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Garbina kitą Stalino nužudytą
lietuvi generolą Uborevičių
Elektrinė ties Jurbarku kol kas tik planuose. - Žada
pastatyti 110,000 lūšnų.
Neseniai pagarbinę Stalino įsa
kymu nužudyto generolo Putnos
žmoną, Lietuvos bolševikai da-»
bar nesigėdydami veidmainiauja
pagarbinimais kitam irgi Stalino
įsakymu 1937 metais nužudytam
sovietinės armijos generolui, ki
lusiam iš Lietuvos, Jeronimui
Uborevičiui ir jo dukteriai, be
silankančiai "tėvo gimtinėje".
Uborevičiaus duktė, Vladimi
rą, statybos instituto studentė
Maskvoje, jau ištekėjusi, su vyru
Olegu Borovskiu (inžinierius,
mašinų statybos specialistas)liepos pradžioje atvyko Lietuvon
vasaroti. Patekusi į Nemenčinės
miškus, viešnia džiūgauja ma
tanti tėvo gimtinę (Uborevičius
buvo kilęs iŠ Dusetų apylinkės,
Zarasų apskr.) Ta proga Tiesa
papasakoja J. Uborevičiaus nuo
pelnus bolševikų kariuomenėj
(duoda nuotrauką generolo uni
formoj) ir prideda, kad "1937
metais Jeronimas Uborevičius
tragiškai žuvo" ir kad "Lietuvių
tauta didžiuojasi, išugdžiusi tokį
sūnų, kaip Jeronimas Uborevi
čius"...
J. Uborevičius buvo nužudytas
už neva sąmokslą su vokiečiais
ir kėsinimąsi nuversti Staliną.
Lietuvoje jo nužudymas tikrai
buvo sukėlęs nemaža susijaudi
nimo ir užuojautos , tik ne dėl
tų Uborevičiaus nuopelnų, už ku
riuos jį Tiesa dabar garbina,
o kaip tik dėl to, kad buvo ti
kima, jog jis gal ir iš tiesų
buvo pasiryžęs ką nors padary
ti Stalinui likviduoti, tik tada
Lietuvoje daugumas ir sužinojo,
kad jis kilęs iŠ Lietuvos.
SVAJONĖ APIE JURBARKO
ELEKTRINĘ
"Hidroenergoprojekto" insti
tutas skelbiasi baigęs antros Ne-

muno hidroelektrinės projekta
vimo darbą. Stotis suprojektuo
ta ties Jurbarku (ne ties Sma
lininkais, kaip kitų buvo siūlyta).
Pagal projektą, ši stotis galinti
būti pastatyta per dvejus metus.
Tačiau nežinia kiek laiko tas
projektas turės laukti, nes iš
dabartinio septynmečio plano
šios stoties statyba išbraukta.

ARGENTINOJ KELIAIS
BOLŠEVIKAIS
MAŽIAU

Liepos 4 d. į Vilnių atvyko
keletas senųjų emigrantų iš Ar
gentinos. Vienas iš jų, Juozas
Kaikaris, iš Lietuvos išvykęs
dar prieš I karą, kiti grįžusie
ji - buvęs prokomunistinis re
daktorius Juozas Guobys, "pa
žangi veikėja" Stasė Kairienė ir
kažkoks Mykolas Beriozovas. Su
šeimomis iš viso devynis asme
nys.
PASTATYS 110,000 LŪŠNŲ?

Kaune įvykusioje kaimo sta
tybininkų konferencijoje priimta
rezoliucija, kurioje tarp ko kita

sakoma, kad "per septynmetį nu
matyta perkelti iš vienkiemių
bei pastatyti kolūkių gyvenvietėse
daugiau kaip 110 tūkstančių gy
venamų namų".
Bet kalbant apie statybines me
džiagas, toje pačioje rezoliuci
joje sakoma: "Gyvenamuosius
namus kaime reikia taip pat kiek
Čiurlionio Ansamblio kanklininkės su savo vadove O. Mikulskiene prie Čiurlionio portreto (dail.
galima daugiau stayti iš spalių, V. Raulinaičio daryta kopija). Iš kairės: L. Obelenytė, A. Liutkevičiūtė, L. Ambrazevičiūtė (apačioj),
piuvenų durpių arba šlako - be J. Laikūnaitė, vadovė O. Mikulskienė, J. Brazauskaitė, M. Žižniauskaitė, A. Barzdukaitė, ir A. Bliumentono, iš molio arba nedegtų ply talienė. Liepos 26 d. čiurlioniečiai savo namuose Clevelande rengia pobūvį. Plačiau 7 psl.
tų, dolemitų su atitinkamu šil
Talio nuotrauka
domuoju sluogsniu, medžio - dur
pių plokščių ir panašiai; lubomis
reikia plačiai naudoti įvairias
vietinės gamybos plokštes".
Vienkiemiuose dabar nėra nau
jesnių trobesių kaip 20-ties metų(LNA)

AR KADA GALIMA BUS SUKURTI TIKRA TAIKA
TARP RYTŲ IR VAKARŲ?

MIRĖ INŽ. K. ŠAKENIS
Liepos 7 d. Lietuvoje mirė
inž. K. Šakenis, buv. Lietuvos
švietimo ministeris, "Pono Ta
do" vertėjas, pirmųjų fizikos va
dovėlių gimnazijoms autorius,ei
lės laikraščių bendradarbis.

Lietuvos pavergimas buvo pirmasis ženklas sovietų
imperializmo, sako Journal de Geneve redaktorius
Šiuo metu, kai Ženevoje vėl
atnaujintos derybos tarp keturių
didžiųjų valstybių, eilinis žmo-

KOLUMBIJOJE KREPŠININKAI PLAČIAUSIAI
IŠGARSINU LIETUVOS VARŲJĮ
Krepšininkams siūlytos aero*
'-----Bogotos krepšininkų treneravimas
( MŪSŲ BENDRADARBIU SPECIALŪS PRANEŠIMAI )
Neabejotina, kad su dreban
čiomis Širdimis chicagieČiai iš
leido jaunus reprezentantus tolimon, bet drauge ir istorinėn

kelionėn. Tik jaunatviškas entu
ziazmas nustelbė krepšininkų vi
dujinį nerimą, ir bematant mū
sų .krepšininkai buvo lėktuvo ke
leivių dėmesio centre.
Po trumpo sustojimo Miami,
Fla. lėktuvas savo šešėlį metė
virš Kubos. Alg. Varnas pasiūlė
pasveikinti Fidel Castro, paža
dant susitvarkyti su jo krepši
ninkais. Bet lėktuvas tų pažadų
negirdi ir šauna į Panamą. Čia
tropinis klimatas mus pasveiki
na visu savo gražumu. Prakai
tas ne lašais bet čiurkšlėmis
vagoja veidus. Vienok tas ne
atbaido pamatyti Panamos kana
lą, aplankyti universitetą, pa
sižvalgyti po miestą.

Propeleriai vėl sukasi. Andų
kalnai savosiomis viršūnėmis
beveik siekia mūsų lėktuvo spar
nus. Prieš akis reto grožio vaiz
dai, ir mes artėjame į Medelliną.
Aerodrome mus sveikina kun.
Tamošiūnas, Čypas, Dr. GauriŠas ir daug kitų. Mūsų automo
bilių vilkstinė traukia miesto gat
vėmis. Skersai gatvių ištiesti
užrašai, sienos nukabinėtos pla
katais. Ir visur skaitome: Lituanos. Viešbutyje mūsų laukia
didelys būrys laikraštininkų. V.
Grybauskas ir V. Adamkavičius
atsakinėja į klausimus.
Prieš pirmas rungtynes Medelline mus priima Antiokijos
vyskupas ir miesto burmistras.
V. Adamkavičius sveikina tuos
pareigūnus, įteikdamas Lietuvos
vaizdų albumus. Miesto burmis
tras mus skelbia esant Medellino
PILNAS! -- tokiame ženkle praėjo mūsų krepšininkų gastrolės miesto garbės svečiais, o rung
Kolumbijoje, kur buvo laimėtos visos rungtynės su kolumbiečiais, tynių nugalėtojui skiria sidabro
pastariesiems sukeldamos ir kai kurio kartėlio (plačiau žiūr. mūsų taurę.
Krepšinio aikštėje išsirikiuoja
bendradarbių pranešimus šiame numeryje)
komandos
pirmoms žaidynėms.
Bogotoje krepšininkams buvo suruoštas iškilmingas pir"mimas,
kuriame dalyvavo apie 150 asmenų, jų tarpe ir lietuvių delegacija Skamba Lietuvos ir Kolumbijos
iš Venezuelos (nuotrauka praeitame Dirvos nr.) Taip pat buvo himnai. Švilpukas ir musų iš
gąstis. Bematant kolumbiečiai
perduota lietuviška programa iŠ televizijos stoties, kurioje rinktinės
veda 6:0. Tačiau mūsų vyrai
atstovai V. Adamkavičius, R. Dirvonis, V. Grybauskas, K. Germanas
ir A. Šimkus turėjo pasikalbėjimą su laikraštininkais, kurį ispanų susiima, ir rungtynės baigiamos
kalbon vertė E. Čiuoderytė, o po to pasirodė tautinių šokių grupė 70:39 mūsų naudai. Salėje labai
įspūdingai skamba, "Vivat Liir solistė Birutė Čypienė.
tuanos
!"
Nuotraukoje: K. Germanas (Nr. 14) meta kamuolį, greta matosi
Antrosios rungtynės Medelline
R. Dirvonis (Nr. 21).
EI Espectador, Bogota, nuotrauka nebuvo numatytos. Bet ir jos

baigėsi jau jums žinoma pasek
me 66:37. Ir po šių rungtynių,
kuriose kolumbiečiai bandė savo
stipresnes jėgas, iš naujo sujudo.
Mus iš Bogotos pasiekė žinios,
kad ten rimtai susirūpinta ir į
komandą įtraukti olimpinės rink
tinės žaidėjai. Tokia žinia kai
kurių mūsų vyrų veidus pabalino.
Jautėm, kad turi būti sunki kova.
Vienok suruošta atsisveikinimo
(Nukelta į 3 psl.)

TRUMPAI
* SOVIETINĖ spauda sujudo,
kaip širšių lizdas, prez. Eisenhoweriui paskelbus Pavergtųjų
Tautų Savaitę. Esą, kaip galima
tartis dėl taikos su tokiu žmogumi, kuris užsiima provokacijomis ir karo kurstymu.
* CHRUŠČIOVAS, tebeviešėda
mas Lenkijoje, atšaukė savo ke
lionę į Skandinaviją, kuri turėjo
prasidėti už trijų savaičių. Ke
liomis dienomis anksčiau jis
smarkiai puolė Skandinavijos
kraštus už raketines bazes.

Renė Payot
gus klausia, ar kada bus galima
sukurti tikrą taiką tarp Rytų ir
Vakarų?
Ę šį klausimą geriausiai at
sako "Journal de Geneve" poli
tinis redaktorius Renė Payot
prancūzų dienrašty "Paris Presse".
Diologas tarp Rytų ir Vakarų,
JPyftfca Pietų: m£Ktrcrifepa=
siekė sutarimo, kuris būtų sukū
ręs tikrą taiką nors trumpam
laikui, kokia įvykdavo po kiek
vieno karo.
Niekada nebus galima sukurti
tikrą taiką tarp Sovietų Sąjungos
ir Vakarų valstybių, nes jos tar
pusavy neturi nieko bendro. Se
nais laikais tarpusavy kariavu
sios tautos turėjo panašią kon
cepciją apie organizavimąsi ir
visuomenę, jos turėjo panašius
pagrindinius politikos principus.
Šiandien gi du pasauliai stovi
vienas prieš kitą, kurių koncep
cija yra priešinga, kuriems tie
patys žodžiai turi skirtingas
prasmes. Šitokios sąlygos, o taip
pat gausios konferencijos įrodė,
jog yra visiškai netikslinga tikė
tis, kad kada nors galima būtų
prieiti prie padėties stabiliza
vimo, nes tai yra visai priešinga
marksizmui, kuris neramumus
laiko būtinybe ir skaito, kad kiek
viena padėtis sukuria kitą.
Tai žinant, galima geriau su
prasti, ką sovietams reiškia "tai
kingas sugyvenimas", kuris po
Stalino mirties tapo jų propa
gandos šūkiu. Šita formulė tu-

rėjo jiems pasitarnauti, užtik
rinant vakariečius ir sužavint
neutralius kraštus. Bet vakaruo
se daug kas daro klaidą, šį pro
pagandinį šūkį aiškindami pagal
raidę. Tiesa, galima prileisti,
sako toliau Renė Payot, kad
Kremliaus vadai netrokšta mes
tis į karines avantiūras, kurio
se jie greičiau pralaimėtų, negu
laimėtų. Tačiau būtų didelė klai
da tikėti, kad taikingas sugyvętus quo.
Status quo galioja tik bolše
vikų imperijai. Sovietai dabar
siekia ne karo priemonėmis su
silpninti vakariečius ir išblaš
kyti, įsiskverbiant į tas sritis,
kurios jiems dar iki šiol buvo
uždarytos. Komunizmas yra kaip
vanduo, jis įsiskverbia pro visus
plyšius ir, kaip rodo Korėjos
pavyzdys, Maskva stengiasi už
grobti neatsparius rajonus įsi
tikinus, kad Vakarai jų negins.
Šita nuolatinė ekspansija yra
vykdoma įvairiom formomis.Ko
munizmas tiki savo istoriniu pa
šaukimu, kad visame pasaulyje
turės įsigalioti marksizmas ir
dingti privačios nuosavybės re
žimas, ką pats Chruščiovas ne
kartą yra pabrėžęs. Tad į So
vietų Sąjungos politiką reikia žiū
rėti kaip į revoliucinę ir nacio
nalinę, nes revoliucija tarnauja
Maskvos imperializmui.
Pirmasis Šio imperializmo
ženklas buvo parodytas 1940 m.
birželio 30 d., sako Renė Payot,
kai Maskva įteikė Pabaltijo vals
tybių atstovams notas.
(Nukelta į 4 psl.)
Prof. Kairys "Keleivyje" taip
papildo V. Rastenio "raportą"
ir pamoko...

