eilės, be kvotos. Pagal tuos
Niekur neteko skaityti ar gir diškai nuo apačios iki viršaus
BLEZDINGĖLĖS PRIE
silaikę reikiamos tvarkos, kaip papildomus įstatymus atvyko į dėti, kad norima keisti imigra besikartojanti rinkiminė proce
JAV gana daug lietuvių tremti cijos įstatymus dėl to, jog JAV dūra sudarytų visiems sąlygas
šiaurės Europos žmonės.
TORRENSO
Ar JAV valdžiai įkyrėjo tos nių. Pagal tebeveikiantį specialų valdžiai būtų įkyrėję šiaurės Eu Bendruomenės rinkimuose daly
vauti
-rinkti
ir
būti
renka

ateivių grupes, kurios savo re įstatymą ir dabar tremtiniai gali ropos imigrantai, jų tautinės gru
(KAINA 2 DOL.)
zoliucijomis reikalauja, kad JAV atvykti į JAV be eilės.
pės, su savo reikalavimais iš miems. Šitai turi skatinti indi
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ
Pagrindinius JAV imigracijos laisvinti jų tėvynes. Šį tautinių vidualinę iniciatyvą, sugebėjimus
duotų paramos išlaisvinti jų tė
bei
polėkius
ir
įjungti
į
bendros
įstatymų
pakeitimus
jau
seniai
grupių bruzdėjimą palaiko dide
vynes.
P. W. Urban projektavo senatorius Hart ir ki lis skaičius senatorių ir kongres- atsakomybės pergyvenimus.
METRAŠTĮ
3. Literatūra, dailė, muzika
Cleveland, Ohio ti. Administracija tuos projektus manų, patys įnešdami rezoliu
(KAINA 10 DOL.).
kiek pataisė ir pasiūlė prezidento cijas pavergtų kraštų laisvei at ir mokslas yra subtylios tauti
nės kultūros apraiškos, ypačiai
vardu. Daugelis senatorių tam gauti.
BE REIKALO BAIMĖ...
Abu leidiniu galite įsigyti užsisakydami juos
susijusios su pačių kūrėjų ir
projektui pritaria. Laukiama pro Dirvoje,
Kun. L. Jankus mokslininkų individualybe. Atsi
JAV prezidentas neseniai pa jektų aiškinimų (hearing)ir naujų
Brooklyn, N.Y. žvelgiant į išskirtiną kūrybos
tiekė Kongresui imigracijos įs- įstatymų priėmimo.
6907 Superior Avenue, Cleveland, Ohio. 44103
Telephone: 431-6344.

SAVO AKYJE NEPASTEBI RĄSTO

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nė veikia visuose laisvojo pasau
lio kraštuose, kur yra daugiau
lietuvių, ir joje lietuvius jungia
bendrieji tikslai bei uždaviniai,
kurie išreišti Lietuvių Chartoje
ir PLB Konstitucijoje. Tiesa,
ne visur organizuotoji Pasaulio
Lietuvių Bendruomenė rado vie
nodas sąlygas, tad ji negalėjo
atlikti to, ko iš jos galime pa
geidauti ir turime reikalauti. Bet
1963 rugpiūčio 29 -- rugsėjo 1
Toronte įvykęs antrasis PLB Sei
mas akivaizdžiai parodė, kad,
atsižvelgiant į turimas jėgas ir
tas aplinkybes, kokiomis tenka
dirbti, Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės nuveikta labai daug-atliktas ypačiai svarus kuriama
sis darbas ir Bendruomenė įsta
tyta į tą kelią, kuriuo belieka
toliau patvariai ir ryžtingai eiti.
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės organų -- PLB Seimo, PLB
Valdybos, PLB Kultūros Tary
bos ir atskirų kraštų bendruo
menių funkcijas ir tarpusavio
santykius nustato PLB Konsti
tucija. Bet tai tėra tik bendrosio gairės. PLB Valdyba pareiš
kia, kad šių gairių ji nuošir
džiai laikysis.
Iš kitos pusės tenka taip pat
atsiliepti į paties gyvenimo rei
kalavimus, kurie ateina su šia
diena ir konkrečią išraišką rado
PLB Seimo nutarimuose. Todėl
PLB Valdyba jaučiasi esanti įpa
reigota plačiau pasisakyti dėl tų
uždavinių, kuriuos jai reikės vyk
dyti ir kuriems talkos jai reikės
prašyti tiek iš atskirų kraštų
bendruomenių, tiek iš visų lie
tuvių. Tik darnus bendros kalbos
radimas ir glaudus jungimasis
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė
je tautiniams uždaviniams orga
nizuotai vykdyti iš tikrųjų reikš
mūsų gyvenimo pažangą, būtiną
lietuvių išeivijos tautinei gyvybei
laiduoti ir lietuvių tautos laisvės
kovai laimėti. Dideli darbai te
galimi visų pastangomis ir vi
sų atsakomybe.
Štai kodėl PLB Valdyba savo
siekimuose remsis dviem pa
grindais:
Prigimtine bendruomene, ku
riai lietuvis priklauso pačiu sa
vo gimimu. Iš savo tautos gavo
me visa, kas mus žymi kaip lie
tuvius: kalbą, kultūrą, istoriją.
Lietuvos valstybe, nes valsty
binė nepriklausomybė yra pa
grindinė lietuvių tautos kilimo ir
kūrybinio reiškimosi sąlyga. Tai

Šypsenos

POETAS IR ŪKININKAS
Jei Kazys Binkis būtų gyvų
jų tarpe, š. m. lapkričio 4 d.
švęstume jo 70 metų gyvenimo
sukaktį. Deja, K. Binkio poezi
jos lyros stygos per ankstį nu
trūko. Jo, anot poeto Jono Ais
čio, šimtmečiais literatūros
danguje tepasirodančia kometa,
gyvybės šviesa užgeso ir tam
sa uždengė talentingo poeto ne
išsakytus dvasinės kūrybos tur
tus. Tačiau ir tai ką K. Binkis
gyvas suspėjo atskleisti lietuvių
dailiosios literatūros pasauliui,
jo vardas po Maironinio laiko
tarpio, lieka stipriausio lyriko
aureole papuoštas.
Bet šio rašinėlio autoriui rū
pi ne K. Binkio literatūrinį pa
likimą įvertinti ir jam pride
ramą vietą mūsų dailiosios lite
ratūros istorijoje surasti. Šį dar
bą atliks mūsų dailiosios lite
ratūros istorikai jr kritikai. Aš
noriu į K. Binkio dvasios pa
saulį pažiūrėti paprasto šviesaus
ūkininko akimis.
K. Binkis be dailiosios lite
ratūros kūrybos darbo ir dide
lio talento dailiajam žodžiui, dar
turėjo didelį palinkimą ir mei
lę ūkininko profesijai. 1910 me
tais buvo įstojęs į Voronežo že
mės ūkio mokyklą, bet negavęs
stipendijos, pritrūkęs lėšų, iš
jos turėjo pasitraukti. Bet ir
vėliau, kai jau jam buvo pripa
žintas poeto vardas ir prana
šauta graži jo talentui litera
tūrinė ateitis, jis domėjosi že
mės ūkiu, bandė Ūkininkauti, nors
ir nesėkmingai, anot L. E.
Dažnai jo kolegos literatai pa
brėžia, kad jis tik nugyvendavo
ūkius. Man atrodo, kad čia ve
lioniui daroma didelė skriauda.
Man teko K. Binkio ūkininkavi
mą iš arčiau pažinti. Ir aš ne
galėčiau pasakyti, kad jis buvo
ūkių alintojas, ar jų prašvilpėjas. Jam gal gerai tiktų š. Lie
tuvoje būdingas posakis: "Jis bu
vo išgeriantis, bet ne laidokas".
O dėl Binkio nesėkmingo ūkinin
kavimo galima būtų priminti ši
tokią tiesą: kiek jis per savo
gyvenimą buvo įsigyjęs ūkių, ar
dvarų, visados jie buvo arba
skolon įsigyti, ar perimti valdy
ti su labai apsunkinta hipoteka.

