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Literatūros' 
premija jau įteikta 

v Jei nebūtų švelninančių ap
linkybių, lietuviškoji Chicagos 
visuomene susilauktų kaltina
mojo akto, kuriam tiktų premi
juotų A. Vaičiulaičio "Italijos 
vaizdų" teigimas apie dievaitę 
Kirkę: -

''Dievaitė, kuriai tarnaitėmis 
buvo keturios upių ir šaltinių 
dukterys, priėmė Odisėjo jūrei
vius aname kalne, pavaišino 
juos sūriu ir medumi, kuris bu
vo sumaišytas su miežiniais 
miltais ir vynu, o paskui juos 

^ apgirdė ir pavertė paršais, še
riuotais ir kriuksinčiais, "kad 
Savo tėvynę užmirštų" (7 psl.). 

; J Chicagos lietuvių rašytojų 
kliibo rengtą balandžio 15 d. 
premijos įteikimo šventę suėjo 
gal pora šimtų žmonių. Ir kai 
po beveik valandą nuvogusio 
pavėlavimo prasidėjo * iškilmės-
nebuvo smagu dalyviui mattyti 
ko ne trečdalį tuščių vi£tų aukš
tesnėje Lindbloomo mokykloje. 
Tik "švelninančios ąplinkybės" 
— pareiškimai spaudoje dėl 
šiemetinės premijos ir keli kitų 
organizacijų parengimai Chica-
goje tą pačią dieną — bent iš 
dalies atleidžia Chicagos lietuvi 
nuo tokių pat priekaištų, kokius 
Homeras padarė Odisėjos jūrei
viams. 

Šventei Vadovavęs Chicagos 
rašytojų klubo pirmininkas B. 
Babrauskas nusakė literaturinj 
premijų kelią nuo nepriklausoso-
mos Lietuvos valstybinės pre
mijos iki pirmosios tos rūšies 
premijos Amerikoje. Rašytoju 
draugijos pirmininkas J. Aistis 
patiekė vakarųt ir rytų sferų li-
teratūinės kūrybos palyginimą. 
A. Vaičiulaiti jisai apibūdino 
kaip vakarų pasaulio lietuviš
kąjį rašytoją. 

Dr. P. Daužvardis linkėjo, 
kad lietuvių rašytojų tarpe atsi
rastų plunksna, kuri aprašytų 
lietuvių kančias pavergtoje tė
vynėje, jos giriose ir Sibiro 
tremtyje. Toliau laureatą svei
kino Profesorių S-gos vardu 
prof. Gylys, Lietuvių latvių vie
nybės ir latvių žurnalistų vardu 
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PAGALIAU PAJUDĖJO 
Iš Chicagos praneša, kad ALT 

Vykd. Komitetas jau labai akty
viai pradėjo veikti lietuvių bend
ruomeniško susiorganizavimo 
reeikalu. šiomis dienomis buvo 
visa eilė posėdžių, po kurių su
darytas 

organizacinis lietuvių bend
ruomenės komitetas 

iš keturių asmenų: A. Lapinsko, 
K. Kleivos, J. Vilkaičio ir K. 
žalkausko. Be to, Taryba perei
tą sekmadienj delegavo savo pir
mininką L. šimutį į New Yorką, 
dalyvauti rytinių valš. tremtinių 
atstovų suvažiavime. 

Iš New Yorko praneša, kad 
tame suvažiavime dalyvavo 83 
atstovai iš 24 vietovių. Tarybos 
pirmininkas tenai pranešė, kad 
po ilgų svarstymų Taryba nu
sistatė bendruomeninio susior
ganizavimo pagrindan imti Vli-
ko pasiūlytąjį statutą. Tas nu
tarimas tremtinių atstovų entu

ziastingai sutiktas. Kaip žinoma, 
pradžioje bendruomeninio orga
nizavimosi mintis Tarybos vir
šūnėse buvo priimta visai nepa
lankiai, nurodant, kad numaty
ti organizavimosi pagrindai te-
pritaikomi stovyklose. Pereitą 
rudenį vargais negalais prieita 
prie kompromisinio siūlymo, ku
rį besvarstant pirma prieita 
bent prie principinio nutarimo, 
jog tai neatmestina idėja, o da
bar ir pirmi pagrindai jau geri. 

New Yorko sus-mas .išrinko 
rytinių valst. tremt. draugiji| 
centrinę valdybą, kuri atstovaus' 
šioms organizacijoms, ligi bus 
galutinai sutvarkytas bendruo
meniškas susiorganizavimas. Ją 
sudaro: A. Saulaitis, (pirm.)* 
V. Alksninis, dr. P. Vileišis, A. 
Bendorius, P. Viščinis, A. No
vickis, A. Keturakis, inž. Jurs-
kis, B. Nemickas, J. Giedraitis 
ir A. Jasaitis. 