* UŽSIENIŲ reikalų ministe
rių konferencija greičiausiai jau
bus iširusi, kai šio laikraščio
numeris pasieks skaitytojus. Washingtonas galutinai įsitikino, kad
Chruščiovas nesąs labai suinte
resuotas nei viršūnių konferenci
ja, nei Vokietijos suvienijimu,
nei tarptautinio saugumo reika
lais. Jis norėtų pasiimti Vakarų
Berlyną, bet karo dėl jo nepla
nuojąs, nors karas galįs prasi
dėti netikėtai dėl kokio nors klai
dingo sovietų apskaičiavimo.

* DARBO sekretorius Mitchell
paskelbė, kad jis oficialiai įsikišiąs į plieno streiką, siekda
mas ištirti faktus. Tiek pramonė,
tiek unijos tam pritarė, žadėda
mos suteikti reikalingus duome
nis. Vyriausybės pareigūnai pas
kelbė, kad svarbiems gynybos
projektams plieno turima iki rug
sėjo mėn.

— ... Kas nebuvo totalitarininkų policijos tardo
mas, geriau tegu nemeta pirmas akmeniu...
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Ženevos konferencija ir
padėties realybė
(Šveicarų dienraščio "Basler Nachrichten” veda

masis, parašytas min. S. Lozoraičio )
Pirmoje Ženevos konferenci
jos fazėje, kuri sudarė naują So
vietų Sąjungos politiniai - diplo
matinio puolimo etapą, sovietų
pavergtųjų tautų atstovai įteikė
Vakarų didžiųjų valstybių užsie
nio reikalų ministeriams memo
randumą, kuriame, be kita ko,
išreiškė pasigailėjimą, kad Va
karų valstybių pateiktame Žene
voj plane buvo visiškai nutylėtas
visos Europos suvienijimo klau
simas. Memorandume buvo iš
dėstyti taip pat tokie samprota
vimai: "Dabartinis įtempimas
negali būti pašalintas, jei nebus
įvykdyta ne tik Rytų Vokietijoje,
bet ir visuose Europos kraštuo
se, tautų teisė pačioms spręsti
savo -likimą. Vokietijos proble
ma yra neatmezgamai surišta
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pagrįstas Vokietijos kaimyninių
kraštų geografine padėtimi ir
abiejų problemų analogija mora
liniu bei teisiniu atžvilgiu".
Šie samprotavimai iškelia tiek
realiosios tarptautinės padėties
esminius elementus, tiek reakci
jos būdus, kurią Vakarų valsty
bės turėtų priešpastatyti sovietų
veržimuisi į Vakarus. Rytų Vo
kietijos okupacija ir Maskvos
primesta tenai sovietų santvarka
tėra,organiška esančių tarp Vo
kietijos ir Sov. Sąjungos vals
tybių pavergimo pasekmė. Kol
tos valstybės liks Sov. Sąjungos
užvaldytos, ir bus jos naudoja
mos, kaip tiltas Rytų Vokietijai
valdyti karinėmis priemonėmis,
tol nebus galima Vokietijos su
vienyti, t.y. išvaduoti Rytų Vo
kietiją ir grąžinti ją į demokra
tinę santvarką. Čia glūdi tikroji
problemos esmė, ir paskutinių
14 metų patyrimas tai patvirtina.
Be to, Sovietų Sąjunga turi lygiai
tokią pat iš sutarčių ir kitų
tarptautinės teisės nuostatų iš
plaukiančią prievolę grąžinti
laisvę jos okupuotai Vokietijos
zonai, kaip atstatyti laisvą su
vereninių teisių vykdymą Estijoj,
Latvijoj, Lietuvoj, Lenkijoj, Ven
grijoj, Čekoslovakijoj, Rumuni
joj, Bulgarijoj ir Albanijoj. To
dėl būtų teisinga, pagrįsta ir
tikslinga, kad Vakarų valstybės
galop pasiryžtų laikyti abu - Vo
kietijos suvienijimo ir sovietų
pavergtųjų tautų išlaisvinimo klausimus viena problema.
Tokia pozicija greta karinių
apsigynimo priemonių yra tiks
linga politinė priemonė kovoti
prieš sovietų veržimąsi į Va
karus, kuris Ženevos konferen
cijoje dar kartą pasireiškė brutaliŠku ir pavojingu būdu. Be
tarpiškas sovietų siekiamas tiks
las yra ne tiktai išgauti jų agre
sijomis sudaryto Europoje status
quo pripažinimą, bet taip pat tą
status quo praplėsti nauju pasis
tūmėjimu pirmyn, būtent, Vaka
rų Berlyno vadinamo laisvojo
miesto sudarymu. Jeigu tai so
vietams pasisektų, jie tuo ga
lutinai sunaikintų Vakarų pres
tižą pavergtų tautų tarpe, su
laužytų jų moralinį pasiprieši
nimą sovietų priespaudai ir il
gam laikui nuslopintų jų išva
davimo viltį. Tokiu būdu sovie
tai pašalintų svarbius veiksnius,

kurie dabar prisideda prie toli
mesnės sovietų ekspansijos Eu
ropoje sustabdymo. Nėra jokio
abejojimo, kad siūlydami įsteig
ti laisvąjį Vakarų Berlyno mies
tą, sovietai galutiniame rezulta
te siekia užgrobti Vakarų Berly
ną ir primesti savo vergiją dar
2 milionam žmonių. Yra viso pa
grindo manyti, kad ligi tai įvyktų,
Maskvos vyriausybė, nuolat kiš
damas! į Vakarų Berlyno reika
lus, sukeldama tenai incidentus
bei komunistines riaušes, gra
sindama, naudotų laisvąjį mies
tą kaip šantažo priemonę prieš
Vokietijos Federalinę Respubli
ką ir Vakarų didžiąsias valsty
bes. Šituo keliu, o taip pat per
"Mišrias visos Vokietijos komi
sijas" sovietai stengtųsi palauž
ti Federalinės Respublikos vievesti prie Vokietijos "suvieni
jimo", t.y., primesti Federalinei
Respublikai konferenciją su Rytų
Vokietijos sovietišku padaru, kas
praktiškai reikštų konferenciją
su Sovietų Sąjunga. Kiekvienu
atveju tačiau iš Sovietų Sąjungos
laikysenos Ženevos konferenci
joje aiškiai matyti, kad ji siekia
sukurti eilės metų Europos vi
dury savo rūšies "politinę Ko
rėją.
Brutalus Sovietų Sąjungos ver
žimasis Vokietijoje ir kitur yra
bolševikų revoliucijos pasireiš
kimas. Todėl jis negali būti su
laikytas ar autvarkytas diploma
tinėmis derybomis. Vienintelė
priemonė prieš jį yra civilizuo
tojo pasaulio pasiryžimas nepa
siduoti sovietų grasinimams ir
priešpastatyti jiems Vakarų ma
terialinę ir moralinę galią. Ir
kaip tik politinės moralės srity
Vakarai turi stipriausią ginklą
- teisingą sovietų pavergtų tautų
išlaisvinimo bylą. Kad taip yra,
paliudija pats Sovietų Sąjungos
ministeris pirmininkas, Nes,
kėsindamasis išnaudoti sovietų
propagandai
vieno didžiausių
kovotojų uš tautų laisvę - John
Foster Dulles’o mirtį, Chruščio
vas melagingai tvirtino, kad Dul
les pasikalbėjime su Mikojanu
atsisakęs nuo išlaisvinimo poli
tikos. Šita stačiokiška insinua
cija parodo, kad sovietai yra
labai jautrūs pavergtųjų tautų
išlaisvinimo klausimu.
Toliau akivaizdoj griežtos ko
vos, kurią sovietai veda prieš
Vakarus, reikia galop padaryti
tam tikrų išvadų iš 40 metų
patyrimo, kad būtų galima pa
grįsti jomis Vakarų politiką So
vietų Sąjungos atžvilgiu ir iš
sklaidyti tam tikras pavojingas
iliuzijas. Štai kai kurios tų iš
vadų.
1. Nuostabiu būdu politikai ir
diplomatai vengia pripažinti, kad
esama klausimų, kurie negali
būti išspręsti. Kiek tai liečia
Sov. Sąjungą, yra aukščiausias
laikas, kad Vakarų politikai drą
siai ir atvirai pasakytų savo
tautų viešajai nuomonei, kad joks
pagrindinis tarptautinės tvarkos,
teisingumo ir bendradarbiavimo
klausimas negali būti tikrai išs
pręstas derybomis su Sovietų
Sąjunga.
2. Turi būti atitaisyta laiks

Europoj baigę mokslus
lie
tuviai gydytojai, pagal Argenti
nos Sveikatos Departamento su
tartis, dirba savo profesijoje Ar
gentinos provincijose: Antanas
Babelis, Stasys Babelis, Jonas
Kunca, Pranas Neverauskas.
Sostinėje savo srityje dirba Jasutytė Kavaliauskienė. Su vieti
niu gydytojų specialistų talka,
med. stud. S. Gintylaitės admi
nistruojamas, veikia velionies J.
Gintylos kabinetas, klinika ir sa
natorija.
Argentinos universitetuose di
plomuoti gydytojai savo profesi
jose dirba: J.J. Simanauskas,
J.A. Kelertas, P. Staneika, A.
Vilčinskas (sveikatos departa
mento vicedirektorius).
Dantų gydytoja chirurgė R.
Miškūnaitė turi savo kabinetą
Buenos Aires.
Provizorė Antonia Neniškytė
turi vaistinę Adrogue mieste, o
Daukšaitė - Marini turi vaistinę
Lanus Este.
E. Levinas, gimęs Balbieriš
kyje, diplomuotas Argentinoje,
tobulinęsis JAV, turi savo konsultoriją Buenos Aires mieste.
Mackevičius, dviejų metų at
vežtas iŠ Lietuvos, baigęs Kor
dobos universiteto medicinos fa
kultetą, tos provincijos Las Jarillas srities gydytojas, su savo
žmona, dailininke Gruzdaite, gy
vena prie Carlos Paz.
Jospaitienė - Golitzyn, diplo
muota Vytauto Didžiojo Univer
sitete, turi savo kliniką Kordo
bos kalnuose. A. Laucis, J. Mikelionis emigravo į JAV; juos
pasekė A. Zutovas.

Argentinoje gyvena dar 16 me
dicinos gydytojų, diplomuotų V.
Didžiojo Universitete II Pas. ka
ro metu. Jie atsidūrė Kaune, na
ciams uždarius Vilniaus univer
sitetą. Bet tai baltgudžiai, su
lenkėję asmenys ir kitoki "tuteišai", išsisklaidę Patagonijoj,
Chaco, Misiones ir kitose pro
vincijose. Jie rašo tik receptus,
skaito tik pinigus ir prie jokio
lietuviško darbo neprisideda.
Bet Argentinos universitetuose
medicinos mokslą studijuoja bent
50 čia gimusių lietuvių jaunuolių,
vyrų ir moterų, jų tarpe keli iš
naujosios ateivi jos atstovų.
Rosario universitete medici
nos fakultetą baigė dvi ten gi
musios lietuvaitės - Užuolinskaitė ir Sabutytė.
Obstetrikų diplomus Argenti
nos universitetų medicinos fa
kultetuose gavo pora desėtkų lie
tuvaičių, kurių didžiuma dirba
ligoninėse bei sveikatos minis
terijoje. Savo kabinetus turi se
sutės Baltaitytės, Valentin Alsinoje.
(Arg. Liet. Balsas)

BIRUTE ZALAGAITYTE
ATVYKO, PIPYNĖ -- NE
į atletikos varžybas Philadelphijoj yra atsiųsta ieties metikė
(moterų pasaulinė čempionė) Bi
rutė Zalagaitytė - Kalėdienė.Buvo manyta, kad bus atsiųstas ir
bėgikas Jonas Pipynė, tačiau jis,
berods, pastaruoju laiku ne visai
geroj formoj (buvo koją nikste
lėjęs). Be to, liepos 7 d. (kaip
tik kitiems išvykstant) mirė jo
motina.