kruojaus dvare. Tuo metu Pakruojaus dvaras buvo Ž. Ū. Mi
nisterijos pripažintas, kaip pa
Be to, jam visados trūko būti vyzdingas Ūkis ir pagal sutartį
no apyvartos kapitalo. Be šito turėjo auginti ir parduoti veislinę
kios pagrindinės sąlygos labai grūdų sėklą ir olandų veislės ver
dažnai ir pajėgaus ir energingo šiukus. Ūkis turėjo 600 ha. Žemės
ir tais metais dar augino 60 ha.
cukrinių runkelių. Greta Pakruojaus dvaro, buvo prisiglaudęs Ak
menėlių dvaro centras, kurįpagal
panašią sutartį nuomavo du danai:
Otto Hansen ir Ulitz Nilson. Už
Akmenėlių dvaro, senų medžių
pavėsyje snaudė Balsių dvaro so
dyba, kurią tuo metu valdė poe
tas K. Binkis. Berods šis dva
ras buvo jo žmonos Sofijos pasoginis kraitis, ar jos giminų pa
likimas.
Pakruojaus dvaro adminis
tratorius švedas Omo Skance bu
vo baigęs Danijoje aukštesniąją
ž. fl. mokyklą ir artimai drauga
vo su Akmenėlių d. danais. Į šią
draugystę įjungė ir mane. Savait
galius praleisdavome besisve
čiuodami Akmenėlių ar Pakruo
Poetas KAZYS BINKIS
jaus dvare.
Artėjo Šv. Jonas. Šiaurės Lie
ūkininko pastangos išvirsta į su
tuvoje, beveik visu Latvijos pa
dužusių svajonių šipulius. O Bin
sieniu yra būdingas paprotys su
kis buvo plunksnos žmogus. Pra
tikti Šv. Jono šventę su stebu
gyvenimui lėšų turėjo pasidaryti
lių degimais, jaunimo šokiais,
iš savo sukurtų raštų. Todėl ūžuklavimu, vėžiavimu ir kitokiom
kininkavimas jam buvo antraeilpramogom.
lis verslas. Bet ir tą antraeilį
Tais metais panašią šventę Ak
verslą jis mylėjo ir gerbė. Ūki
menėlių dvare, ant gražaus Kruo
ninko profesija jam buvo labai
jos upės kranto surengė tos apy
artima. Ūkininkų luomą jis lai
linkės jaunimas. Prie šventės iš
kė lietuvių tautos gyvybės šalti
kilmių prisijungė abu danai, P.
niu ir jos praeities ir ateities
dvaro administratoriaus šeima,
pagrindu. Todėl didelę dalį sa
aš ir į ją pakviestas atvyko iš
vo literatūrinių kūrinių skyrė
Balsių dvaro K. Binkis.
kaimui. Anot jo, "gimė jie so
džiuj, tenai turėtų ir grįžti. Dėl
Akmenėlių dvare Šv. Jono iš
to, dėkingumo ir šviesių atsimi vakares pradėjome danų stiliaus
nimų vedamas, skiriu šiuos pir vakariene su lietuviškos skaid
muosius bandymus mūsų žole, riosios lašais. Po vakarienės nu
medžiais ir samanomis apaugu vykome prie stebulės laužo. Ten
siam sodžiui."
susirinkęs jaunimas šoko ir dai
navo. Nežinau, kieno įtaigota,
PAŽINTIS SU K. BINKIŲ ŠV. viena, gražaus veido gimnazijos
JONO NAKTĮ.
mokinė, dailiai parinktais žo
1931 m. pavasarį, išlaikęs Ž. džiais pasveikino K. Binkį ir įtei
Ū. Akademijoje visus semestri kė pilną krepšį gyvų vėžių. Po
nius agronomijos mokslo eg etas labai apsidžiaugė. Bet vė
zaminus, turėjau atlikti agrono žių į namus neėmė, o paprašė,
mui reikalingą praktiką. Prak kad dvaro šeimininkai juos pa
tikai atlikti susiradau vietą Pa- ruoštų valgiui.

Ign.

Andrašiūnas

KAI KIŠAI fflM
(IŠTRAUKA Iš KNYGOS ”WENN DIE RUSSEN
KOMMEN”)
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ROBERT RAID

-- Nėra ko tau bijoti, Robertai. Tau viskas laimingai praies!
— Aš nebijau, Elfi. Mus slegia baisus nuovargis ir drauge siau
bas. Dėl savęs aš nieko nebijau -- man baisu dėl tavęs, mažyte.
Ji tyli. Ji tik savo lengvom rankom braukia man per skruostus.
Pagaliau ji atsiliepia -- taip keistai skamba jos balsas:
-- Robertai, vokiečiai kaskart vis artėja ir artėja. Tėra tik sa
vaičių, o gal ir dienų klausimas, ir jie bus čia. Paskutiniais mėne
siais tau reikėjo labai daug iškentėti ir ištverti. Tu įvykdei savo pa
reigas. Argi neatrodo, kad laikas jau ir tau pasitraukti į saugią vietą?
Jeigu tik nori -- eisiu su tavim drauge, nesvarbu kur, Robertai! Ar
gi mums nereikėtų šiandie jau kur nors pasislėpti, kol vokiečiai
ateis?
Vėl naujas apsisprendimas.kaip kad dažnai buvo per tuos beveik
dvejus metus. Ir -- Viešpatie, vis aš turiu lemti!
Apkabinu Elfi per pečius ir pakeliu galvą.
-- Žinoma, mes galėtume pasitraukti ir pasislėpti, Elfi, lygiai
taip pat, kaip 1939 metais galėjome lengvai persikelti į Vokietiją, kaip
repatriantai. Arba vėliau -- pas dėdę Vernrį, kur mes tokie buvome
laimingi! Net ir šių metų pradžioje dar galėjome išvykti į Vokietiją,
tačiau mes to nedarėme. Juk neseniai mudu galėjome pasislėpti, bet
gi mes tą galėdami nevykdėme.
Elfi tyli, tik jaučiu, kaip jos visas kūnas virpa mano glėby.
-- Matei, Elfi -- baisiai, tikrai nepakeliamai sunku, bet -- aš
negaliu trauktis, kol neįvykdysiu savo įsipareigojimų. Laisva valia
jas prisiėmiau ir turiu ištesėti iki galo. Dabar negaliu visko pa
mesti ir ieškoti saugios vietos. Tik pagalvok --pasipriešinimo prieš
rusus Tallinne centras mano rankose: ar galiu viską metęs paleisti
jį iš rankų? Ir aš turiu įsakymų, kuriems negaliu nepaklusti! Mes dar
nežinome, ką rusai numato daryti mieste — ir dėlto nepaprastai
svarbu išsilaikyti, kol galima!
Elfi tik glosto mano veidą, paskui nuleidžia rankas man ant
krūtinės.
-- Jau seniai aš turėjau būti suimtas, Elfi. Ir jeigu ne dėl mano
veiklos, tai vien dėl tėvo. Gerai žinau, kad jau ilgas laikas, kaip esu
rūpestingai sekamas, ir kiekvieną valandą esu pasirengęs, kad galiu
būti suimtas. Ir jeigu ligi šiolei tebesu laisvas, matyt, rusams mano
laisvė reikalinga, nors ir tariama laisvė. Bet -- kol esu dar laisvas
ir galiu judėti, rusų dėmesys sukoncentruotas į mane. Aš pridengiu
kitus, kurie gali gyventi ir dirbti. Bet vos tik aš dingsiu, visi kiti, su
kuriais esu kontakte, pagalvos, kad yra dalykų, kurie svarbesni už
privatų gyvenimą ir asmeninę laimę!
-- Man aišku, Robertai -- tu negali kitaip.
-- Tikrai, aš kitaip negaliu, Elfi. Tačiau labai norėčiau tave iš

Visoje Pakruojaus ir Linku
vos apylinkėje buvo "trys didie
ji" cukrinių runkelių augintojai.
Jų tarpe ir K. Binkis. Stipri
nančių laštĮ veikiami įsisukome
tiesiog į agronomines studijas,
gyvai diskusijose reiškiantis ir
K. Binkiui. Teko nustebti, kad jis
beveik tiek pat žinių turėjo apie
tais laikais dar naują cukr. run
kelių kultūrą, kaip ir mes. Aš
be jokių įžangų ėmiau ir paklau
siau, iš kuri jis tiek žinių pasi
sėmė. Jis paaiškino, kad šiais
metais iš Vokietijos įsigijęs nau
jausią tuo klausimu literatūrą ir,
jei sąlygos leis, manąs parašyti
populiarią knygutę apie cukrinių
runkeliu auginimą.
Gal būt dar ilgai mūsų studijos
būtų vykę, jei ne Šv. Jono dienos
pirmieji saulės spinduliai.