— Skujeniekas, tėvų marijonų 
provincijolas kun. Jančius, Illi
nois tremtinių * bendruomenės 
v-bos pirm. Gaučys ir kt. 

Iš Liet. rašytojų d-jos pirmi
ninko J. Aisčio priėmęs premi
javimo aktą ir 500 dol. premiją, 
į dalyvius prabilo ir pats šven
tės kaltininkas Antanas Vaičiu
laitis. Jis kalbėjo apie kūrėjo 
uždavinius ir dabarties kūrybos 
sąlygas, išryškindamas mintį, 
kad nūdienėse sąlygose slypi 
pavojus kūrybiniam genijui lik
ti šviesa, tik sau vienam be-
šviečiančia. O tai būtų nepatai
somas tautinio masto nuostolis. 

Po iškilmingo akto buvo kon
certas. P. Bičkienė padainavo 
J. Gruodžio, S. Gailevičiaus, A. 
Vanagaičio dainų ir keletą ope
rų arijų, J. Bijanskui akompa
nuojant. K. Gandrimas paskaitė 

iš A. Vaičiulaičio premijuotos 
knygos "Terraciną", A. Rūkas 
deklamavo F. Kiršos ir B. Braz
džionio eilėraščius, J. Jankus 
perskaitė fragmentą iš savo 
naujo romano, o J. Aistis kelis 
naujesnius savo poezijos kūri
nius. 

Premijos įteikimo jškilmniii 
proga rašytojai, kurių* is"'kitur 
buvo mažiau, negu laukta, ap
tarė savo profesinius reikalus 
(iškilmių išvakarėse), o. po iš
kilmių dalyvavo Chicagos ra
šytojų klubo vakarienėje, skir
toje rašytojams pagerbti. 

TALKOS PABAIGTUVĖS 
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Prieš kiek laiko pasibaigė Dir- keturiems skaitytojams bei pla-
vos skelbtasis jos skaitytojų 
skaičiui didinti skirtas talkos 
laikas. Kaip visi atsimena, buvo 
numatyta, talkos metui pasibai 

Nauja Rašytojų d-jos valdy- gus, vietoj pabaigtuviq, skirti 
ba dabar taip atrodo: B. Bab 
rauskas — pirmininkas, V. Ra
monas — I vicepirm., P. Gau
čys — II vicepirm., A. Baronas 
— sekr., A. šešplaukis - Tyruo-
lis — iždininkas. J. P. 

Naujasis Gynybos Mobilizacijos me komitete darbininkų, ūkinin-
Komitetas jau pradėjo veikti ir kų ir visuomenės atstovai šiuo 
pačioje pradžioje] susidūrė su 
sunkiu klausimu — atlyginimų' 
stabilizacijos valdybos sudary
mu ir jos teisių nustatymu. Da
bar galutiniame šio komiteto 
sprendimų daryme daugiau da
lyvauja pats prezidentas Tru-
manas: su juo tiesiogiai taria
masi, ne vien tik per pirmininką 
Wilsoną. Minėtu klausimu, dėl 
atlyginimų stabilizacijos valdy
bos prezidentas palaike darbi
ninkų atstovų siūlymus. Pačia-

klausimu balsavo išvien ir pra
monės atstovus nugalėjo. Komi
tete diabar yra 17 narių: vyriau
sias gynybos mobilizacijos di
rektorius ir po keturis atstovus 
nuo pramonės, ūkininkų, darbi
ninkų ir visuomenės. Paveiks
le pirmoj eilėj: D. Brooks, žemės 
ūkio kooperatyvų vadas, šio ko
miteto pirm. C. Wilsonas, prezi
dentas Trumanas, CIO pirmin. 
Philip Murray, CIO automobilių 
pramonės darb. unijos vadas 

Walt. Reuther. Antroj eilėj: S. 
Smith, pramonininkas, G. Mea-
ny, AFL skretorius - iždininkas, 
W. H. Davis, advokatas iš New 
Yorko (visuomenės atst.), O. A. 
Seyferth, JAV Prekybos Rūmų 
pirm;, C. A Putnam, pramonės 
atst. Trečioj eilėj: J. G. Patton, 
JAV ūkininkų sąjungos pirm., 
G. H. Mead, popierio fbrikan-
tas iš Daytono, P. Porter, advo
katas iš Washingtono, H. D. 
Newsom, ūkininkų atst. iš Indi
anos, M. R Folsom, prekybi
ninkas iš Rochester, N. Y. 

per tą, laiką Dirvą užsisakiu
siems naujiems skaitytojams ir 
talkininkams platintojams visą 
eilę dovanų. Tų dovanų skai
čius ir dydis- buvo numatytas 
priklausomas nuo talkos nuimto 
"derliaus" didumo. 