—- Kai-kai-kaip aš rašyti?...
nuo laiko reiškiama nuomonė,
kad santykiuose su Sov. Sąjunga
esą tikslinga naudoti normalios,
klasiškos diplomatijos metodus,
ši nuomonė yra visiškai klai
dinga. Tokie metodai negali būti
taikomi sovietų atžvilgiu, nes
Sov. Sąjunga nėra normali vals
tybė. Ji juk nepripažįsta tarptau
tinės teisės ar tarptautinio ben
dradarbiavimo dėsnių. Su tokia
valstybe yra bergždžia ir net
kenksminga vesti derybas dėl
svarbių pasaulio problemų, ypač
kad sovietai - kaip tai dar kartą
įrodo ir Ženevos konferencija įtraukia savo partnerius į ilgas,
suktas derybas tik tam, kad ga
lėtų išnaudoti jas savo propagan
dai ir siekiams.
3. Reikia taip pat vieną kartą
įmatyti, jog derybos su sovietais
neturi nieko bendra su karo ga
limumo ar karo išvengimo klau
simu. Jeigu Sov. Sąjunga galėtų
užpulti Vakarus, tai ji jau būtų
padariusi, ir jokios derybos jos
nuo to nesulaikytų. Bet ji negali
pakelti karo prieš Jungtines
Amerikos Valstybes rizikos. Be
to, per 40 metų, kurie yra praėję
nuo bolševikų revoliucijos, Sov.
Sąjunga nedrįso pradėti nei vieno
didesnio karo: ji turėjo pasiten
kinti vien tik agresijomis prieš
savo mažesnius ir silpnesnius
kaimynus. Japoniją ji užpuolė
tik tada, kada Amerikos atominė
bomba padarė nebegalimą bet
kurį tolimesnį japonų pasiprie
šinimą.
Toliau, reikia, kad civilizuo
tosios tautos, vesdamos dvasinę
kovą prieš bolševikų demorali
zuojamą akciją, paskelbtų kaip

bendrai privalomus tarptautinės
teisės nuostatus du principu, bū
tent, a) draudimą pripažinti tarp
tautiniu nusikaltimu sudarytąją
padėtį ir b) prievolę atitaisyti
tokio nusikaltimo padarinius. Šių
principų paskelbimas padarytų
negalimas Maskvos spekuliaci
jas dėl status quo pripažinimo.
Tos spekuliacijos nuodijo tarp
tautinę atmosferą praeity ir da
bar dažnai tebenuodija.
Galop, tiek moralės, tiek rea
listinės politikos sumetimais
reikia santykiuose su Sovietų Są
junga vadinti dalykus tikru jų
vardu. Jeigu mažo, vos 12 tūks
tančių karių sąjunginio kontin
gento,skirto apsaugoti 2 milionams žmonių nuo komunistinės
vergijos, buvimą Vakarų,Berly
ne sovietų vyriausybė Ženevos
konferencijoj vadina "okupacija"
ir drįsta reikalauti tą apsaugos
kariuomenę pašalinti, tai sunku
suprasti, kodėl Vakarų valstybės
neatsako į tai reikalavimu pada
ryti galą 100 milionų europiečių
priespaudai, kurią vykdo daugiau
kaip milionas bolševikiškos ka
riuomenės.
Sov. Sąjungos agresyvumo pa
vojaus akivaizdoj nepakanka ope
ruoti tik bendrais dėsniais, kaip
lygiai nepakanka sovietų atžvil
giu tikybos srity abstrakčiai
skelbti Evangelijos tiesas. Yra
būtina atvirai ir aiškiai iškelti,
kas ir kaip pažeidžia Dievo ir
žmonių įstatymus. Eilės vals
tybių pavergimas iš Sov. Sąjun
gos pusės yra Dievo ir žmonių
įstatymų pažeidimas, ant kurių
yra pastatyta civilizuotojo pasau
lio santvarka.

Du trūkumai buvo ypatingai
ryškūs lietuvių paviljone...
Praėjusios savaitės bėgyje te
ko lankyti Tarptautinę Prekybos
Parodą, kurioje, kaip žinome,
buvo ir lietuvių paviljonas. Tai
puiki proga Lietuvos vardą ir
jai daromas skriaudas iškelti
ir milijoną siekiančioje minio
je išplatinti. Šios progos pilnai
išnaudoti, vis dėl to, nebuvo su
gebėta. Kritiškai žiūrinčiam lan
kytojui du trūkumai buvo ypa
tingai ryškūs, tai: meninis pavil
jono sutvarkymas ir eksponatų
atrinkimas.
Meniniame paviljono apipavi
dalinime matėsi aiški planavi
mo stoka. Eksponatų išdėstyme
nebuvo vientisumo, jie išbarsty
ti ir jų žymiai per daug. Nuo
traukų fonas buvo toks margas,
priekyje stovėję dalykai neat
siskyrė. Perdaug sumodernintas
kryžius, kuris jau buvo matytas
gėlių parodoje,čia visiškai netiko.
Jis nėra pritaikytas stebėjimui
iš arti ir jo viršūnė pradingo
salės stogo konstrukcijoje. Taip
pat ir eksponatus paaiškiną už
rašai turėjo būti atlikti vieno
stiliaus šriftu. Šios rūšies pa
statymuose labai svarbu turėti
centrinį objektą, kuris pagautų
žiūrovo žvilgsnį, jį suintriguotų
ir pritrauktų arčiau, o tuomet
kiti eksponatai žiūrovą vestų to
liau, neleisdami jam prarasti
intereso. To mūsų paviljono pla
nuotojai nesugebėjo įvykdyti.
Eksponatų parinkime taip pat
buvo suklysta. Radome išstaty
tus medalius, pašto ženklus, pi
nigus, istorinius paveikslus, ku
rie įdomūs tik retam tų dalykų
mėgėjui, bet ne daugumai pu
blikos. Kurgi tautinio meno iš
dirbiniai? Kur lėlės, medžio dro
žiniai, audiniai, gintaras? Šiais
rankų išdirbiniais mes skiria
mės nuo kitų tautų, jie savo
spalvingumu ir raštų turtingu
mu patraukia kiekvieno žiūrovo
JAmpsi Šiii darhn vos keletas,
ir jie dingsta nevertingų ekspo
natų fone.
Keli amerikiečiai kolegos man
pareiškė, kad pasigedo daugiau
audinių, panašių į budinčių mer
ginų dėvėtus.
Niekaip negaliu suprasti, kaip
į šį paviljoną pateko pradžiokiško lygio hiperbolinio stogo
namo modelis. Ar iš skardos
iškirpti ir su permatoma juoste
le prilipinti tautiniai ornamentai
jį jau padarė lietuvišku? Paga
liau, prieš pastatant, reikėjo su
dulkių siurbliu bent dulkes iš
vidaus išvalyti. Peršasi įta
rimas, kad jis ten buvo patal
pintas asmeninės reklamos tiks
lais.
Tokio masto parengimai, kurie
mus pastato prieš milijono žmo
nių akis, reikalauja iŠ planuotojų
patyrimo, aukšto meninio lygio
ir nuoširdaus pasišventimo. Ste
bint lietuvių paviljoną, to nesi
matė.
Rengėjams geru pavyzdžiu ga
lėjo būti ir Urbanos lietuviai
studentai, kurie jau šešeri me
tai iš eilės, be lėšų ar fondų,
tik su gerais norais ir sunkiu
darbu, suruošia Lietuvą puikiai
reprezentuojančias parodas.
Arch. V. Germanas,
Chicago

ginti savo tėvynę kuri rusų pa
vergta, nes Suvienytos valstijos
nepripažįstančios užgrobimo ku
rį rusai įvykdė jėga ir smurtu.
P. W. Urban,
Cleveland

REIKIA TAIP IR .PASAKYTI
A. P. Mažeika (Dirvos 54 nr.)
suteikė daug gerų paaiškinimų
apie tai, kaip yra su tomis sva
jonėmis apie "atsarginę Lietu
vą" Britų Hondūre. Svarbiau
sias paaiškinimas yra, kad "klau
simas tebėra studijinėj stadijoj
ir jokių planų dar niekas nei
nemėgino ruošti".
Kol šitaip yra, tol būtų gera
taip ir pasakyti prie kiekvieno
svajotojo straipsnio. Ypač tas
sakinys turėtų būti pridėtas ra
šant Australijon, Europon ar net
ir Pietų Amerikon, kur skaity
tojams sunkiau susivaikyti, kas
tuose raštuose yra konkretūs pla
nai, ir kas tik svajotojų fanta
zavimas.
V. Rastenis

PASIPIKTINĘ TOKIU
ELGESIU
Capital Market savininkai, iš
Worcester, Mass. atsiuntė laiš
ką, rašytą "Vienybei", kurį pra
šo atspausti Dirvoje. Tame laiš
ke sakoma:
"Vienybėje tamsta paskelbei
bolševikinėj Tiesoj tilpusį p. V.
Rastenio, kada jis buvo bolševi
kų kalinamas, parodymą. Ačiū,
tuo faktu Tamsta mums parodei,
kur pakrypo Vienybė. Neprašy
tas, norime tikėti, pratęsei bol
ševikų intrygų ir provokacijų ke
lią į mus. Iš Jūsų to mes nesi
tikėjome. Šalia to Vienybėje til
po straipsnių ir komentarų, ku
rie, atleiskite, tarnauja tik bol
ševikų interesams: ardyti mūsų
vienybę, griauti tarpusavio pa
sitikėjimą bei Silpnini! kovą prieš
Lietuvos okupantą ir Lietuvių
tautos budelį.
Kai Tamstos redaguojamas
laikraštis Vienybė nuėjo tokiu
negarbingu keliu, tai mums to
liau pasilikti jos rėmėjų ir skai
tytojų eilėse būtų didelė gėda.
Tai pareikšdami, atsisakome
toliau prenumeruoti ir skaityti
Vienybę ir prašome daugiau jos
mums nebesiųsti.
Su pagarba
Capitol Market,
118 Millbury St.
Worcester,Mass.

Dirvos skaitytojas B. Daukus,
iš Australijos, rašo: "Dirvą skai
tau su malonumu, ypač po persi
tvarkymo. Laikraštis labai su
aktualintas, na, ir popierius ge
ras. Asmeniniai man patiko Ži
baus ir Jauniaus pasikalbėjimai".

REAGUOJA I. KITATAUČIŲ
UŽPUOLIMUS

Be abejojimo Jums svarbu ži
noti, ką tūlas WGAR radijo sto
ties filozofuotojas
skleidžia
Amerikos visuomenėje. Jos var
das Lee Adams. Ir jo radijo
laikas: iš ryto nuo 10:00 iki 10:30,
o po pietų nuo 2:30 iki 3:00.
Jis primygtinai kalbėjo, kad
visi ateiviai šioje šaly turi būti
piliečiais. Esą, jie susitaupo pi
nigų ir vyksta atgal į savo tė
vynes. Niekina ir niekino ateivius
(vadindamas juos "aliens") ir pa
tarė jiems duoti 5 metus tapti
piliečiais.
Parašiau laišką sakydamas,
kad aš visai nesutinku su jo siū
loma propoganda duoti ateiviams
5 metus gauti pilietybę. Kad ir
ateivis būtų šios šalies pilietis,
jis vistiek galėtų grįžti į savo
kraštą. Ir kad būdamas pilietis,
ateivis vis taip pat gali stoti ir
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KOLUMBIEČIAI TIKĖJOSI LAIMĖTI, BET NUSIVYLĖ
(Atkelta iš 1 psl.)

vakarienė mus vėl grąžino realybėn ir entuziazman. Jos metu
jautėm, kaip stipri lietuviška
meilė mus jungia.
Bogotoje taip pat radome dide
lį sujudimą, kur mus ilgokai
išlaikė apgulę spaudos atstovai.
Pirmą kartą Kolumbijos lietuviai
turi progos pasirodyti televizijos
programoj, kurios žiūri tūkstan
čiai kolumbiečių. Mūsų nusivežto
specialaus leidinėlio visos nuo
traukos perspausdinamos di
džiuosiuose laikraščiuose. Visur
skamba "Lituanos". .
Bogotoje vykusios rungtynės
buvo pačios įdomiausios. Pasiekę
stadijonąz jau radome virs 4000
žiūrovų ir virš 1000 laukiančių
eilėse bilietų. Rungtynės vyko
pietietiško temparamento ženk
le. Kad ir visi Bogotos lietuviai
į jas buvo susirinkę, bet tarp
tūkstančių kolumbiečių jų džiau
gsmo šauksmai negalėjo prasi
veržti. Mūsų krepšininkai sukovojo labai gerai. Po rungtynių
mūsiškių
pasididžiavimas,
džiaugsmo ašaros, o laikraščiuo
se "Grandioso debut dėl Lithuanians - Americans".
Vytautas Jaunius

Tikėjosi laimėfiz
bet nusivylė...
Reikia pažymėti, kad mūsų
krepšinio komandą kolumbieČiai
sutiko su didžiausiu entuziazmu
ir draugiškumu.
Laikraščių
sporto skyriai reklamą pradėjo
nuo liepos 8 d. ir ją vedė visą
laiką, atpasakodami Lietuvos
krepšinio istoriją, atskirų krep
šininkų veiklą ir pasiektus lai
mėjimus. Žaidikų pasiruošimą,
techniką ir džentelminiškumą jie
ryškino pačiais maloniausiais

epitetais (žiūr. dalies antraščių
montažą praeitame Dirvos nu
mery,--Red.), paminėdami, kad
jie yra Chicagos burmistro am
basadoriai ir viena iš geriausių
ekipų, ligšiol lankiusių Kolum
biją.
Bet iš tikrųjų kolumbieČiai ti
kėjosi laimėti prieš išgirtą lie
tuvių komandą, ir tuo pačiu iš
kelti savų krepšininkų pajėgumą.
Medelline jie pralaimėjo 70:39
(37:14), nors buvo išstatę gana
parinktą Croydon vienetą. Antioguia universiteto rinktinė pra
laimėjo 66:37 (38:16).

koma: taip, mes, kolumbieČiai
dežinom, kur yra Lietuva ir t.t.,
bet į sportą nedera nešti poli
tikos, ir net amerikiečiai nene
ša, žaisdami su rusais ir t.t.
Tos sinjoro "Mike” užuominos
ir lietė mūsų krepšininkų svei
kinimą bogotiečiams, kuriame
buvo pasakyta: Ne visi jūs ži
note, kur yra Lietuva (toliau
duodamos geografinės žinios)kad
mūsų krepšininkai turėjo apleis
ti savo kraštą dėl rusų invazijos,
kad dabar tėvynėje likę krep
šininkai turi žaisti rusų koman
dose, garsindami Sovietijos var
Tai išgirdusi, Bogota skubiai dą ir t.t.
perorganizavo savo komandą, paTaip Kolumbijos oficiozas iš
kviesdama geriausius savo ve reiškė savo nusivylimą dėl pra
teranus - 3 valstybinės rinktinės laimėjimo rusų simpatiko lūpo
žaidikus ir net surasdama gar mis.
sųjį vengrą Nemeth. Rungtynėms
buvo paruoštas puikus žemės ūkio
Albinas Čiuoderis
parodos paviljonas, paleista spe
ciali autobusų linija ir sukviesta
nemaža publikos. Bet ir Icasa
pralaimėjo 81:68 (40:35).
Laikraščiai EI Tiempo ir EI
Sigio savo tono po to nepakeitė,
maloniai atžymėdami lietuvių
pranašumą technikoje ir pasi
ruošime ir turėję garbės pasi
mokyti iš tikrų sporto meisterių.
EI Espectador, ligi to laiko
labai palankiai atsiliepęs apie
lietuvius ir liepos 13 d. rytinėje
laidoje įdėjęs mūsų krepšininkų
sveikinimą bogotiečiams, po
rungtynių tepaminėjo tik rezul
tatus su viena nuotrauka ir įsi
dėjo priekaištingą straipsnį,pa
sirašytą tūlo "Mike". Jame sa-

į Argentiną vykstantiems mūsų krepšininkams Kolumbijos krepšinio sąjunga suruošė iškilmingas
išleistuves. Kalba Kolumbijos krepšinio s-gos pirm. Dr. Ariel Rodriguez. Kairėje - Venezuelos
lietuvių atstovai: J. Bieliūnas ir M. Bundelis.