TALKA K. BINKIO CUKRINIŲ
RUNKELIŲ LAUKE IR
PATALKIAI
Gražioji vasara, kaip sunokusi
jaunamartė puolė į gausiais der
liaus vaisiais pasipuošusio ru
dens glėbį. Pakruojaus apylinkės
lygumos ir miškai skendėjo varsotame spalvų peizaže. Pamiškė
se aidėjo graudi piemenėlių dai
na. Reikalus atlikęs Petrušiflnų
gelžk. stotyje jojau namų link.
Pakelyje prie vieškelio cukr.
runkelių lauke sutikau besidar
buojantį K. Binkį.
Derlingas Balsių dvaro laukų
juodžemis, gera lengvo molio
priemaiša po nakties lietaus ki
bo ir klijavosi prie cukriniais run
keliais pakrautų sunkių vežimų
ratų. Nuo darbo iškamuoti ark
liai nepajėgė ištraukti iš klam
pios dirvos vežimų į šalia gulin
tį vieškelį. Pagarbiai K. Binkį
pasveikinau. Jo veidas buvo pri
slėgtas cukrinių runkelių der
liaus sudorojimo rūpesčiais. Žiū
rint į šį sunkų Ūkio darbą, mano
mintyse kilo nuoširdus jo padė
ties atjautimas. Noras šiame
sunkiame darbe padėti. Tačiau
nieko jam apie tai nesakęs atsi
sveikinęs nuskubėjau savo-keliu.
Grįžęs prie pietų stalo radau
atvykusį O. Hansen. Pietų metu,
pritaikęs patogų momentą, išdės
čiau K. Binkio sunkią cukrinių
runkelių sudorojimo padėtį ir pa
siūliau talkos būdu šiame sunkia
me darbe jam padėti. Skandina
vų žemės kultūringi sūnūs sutiko
K. Binkio sunkią naštą palengvin
ti, nes jie K. Binkį, kaip rašytoją
daugiau gal būt gerbė ir vertino,
negu mūsų to meto kai kurie su
rambėję šviesuoliai lietuviai.
Po pietų, laišku per darbininką,

miesto iškelti, Elfi! Ateinančių dienų ir savaičių nežinioje bent ži
nočiau, kad nors tu esi saugi.
-- Palieku su tavim, Robertai!
-- Suprask, Elfi, kad ir tave rusai griebs kai tik rusai norės
mane suimti, ypač net jeigu man pavyktų paskutiniu momentu pa
sprukti. Tada jie ieškotų manęs pirmiausia pas tave, Elfi, ir tau
aišku, ko tokiu atveju gali tikėtis.
Jos kūnas sustingsta.
-- Be tavęs, Robertai, niekur nebėgsiu. Palieku su tavim iki
galo!
Po to kambary užviešpatauja tokia tyla, tik girdisi aiškus laik
rodžio tiksėjimas.
-- Tu man bent prižadėk, kad jeigu kas nors mane ištiktų, tu
pasislėpsi! Herbertas tavimi ir mama pasirūpins ir globos.
Jos skruostas prilimpa prie mano peties.
-- Prižadu, Robertai.
O laikas skuba nesulaikomai. Greit jau vienuolikta.
-- Ar dar prisimeni, Robertai, kaip mudu susipažinom?
-- Taip, mažyte.
--Ar užmerkęs akis galėtum pasakyti, kaip aš vilkėjau eidama
konfirmacijos?
-- Labai aiškiai Įsivaizduoju tave.
-- Ir -- ar pagalvoji apie tą dieną, kada aš tau viską, viską ati
daviau?
-- To aš niekados neužmiršiu, mažyte!
— Kaip buvo puiku pas tavo dėdę! Kiemas, arkliai, miškas
paupys...
-- Tai buvo pati gražiausia mano vasara, Elfi.
— Tada -- užėjo audra, Robertai!
-- Audra ir viesulas. Tada susikrovei savo daiktus.
- - O kągi kita aš turėjau daryti, Robertai?
Tyliu.
-- Ar prisimeni mūsų paskutinį šokį, Robertai? Mūsų šokį!-ir ji pradeda niūniuoti.
-- Nustok, Elfi. Tik ne šitą?
-- Negi tau nepatinka mudviejų daina, Robertai? Norėtumei, kad
aš tau ką nors kitą padainuočiau? -- Ir ji atsistojus pradeda: "Šią
naktelę, šią naktelę mano sapnas baigės...
-- Dar ne, dar ne, mažyte, dar nesibaigė.
-- Dabar jau eik, Robertai. Tau prieš akis — dar ilgas, ilgas
kelias.
Aš ją stipriai priglaudžiau prie savęs:
-- Neužmiršk savo pažadų, mažyte.
Ji stipriai apkabina mano kaklą, bučiuoja iki uždusimo ir stai
ga atleidžia rankas:
-- Būk tvirtas, mano vilke! Turėk prieš akis viską, kas buvo
gražu tarp mudviejų!
— Gerai, gerai, mažyte!
— Nepamesk galvos, Robertai. Aš -- visą laiką su tavimi,
kaip ir mano dovanotas tau kryželis. Jis tave apgins.
-- Žinau, Elfi.
-- Robertai, aš buvau su tavimi nepaprastai laiminga. Visą
laiką! Net ir sunkiausiais momentais! Ir -- niekados nepamiršk
--aš visada, visada su tavim!
(Bus daugiau)

pranešiau Binkiui džiugią naujie
ną. Jis sutiko mūsų paslauga pa
sinaudoti. Ankstyvą rytą 5 poros
su tvirtais vežimais ir stipriais
arkliais įriedėjo į Binkio cukri
nių runkelių lauką. Lauke radome
jį su darbininkais jau beprade
dantį krauti runkelius Į vežimus.
Binkis tuo darbu džiaugėsi ir
šypsojosi. Vėliau manęs paprašė
prižiūrėti jo darbininkus ir ark
lius, o patsai išskubėjo į Pa
kruojaus miestelį. Sakėsi, kad ten
turįs Įvairių reikalų atlikti. Iki
vakaro visi Binkio cuk. runkeliai
buvo nugabenti į Petrušiflnų ge
ležinkelio stotį.
Vakare atsirado iš Pakruojaus
grįžęs ir K. Binkis. Pakvietė
mane patalkių vakarienei. Prie
kuklaus, bet sveikais valgiais pa
dengto stalo prasidėjo po sunkaus
dienos darbo vaišės. Vakarienia
vome mudu du, nes Binkio šeima
jau gyveno Kaune. Vakarienės
metu mūsų kalba prasidėjo apie
jo gimtąjį Gudelių kaimą, ten pra
leistas pirmąsias jaunystės die
nas ir ten gimusius jo skambiuo
sius eilėraščius: "Gėlės iš šie
no", "Vėjavaikis" ir "Šilkasparniai debesėliai". Vėliau mūsų po
kalbis sustojo ties Lietuvos kai
mo, ūkininkų ir miesto žmonių
problema.
Kiek prisimenu tą vakarą K.
Binkis maždaug šitokias mintis
pabėrė:
Mūsų tauta pačioje savo na
šaus kūrybinio darbo aušroje
pradeda išsiskirti. Dalis jos inte
ligentų ir šviesuolių nebebrangina mūsų sodiečių vargo. Jų ne
miegotų naktų ir pavojingo darbo,
dėl "Aušros","Varpo","Tėvynės
Sargo" ir kitos tuo metu pavojin
gais keliais atėjusios spaudos į
mūsų šiaudinę pastogę. Anos kar
tos, daugiausia kaimo žmonės,
kovojo ir dėjo dideles pastangas,
kad išlaikyti tautos gyvybę ir pa
žadinti ją savitam gyvenimui.
Blogi reiškiniai ir mūsų kai
me klostosi. Perdaug atsirado:
"Tamošių Bekepurių" ir "iš kai
mo vidurio neraliuotų Jurgių". Po
septynias parapijas išsidaužo,
ieškodami turtingų žmonų. Nuali
na ūkio arklius, suplėšo pakink
tus, ratus, ar roges šipuliais iš
taško. Ir galų gale nesuranda
turtingų nuotakų. O jei ir suran
da, tai po vestuvių svetimi skers
vėjai kraitį išgaudo. Lieka: bar
niai, nesantaika ir naminis pra
garas. Tai yra blogoji mūsų so
diečių savybė. Bet mūsų lietuviš
kame kaime pastebima ir daug
naujų pragiedrulių. Kaimo nau
jieji žmonės, mokslo ragavę spar
čiais šuoliais veržiasi į švieses
nį, gražesnį, sotesnį ir patoges
nį gyvenimą. Mūsų kaimo žmonės
nori turėti naujų, gerų kelių, gra
žių sodybų su elektros šviesa,
su miestietiškais patogumais
įrengtų gyvenamų namų. Kad vi
są tai atsiekti reikia, kad mūsų
pradžios mokyklų mokytojai, ag
ronomai ir kiti kaimo inteligen
tai patvariems šiaudinės pasto
gės gyventojams padėtų, paska
tintų juos kopti į šviesesnę atei
tį. Kai mūsų kaimo "Tamošiai
Bekepuriai", "Neraliuoti kaimo
Motiejai" bus apšlifavę savo dva
sios vidų, kai jie virs kultūrin
gais ūkininkaičiais, tada jie atpras nuo įpročio ieškoti turtingų
žmonų. Pradės žvalgytis, kad jo
gyvenimo būsimoji draugė turėtų
mokslą, būtų baigusi žemės ūkio
mokyklą, suprastų, kaip reikia au
ginti netik paršiukus, bet ir nuo
savus vaikučius. Mokslas, apšvie