Patikrinus tą derlių, paaiškė
jo, kad per taikos metą Dirva 
susilaukė keturių šimtų penkių 
dešimčių devynių naujų skaity
tojų. 

Kadangi tačiau dalis jų tuo 
tarpu įmokėjo ne visą metinę 
prenumeratą, o tik jos dalį, tai 
talkos taisyklėse numatytų do-
vaninių taškų išleista mažiau. 
Už kiekvieną faktiškai įmokėtą 
dolerį buvo išduodamas ketvir
tadalis taško. Nors ir tie naujie
ji skaitytojai užsisakė Dirvą, 
nemanydami trumpą laiką ją 
prenumeruoti (daugumas prenu
meratą jau pratęsė), bet jei kas 
talkos metu mokėjo nepilną me
tinę penuratos kainą,, tas negavo 
ir pilno taško. 

Tokiu būdu pilnų dovaninių 
taškų išleista mažiau, negu pir
ma minėtas naujų skaitytojų 
skaičius, būtent — 

trys šimtai keturios dešim
tys trys pilni taškai. 

Tiek taškų yra išleista skaity
tojams, tiek pat ir platintojams. 
Skaitytojas gąvo numerį su rai
de S, o platintojas tokį patį 
numerį su raide P. Kas pats 
tuo metu užsisakė Dirvą, tas ga
vo numerį su S ir su P. 

Kai kurie numeriai yra pa
dalinti dviems, trims ar net 

tintojams, tokiems, kurie sumo
kėjo tik po metinės prenumera
tos dalį. 

Pagal dovanų skirstymo tai
sykles, atsižvelgiant išduotųjų 
taškų skaičiauą, (343), laimėji
mo būdu turėjo pūti paskirta 

15 dovanų po $10 vertės. 

Tai ir buvo padaryta šeštadie
nį, balandžio 14 dieną, pasikvie
tus liudininkais senų ir naujų 
(bet prieštalkinių, į dovanas ne
pretenduojančių) skaitytojų at
stovus ir laimės traukėju — 
jauną pradedantį skaitytoją, da? 
nesavarankišką prenumeratorių. 

Augščiau matomuose paveiks
luose regima visa to įvykio eiga: 

Pirmame paveiksle — dovonų 
lėmimo dalyviai po laimės trau
kimo. Sėdi: Iz. Šamas, R. Saka
las, P. J. žiūrys. Stovi: J. čiu-
berkis, red. V. Rastenis, dr. D. 
Degesys ir Ed. Karnėnas. Ne
matyti red. B. Gaidžiūno, ku
riam teko stovėti kitoje foto 
aparato pusėje... 

žemiau pats dovanų laimėji
mo traukimas: 

1. P. J. žiūrys laiko maišiuką 
su visais 343 numeriais, iš kurių 
jaunasis skaitytojas — Romual
das Sakalas — traukia laimintį 
numerį. 

2. Iz. Šamas laikę kitą mai
šiuką su raidėmis S ir P, o R. 
Sakalas traukia vieną iš tų rai
džių ir tuo nulemia, ar skaity
tojo ar platintojo ištrauktasis 

•numeris laimi dovaną. 

3. R. Sakalas praneša redak
toriui, koks numeris ir kokia 
raidė ištrauktą. Tai tuojau įra
šoma į knygą, kurioje surašyti 
visi talkos doyaninių taškų sa
vininkai. 

Kas laimėjo? 

Čia paduodame numerius to
kia eile, kaip jie buvo ištraukti: 

S 1 — Janina Cieškienė iš Cle-
velando ir Antanas Vaitkus iš 
Chicagos, po pusę dovanos (po 
5 dolerius); 

S 63 —- Andrius Keturakis iš 
Bostono j _ 

S 62 — Vytautas 0renta3 iš 
Bostono; 

P 33 — Antanas Sodaitis iš 
Maspeth, N. Y., Dirvos atsto
vas New Yorke; 

p 48 — A. Kabašinskas iš Cle-
velando ir Jonas Merkys iš Hart
fordo (Conn.), per pusę; abu 
užsisakę patys, tad laimėjo do
vaną platintojo tašku; 

g 45 — Juozas Kudirka iš 
Baltimorės; . 