Dirvą pasiūlyk savo
kaimynui susipažinti
ir paragink
u ž s ipr enu me r uo ti

Bogotą pasiekiau, kada šaukš
tai jau buvo po pietų. Krepši
ninkus jau radau aerodrome, be
siruošiančius tolimesnei kelio
nei į Buenos Aires. Nežiūrint
to, Bogotoje kiek stabtelėjau ir
plačiau susipažinau su visomis
nuotaikomis. Reikia pasakyti,kad
lietuvių krepšininkų atsilan
kymas Kolumbijoje sukėlė tokį
didelį garsą, kurio nė didžiausi
optimistai negalėjo tikėtis. Rung
tynes Bogotoje transliavo kelios
radijo stotys, pusvalandį davė
TV stotis, laikraščiai pilni ap
rašymų ir nuotraukų.

Turėjau progos išsikalbėti su
visa eile Kolumbijos lietuvių ir
pačių kolumbiečių. Visų atsilie
pimai entuziastiški. Lietuvos
konsulas Dr. S. Sirutis atsisvei
kindamas taip pareiškė: "Duok
Dieve daugiau tokių svečių, nes

krepšininkų atsilankymas suarti
no kiek apsipykusius vietos lie
tuvius ir drauge taip vykusiai
išgarsino lietuvių ir Lietuvos
vardą.
Beje, po rungtynių rinktinės
treneriui V. Grybauskui pasiū
lyta apsigyventi Bogotoje ir tre
niruoti vietos krepšininkus. Ko
lumbieČiai išskėstomis rankomis
priimtų ir kelis mūsų krepši
ninkus, kuriems žada geras tar
nybas ir neblogas gyvenimo są
lygas.
Bogotos miesto valdžia, mūsų
krepšininkams išvykus, rimtai
pradėjo studijuoti sporto rūmų
statybą. Krepšinio Sąjungos pir
mininkas Dr. Rodriguez užtikri
no, kad sporto rūmų atidarymo
proga būtinai pasikvies ir lie
tuvius krepšininkus.

P. Petrutis

IŠ mūsų krepšininkų susitikimų su kolumbiečiais: R. Varnas
kovoja dėl sviedinio.
E1 Espectador, Bogota, nlIotrauka

Duok, Dieve, daugiau tokių svečių

Mūsų krepšininkai Bogotos aerodrome, prieš išvykdami į Argen
tinos sostinę Buenos Aires. Ten jie pagal programą turėjo žaisti:
liepos 18 - su Argentinos lietuvių rinktine, liepos 19 - Ateneo
komanda ir liepos 20 - Gimnasia y Esgrimo komanda. Liepos
21 jie išvyko į Montevideo. Nuotraukos dešinėje: J. Bieliūnas ir
M. Bundelis, atvykę į rungtynes iš Venezuelos. Pirmasis yra
Venezuelos Liet. B-nės pirm., antrasis centro vald. narys, abu
Dirvos skaitytojai.
j. Pikšilingio nuotrauka

— Prašau, labai prašau. Aš tuoj pranešiu, — kalba
sekretorė, pagarbiai žiūrėdama į poetą — mistiką. Mes
stovim ir laukiam. Pro pusiau praviras duris girdisi, kaip
ji nuoširdžiai viską aiškina, dažnai įterpdama, kad poetas
turįs "a lot of thrill”. Redaktoriaus kviečiami mes įžen
gtam ta pačia tvarka: pirma policininkas, paskui jį didy
sis mistikas ir aš. Poetas vėl atgyja, neprašomas paduoda
eilėraštį ir pašnabžda man;
— Viską gražiai išaiškink.
Ir aš vėl pasakoju ir aiškinu. Kai baigiu, redaktorius
sako, jog vargu ar galėsiąs panaudoti eilėraštį. Jeigu jis
būtų parašytas anglų kalba, tuomet kitas dalykas.
— Tai kokia čia redakcija, kad nėra nei vieno ruso,
— pyksta poetas sužinojęs.
Aišku, užsieninių žinių skyriuje esą vertėjų, kalba
redaktorius, tačiau jie niekad neapsiimsią išversti eilė
raščio.
— Suraskit ką nors, kas eilėraštį išverstų, ir aš tikiu,
kad mes jį galėsim panaudoti, ypač jeigu reikalas liečia
draugiškus linkėjimus mums.
Pasakau poetui. Jis tik sunkiai atsidūsta ir pradeda
eilėraščio slėpimo apeigas.
— Kas tiesa, tai tiesa — rusai turi daug didelių ir
keistų dalykų, ir mūsų pareiga stengtis juos suprasti, —

Šių eilučių autoriui, bekovo !an- vybė. Abiejų tų kraštų preziden
čiam su negailestingai tekančia tus iŠ arti stebėjau, bet jų su
laiko tėkme, pritrūko laimės lai sitikimas negailestingai trukdė
ku pasiekti Kolumbiją. O tos lai mano norą skubėti.
mės pritrūko dėl klaidingai pada
Šioj vietoj noriu kiek nutolti
rytos oro linijos rezervacijos, nuo krepšininkų ir kelius nelinks
Bogotoje įvykusios vieno lėktuvo mus žodžius parašyti Britų Hon
avarijos ir laikino aerodromo dūro optimistams. Šiame dviejų
uždarymo, o pagaliau ir Gvate prezidentų susitikime Gvatema
malos prezidento atsitiktinio at los prezidentas labai rimtai pa
sistojimo "skersai mūsų kelio". sakė, kad Britų Hondūro terito
Mat, į Panamą atvykstantį pre riją gvatemaliečiai geruoju arba
zidentą M. I. Fuentes aerodro piktuoju prisijungs prie savosios
me sutiko visa Panamos vado valstybės. Taip!

kalba redaktorius policininkui. — štai, kad ir šitas, ar
jis nesudaro tikro poeto įspūdį?
— Jeigu jūs sakot, tai gal taip ir yra, — pasimuisto
policininkas.
— žinot, — dėsto toliau redaktorius, — jeigu jis
būtų kurios nors kitos tautybės ir tvirtintų esąs poetas,
po perkūnais, nepatikėčiau. Bet pas rusus viskas kitaip,
nei pas kitus žmones. Ką jie sako, mes tegalime priimti
tikėdami. Todėl ir aš stengiuosi, patikėti, kad štai šitas
yra didelis rusų poetas. Aš turiu, nes kaip gi įrodysiu,
kad jis toks nėra. Be to su rusais patartina geruoju, tik
geruoju . . .
— Ką ji ten tiek daug pliurpia? — klausia susirū
pinęs poetas.
— Kalba apie eilėraštį, — sakau jam.
— Avigalviai, — garsiai piktinasi poetas rusiškai. —
Tegul dėkoja Dievui, kad nemoku angliškai. Aš jiems kad.
išdėstyčiau, ką galvoju, tai jie tik žiopčiotų!
— Ką poetas sakė ? — klausia redaktorius, paveiktas
jo nuoširdaus šnekėjimo.
— Kalba apie eilėraštį, — sakau ir susijuokiu.
— Tai ko jis dabar? — nerimsta ruselis.
— Vis dėl eilėraščio, — atsakau, nes nebenoriu dau
giau aiškintis.
— Viktorai, palydėk šitą poną, — pasako man poli
cininkas, ir mudu su didžiuoju rusų poetu išeiname.
Keltas pilnas žmonių. Atrodo, jog kelios valandos
tylėjimo poetui buvo baisi kankynė. Iš jo burnos nenu
trūkstama srove ima lietis visi nepasakytieji žodžiai —
dviaukščiai, triaukščiai ir keturaukščiai pagarbinimai,
kuriais rusų kalba ir kiekvieno ruso širdis pertekusi. Taip
jis dabar garbina policininką,sekretorę ir redaktorių. Ypa
tinguosius žodelyčius jis ištaria su tokiu nuoširdumu ir
taip aiškiai užakcentuodamas, kad žmonės pradeda nuo
mūsų trauktis, žila ponia paliečia mano alkūnę mėlynai
pirštinėta ranka ir klausia:

Mūsų krepšininkai prieš rungtynes Bogotoje.
EI Espectador nuotrauka
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— Kaip kalba šitas žmogus?
— Rusiškai, — atsakau jai.
— O! Rusiškai . . . Taip ir maniau, kad kas nors pa
našaus. O apie ką jis kalba?
— Apie Rusijos politiką Amerikos atžvilgiu, — pa
sakau ir prikandu lūpą.
— Tikrai? Tai tikriausia be galo įdomu ... — ir ji
pasitaiso akinius.
Gatvėje poetas išsitraukia nuorūką ir užsidegęs ją
sako:
— žinai, šitoje redakcijoje jie nei velnio neišmano.
Bendrai, broleli mano, redakcijos tai ne vieta, kur liaudis
galėtų ką nors sužinoti.
Staiga jis nusijuokia kažkaip klastingai, rodydamas
man savo nugeltusius dantis.
— Dabar jau žinau tą vietelę, kurioje man viską su
tvarkys. čia Leiksaidėje yra partijos komitetas. Vienos
partijos, nes matai, jie net dvi turi, štai, kur man reikia
eiti, o ne pas kažkokius redakcijos analfabetus. Partijos
komitete jiems viskas bus aišku, kaip ant delno. Ir eilė
raščio reikalą jie sutvarkys vienu-nusišvilpimu.
Ir nusitraukęs kepurę, jis pradeda blizginti jau ir
taip žvilgančius batus žygiui į partijos būstinę.
— O tu, — jis pakelia pirštą, lyg turėčiau ką nors
labai svarbaus įsidėmėti, — tu jiems visiems trim pasa
kyk, kad jie Kubanskos kalės vaikai ir tokie durakai,
kokių dar nebuvau sutikęs. Taip ir pasakyk.
Ir didysis rusų poetas nužingsniuoja,, žiūrėdamas į
savo lakinius batus. Jau gerokai atitolęs, jis atisuka ir
šaukia:
— Ei, tu, paklausyk! Teisybės niekad nebuvo, nėra
ir nebus. Nebus, ir tegul velniai griebia, nereikia jos!
Iš latvių kalbos vertė: Z. K.
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Norim Įdomių istorijų
Kai praėjusių metų pabaigoje
londoniškė Nida išleido Balio
Gražulio novelių rinkinį, vardu
Sudužęs Vaizdas, mūsų spaudoje
sekė keletą tos knygos recenzi
jų. Jos buvo ramios: nei perkarštos, nei peršaltos, nei į pa
danges knygą keliančios, nei į
bedugnę nusmerkiančios. Visatai
įvyko kažkokioje švelnioje nuo
taikoje, saikingo kuklumo rė
muose, kaip rodos ir derėtų au
toriui, jau visą dešimtmetį ra
miai gyvenančiam automobilių
gamybos miestuose, nesimaišanČiam dideliuose mūsų politikos
ar kultūros ginčų verpetuose,
tik protarpiais laisvalaikiu pa
rašančiam vieną kitą novelę ar
dar rečiau kokį straipsnį.
Asmeniškai man teko Balį Gra
žulį pažinti ( gana trumpai, po
karo dienai kitai apsilankius Tūbingene , kur jis buvo prisi
glaudęs, geresnių laikų belauk
damas. Tikrai nepagalvotum, kad
šis toks tylus, kuklus, nuoširdus
ir ramus žmogus, buvęs kareivis,
o vėliau Kauno radiofono litera
tūrinės dalies bendradarbis, ga
lėtų kada suerzinti mūsų didvyrių
visuomenę. Bet, kai prieš porą
metų "Santarvės" žurnale jis pa
rašė straipsnį apie tikrų ir falšyvų herojų kultą, jei dar atsi
menate, tuoj šoko viešai pro
testuoti mūsų politinių kalinių
ir savanorių centro valdybos.
Vadinasi, buvo kažkur pačiupi
nėta skaudanti vieta.
Tie protestai gal buvo be rim
to reikalo. Juk ne straipsniai
sukuria herojus ar juos pažemi
na, o tik patys herojų veiksmai
ir laikysena. Kai dėl manęs, tai
jau žymiai skandalingesniu lai
kyčiau Balio Gražulio ilgesnį at
siminimų rašinį apie Birželio
sukilimo pirmutines dienas ir
naktis Kaune, ypač Valstybės
Radiofono aplinkoje, jo asmeni
nius atsiminimus apie tikrus ir
falšyvus sukilimo herojus ir va
dus. Tie rašiniai prieš dešimt
metį buvo išspausdinti Dirvoje,
ir keistu būdu tada nesukėlė po
lemikos, o jie buvo labai įdomūs,
aštrūs ir taip negailestingai nu
nuoginantieji tam tikrą falŠyvo
heroizmo tikrovę.
Dabar jo Sudužusį Vaizdą su
malonumu peržiūrėjau tik nese
niai. Čia kitos istorijos,- nejiek
apie herojus ir partizanus, kiek
apie mūsų bėgančio ir bėgusio
gyvenimo nuotykius, nors pro
tarpiais netiesioginiai ir anuos
Šen ten paliečia. Neturėčiau daug
ko pridėti prie tų, kurie jau rašė
apie Gražulio noveles. Man betgi
krito dėmesin viena jų ypatybė,
kuri ligšiol nebuvo nei perdažna
nei stipriausia mūsų novelistikoje - tai ryškus autoriaus pa
linkimas duoti skaitytojui ne tiek
gražių vaizdų, kilnių minčių, daug
lyrikos ir sentimentų, o papasa
koti jam apie gyvenimo nuotykius,
pateikti kiek galima įdomesnių
istorijų.
Man visada atrodė, kad tai pa
ti pirmoji sėkmingo beletristo
užduotis. Susidomėjęs tiesiai pa
klausiau autorių apie jos nusis
tatymus ir kūrybos procesą. La