ta, turi patvaresnę vertę, negu
apvalūs pasogos pinigai, ar gau
sus kraitis. Žmogaus mokslo nei
laiko rūdys nesugriaužia, nei
svetimi vagys neišvagia.
Galingas minčių sriautas žadi
no poeto nuotaiką ir kėlė ūpą to
liau dėstyti savo pažiūras Į mūsų
tautos likimo ateitį. Ir jis tęsė
savo pokalbį toliau:
-- Esame maža tauta. Amžių
bėgyje dėl mūsų valdovų klastų
ir kaimynų veržlumo praradome
didelius plotus nuosavų žemių,
suspaudė mus Nemuno žiotyse
prie Baltijos jūros. Daugiau kaip
šimtą metų buvome netekę vals
tybinės laisvės. Paskutiniojo Eu
ropos karo Įvykių sankryžoje mes
savo triusu, ryžtu ir kraujo auko
mis susigrąžinome mūsų seną
nuosavybę -- tautos laisvę.
Ateities mažų tautų likimą
spręs mokslo ir kultūros laimė
jimai. Todėl pasaulio tautų kultū
rinėse lenktynėse prie finalinio
teisėjų stalo lietuvių tautos Ge
nijus turi būti pirmųjų lenkty
niauto jų gretose. Tik šitokiu keliu
žygiuodama mūsų maža tauta gali
apsaugoti savo laisvę ir užtikrin
ti sveikas galimybes jai augti,
klestėti ir žydėti.
Jau buvo vėlyvas vakaras. Pa
dėkojęs poetui už vaišes ir gra
žias jo paskleistas mintis, pa
prašiau savo arklio.
Tą atmintiną vakarą stiklinių
gonkų duryse, žibalinės lempos
šviesos ir nakties šešėlių žais
mo fone, stovėjo dailus ir gyvas
poeto Kazio Binkio portretas. At
vestas temperamentingas žirgas
šėlo ir nerimavo. Jo dailios kūno
linijos ir grakštūs judesiai at
kreipė Binkio dėmesį. Žiū
rėdamas Į tą reginį prašneko:
-- Tavo žirgas man primena
Geležinio Vilko pulko raitelius.
Tame pulke atlikau savanoriokario tarnybą. Audringi ir ne
ramūs tada buvo laikai. Jų įs
pūdžių įkvėptas parašiau Gele
žinio Vilko maršą: "Juodbėriai
galvas aukštyn!"
Mano "Aidas" nebeleido toliau
delsti. Poetui palinkėjau: "Labos
nakties" ir sparčiais šuoliais
išnėriau pro Balsių dvaro sody
bos vartus Į juoda danga suvys
tytą kelią. Eiklus trakėnas spar
čia risčia nešė Pakruojaus dva
ro link. Gretimam e kaime pragy
do pirmieji vidurnakčio gaidžiai.
Kaž kur toli, nakties rūpesčių pri
kelta pelėda Ūbavo...
Mano mintyse stovėjo įstrigęs
aristokratiškų bruožų gražus
poeto K. Binkio veidas. Jo juo
dos akys, degančiu žvilgsniu re
gėjo gražią viziją, kaip Lietuvos
kaimo žmonės iš vargosavodarbu ir ryžtu kopia į Vakarų Euro
pos kultūrines aukštumas.

. 1942 metais Lietuvos žemė
rengėsi pasipuošti: "100 pava
sarių" grožybėm. Miškų pašlai
tėse iš po pilkų lapų kilimo į
saulės šviesą stiepėsi melsvi ži
bučių žiedai, iš svečių šalių su
grįžę sparnuočiai skelbė džiaugs
mo šventę. Tik nesidžiaugė tuo
metu gamtos giedra ištikimieji
Tėvų Žemės sūnūs ir dukterys.
Tą žmonių liūdesiu ir sielvar
tu prislėgtą pavasarį, Kaune,
balandžio mėn. 27 d., vakare,
pagal Visagalio sprendimą ta
lentingo poeto Kazio Binkio gyvy
bė užgeso.

Skaityk ir platink
DIRVĄ

Svarbus pranešimas siuntinių

į Lietuva siuntėjams!
Artinasi Kalėdos, dabar yra pats laikas siuntinius siųsti, kad
jie Lietuvoje šventėm būtų gauti.
Viena iš patikimiausių Amerikoje siuntimo firmų yra licenzi
juota bendrovė Cosmos Parcel Express Corporation, per kurią
siuntiniai yra betarpiai siunčiami tiesiai į Vilnių.

Šios bendrovės du lietuviški skyriai randasi Chicagoje: 3212
So. Halsted St., tel. C A 5-1864 Chicago 8, III.; 2439 West 69th
St., tel. WA 5-2737 Chicago 29, III.

Siųsdami per tas lietuviškas įstaigas siuntinius, Jūs esate pilnai
garantuoti, jog siuntiniai bus tvarkingai supakuoti, tuoj pat iš
siųsti tiesiai į Lietuvą ir pasieks gavėją po 5-6 savaičių.
Ten pat didžiausias pasirinkimas, urmo sandėlio kainomis visų
medžiagų ir prekių kurios tinka siuntimui.

Cosmos Įgaliotu atstovu Chicagoje yra Edvardas Žukauskas.
Šitoje firmoje pradėjo taip pat dirbti, ilgą laiką toje srityje
dirbęs ir siuntinių siuntėjams žinomas Vytautas Žukauskas.