p 146 — L. Hulgarauskas iš 
Detroito, Dirvos atstovas; 

S 17 — Henr. šaulys iš Col-
linsville, Illinois; 

p 340 — Antanas Vilkaitis iš 
Clevelando; 

S 242 — Lukošius Petras iš 
Anglijos (Surrey); 

p 8 — B. Petrauskas iš Det
roito, užsakęs Dirv-į į Australi
ją ir laimėjęs dovaną platintojo 
tašku; 

P 214 — L. Andriekus iš Ken-
nebunk Port, Maine, tris ket
virčius dovanos (užsakęs Dirvą 
J. Girniui, Dorchester, Mass.) ir 
B. Brazdžionis, ketvirti dova
nos, buv. Dirvos atstovas Angli
joje. 

S 12 — Eug. Bertulienė iš Los 
Angeles, Cal., tris ketvirčius do
vanos ($7.50) ir J. Pyragius iš 
Australijos (Adelaide), ketvir
tį dovanos ($2.50); 

S 117 — Naujokas Andrius iš 
Rochester, N. Y. 

P125 — Z. V. Rekašius iš 
Binghamton, N. Y. užsakęs Dir-
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Ernestas Bevinas, 
prieš kelias savaitęs pasitraukęs 
iš Anglijos užsienių reikalų mi-
nisterio pareigų, pereitą šešta
dienį, balandžio 14 dieną mirė 
nuo Širdies smūgio. Jis buvo 
70 metų amžiaus. Užsienių rei
kalų ministerio pareigas ėjo nuo 
1945 metų, kada, Potsdame 
vykstant garsiajai konferenci
jai, kur dalyvavo Trumanas, 
Churchillis ir Stalinas, Anglijoje 
rinkimus laimėjo darbiečiai. 

Tada daugumui atrodė, jog Be-
vinui, socialistui, stojus prie už
sienių politikos vairo vietoj kon
servatoriaus Edeno, Anglija bus 
dar draugiškesnė Maskvai, negu 
buvo ligi tol. Bet greit paaiškė
jo, kad Bevinas nesilaiko tada 
jo paties partijos kolegos prof. 
Laski skelbtų idėjų ir yra ats
parus Maskvos klastoms, tame 
atsparume- net drąsesnis, kaip 
jo pirmatakas konservatorius. Ir 
Lietuvos prolema Anglijos poli
tikoje neatsidūrė blogesnėje pa
dėtyje dėl to pasikeitimo, o be
veik net pagerėjo. 

TRAGINGAI MIRĖ 
Suvalkų sutart. dalyvis 

Washingtone pasikorė lenkų 
egzilinės vyriausybės atstovas, 
lenkų diplomatas Julius Luka-
siewiczius, kuris 1920 m. spa
lių 7 dieną Suvalkuose, kaip 
Lenkijos delegacijos narys, pa
sirašė Lietuvos Lenkijos taikos 
sutartį, kur kitą dieną lenkų 
buvo sulaužyta. 

Pabaltijo Konsulai 
Prancūzijos prezidento 

priėmime 
Prancūzijos prezidento Vin

cent Auriol lankymosi Ameri
koje proga balandžio 3 d. New 
Yorko viešbutyje Waldorf -
Astoria buvo suruoštas pokylis, 
į kurį kvietimai buvo siunčia
mi Prancūzijos prezidento ir 
ponios Auriol vardu. Buvo 
kviesti ir dalyvavo Lietuvos 
generalinis konsulas J. Budrys 
ir Estijos konsulas J. Kai v su 
žmonomis. Visi svečiai indivi
dualiai buvo pristatyti prezi
dentui, ministrui Schumanui ir 
ambasadoriui Bonet su poniom. 

vą V. Grigaliūnui, ten pat. 
Visus laimėjusius prašome at

siliepti, kuriuo būdu jie nori sa
vo laimėjimu pasinaudoti: iš 
anksto buvo skelbiama, kad šie 
laimėjimai yra Amerikoje gau
namomis knygomis arba pini
gais. Todėl ir prašom nurodyti, 
ar ir kokių knygų laimėtojas pa
geidauja gauti (galima, pav., ir 
Dirvos prenumeratą pratęsti), 
ar pageidautų gauti tiesiog če
kį. 

šia proga Dirv# nuoširdžiai 
dėkoja visiems talkininkams — 
platintojams ir patiems skaity
tojams, padidinusiems Dirvos 
plotą, taip pat ir ir iių pabaig
tuvių dalyviams. 
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