bai malonu, kad Gražulis sutiko rina, ir daug laiko sugaišęs tu
visai atvirai pasidalinti minti riu ją, kaip piktžolę, vėl išrauti...
mis, ir galvočiau, kad tai galėtų
"Gėda prisipažinti ir tai skam
būti įdomu daugeliui knygų skai ba labai neiškilmingai (rašo man
tytojų.
Gražulis toliau...), kad aš į savo
kūrybą nežiūriu, kaip į Šventą
★
pašaukimą, ir į savo žodį, kaip
Sudužusio Vaizdo autorius man neklaidingą ir aukščiausią meno
rašo: apraišką. Nesiekiu nieko aukšto
"Neseniai laikraštyje apie vie mis idėjomis apkrėsti, nei pa
no mūsų rašytojo kūrybą buvo mokyti. Rašau, kas patinka ir kas,
pasakyta, kad jo knygose veikia jaučiu, turėtų skaitytojui patikti.
ne žmonės, o idėjos. Tai buvo Tenoriu, kad jis su mano knyga
pasakyta, kaip komplimentas, o maloniai praleistij vieną kitą va
man atrodo, kad tuo* buvo išsa landą ir kad nesigailėtų dolerį
kytas mūsų literatūros tragiz išleidęs..."
mas. Daug rašančių, dar daugiau
idėjų, gudragalviavimo, verži
★
mosi į padanges, - o skaityti
taip ir nėra ko. Patys skaityto
Ši pastaroji pastraipa, bent
jus atbaidom, nes užmirštam,
kad prie sviesto dar reikia ir man, padėjo visai atspėti Gražu
duonos, kad prie idėjų dar reikia lio novelių ypatingą pobūdį ir at
paties gyvenimo ir pramogos. skleidė kiek savotišką, bet, sa
"Pramoginės literatūros" stoka kyčiau, labai sveiką rašytojo fi
ir yra mūsų nelaimė. Tai ne losofiją. Tai supratimas ir nusis
reiškia, kad toji literatūra turi tatymas, kad beletristas skaity
būti "pigi". Ji gali būti gera tojui pirmiausia turi papasakoti
literatūra ir kartu pramoga, kaip įdomią, naują, gyvenimišką, ori
antai Jurgio Jankaus romanai. ginalią istoriją. Jei tokių istorijų
Kas turi užmojį ir pasiruošimą, vis daugiau rastume mūsų kny
terašo dievams,gal to ir labai gose ar laikraščių atkarpose, be
reikia, bet nebūtina to griebtis abejo, sumažėtų mūsų literatū
visiems, kurie neturime tinkamų ros "tragizmas" ir žymiai leng
viau mūsų vertimais būtų galima
įrankių tokiam darbui...
"Dėl to rašydamas nesisten sudominti kitatautį skaitytoją.
giu pirmiau idėjai duoti literatū
Papasakoti skaitytojui įdomią
rinį apvalkalą, bet pirmiausia
intriguojačią
istoriją - tai pati
ieškau įvykių ir mėginu juose
rasti prasmę. Man rūpi pats svarbiausia beletristo užduotis
įvykis, pats žmogus, patys jo ir be abejo pati sunkiausia. Ir
veiksmai, o jei prie jų dar pri jei kur, žinoma, sunku būtų su
limpa kokia "idėja", tuo geriau. tikti su Gražulio nusistatymais,
Todėl nekvaršinu galvos idėjo tai tik toje vietoje, kur jis pasi
mis ir konstrukcinėmis proble sako, kad suradęs išeities tašką
momis - siekiu vieno, kad dalykas istorijai, jis toliau nebesirūpinąs
būtų papasakotas aiškiai, sklan novelės ar apysakos "konstrukci
džiai, paskaitomai. Visą dėmesį nėmis problemomis". Ar iš tik
telkiu į turinį, ne į formą... rųjų jis taip tuo nesirūpina, abe
Įstrigo galvon koks įvykis, maty jočiau. Kaikurios novelės beveik
tas ar girdėtas, ir mėginu iš jo "maupassantiškos", parašytos
padaryti apysaką. Beveik visos didžiųjų novelės meisterių pa
mano novelės turi tikrovės pa vyzdžiais ir metodais, rodytų
grindą. Žinoma,galvojimo pro autorių sielojantis ne tik turinio,
cese nuotykio aplinkybės ir vei bet ir formos klausimais.
kėjai dažnai pasikeičia, koks
lodomi istorija, bet blogai pa
smulkus įvykėlis tenka išplėsti,
pasakota ir nevykusiai sudėstyta
jį suprasminti. Kai tai išaiškėja,
nebus nei meno veikalas, nei
tvirtai nusistatau dėl kūrinėlio
pagaliau bekels daug įdomumo.
ilgio, pagal įvykio dydį. Ir kaž
Genijams gal nereikia įprastinės
kodėl daugiau galvoju apie kūri
literatūrinės technikos taisyklių,
nio galą, dažnai net jau žinau
nes jie susiranda naujų ir dar
sakinį, kuriuo užbaigsiu. Šitaip
geresnių taisyklių. Bet šiaipjau
pasiruošęs, sėdu ieškoti išeities
mirtingiesiems to sunkaus li
taško ir nekartą prie pirmo pus
teratūrinio amato paslapčių iš
lapio ar net prie pirmutinio saki
mokimas ir tobulinimas yra pir
nio išsėdžiu kelias valandas. Nes
mutinė ir būtina sąlyga, idant
gi pirmieji sakiniai nustato kū
jųjų literatūrinių kūrinių likimas
rinio stilių ir nuotaiką. Suradęs
nesibaigtų "tragiškai", t.y. kada
išeities tašką, rašau lengviau,
skaitytojas visai nesidomi jų kny
einu tiesiai prie tikslo, rinkda
gomis ar gailisi per apsirikimą
mas žodžius ir sakinius, kurie
dolerį joms išleidęs.
kiltų iŠ veiksmo ir jį pateisintų.
Man rodos, nė kiek ne mažiau,
Apsisprendimas ir bandymas lai
kytis nusistatyto ilgio rėmuose negu sirgti idėjomis, mūsų li
labai padeda neukrypti į Šalį, teratams reikia uoliai studijuoti
kondensuoti mintį, išravėti ne kūrybos amato problemas. No
būtiną žodį ar veiksmą. Jeigu velės, apysakos, romano rašymo
kūrinys gaunasi ilgesnis, negu technikos klausimais Šiandien
buvau numatęs, žinau, kad kaž yra labai daug knygų ir studijų
kur man nepasisekė. Kartais la žurnaluose (pvz., rašytojų mė
bai privargina kokia smulkmena, nesiniame magazine "The Writkuri atskirai labai patinka, noriu er" ir kituose). Viso to nesek
ją būtinai įterpti, bet matau, kad dami ir savo veikaluose nepri
ji griauna visą pastatą, neside taikydami, mes neišvengiamai

Rašytojas Balys Gražulis, novelių rinkinių "Brydė rugiuose" ir "Sudužęs vaizdas" autorius su
žmona Marija ir sūnum Rimantu... Gyvena ir dirba automobilių pramonės mieste Flint, Mich.

liktume tik niekam plačiau ne
įdomūs provinciališki mėgėjai.

Atsižvelgiant į mūsų rašytojų,
negalinčių iŠ savo profesijos gy

venti, sąlygas, toks reikalavi
mas skamba, be abejo, žiauriai
ir beviltiškai. Tačiau aš nema
tau kito kelio pašalinti mūsų li
teratūros "tragizmui" ir, pasak

Ar kada galima bus sukurti...

Gražulio, pasiekti to, kad skai
tytojai su mūsų knygomis "ma
loniai praleistų vieną kitą va
landą ir nesigailėtų dolerį iš
leidę".

jie nori jų užgrobimą įamžinti
ir tam jie stengiasi išgauti ju
ridinį pripažinimą liaudies de
mokratijomis besivadinantiems
kraštams. Nes tą dieną, kada
šios dirbtinos komunistinės vals
tybės gaus pasaulio pripažinimą,
jų gyventojai nustos bet kokios
vilties būti išlaisvinti.
Politinis pasisekimas visad
priklauso nuo priešo padarytų
klaidų. Vakarams yra galimybių
laimėti prieš sovietus, jei jos
nežiūrės vien tik siaurų savo in
teresų. Jie atgaus pasaulyje savo
įtaką, išdirbdami politiką, pa
grįstą principais ir duodančią
jaunoms tautoms nesuinteresuotą
paramą.

"Taikingas sugyvenimas" per kitų lavonus
(Atkelta iš 1 psl.)
Notoje, kurią Molotvas įteikė
Lietuvo užsienio reikalų ministeriui buvo priminta, kad Rusijos
carai, pradedant Jonu Baisiuoju,
visad stengėsi pasiekti Baltijos
jūrą. Molotovas sakė Lietuvos
ministeriui, rašo Renė Payot,
kad būtų nedovanotina, jei Sovie
tų Sąjunga to nepamėgdžiotų, ypač
esamoj padėty, kuri gal daugiau
niekad nepasikartos. Štai kodėl
Sovietų Sąjunga nutarė inkorpo
ruoti Pabaltijo valstybes į So
vietų Sąjungą.
Dėl to paties Stalinas nutarė
.susitarti su Hitleriu, o ne su
demokratiniais kraštais Pran
cūzija ir Anglija. Vokietija, sakė
Stalinas politbiuro posėdy, puls
Lenkiją, jei mes su Hitleriu
pasirašysim paktą. Lenkija bus
sunaikinta, ir naciai mums duos
jos dalį.
Tai buvo rusų ekspansijos pra
džia, kurpdėka Roosevelto aklu
mo, buvo tęsiama Europoje ir
po karo. Vietoj laikinai okupavę
nugalėtuosius kraštus, kol jie
persitvarkys, sovietai visur pas
tatė savo komunistinį režimą.
Visur buvo dirbtiniu būdu su
kurtas komunistinis režimas, be
gyventojų pritarimo, ką parodo
sukilimai Rytų Vokietijoje, Len
kijoje ir Vengrijoje. Budapešto
sukilimo metu vienas sovietų di
plomatas pareiškė: "Mes niekad
nemanėme, kad jaunimas, iš
auklėtas mūsų doktrinoje, galėtų
sukilti prieš mūsų režimą".
Aišku, tokį režimą galima iš
laikyti, tik naudojant jėgą, kas
šiuo metu ir daroma už gele
žinės uždangos. Bet ir policijos
vykdomas teroras niekad negaus
gyventojų pritarimo.

Didesnis realistas, negu Sta
linas, Chruščiovas suprato rei
kalą susitaikyti su pavergtai
siais. Bet, atleisdamas vadžias
ir leisdamas kiekvienai valstybei
realizuoti savo socializmą, pri
taikintą savo gyvenimui, įnešė
anrarchiją į sovietų įtakos zoną.
Laisvė nėra toks dalykas, ku
ris gali būti dalinamas lašais'.
Vaidinimai kluonuose paliks įdomūs ne tik teatro istorikams... Štai prieš ketvirtį šimtmečio metų Vengrai panorėjo pilnos laisvės,
Pašiaušės kaimo teatro mėgėjai, vaidinę "Genovaitę". Dalis jų dabar yra išeivijoje. Stasys Bekeris, ir jie buvo sutraiškyti. Lenkai
vaidinęs vaiką, užaugo į vyrą ir gyvena Toronte, lygiai kaip ir antras iš kairės Ignas Gylis įsikūręs kiek apsukresni, sugebėjo išgau
ti autonomiją, bet pasiliko arti
Kanadoje. Gi prieky sėdinti Olė Gorienė apsigyveno Argentinoje.

mai surišti su Maskva, kiek tai
liečia užsienio politiką.
Sovietai yra reikalingi satelitų
ekonominiame plane, štai kodėl

Šiandien reikia kalbėti ne apie
prekybos rinkų gynimą, o apie
Vakarų civilizacijos spinduliavi
mą.
Vakariečiai turėtų ginti laisvę
tų, kurie ja džiaugiasi, ir nenus
toti reikalauti laisvės tiems, ku
rie jos yra netekę. Tai toks turi
būti Vakarų politikos šūkis, sako
Renė Payot. Jo įgyvendinimas
reikalauja visiško vieningumo.