Taigi visais siuntimo ir informacijų reikalais kreipkitės pa
minėtu adresu 2439 W. 69 St., tel. WA-5-2737 arba 3212 So.
Halsted St., tel. C A 5-1864, Būsite tikrai kuo geriausiai ap
tarnauti ir pilnai patenkinti.
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NOSU SODYBA

VLIKO 20 METŲ SUKAKTIES
MINĖJIMAS

Vyriausio Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto 20 metų sukakties
minėjimui surengti ALT Cleve
lando skyriaus valdyba sudarė
Komitetą, kuris pasiskirstė pa
reigomis:
Jonas Daugėla -- pirmininkas,
Algis Kasulaitis ir adv. Julius
Smetona -- vicepirmininkai, Vy
tautas Januškis -- iždininkas,
Lionginas Leknickas — sekreto
rius, Vaclovas Kasakaitis ir Ni
jolė Kersnauskaitė -- nariai.
Minėjimas rengiamas gruodžio
8 d., sekmadienį: 10:30 vai. šv.
Jurgio parapijos bažnyčioje pa
maldos. Tuoj po pamaldų para
pijos salėje iškilmingas minėji
mas.
Į minėjimą yra pasižadėję at
vykti iš New Yorko ir Chicagos
VLIKo steigėjai ir darbuotojai.
Jų pagerbimui šeštadienį, gruo
džio 7 d. 7 vai. vak. viename iš
Clevelando viešbučių bus sureng
ta vakarienė svečiams ir liet, vi
suomenės veikėjams.
Kalbamo minėjimo proga nu
tarta išleisti leidinėlį, kuriame
bus atvaizduotas Vyriausio Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto įsi
kūrimas ir jo veikla. Leidinėlį
redaguos Algis Kasulaitis.
Minėjimo reikalais kreiptis į
pirm. J. Daugėlą, telef. 3818244.
* LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBO
(Lithuanian Womens Club) šokių
vakaras su smorgasbord vaka
riene planuojamas šeštadieniui,
lapkričio 2 d. Tai bus pirmas toks
iškilus to klubo parengimas. Pa
rengimo komitetui vadovauja p.
Bacevičienė, talkininkaujant po
nioms Silvers, Dauper, Nebber,
Mack ir panelėms Kayackaitei
ir Balutytei.
Šokių vakaras įvyks šv. Jurgio
parapijos salėje. Bilietus iš
anksto užsisakyti telefonu WH 32007 po 6 vai. vak.
RAMOVĖNŲ VALDYBA IR
SENIŪNAI POSĖDŽIAVO
Spalio 20 d. 12 vai. Lietuvių
salėje įvyko LKV Ramovėnų
Clevelando sk, valdybos ir se
niūnų posėdis. Valdybos pirm.
K. Budrys supažindino su raš
tais gautais iš Centro Valdybos.
Lietuvos Kariuomenės šventės
minėjimas rengiamas lapkričio
23 d., šeštadienį, šv. Jurgio lie
tuvių parapijos salėje.
Programoje -- Lietuvos Ka
riuomenės šventės minėjimo įva
dinis žodis. VI. Braziulis yra pa
ruošęs montažą iš Lietuvos Ka
riuomenės atsikūrimo ir kovos
dėl Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės apgynimo. Kuncaitytė ir Augustinavičiūtė de
klamuos eilėraščius, Gudėnas -iš Donelaičio kūrybos. Tautinių
šokių šokėjai šoks "Kalvelį" ir
"Sadutę". Čiurlionio Ansamblio

SAVINGS
EARN

Prof. J. Žilevičius, besilankydamas Clevelande Muzikologijos Archyvo reikalais, aplankė šv. Ka
zimiero lituanistinę mokyklą. Nuotraukoje svečias su mokyklos vadovybe ir mokiniais. Viduryje sėdi:
klebonas kun. J. Angelaitis, prof. J. Žilevičius, kun. J. Grigonis ir mokyklos vedėjas V. Kavaliūnas.
J. Garlos nuotrauka

vyry choras, vadov. muz. Alf. Mi
kulskio išpildys kelias dainas.
Po to vaišės ir šokiai.
Ramovėnų valdyba tikisi, kad
ramovėnai su šeimomis ir visuo •
LAPKRIČIO 9 ir 10 D. 1863 m.
menė gausiai atsilankys. Laukia sukilimo minėjimas šv. Jurgio
mas mūsų atžalynas - jaunimas. parapijos salėje. Rengia ALT.
Prašoma nesivėlinti, kad laiku
LAPKRIČIO 23 D. Kariuome
pradėjus minėjimą.
nės šventės minėjimas šv. Jur•gio.parapijos salėje. Ruošia LVS
PADĖKA
Ramovė.
Neringos Skaučių Tunto Tėvų
GRUODŽIO 1 D. Lit. Vysk. M.
Komitetas dėkoja Clevelando lie
Valančiaus
mokyklos ruošiami
tuvių kolonijos nariams, talkinin
kavusiems mūsų madų vakaro-ba mokytojų, tėvų, globėjų bei rė
liaus parengime. Didžiulis ačiū mėjų susipažinimo pietūs, šv.
skaučių tėveliams už pagalbą sa Jurgio parapijos salėje.

PARENGIMŲ KALENDORIUS

lės puošime ir tvarkyme, už pa
dėjimą bufete, virtuvėje, už suau
kotus kepinius. Dėkojame madų
parodos talkininkėms, pranešėjai,
visoms modeliuotojom. Nenorė
tume aplenkti ir svečių, kurie su
prato reikalą paremti mūsų pri
augantį jaunimą savo atsilanky
mu į šią pramogą.
Neįmanoma pavardėmis išvar
dinti tokį gausų būrį talkininkų,
tačiau tikimės, kad nė vieno ne
aplenksime dėkodami už gražias
idėjas, sumanymus, patarimus
bei tiesioginį darbą visiems prisidėjusiems prie taip sklandžiai
praėjusio vakaro.
Kartu norime padėkoti sekan
tiems asmenims piniginėmis au
komis parėmusiems N.S.T. Tėvų
Komitetą: V. Mazys --5 dol., E.
Ignas --5 dol., St. Pabrinkis -5 dol., P. Stempužis -- 5 dol.,
M. Vinclovas --3 dol., I. Verbyla -- 2 dol., J. Žemaitis --2dol.,
K. Karpius --2 dol.
Neringos Skaučių Tunto
Tėvų Komitetas

IŠNUOMOJAMAS BUTAS

2 šeimų ir 1 šeimos namai
ant vieno sklypo.

SAUSIO 11 D. 1964 — Korp!
Neo-Lithuania tradicinis balius.
SAUSIO 18 D. Lietuviams Budžiams remti valdyba ruošia bly
nų balių-vakarą šv. Jurgio para
pijos salėje.

SAUSIO 25 D. Šv. Kazimiero
lituanistinei mokyklai paremti
koncertas - balius Nauj. parapi
jos salėje.
VASARIO 1 D. Sol. Pr. Bičkienės ir sol. J. Vaznelio koncertas.
Rengia Arkiv. Matulaičio vardo
senelių namams PutnameRėmėjų
Komitetas.

kampas.
Teirautis telefonu:

HE 1-2497
šv. Jurgio parapijos rajone

2 namai ant vieno sklypo.
Puikus vienos šeimos namas
priekyje, dviejų šeimų na
mas kieme pajamoms. Be
priekaišto švarūs iš lauko ir
vidaus.
Savininkas skuba parduo
ti.
♦

Šv. Vito parapijoje

5 miegamųjų namas, labai idealus didelei šeimai.
Didelis sklypas. Vaisme
džiai. Garažai. Laisvas jsikraustymui.
Francis Hrovat
Tel. EV 2-4535

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ!

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI
PAS MUS!
PINIGAI PADĖTI IKI KIEK VIENO MĖNESIO 15-TOS DIE
NOS, NEŠ DIVIDENDĄ NUO PIRMOS MENESIO DIENOS.

VASARIO 8 D. LTM Čiurlionio

KOVO 1 D. Kaziuko mugė šv.
Jurgio parapijos salėje.

PRISIUSIME DIVIDENDUS KAS 90
DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.
ŠIAS SĄSKAITAS YPATINGAI REKOMENDUOJAME
PENSIONIERIAMS. KURIEM PROCENTAI YRA SV ARBU
GAUTI DAŽNIAU, NES Iš TO PRAGYVENA.

KOVO 15 D. L.T.M. Čiurlio
nio ansamblio metinis koncer
tas Cleveland Institute of Music salėje.