SPAUDA
ALTo Vykdomojo Komiteto

kelionės vertinimas
Po paskutinės ALTo vykdomo
jo komiteto narių kelionės į
Washingtoną ir jų išleisto labai
optimistiško pranešimo, "Darbi
ninkas" atspaudė vedamąjį, ku
riame yra keli paklausimai ir
keli suabejojimai. Štai trejetą
ištraukų iš to vedamojo:
"Skaitome su dėmesiu valsty
bės vyrų pareiškimus ir juos
komentuojame. Verti panašaus
dėmesio ir savų įstaigų ar
'veiksnių* pareiškimai. Tokio dė
mesio vertas Alto vykdomojo ko
miteto pareiškimas apie jo at
silankymą Washingtone. Ypačiai,
kad dėmesį kreipia į save ir
pats Alto pareiškimas, pažymė
damas, jog šis "apsilankymas
Washingtone buvo vienas sėk
mingiausių ir reikšmingiausių
Alto istorijoje".
Kai pats Altas taip vertina
savo kelionę, kyla pirmas klau
simas: kuo šis apsilankymas bu
vo taip vertingas, kas jo metu
nauja laimėta?

leisdamas, kad Ženevoje gali ne
būti apginti vakarų Berlyno rei
kalai taip, kaip to norėtų berly
niečiai.
Pareiškimą palaikysime dė
mesyje ir stebėsime įvykius to
liau.
*

Alto pranešime minima tarp
tautinės politikos apžvalga ir
minčių pasidalinimas dėl jos ne
priklauso prie tokių dalykų,kurie
atsilankymą Washingtone darytų
reikšmingiausią Alto istorijoje.
Labiau dėmesį patraukia Alto
pranešimas, kad po tos apžval
gos "buvo paliesti dar du klau
simai". Vienas - "veiksnių dar
bo koordinavimas".
Klausimas svarbus, tiesa, nebenaujas. Apie jį "veiksnių" kal
bama pusantros dešimties metų.
Bet "nesusikoordinavimas" iš
lenda aikštėn, kai tik ateina nau
ji gyvenimo klausimai. Pasku
tiniu laiku Sovietų provokacinis
skelbimas apie lietuvių veikėjus
♦
rodo arba veiksnius nesusikoorAtsakymo ieškom Alto prane dinavusius, arba jų valiai ir di
šime. Dėmesio pirmiausia verta rektyvom dėmesio nekreipian
pranešimo informacija, kad vals čius tuos, kurie organizuoja vie
tybės departamento pareigūnai šąją opiniją. Žinia, kaip lietu
užtikrino Alto pareigūnus, jog vių spaudos dalis pakibo ant Mas
valstybės sekretorius Herteris kvos meškerės. Juo labiau dė
Ženevoje esąs "nusistatęs ne mesio verta, kad taip nutiko su
daryti Lietuvos pavergėjams jo spaudos atstovais, kurie dalyvau
kių nuolaidų, kurios galėtų pa ja veiksniuose ir prisideda prie
opinijos koordinavimo.
žeisti Lietuvos teises".
Iš komunikato nežinia, ar to
Jei taip, tai Herteris tęs savo
pirmatakio Dulles politiką. Šį kiu klausimu susikoordinuota ir
pareiškimą priimam su pasiten kokia vieninga linija turėtų būti
kinimu, nes jame išreikštas nu visų lietuvių tuo reikalu palai
sistatymas Lietuvos atžvilgiu koma?"
griežčiau, nei pats Herteris tai
išreiškė Berlyno atžvilgiu. Spau
Dirvą pasiūlyk savo
dos konferencijoje Herteris buvo
suabejojęs, ar Vakarų Berlynas
kaimynui susipažinti
priims jį su pasitenkinimu pri-
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ANTRINIAI SPROGIMU PADARINIAI

Žemės drebėjimas, suslėgto ir praretėjusio oro
bangos, gaisrai ir panika
Manau, kad jau buvote atkreipę
dėmesį, jog iki šiol visiškai ne
minėjau žudantį sprogdinimą: nė
pirminį - draskantį sprogdinimą,
nė suslėgto ir praretėjusio oro
bangas, nors sprogimo centre
susidaro beveik absoliuti tuštu
ma, be jokio abejojimo visą gy
vybę žudanti. Tai padariau są
moningai.
Tiek pirminis, kūnus draskan
tis sprogdinimas, tiek ir žudan
čiai veikiančios suslėgto ir pra
retėjusio oro bangos, jokios
praktiškos reikšmės čia jau nebevaidina. Jų veikimo žudanti
riba yra beveik tokio paties plo
to, kaip ir milijono laipsnių karš
čio liepsnų kamuolio apimtas plo
tas. O jau vien tik karščio spin
duliai žudančiai veikia platesnia
me plote, tad sprogstamojo bran
duolinių ginklų jėga, kiek ji lie
čia tiesioginį gyvybės naikinimą,
jokios praktiškos reikšmės ne
turi. Net ir Japonijoje tik apie
40 likusių gyvų žmonių teturėjo
ausų būgnelio sprogimą. Jokių
kitų tiesioginių sprogimo pada
rinių gyvi išlikę neturėjo.
Vienok sprogimas turi labai
didelę reikšmę, sukeldamas an
trinius, netiesioginius padari
nius. Pirmiausia, jis sukelia že
mės drebėjimą. Ir tokį stiprų,

Žmona vyrui: - "Aš negaliu
suprasti, kodėl mūsų kaimynai
negali pastebėti savo vaikų blo
gus darbus."
Vyras: - "Motinos niekad ne
pastebi."
Užsigavus! žmona: - "Tu,kaip
ir visi vyrai. Aš esu tikra, jog
aš pastebėčiau savo vaikų ydas,
jei jie kokias nors turėtų."

Petras: "Kaip tu išleidi savo
uždarbį?"
Jonas: "30% pastogei, 30% rū
bams, 40% maistui ir 20% pra
mogoms."
Petras: "Bet juk tai sudaro
120%?"
Jonas: "Manai, aš nežinau!"

kad, rusams sprogdinant bran
duolinius ginklus Sibire, specia
lūs instrumentai (seismografai)
jį net Amerikoje užregistruoja.
Antra, suslėgto ir praretėju
sio oro bangos plačiu ratu su
griaus tūkstančius pastatų, nu
draskys elektros laidus ir pa
darys kitus panašius sugadini
mus.
Žemės drebėjimas sugriaus
pamatus, bet taip pat sulankstys
ir sulaužys vandentiekio bei ka
nalizacijos vamzdžius, sugadins
požeminius elektros bei telefono
laidus, dujų vamzdžius. Ir nežiū
rint tokių pasėkų, arti sprogimo
centro jokių liepsnų nebus. O ne
bus todėl, kad po tokio baisaus
sprogimo arti nulinio taško ne
bėra pakankamai deguonio, kuris
gali palaikyti tokį degimą. Tai
patvirtino ir Japonijos patyrimai.

Gaisrai prasideda tik gerokai
toliau nuo sprogimo centro, kur
juos uždega karščio spinduliai.
Bet ir čia liepsnos, palyginti,
bus menkos ir sprogimo jėga
daugumą jų užgesins.

Didžiausi gaisrai siaus gana
toli nuo sprogimo centro, kur
juos sukels kibirkštys iš suga
dintų elektros laidų ir kitų pa
našių įrengimų.
Verta pastebėti, kad nors kar
štis tiesioginiai yra stipri žu
dančioji branduolinių ginklų pa
naudojimo pasėka, bet liepsnojantieji gaisrai praktikoje buvo
daug mažesnio laipsnio, negu bu
vo tikėtasi. Bet labai didelis
skaičius žmonių buvo labai sun
kiai sužeisti griūvančių namų
bei kitokių pastatų . Gaisrų nu
degimai Japonijos sprogime buvo
antraeiliai, bet tai iš dalies pri
klausė nuo Japonijos statybos.
Namai buvo arba iš gelžbetono
ar tokie silpnučiai mediniai, jog
sprogimas juos visiškai sugriovė
ir nebuvo degimui medžiagos.
Amerikoje, Rusijoje ar Euro
poje liepsnos bus daug pavojin
gesnės. Manoma, kad visiško su
naikinimo pakraščiuose plačiai
išsiplės gaisrų jūra, kurią neį
manoma bus sustabdyti dėl van

dens stokos. Čia reikia neuž
miršti, kad vandentiekis bus že
mės drebėjimo smarkiai suga
dintas, o ir likusiose sveikose
linijose bus sunku ar net neįma
noma palaikyti reikiamą spau
dimą.
Viena, gal pati biauriausia ato
minio karo pasėka, kaip parodė
Japonijos patyrimas, buvo bran
duolinio sprogimo sukelta gyven
tojų panika. Net ir labai šalti,
likimui pasidavę japonai taip bu
vo panikos apimti, kad lakstė
tarsi be galvų. Panika pagavo ne
tik eilinius piliečius, bet ir pa
tyrusius priešlėktuvinės apsau
gos pareigūnus. Šios panikos pa
sėkoje tik labai lengvai sužeisti,
patys savo jėgomis galį judėti,
teišliko gyvi. Visi sunkiau su
žeistieji žuvo. Neliko beveik nė
vieno gyvo, kuriems buvo sulau
žytos kojos, perlaužti nugar
kauliai, turėjo galvos kiaušo su
žalojimus, lydimus sąmonės ne
tekimo. Visi, kurie taip pat ne
galėjo savimi rūpintis, žuvo.
Po karo padaryti tyrinėjimai
rodė, jog tūkstančių tūkstančiai
šių sunkiai sužeistųjų žmonių
galėjo likti gyvi, jei jie laiku
būtų gavę iš šalies nors ir ne
didelę pagalbą. Pavyzdžiui, Na
gasaki mieste net 70% visų žu
vusiųjų mirė nuo antrinių sužei
dimų. Iš kitos pusės, tik apie
11-12% iš likusiųjų gyvų turėjo
kaulų lūžimus, ir tai daugiau
sia nereikšmingus.
Apie 65% likusių gyvų turėjo
nudegimus, bet tik 5% jų tetu
rėjo liepsnų padarytus nudegi
mus. Visi kiti nudegimai buvo
susidarę iš karščio spinduliavi
mo.
Daugelis nudegimo žaizdų la
bai sunkiai gijo ir sudarė dide
lius, biaurius randus, taip va
dinamus keloidus. Bet tai gal ir
nėra branduolinių ginklų savi
tumai. Keloidai daugiau vystosi
tuose asmenyse, kurie prieš ir
po nudegimo prastai maitinami.
O Japonijos maisto padėtis tuo
metu buvo tiek kritiška, jog karo
metu daug kas mirė iŠ bado.

(Bus daugiau)

Stroh’s alus daug skanesnis
.„ir jis toks yra
Tai Amerikos vienintelis ugnim virtas alus. . . virtas prie
2000° kad duotų geriausį skonį iš geriausių medžiagų!

INVAZIJOS PRADŽIA: "...ir iš viršaus pasipylė nesuskaitoma parašiutų daugybė..."

Valandos, kurios nulėmė II Pasaulini karą 12
V

Šokoladas krenta iš dangaus...
Cherbourgo pusiasalyje, už
80 km į vakarus nuo tos vietos,
kurioje buvo nuleistas britų de
santas, jau ištisus metus pa
krantę saugojo, invazijos lauk
dama, 709-ji vokiečių pėstininkų
divizija. Tai buvo dalys, netu
rinčios labai daug kovos dvasios
- perseni, perjauni arba liguisti
kariai, kurių jau nebebuvo gali
ma pasiųsti į aktingesnes fronto
vietas. Vidutinis divizijos karių
amžius buvo 36 metai. Įgulų tar
pe buvo labai daug užsienio vo
kiečių, anksčiau buvusių kitų
kraštų piliečių, kurie, vokiečių
armijoms okupavus tuos kraštus,
buvo vienu ar kitu būdu mobili
zuoti. Toliau taip vadinami "Hiwi" - lenkai ir rusai, suverbuoti
iš karo belaisvių stovyklų ir
okupuotų Rytų Europos kraštų.
Bendrai jie buvo laikomi nepati
kimais.
Nuotaikos divzijoje buvo blo
gos. Vieni buvo Hitlerio šalinin
kai, kiti - priešai. Pusiau tebe
tiki Hitleriu nepasitikėjo tais,
kurie buvo priešingi hitlerizmui
ir bijojo "šimtąpenkiasdešimt procentinių" - atkaklių nacių.
Visai divizijai buvo aišku, kad
invazijos diena ateis ir greičiau
siai jų ruože. Stengiantis kovoti
su defetizmu, jiems buvo sako
ma, kad pakrančių baterijos
esančios pakankamai stiprios at
mušti bet kokio dydžio puolimus,
o "slaptieji ginklai" sužlugdysią
bet kokį invazijos bandymą, lai
vams dar nespėjus pasiekti Pran
cūzijos krantų.
Birželio penktosios vidunaktį
buvo paskelbtas lėktuvų pavojus,
tačiau jis tebuvo laikomas eiliniu
trukdymu pailsėti, nes toki pavo
jai 'būdavo skelbiami kas naktį.
Tik viename pėstininkų būryje,
stovinčiame į pietryčius nuo
Montebourg miestelio ši pavo
jaus sirena buvo sutikta džiaugs
mingai, nes ji nutraukė galėjusį
pavojingai pasibaigti kivirčą.

vojaus sirena nereiškianti šį tą
daugiau, negu paprastai, nes pa
dangėje buvo tiek daug lėktuvų,
ir kai kurie jų signalizavo švie
somis. Netrukus po vidunakčio
jie gavo įsakymą susirinkti ant
kelio ir žygiuoti į Azeville, kur
stovėjo bataliono štabas. Įsaky
mas buvo netikėtas, bet drauge
ir raminantis. Per pratimus jie
visada naudodavo manevrinius
šovinius, todėl galvojo, kad iš
įsakymo užtaisyti ginklus kovos
šoviniais jie suvoksią, jog jau
prasidėjo rimti reikalai. Tačiau,
tokio įsakymo negavę ir šį kartą,
jie eidami burnojo naujus "pra
keiktus pratimus". Iš tos klaidos
jie buvo nešvelniai pagydyti, pri
artėjus prie Azevilles. Nuo šven
toriaus kažkas šaudė ir neabejo
tinai tikrais kovos šoviniais.
•

Visas būrys šoko į pakelės
griovius. Nelaukdami įsakymo,
vyrai pradėjo iš savo duonmaišių rinkti kovos šovinius ir kimš
ti į apkabas. Tada paskui virši
lą ir puskarininkius jie įvairio
mis kryptimis slinko link kapi
nių. Prasidėjo nejaukus žaidi
mas slapukais prieš nežinomą
priešą, kuris slapstėsi už kapų
paminklų. Nervingai jie šaudė į
kiekvieną judantį šešėlį, o tie
taip pat atsakinėjo ugnimi. Iš
lėto šliauždami nuo kapo prie
kapo, jie artėjo į šventorių. At
stumui sumažėjus, tamsūs pa
vidalai pašoko ir pabėgo. Ugnis
nutilo. Prie bažnyčios durų gu
lėjo vienas nušautasis. Muelleris
pasilenkė ir pažino aprangą:
amerikietis parašiutininkas. Da
bar jie žinojo, kad lauktoji diena
atėjo.

Po to įvykiai klostėsi labai
greitai. Būrys buvo pasiųstas į
apkasus ir turėjo juos ginti. Žmo
nės nebuvo susipažinę su vieto
ve dieną ir negalėjo gerai orien
tuotis. Taip pat nebuvo žinoma,

kas atsitiko su bataliono štabo
būriu, kuris jurėjo ginti tuos
apkasus.
Muelleris su kitu kareiviu bu
vo pasiųstas prie vieno sodo
vartų. Ir tuo metu, kai jie ner
vingi ir visiškai negalėdami
orientuotis apie tai, kas jų laukia,
slinko prie vartų, prieš akis
atsivėrė reginys, kurio jie nie
kada nebūtų įsivaizdavę: staiga
visas nakties dangus pietuose
ir vakaruose prapliupo nesuskai
toma parašiutų gausybe.
Muelleris su savo draugu sto
vėjo ten ir stebėjo reginį su
pagarbos ir nuostabos jausmais.
Jau pirmą akimirką jie suprato,
kad jų kova pralaimėta. Nes jėga,
kuri slypėjo tokioje milžiniškoje
operacijoje, buvo nepalyginamai
stipresnė už visa, ką jie toje
menkavertėje divizijoje buvo iš
mokę. Keletas parašiutininkų lei
dosi šūvio atstume, tačiau abu
vokiečiai, neįtikinti totalinio ka
ro šūkiais, instinktyviai susilai
kė jausdami, kad būtų nedora
šauti į parašiuto nešamą, ne
galintį gintis žmogų. Tad jie tik
žiūrėjo, kaip parašiutininkai
tvarkėsi, pasiekę žemę.
Pačiame kaime tenusileido tik
vienų vienas parašiutas. Ir po
juo kabojo ne žmogus, bet didelis
indas su raudona lempele. Keli
vokiečiai jį atsinešė ir atidarė.
Jis buvo pilnas šokolado plyte
lių.
(Tęsiny: Malda dviem kalbom)

KALIFORNIJOJE, J7 metų
dziudo instruktoriaus žmona, bu
vo užkabinta vyruko. Nieko ne
sakydama atsisukus paėmė vy
ruką už rankos ir. patiesus ant
šaligatvio, jspėjo daugiau nesikabinėti. Šiam antro įspėjimo
nebereikėjo.

•

DABAR UŽ VIETINES KAINAS

Vienas iš abiejų besiginčijan
čių buvo Friedrichas Bus.chas,
mokytojas iš Leipzigo, kuris pra
sitarė, kad jam jau įgriso ko
voti už reikalą, kuriuo jis nebe
tikįs, ir kad jis jau norėtų pas
žmoną ir vaikus. Vienas puska
rininkis nugirdęs tą pastabą,jam
pareiškė, kad už tokias kalbas
prie pirmos kautynių progos pa
leisiąs kulipką į pakaušį; tai ir
esąs vienintelis dalykas, kuriuo
jis šiuo metu dar galėsiąs pa
tarnauti tėvynei. Buschas už tai
neliko skolingas, ir draugai jau
galvojo, kad jis už "moralės
griovimą" atsidursiąs karo lauko
teisme.
Vienas iš tų susirūpinusių buvo
Erwinas Muelleris. Jis su žmona
dane buvo jau 20 metų išgyvenęs
Danijoje ir save laikė didesniu
danu, negu vokiečiu. Muelleris
buvo prieš jo norą mobilizuotas
ir savo žmonai pažadėjęs daryti
visa, kad gyvas grįžtų namo.
Jis buvo nusistatęs kovoti tik
dėl savo gyvybės ir, pirmai pro
gai pasitaikius, pasiduoti belais
vėm Jis visiškai pritarė Buschui,
tačiau manė esant kvailyste apie
tai viešai kalbėti; todėl labai
nudžiugo, kai pavojaus sirena
pertraukė kivirčą. Grupei įpras
ta tvarka užimant pozicijas, jis
dar išgirdo puskarininkio žo
yra šviesesnis!
džius: "Labai įdomu, kuris iš
mudviejų pirmasis gaus kulipką!"
Apkasų priedangoje pėstininkai
pradėjo
spėlioti, ar šį kartą pa
The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Mfch.

A. Žaliauskas, Toronto lietuvių sporto klubo "Aušra" talentingas
lengvatletas, tik 14 metų, turįs keletą geriausių tremties pasekmių
jaunučių klasėje. Jis pirmauja ir Kanados sportininkų varžybose.
Nuotraukoje A. Žalinskas po sėkmingo bėgimo sveikinamas savo
klubo gerbėjų...
Dirvos nuotrauka.
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Beveik tiek pat mylių (tik trys)
nuo Nidos į Audronę. Jos sa
vininkai yra Dr. ir ponia Jan
sonai. Malonūs žmonės, tikrai
daug svieto matę, nes dar ne
seniai į Ameriką atvažiavę iš
tolimosios Pacifiko "salelės"
Australijos. Dabar jie žiemą pra
leidžia (žinoma, ir dirba) Bos
tone, o vasarą atveria Audronės
duris vasarotojams. Audronė
priklauso Ostervilles paplūdi
mui, tų pačių šiltų vandenų, kuriuosna nuo vilos durų reikia eiti
apie 15 min.
Jansonų vila stovi ant kalvos,
apsupta pušų ir kitokių medžių,
prieš save pasitiesusi erdvų žo
le ir gėlėm apaugusį kiemą, ku
ris su jame rymančiais namais
ilgus metus tarnavo turtingiems
amerikiečiams. Turbūt, niekas
nesipiktina, kad dabar tame kie
me ir toj erdvioj viloj skamba
lietuviškas žodis. Pernai rude
niop iš visos Amerikos Audronėn
buvo sulėkę neolituanai. Aš ta
me jų sąskrydyje buvau ir iki
Šios dienos džiaugiuosi prisimindamas(. koks jis buvo lakus savo
dvasia...
Sunkiau man sekti pasaką apie
vasarvietę, kuri šiemet pasiva
dino žemaičių herbo vardu Meška. Tai Lūšių ir Veitų na
mai. Gražūs, ištaigingi, gerai
pastatyti namai, turi erdvius
kambarius ir puikius, stilingus
baldus. Bet man sukoka iki jų
kastis, nes nuo Nidos jie stovi

už kokių 50 mylių (kaip matėt, jeigu atstumus nuo vasarvieči
aš vis dar pėsčias). Pagal geo matuosim lietuvišku mastu. Os
grafiją, jie yra arti to kanalo, ' tervilles dvarą, kaip bendrovė.
kuris Cape Codą skiria nuo že pirmininkas, valdo Juozas Ka
myno. Arti turi šilto vandens počius, o jo dešinioji ranka yr;
įlanką, kurioj žmonės smagiai buv. baleto artistas Jonas Vaši
maudosi. Turintieji vežančius liauskas, užimąs vieną kėdęben
motorus, o taip pat gilesnių van- drovės direktoriate.

ST. ORENTAS,
E. Lansing, Mich.
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denų pasiilgę,netrunka iš Meskos pavažiuoti iki atviro Atlan
to. Pernai toj vilingoj viloj savo
paveikslų parodą buvo surengęs
dail. Žoromskis.
Tik šiemet gausiai ir plačiai
vasarotojams atvėrė duris Osterville Manor. Jis yra artirniausias Audronės kaimynas,

Osterville Manor savo apimti
mi pralenkia visas Cape Codo
lietuvių vasarvietes. IŠ tikro,
tai yra viešbutis, kuriame vienu
sykiu gali vasaroti šimtas vasarotojų atskirose lovose. Osterville Manor turi gražiai įrengtą
valgyklą - restoraną, atskirą ba
rą su gerais gėrimais, televizi-
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jos ir poilsio salionus, kurie yra
gražiai apstatyti, apšviesti ir
dekoruoti (jau mačiau ten kaban
tį vieną puikų dail. Vikt. Viz
girdos paveikslą). Be to, turi ir
keletą atskirų namų su visais
moderniais patogumais atskiro
ms Šeimoms gyventi, atskirų
kambarių viengungiams, o taip
naujai įrengtų kambarių su dviem
trim ir net keturiom lovom.
Osterville Manor yra aukštos
klasės vasarvietė, joje ras vie
tos tie, kurie mėgsta ištaigą ir
turi sunkias pinigines, bet čia
galės gražiai vasaroti ir tie,
kurie vasaros atostogoms negali stambesnių sumų skirti.
Kambarių, taigi ir kainų pasirinkimas yra įvairus, o maudomasi ir saulėj šildomasi ta
me pačiame paplūdimy, kurin
renkasi Audronės vasarotojai.
Savaime aišku, tokioj kaimynys
tėj lietuvių maudalių bendruo
menė gali būti įvairi, spalvinga
ir įdomi. Ostervilles dvaras žen
gia pirmuosius žingsnius, tad
jam reikia ypač linkėti daug sau
lės ir ilgų vasarų.
Cape Codo lietuvių vasarvie
tės gyvuoja, džiaugiasi mėlynu
dangumi ir iš tolo į krantus be
siplakančiais šiltais vandenimis.
Berods, dar niekas neliūdėjo,
kas šioj saloj savo atostogas
praleido. Kai kas sako, kad mums
Cape Codas labiau tinka, negu
prof. K. Pakšto siūlomas Hon
dūras.
St.S.

Laimei ar nelaimei skulptorius
V. Grybas buvo pasirinkęs Jur
barką nuolatiniam apsigyveni
mui. Man, kaip jurbarkiečiui,
skulpt. V. Grybą teko gerai pa
žinoti nepriklausomybės laikais
ir pirmam bolševikmety.
Nors nei aš, ne tie, kurie apie
skulpt. V. Grybą ir jo sušaudy
mą jau rašė, jo neprikelsime,
bet, jeigu jau keliamas klausi
mas, ar skulpt. V. Grybas buvo
komunistas, ar ne, ir kas kaltas
dėl tos tragedijos, tai į tuos visus
spėliojimus ir kaltinimus noriu
įnešti aiškumo ir tiesos.
Iš anksto įspėju: negalvokite,
kad norėsiu skulpt. V. Grybą
apšaukti komunistu, o teisinti
Jurbarko, anot V.D. .fanatiškas
davatkas. ("Naujienose” V.D. ra
šė, kad skulpt. V. Grybas žuvo
Jurbarko
fanatiškų
davatkų
dėka, kaip "bedievis ir komunis
tas"). To "Naujienų" straipsnio
pabaigoje buvo tvirtinimas, kad
jis tokiu niekados nebuvo. Tuo
tarpu dabartinė okupantų spauda
Lietuvoje rašo, kad skulpt. V.
Grybas buvęs idėjinis komunis
tas ir miręs* kankinio mirtimi.
Skulpt. V. Grybas, atsikėlęs
į Jurbarką, apsigyveno buv. Jur
barko Majorato naujoje, mūrinėje
dviejų aukštų raštinėje, Jurbarko
gimnazijos parko gale. Tenai įsi
rengė savo studiją.

Jurbarko visuomenė skulpt. V.
Grybą priėmė labai šiltai. Jam
apsigyvenus Jurbarke, net di
džiavosi. Kiekviena proga, ar
tai kokių minėjimų metu, ar val
džios atstovams lankantis, visa
dos skulpt. V. Grybą statydavo
pirmon eilėn. Tuo buvo lyg ir
kad Jurbarpasigiriama,
kas turi tokį žymų menininką,
visados prašydavo skulpt. V.
Grybą viena ar kita proga pasa
kyti kalbą. Ir skulpt. V. Grybas
būdamas neišdidus, niekados ne
atsisakydavo.
Tomis savo kalbomis, kurios
būdavo ne tik įdomios, bet dar
tokiais paprastais žodžiais pa
sakomos, skulpt. V. Grybas už
sitarnavo dar didesnių simpatijų.
Pamilo jį ne tik inteligentai, bet
ir visa Jurbarko visuomenė.
Skulpt. V. Grybui, kaip pasi
žymėjusiam ir daug žadančiam
dailininkui, toms pačioms, V.D.
minimoms Jurbarko davatkoms
padėjus, prezidento A. Smetonos
vyriausybė atidavė (dovanojo)
minėtą Jurbarko majorato raš
tinę. Atidavė ir dideles mūrines

kalvių ir stalių dirbtuves, didelį
gražų sodą su lanka prie gra
žiosios Jurbarko upės Mituvos.
Tokios dovanos galėjo pavydėti
kiekvienas Lietuvos dailininkas.
Taip pat davė lengvomis išsimokėjimo sąlygomis didelį kiekį
miško medžiagos studijai įsi
rengti.
Tada skulpt. V. Grybas ne tik
jaunuoliška energija pradėjo sta
tyti studiją (pritaikyti kalvių ir
stalių dirbtuves), bet pasidarė
labai veiklus visuomenininkas.
Buvo vienas iŠ pirmųjų ir veik
liausių organizatorių lietuvių
verslininkų Jurbarke, viešai
išeidamas su šūkiu: Lietuva lietuviams.
Nuo tada nebūdavo nė vienų i
didesnių ar mažesnių iškilmių
kur skulpt. V. Grybas nepasakytų
patriotinės kalbos. O vienais me
tais. Jurbarkui švenčiant Tautos
Dieną, ir tuo metu Jurbarke lan
kantis prezidentui A. Smetonai,
skulpt. V. Grybas nulipdė tokią
didelę Kristaus kančią ir pasta
tė tokį didelį kryžių, kad nekly
stu pasakęs, jog tai buvo pa
saulyje vienas iš didžiausių kry
žių su didžiausia Kristaus kančia.
Prie to kryžiaus buvo laikomos
Tautos Dienos pamaldos. O kalbą
per tas pačias iškilmes skulpt.
V. Grybas pasakė tokią, kokią
butų nesugebėjęs pasakyti ir pats
didžiausias tautininkų davatka.
Skulpt. V. Grybas, kaip žmo
gus, buvo labai paprastas, drau
giškas ir nuoširdus. Su kiekvie
nu, mokytu ar ne mokytu, jaunu
ar senu, rasdavo apie ką pasi
kalbėti. Buvo tikrai bepasidarąs
kiekvienam jurbarkiečiui savas
ir mielas. Visi jį gerbė, mylėjo,
įvertino jo darbus, kiek kas ir
kaip galėjo, padėjo Jurbarke kur
tis. Net ūkininkai iš plačios Jur
barko apylinkės talkon važiavo
suvežti miško medžiagą. Visi
laukė, kada skulpt. V. Grybas
atidarys skulptūros mokyklą. Jo
ateities planuose tai buvo numa
tyta.
Ir jeigu ne tie visi nelemtieji
įvykiai, skulpt. V. Grybas būtų
amžiams palikęs jurbarkiečių
pasididžiavimu. Būtų minimas ir
neužmirštamas, kaip neužmirš
tami ir su pagarba minimi di
dieji jurbarkiečiai: artistas K.
Glinskis, prof. Iz. Tamošaitis,
teisininkas V. Byla, Dr. Ant.
Tamošaitis,muzikas Ant. Pocius
ir kiti.
(B.d.)