E. Capas Realty
BALANDŽIO 11 D. Pilėnų skau
tų tunto vakaras - koncertas šv.
MU 1-4515
.Jurgio parapijos salėje.
arba
ER 1-4129

IjIĮIJll

East Cleveland, Taylor Rd.,
Christ The King par. rajone

6 miegamųjų vienos šei
mos. Didžiulis salionas, val
gomasis, virtuvė, pilnos ap
imties rūsys. 2 automob. ga
ražas. Pilnai išdekoruotas iš
vidaus ir lauko.
$16,900.
S. S. Herman-Realtor
AVY 2-1611

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.
1447 So. 49th Court, Cicero 50, III.
JUOZAS F. GRIBAUSKAS,
sekretorius

Chicago Phone: 212-1395; Suburban Phone: 656-6330

Puvimo arba fermentavimo
procesas yra palaikomas ir mi
neralų išplovimas yra išvengia
mas primaišant į komposto krū
vą žemės, durpių ar smėlio. Be
to, gerai komposto krūvą sukrauti
po medžiu, kur tiesioginis lietaus
išplovimas bus iki tam tikro
laipsnio
sumažinamas. Pačią
krūvą laikyti pyramidės formoj.
Tokiu būdu vandens nutekėjimas
žymiai geresnis.
Kartais atsitinka, kad puvėsių
kvapas sudaro nemalonų dvelki
mą, šiuo atveju naudoti phosfato
rūgštį, lengvai užpilti ant krūvos
viršaus, tuo būdu pranyks dujų
garavimas.
Kad pagreitinti fermentavimo
procesą tiktų pridėti 150 svarų
ADCO vienai tonai kompostinės
medžiagos.
Neblogą kompostinę žemę gali
ma pasigaminti dviejų metų lai
kotarpyje. Bent pora kartų patar
tina tokią krūvą perkasti t.y. su
maišyti. Prieš naudojant kompostinę žemę reikia persijoti maž
daug 1/2 inč. (colio) sietu.
Pravartu būtų vistik tokio kom
posto pasigaminti kiekvienoj so
dyboj. Šiuo metu atliekant valymo
darbus visas augalines liekanas
surinkti ir pradėti kompostinę
krūvą. Neabejoju, kad rezultatai
bus geri.

Esu gavęs porą laiškų su klau
simais.
Pr. Kleiza iš Woodhaven klau
sia:
-- Ar gerai užpilti ant žolės
Michigan peat moss. Jeigu taip,
tai kuriuo metu laiku ir kiek?
-- Michigan ar kitoks peat
moss, durpės, t.y. labai gera or
ganinė trąša pievoms, tręšti
geriausia anksti pavasarį tik sniegui ištirpus. Pirmučiausia rei
kia pievą gerai išgrėbstyti. 6cub.
pėdos durpių galima apibarstyti
1000 kv. pėdų plotą.
— Kaip piauti žolę prieš žie
mą -- trumpai ar ilgai.
-- Prieš žiemą paskutinis plo
vimas turi būti trumpas 1 1/2 —
11/4 col., kad išvengus sniego
pelėsių pavasarį "snowmold" va
dinamo.
— Kada geriausias laikas tręš
ti rožes karvių mėšlu, prieš žie
mą ar pavasarį.
-- Normaliai vienų metų senu
mo mėšlu yra geriau tręšti pava
sarį, bet jei mėšlas nėra perde
gęs, tai geriau rudenį.
M. Tylas iš Detroito klausia:
-- Ar naudinga pilti riebus van
duo kuriame virė mėsa, ant dar
žo žemės rudenį?
-- Riebalai yra organinė me
džiaga, taip kad pakenkti negali,
bet didelės naudos iš to nebus,
nes augalas jais tiesioginiai ne
pasinaudos. Tik po kiek laiko fer
mentavimo procesu riebalai bus
suskaldyti į kitas mineralines me
džiagas.
-- Ar nėra kenksminga riebiu
vandeniu laistyti "evergreen"
medelius, obelaites, rožes ir gė
les?
-- Nepatariu, nes per didelis
kiekis gali pakenkti.
-- Ar nėra žalinga tręšti žu
vimis ir mėsa evergreen mede
lius, obelaites ir rožes?
-- Iš žuvies yra gaminamos
trąšos, bet tai atliekama tam
tikru cheminiu procesu, bet švie
žia žuvimi ir mėsa tręšti nepa
tariu.

--Ar naudinga barstyti išnau
dotą kavą ant daržo žemės ir ten
kur auga gėlės, obelaitės?
-- Nepatariu.

HOME AND REMODELING
LOANS

IN TDWN OFFICE—6712 SUPERIDR AT E. 6BTH

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Dalia E. Jakubs & William J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.
6621 Edna Avenue
EN 1-1763

SAUSIO 5 D. Šv. Kazimiero
lituanistinės mokyklos kalėdinė
eglutė.

virš Superior Savings
& Loan Assn. patalpų,
East 68 ir Superior Avė.

E. 71 gt., tarp Superior ii'
St. Clair. $13,900.
4 šeimų mūrinis. 5 kamb.
BALANDŽIO 4 D. Lit. Vysk.
butai. 4 gaso pečiai. Ansel
Rd. rajone prie St. Clair. M. Valančiaus mokyklos metinis
Prašo 19,900. Galima pirk balius, šv. Jurgio parapijos salė
je."
ti su mažu įmokėjimu.

SUPERIOR
SAVINGS

E

GRUODŽIO 29 D. Lit. Vysk.
M. Valančiaus mokyklos kalėdinė
eglutė.

6 kambariai. Prie Šv. Jur Ansamblio metinis koncertas
- balius Šv. Jurgio parap. salėje.
gio parapijos.
6802 Bayliss Avė.

OPEN EVERY SATURDAY
UNTIL 2.30 P. M.

7VnĮ7Įj

GRUODŽIO 8 D. VLIK minėji
mas šv. Jurgio parapijos salėje.
Rengia ALT.

IŠNUOMOJAMAS
5 KAMBARIŲ
BUTAS

Ruduo yra pats geriausias lai
kas kompostu pagerinti žemę. Pa
tartina kompostu tręšti pievas,
vaismedžius, įvairius dekoraty
vinius krūmus bei gėlynus. Ru
dens metu žemė yra žymiai ge
resniame fiziniame stovyje, ne
gu pavasarį šiam darbui atlik
ti. Be to, ir laiko tam galima
daugiau surasti. Geras kompos
tas yra mikroorganizmų - bak
terijų šaltinis taip svarbus aukš
tam žemės derlingumui išlaiky
ti. Kompostas taip pat pageri
na žemės struktūrą pv. sunkio
je molio žemėje skaldo kaloidus ir tokiu būdu molis darosi
puresnis, praleidžia orą, taip
reikalingą augalo šaknims.
Kompostas arba kompostinė
žemė yra organinė trąša, pa
gaminta iš įvairių medžiagų
fermentavimo ir puvimo procesui
vykstant. Geram kompostui paga
minti galima naudoti įvairių gy
vulių mėšlą, šiaudus, lapus, žo
lės nuoplovas, piktžoles, daržo
vių liekanas, durpes,velėnas,me
džio piuvenas.
Prieš pradedant komposto pa
ruošimą, reikia atsižvelgti į du
dalykus: pirma, kokiai žemei šis
kompostas bus naudojamas, sun
kiai molėtai ar lengvo smėlio.
Lengvai žemei naudotinas kom
postas arba komposto sudėtis pri
valo būti tvirtesnės struktūros,
t.y. sudėtin reikia pridėti daržo
žemės (top soil), kad palaikytų
drėgmę ir taip pat pridėtų svo
rio lengvai žemei.
Sunkiai molėtai žemei patar
tina naudoti smėlį komposto su
dėtin, kuris padės ir pavers į
žymiai puresnį stovį,bus vieno-?
dėsnis vandens absorbavimas.
Fizinis žemės stovis yra svar«
bus faktorius, norint nustatyti
tinkamą medžiagų proporciją, ku
ri turi būti panaudota kompos
tui.
Nepatartina naudoti ligotas ar
užkrėstas ligomis bei vabzdžiais
medžiagas. Tokiu atveju geriau
sia eliminuoti sudeginant.

V. APANIUS

936 East 185 St.
KE 1-7770

VIESĖII1MI CHIUCO.IR PIRKITE UI!JOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

PARAMA

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU
1. ANTIQUE, Four Roses 86 proof
Str. Burb. VVhiskey
2. BARNETT Prancūziškas konjakas
3. KRON BRANNVIN AQUAV1T
švediška ..........
.....
4. Import. 6 metu CANADIAN
WHISKEY
...............................

•v h $3.98

NAPOLEON FRENCH BRANDY
5th $3.35
6. M ETA X A. Graikų brandy, 90 proof 5th $5.75
7. VAT 69 SCOTCH AVhiskey ............. 5tb $4.98
8. BORDEAUX French vine ................ 5th $0.98

">t h $3.98

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

o.

M h $3.98
51h $4.98

AUKOS DIRVAI

1963 m. spalio 28 d.
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* DR. PIJUS GRIGAITIS, Nau^
jienų redaktorius ir ALT Valdy
bos narys, spalio 26 d. Chicagoje
Lietuvių Auditorijoje buvo pa
gerbtas jo 80 metų sukakties pro
ga.
Sukaktuvininkas gavo daug
sveikinimų raštu, jųtarpe ir Dir
vos redaktoriaus J. Čiuberkio.

KAS IR KUR?

* LB CHICAGOS MARQUETTE
PARKO apylinkė yra viena veik
liausių ir didžiausių šioje apy
gardoje. Jai pirmininkauja K.
Barzdukas. Lietuvių Taut. Šokių
Šventės ruošoje ši apylinkė sėk
mingai tvarkė įėjimo bilietų pa
Los Angeles birutininkių pasitarimas p. Irlikių rezidencijoje, Hollywoode, prieš rudens baliui įvyks
gaminimą, organizavo bilietų par tant spalio 26 d. Džiugu, kad visuomet joms baliai pavyksta puikiausiai ir lieka nemažai pelno Sibiro
davinėjimą, o taip pat labai gra lietuviams sušelpti.
L. Kančausko nuotrauka
žiai sutvarkė prieš pat šokių
šventę bilietų kasas ir jų tar
nybą, taip kad be jokio susigrū
dimo praėjo pro jas visa dešimt
SUSIORGANIZAVO TENISO
tūkstantinė minia, lengvai apsi
mokėdama įeigos mokestį. Šiam
ŽAIDĖJAI
darbui vadovavo vald. narys V.
Spalio 13 d. Kalifornijos teni
Grebliūnas.
sininkai, kurių yra apie 30, susi
* NEW YORKO rusų kalba lei rinkę Los Angeles Bendruomenės
įsteigė tenisininkų
džiamas laikraštis "Novoje Russ- namuose
sporto klubą. Išrinkta valdyba pa
koje
Slovo"
spalio
11
d.
apie
Pa

• ALT S-GOS BOSTONO SKY
siskirstė pareigomis: pirm. Čes
RIUS, per pirmininką A. Matjoš- baltiečių literatūros ir muzikos lovas Gedgaudas, sekr. Antanas
vakarą
rašo:
ką atsiskaitė už prisiųstas pla
"Gabios pianistės Aldonos Ke- Polikaitis, ižd. Algirdas Gustai
tinimui Dailininkas Rauba kny
palaitės
pasirodymą reikia laiky tis ir valdybos narys Pranas Bal
gas.
ti
vakaro
papuošimu. Trys Myko takis.
Ta pačia proga buvo prisiųs
Klubas numato ateity pravesti
Čiurlionio
preliudai, jai išpillo
tas naujų Dirvos prenumerato
varžybas su kitų tautybių klubais.
dant
praskambėjo
žavėtinai.
Kai
rių sąrašas ir pažadėta talka di
desniam Dirvos skaitytojų sąra klausaisi, kaipčiurlionio kompo
šui Bostone ir jo apylinkėse su zicija yra išpildoma, nenoroms
CHICAGO
kyla klausimas: jei jis (Čiurlio
daryti.
Spalio 19 d. Los Angeles lietuvių parapijos salėje įvyko metinis
Veiklusis ALT S-gos Bostono nis) pasauliniai pripažintas kaip
BALFo
parengimas į kurį atvyko didelis būrys lietuvių suprantančių
dailininkas, tai kodėl jo neįverti
ĮDOMI paskaita
skyrius, veiklaus vilniečio A.
BALFo reikšmę. Džiugu, kad programa buvo trumpa ir nepaprastai
Matjoškos vadovybėje, veikia pa no kaip kompozitoriaus? Kodėl
Lapkričio 2 d. 7 v.v. Don kruopščiai paruošta. Nuotraukoje, komedijos "Bailys" vaidintojai sce
sigėrėtina sparta ir savo gyvu Čiurlionio kūriniai neatliekami Varno posto salėje, 6816So. Wes- noje: Vebeliūnaitė, Šakys ir VI. Gilys.
L. Kančausko nuotrauka
mu prašoka daugelį Bostono or geriausių pianistų geriausios pa tern Avė. įvyks ALTS-gos Chi
saulio koncertų salėse? ''
ganizacijų.
cagos skyriaus rengiamas subat* BALYS GRAUŽINIS, Santa vakaris.
* KAZYS POCIUS, ALT S-gos Monica, buvęs Lietuvoje gimna
Be einamų skyriaus reikalų,
East Chicagos skyriaus pirmi zijos mokytojas ir inspektorius, bus įdomi paskaita. Purdue uni
ninkas, buvo sunegalavęs ir sa parėmė Rezoliucijoms Remti versiteto profesorius Z. V. Re
tą. Subatvakario dalyviai jauna
SUBATVAKARIS BUVO
vaitę -turėjo sveikatą taisyti li Komitetą stamia pinigine auka. kašius skaitys paskaitą: "Kokia
jam mokslininkui dėkojo nuošir
NUOTYKINGAS
Anot Balio Graužinio, visi geros numatoma technikos pažanga se
goninėje.
džiais plojimais. Šv. Kryžiaus
valios lietuviai tuoj turėtų pa kančių dvidešimties metų bėgy
Spalio 19 d. vakare, ALTS-gos kolegijoj Norcestery, Mass., jis
* METINIS AUKŲ VAJUS Dir siųsti savo piniginę auką šiam je".
Bostono sk. namuose įvyko ant dėsto metafiziką ir natūralinę
vai paremti
pratęsiamas iki kilniam tikslui. Visos aukos siųsDr. Z. V. Rekašius paaiškins rasis šio sezono kulfūrinis su- teologiją.
š.m. lapkričio 15 d., kad visi au tinos komiteto iždininkui: Mr. G. apie keletą naujų technikos iš batvakaris. Lankytojų buvo ma
Lapkričio mėn. šiemet turi pen
kotojai suspėtų dalyvauti dovanų A. Petrauskas, 3442 Madera Avė. radimų, kurie šiuo laiku yra žiau, kaip pirmajame,bet nuotai kis šeštadienius. Todėl kitas suLos Angeles, California, 90039. planuojami ir bandomi.
paskirstyme.
ka susidarė itin jauki ir malo batvakaris bus lapkričio 23 d.
Skyriaus nariai su šeimomis ni. Pirm. inž. Ed. Cibui susi Kultūros klubo, kurio pirminin
ir pažįstamais kviečiami subat- rinkusius pasveikinus, buvo pra kas šiemet yra dr. Navickas,
vakaryje dalyvauti. Įėjimas vi nešta apie Bostone rengiamą susirinkimas įvyks paskutinį šeš
madų parodą, apie poeto Myk. tadienį -- lapkričio 30 d.
siems laisvas.
Vaitkaus 80 metų sukaktį ir jo pa
Dr. S. Biežis,
Skyriaus Pirmininkas gerbimą Bostone š.m. 19pkričio SMUIKININKO IZ. VASYLIŪNO
16 d., prisimintas prieš 30 metų PLOKŠTELIŲ ALBUMAS
* LIET. MUZIKOLOGUOS AR
Lietuvių kamerinės muzikos
miręs Aiš bė-KriščiukaiCHYVAS jau įsigijo aparatą mag
tis, kurio du sūnūs inžinieriai dviejų plokštelių albumas jau pa
netofono juostoms įrašyti. Nori
gyvena Bostone. Be to, tas pats sirodė. Jame telpa keturios mū
ma surinkti ir įrašyti mūsų tau
pranešėjas parodė ir trumpai api sų kompozitorių sonatos, parašy
tines dainas, laidotuvių raudas,
būdino naująją Leonardo An- tos smuikui ir fortepionui: viena
religines giesmes, pasaulines
driekaus poezijos knygą Nak Juozo Gruodžio.dviKazioVikgiesmes (senovės disonansinės
tigonę, itin gražiai ir skoningai toroBanaičio ir viena Juliaus
sutartinės dainos), piemenų dai
išleistą. Iš Naktigonės buvo pa Gaidelio. Sonatas plokštelėn
nas, raliavimus, vestuvines dai
skaitytas eilėraštis Vėjas, dailus įgrojo žinomasis mūsų smuikinin
nas, ir t.t. Taip pat tautinių ins
savo kontrastingom mintim.
kas Izidorius Vasyliūnas, pa
trumentų (birbynės, kanklės, ra
Šio subatvakario prelegentas lydimas pianisto Vytenio M. V a geliai ir kt.) grojimus.
Plokštelė gaunama
buvo Vaidevutis A. M a n t a u t a s, s y liūno.
Visi prašomi pranešti, kur ži
PHD kandidatas ir šv. Kryžiaus paštu, prisiunčiant $6.30 čekį
no senoviškų dainų, kokio turinio
kolegijos profesorius VVorceste- šiuo adresu: Lithuanian Music
jos bebūtų, L. Muz. Archyvui,
ry, Mass. Jo paskaitos tema buvo Recording Co., P. O. Box 372,
2345 W. 56 St., Chicago 36, III.
itin įdomi -- Dviguboji tiesa ara Cambridge 39, Mass. Krautuvė
Telefonu prašoma kreiptis į L.
bų filosofijoje. Iš tikro, tai tiesos se Smuiko Sonatų albumas par
ALBINAS TREČIOKAS, Vilties Draugijos šimtininkas, New Jersey Muz. Archyvo vicekuratoriųmuz.
ir Dievo ieškojimo problema, ku duodamas po 8 dolerius. Liet,
tautinės srovės veikėjas, su ponia Ieva Trečiokiene, įsijungusia į Vil J. Bertulį (YArd 7-8583), arba į
ri arabų pasauly buvo gyva dau visuomenė šiuoplokšteliųalbumu
ties šimtininkų eiles. Albinas ir Ieva Trečiokai lapkričio mėn. ruošia archyvarą J. Narukyną(PRospect
giau negu prieš 1000 metų. V.A. turėtų ypačiai susidomėti,'nesgi
si atšvęsti 70 m. amžiaus ir Albino 50 m. visuomeninio darbo sukak 8-3849). Archyvas adaras nuo 10
Mantautas, pasirėmęs gausiom tai pirmas kartas, kai keturios
ligi 2 vai. šeštadieniais -- visą
tis.
arabų filosofų raštų citatom, davė liet, kompozitorių smuiko sona
dieną.
tikrai įdomią ir vertingą paskai tos yra įgrotos plokštelėn. K.L.
Norint archyvu pasinaudoti,
prašoma susižinoti telefonu su
archyvaru, arba suTėvaisJėzui
Kuratoriui
tais. (Tel: RE 7-8400).

BOSTONO LIETUVIU ŽINIOS

MOKAME
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Ar Jūs

esat

lankę

Mon

vaikų darželį? Bal
tuosius Rūmus? Kremlių?
Jei ne, tai aplankykit AN
TRĄ KAIMĄ, kur naktinio
klubo nuotaikoje turėsite
progą visa tai išvysti. AN
TRO KAIMO pirmasis vie
šas pasirodymas Įvyks š. m.
lapkričio 1, 15 ir 22 d., Ilollyvvood salėje, 2417 \V. 13rd
St.. Chicago, 111. Pradžią 8
vai. Įėjimo kaina $1.50. Įėji
mui reikalingos rezervaci
jos, dėl kurių prašom skam
binti N. Stakauskienei, PR
8-6804. tarp 2 ir 10 vai. vak.
tessori

mirus,
gilių

Jo

žmonai

užuojautų

ir

ir

artimiesiems

kartu

reiškiame

liūdime.

Lietuvos

Evang.

Kolegija

Reformatu

Tremtyje

P ar ag ink i t savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti Dirvą

%
metinį dividendą už
visas taupymo sąs
kaitas.

Dr. A. Jasys, Columbus .... 5.00
S. Mankus, Chicago.......... 10.00
W. Liubartas, Robbins ..... 5.00
Putnamo Seselėms Remti
Komitetas Chicagoje 20.00
J. Šarūnas, Hamilton ....... 1.84
A. Tėvelis, Hamilton ........ 5.00
A. Ripskis, Chicago.......... 2.00
A. Šilinis, Jamaica Plain .. 2.00
E. Abrolat, Belmar ........... 5.00
P. Keršis, Penisula........... 8.25
J.U., Toronto ..................... 4.00
J. Gaudušas, Detroit......... 4.00
J. Grybauskas, Lake Zurich 2.00
L. Balzaras, Chicago........ 2.00
Dr. R. Giniotis, Waukegan 10.00
Rev. B. Sugintas, Chicago 5.00
B. Vembrė, Springfield ... 2.00
Ant. Balsys, Kensington ... 2.00
VI. Mackus, DeKalb.......... 5.00
Pr. Stanionis, Detroit ........ 5.00
K. Ralys, Cleveland.......... 4.00
O. Matjoška, Boston.......... 5.00
K. Sandargas, Oak Park ...1.00
A. Stankevičius, Waterbury 2.00
A. Rėklaitis, Chicago............ 5.00
I. Stungevičius, Cicero..... 2.00
J. Pročkys, Chicago.......... 5.00
Dr. J. Pavilionis, Chicago 10.00
A. Kuolas, Toronto .......... 8.95
T. Jurcys, Chicago .......... 10.00
J. Kucharski, Denver ..... 10.00
V. Girnius, Chicago ......... 5.00
Br. Užemis, Rochester ... 10.00
K. Jurgutis, Detroit ......... - 5.00
J. Vedegys, Chicago ........ 10.00
V. Lankauskas, Chicago... 2.00
Dr. J. Bartkus, Chicago .. 10.00
J. Baškauskas, Brockton .. 1.00
F. Lapinskas, So. Windsor 5.00
A. Ryliškis, Brooklyn ..... 2.00
St. Vilinskas, Windsor ....... 5.00
V. Degutis, Cleveland .........5.00

SCENOS VEIKALO
KONKURSAS
Chicagos Skautininkų - ių Ra
movė skautijos jubiliejiniams
metams atžymėti skelbia konkur
są scenos veikalui parašyti.
Veikalas turi būti:
1. iš Lietuvos partizanų ar
šiaip laisvės kovų žygių,
2. skirtas daugiau jaunimui,
žadinąs jų meilę savo tautai ir
ryžtą dirbti ir kovoti dėl jos.
3. veikalo vaidinimas turi truk
ti apie 11/2 - 2 vai.
Laimėjusiems skiriamos trys
premijos: 500 dol., 300 dol. ir 200
dol.
Įvertinimo komisiją sudaro: B.
Babrauskas, Č. Grincevičius, Z.
Kevalaitytė-Visockienė, V. Ra
monas ir K. Oželis.
Veikalų įteikimo data nevėliau
1965 m. kovo 1 d.
Veikalai siunčiami adresu: S.
Ramovės Konkursui, 515 Nolton,
Willow Springs, III.
Pasirašoma slapyvardžiu atski
rai uždarytame voke pridėjus tik
rąją autoriaus pavardę. Nelaimė
jusių vokai nebus atidaromi, vei
kalai bus grąžinami nurodytu ad
resu. Laimėję veikalai lieka Skautininkų-ių Ramovės nuosavybe 5
metus ir ji pasilieka sau teisę iš
leisti juos atskiru leidiniu.

DETROIT
NAUJA VALDYBA
Lietuvių Studentų Sąjungos Det
roito skyriaus visuotiniam su
sirinkime, spalio 13 d. buvo iš
rinkta nauja 1963-64 m. valdy
ba: pirm. A. Alantas, 15369
Freeland, Detroit, Mich., vice
pirm. R. Petrauskas, ižd. A.
Tamulionytė,
sekretorės V.
Čiunkaitė ir V. Ogilvytė.

Skaityk ir platink
DIRVĄ

MUTUAL FEDERAL BENDRUTĖS
REKORDAS
• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines
depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo
ta u py tojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
leri.
• Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite
savo banko knygutę.
• Pinigų taupymui nereikia važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and Loan Association
INSURED

Chartered and Supervised by the United Statės Government

2202 W. CERMAK ROAD
Phone: Vlrginia 7-7747

•

CHICAGO 8, ILLINOIS
John J. Kazanauskas, Pres.