J. S. AUTO
SERVICE

Mes kepame visokius pyragus, lietu
višką duoną, tortus ir kitus skanumynus.
Prašant išvežiojame į namus.

IR DAUGIAU DVIEJOSE MAY’S KRAUTUVĖSE

Sav. J. Švarcas

Cleveland
1254 Addison Road
Tel. HE 1-6352

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

6212 Superior Avenue

Atidarą nuo ryto
8 iki 7 v. v.

Tel. EN 1-6525

Antroji mūšy krautuvė yra

1404 E. 66 Street

Jums
Jūsų namams

Jūsų seimai
Dovanoms ir t.t.
VISI POGRINDŽIO DEPARTAMENTAI DALYVAUJA

AUTOMAŠINŲ
TAISYMAS

Tel. EN 1-4551

čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius
mėsos produktus.
Kreipkitės i mus ir būsit patenkinti.

GERESNIŲ Namų Statytojai

pasirenka

MONCRIEF

ŠILDYMĄ ir ORO VENTILIACIJA

THE HENRY (U R N A C E CO MEDINA O

Mašinų viršaus tai
symas ir dažymas: mo
torų, stabdžių patikri
nimas ir taisymas,
greičio dėžės ir kt. ma
šinos dalių įdėjimas.
Parduodami amžini
akumuliatoriai.
24 hours towing.
Dienos tel.: HE 1-6352.
Nakties tel.: LI 1-4611.

SIUNTINIAI SIUNČIAMI Į SOVIETŲ RUSIJĄ
UKRAINĄ, LIETUVĄ, BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, IR KITAS RESPUBLIKAS.

Čia ir yra May’s dukartinis per metus išpardavimas, pačiu tinkamiausiu laiku, geros
rūšies pirkinių tokiom žemom kainom, kuriomis iš karto gali nepatikėti jūsų akys. Daugeliu
atvejų spalvos ir dydžiai nėra paeiliui, kai kurių kiekiai maži, bet visuose atvejuose vertė
puiki, Pirkite kiekviename skyriuje... žiūrėkite specialių Remnant days iškabų, kurios
nurodįs kiekvieną pirkinį. Įsitikinkite, kiek daug jūs sutaupysite.

EAGLE STAMPS DAR PADIDINA PINIGU TAUPYMĄ

Krautuvės valandos ketvirtadienį: Downtown 9:30 A.M. iki 9 P. M.
Heights Store iki 9:30 P.M.
Krautuvės valandos penktadienį: Downtown 9:30 AM iki 5:45 P.M.
Heights Store iki 9:30 P.M.
Krautuvės valandos šeštadienį: Downtown 9:30 A.M. iki 5:45 P.M.
Heights Store iki 6 P.M.

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu mOsų firmos patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., INC.
135 WEST 14th STREET
NEW YORK 11, N. Y.
Tel.: CHelsea 3-2583

Licensed by USSR
MŪSŲ SKYRIAI

Atdara kasdien nuo 9-6;
Sekmadieniais nuo 9-4.
_____

141 Second Avenue
NEW YORK CITY
Tel. GRamercy 5-7430

39 Raymond Plaza W.
NEWARK, N. J.
TeL MArket 2-2877

132 Franklin Avė.
HARTFORD, CONN.
Tel. CHapel 64724

900 Literary Roaa
CLEVELAND 13, OHIO
TeL TOwer 1-1461

332 Fillmore Avė.
BUFFALO 6, N. Y.
Tel. MOhawk 2674

308 W. Fourth Street
BOSTON 27, MASS.
Tel. ANdrevv 8-5040

11339’Jos. Campau
1
DETROIT J2, MICH. i
Tel. TOwnsend 9-3980

632 W. Girard Avė.
PHILADELPHIA 23, PA.
Tel. WAlnut 56878

Mūsų didžiulė firma turėdama tūkstančius patenkintų klijentų 100% garantuoja prista'
tymą. Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 vai. ir adresatą pasiekia per 6—7 savaites
(oro paštu laike 7—12 dienų). Įstaigose yra pirmos rūšies pasirinkimas įvairių prekių. Rei
kalaukite mūsų nemokamų katalogų, kuriuose rasite informacijų apie naujas muitų normas
ir patarnavimus.
Atsiminkite, kad mes esame specialistai visa kame, kas liečia siuntinių persiuntimą.

1959 m. liepos 23 d.

7

DIRVA

PARENGIMAI
CLEVELANDE

* Rugpiūčio 2 d. Clevelando
visi trys Balfo skyriai rengia
pikniką. Vieta bus paskelbta vė
liau.

* Čiurlioniečiai, tikėdamiesi
* Elena Stempužienė, Cleve
gražaus oro ir daug svečių va lando II-osios Liet. B-nės Apyl. ' * Rugsėjo 5 d. Lake Shore
saros - sodo koncerte - pobūvyje iždininkė, su sūnum Šarūnu, iš Country Club patalpose Ameri
liepos 25 d. 7:30 v.v., tikisi ga vykusi atostogų į Los Angeles. kos Lietuvių Sandara 16 (Cle
lėsią suteikti visiems svečiams Iš ten ji praneša, kad mums velande) kuopos banketas. Pra
malonią popietę.
gerai pažįstamų Rūtos ir jos džia 8 vai. vakaro.
Ansamblis su daina, šeiminin tėvelių Juozo ir Marijos Kilmo* Rugsėjo 12 d. Spaudos balius,
kės su tortais - kavute bei kito nių didelė dalis rezidencijos su rengiamas Dirvos, prie staliukų
kiais priedais lauks visų svečių. degė, liepos 10 d., kada kilo didžiojoj Slovenian Auditorium
Koncertas - pobūvis įvyks didelis gaisras Canyon Blvd. ra SH16J6
* Rugsėjo 19 d. D.L.K. Birutės
Čiurlioniečių tik prieš metus įsi jone.
Karių Seimų Moterų D-ja ruošia
gytuose namuose - 10908 MagnoKilmoniai labai apgailestauja, 8 d. rugsėjo minėjimą - vakarą.
lia Drive.
kad ilgesnį laiką negalės priimti
* Spalio 31 d. Korp! Neo-Li
Atsilankę pobūvyje - koncerte pravažiuojančių svečių, kadangi
turėsime progos pabuvotčiurlio neliko nė svečių vasarnamio, nė thuania metinė Šventė ir balius
niečių specialiai pobūviui sut baseino (susprogo). Liko vienin La Vera Supper Klube.
varkytame sodelyje ir kartu su telis namas, kuriame jie gyvena,
teiksime moralinę bei materiali bet ir tas be langų ir be durų
AKRONE
nę paramą Čiurlionio Ansambliui. ir kol kas dar be telefono.
* Liepos 26 d. Amerikos Lie
* Liepos 10, 11, ir 12 dienomis tuvių Piliečių Klubo gegužinė Ro
* Vyresniosios kartos veikėjas
ma Park ant Rt. 18, į vakarus
Z. Jankauskas, iŠ Philadelphijos, Vytauto Didžiojo Draugovės
nuo Akrono.
skautai
iškylavo
prie
Lake
ClenClevelande gyvenančio brolio ly
dimas, aplankė Dirvą ir įstojo dening, skautų rezervate. Šią iš
į Vilties Draugiją su $10.00 įnašu. kyla vytautėnai surengė susipa Išnomuojamas 5 kambarių butas.
žinimui su Clendening Scout ReGazo šildymas. $60 mėnesiui.
* Dr. A. Šliūpaitė iš Brookly- servation. Rezervatas yra 130 Šaukti: MU 1-3122 ar VI 3-8002.
mylių
už
Clevelando,
važiuojant
no, Hypatia Petkienė iŠ Los An
(56)
geles ir Violeta Yčaitė iš New į pietus, prie nepaprastai gražaus
Yorko, apžiūrėjo naujuosius Dir ežero. Rezervatas yra vienas iš
vos spaustuvės įrengimus ir pa didžiausių visoje Amerikoje (t.y.
sidžiaugė padaryta didžiule pa rezervatų, kurie priklauso skau
tams). Stovyklavimui rezervatas
žanga.
yra idealus. Iškyloje dalyvavo
* Jūra Gailiušytė Muzikos mo 9 draugovės skautai. Vadovavo
kyklos baigimo proga liepos 24 d. draugininkas Algis.
7:30 vai. vak. duos fortepiono
* Neringos skaučių tunto vasa
koncertą Cleveland Music School
Settlement, 11125 Magnolia Drive. ros stovykla įvyks rugpiūčio 1 Visa Clevelando visuomenė 15 d. prie Pymatuning ežero, Pa.
Tai maždaug 60 mylių nuo Cle
kviečiama dalyvauti.
Piano mokosi pas B. Smetonie velando.
nę.
* Šį ketvirtadienį Cleveland
Arena rengiamose imtynėse pa
grindiniais dalyvautojais bus Mi
ke ir Doc Gallaghers prieš Ilio
DiPaolo ir Lord Layton.

Praėjusį sekmadienį A. ir L. Sagiai Grandinėlės nariams Hinckley ežero pakrantėje suruošė pobūvį,
kuriame pasitarė ir naujojo darbo sezono reikalais.
Dirvos nuotrauka.

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems
mūsų draugams ir rėmėjams

LOUISVILLE TITLE
INSURANCE CO.
The Louisville Title Bldg., 118 St. Clair Avė.,
N. E. Phone: MA l-2o75
Listen to Rudolph Ringwall and his "Memorable
Music” WJW Radio, Monday thru Friday,

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

DIDŽIAUSIA, PATIKIMIAUSIA, SU 25 METŲ
PRAKTIKA, APMUITINTŲ SIUNTINIŲ Į LIETU
VĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR VISUS RUSIJOS KRAš
TUS, PERSIUNTIMO ĮSTAIGA.
SU INTURISTO LEIDIMU

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI

* Dalia Prikockytė, nesenai
ištekėjusi už Juliaus D. Staniškio.

(6905 Superior Avė.)
gavo daug naujų lietuviškų plokš
telių, kristalo ir gintaro gami
nių ir daug tautinių dalykų.
Didžiausias dovanų pasirinki
mas!
Kadangi jau ruduo netoli, tai
pats laikas pradėti rūpintis siun
tinių į Lietuvą pasiuntimu. Ge
riausia siuntinius siųsti per Lie
tuvių Prekybos Namus.
Lietuviai pasinaudokite lietu
viškos bendrovės patarnavimais!

* Dirvos linotipininkas H. Ma
cijauskas, atostogauja Floridoje
ir Kuboje. Į, Clevelandą grįš lie
pos pabaigoje.

IŠnuomuojamas kambarys. Pra
šom kreiptis šiuo telefonu:
GL 1 - 7767. Gausite visas in
formacijas.

* Dirvos skaitytojui M. Sigeliui, gyvenančiam Rome, Ohio
suėjo 50 metų, kai gyvena Ame
rikoje.
* Mylita Žižniauskaitė liepos
21 d. susituokė su Vytautu Čėsna
iš Montrealio.

* K. ir A. Čampės, su sūnumi,
Dirvos skaitytojai iš Waterbury,
Conn., lydimi E. Karnėnoaplankė
Dirvą.

J. CIJUNSKAS
LAIKRODININKAS
Taiso ir parduoda laikro
džius, apyrankes ir kitas
brangenybes. Sąžiningas ir
garantuotas darbas prieina
momis kainomis.
753 E. 118 St.
Cleveland 8, Ohio
Telef.; LI 1-5166

GLOBĖ PARCEL SERVICE Ine.
Mes šiandien dirbame virtuvėje... Iš Chicagos Lituanicos tunto
stovyklos Rako stovykloje, Michigan.
VI. Vijeikio nuotrauka

Akrono Lietuvių Piliečių Klubas
rengia

GEGUŽINĘ
1959 m. liepos 26 d.

Roma Parke
Vieta pasiekiama iš Rt 21 sukant į vakarus,
Rt 18. Važiuoti iki Coddingville, tada sukti į
dešinę ir sekti ženklus į Roma Park.
Kviečiami atsilankyti svečiai iš Akrono apy
linkių ir Clevelando. Gros geras orkestras ir
bus užkandžių.
Pradžia 2 vai. po pietų. Įėjimas 75 centai.

Siuntiniai pilnai apdrausti, gavėjas nieko neturi primokėti.
Siuntėjai įsitikino, kad per GLOBĖ PARCEL SERVICE
INC. siunčiami siuntiniai, greičiausiai, tvarkingiausiai pa
siekia adresatą. Prašykite, prisiusime katalogus su pilna
informacija, drabužių bei ąvpJynės dydžių Nr., iš rusiškų į
amerikietiškus. Ir kainoraščius, kiek už kurį daiktą reikia
mokėti muito.
Siuntėjų patogumui įstaigoje turime gerų vilnonių ir
rajoninių medžiagų, odų, batukų, vilnonių skarų, skarelių,
skustuvų, plaukams kirpti mašinėlių, stiklui deimanto rėž
tukų, lovatiesių ir t.t. Garantuojame, kad niekur kitur, už
tokias žemas kainas, šių prekių negalėsite nupirkti. Šios
prekės parduodamos tik siuntėjams.

šios įstaigos tarnautojai lietuviai.

Darbo valandos: Kasdien nuo 9:30 - 6.
Trečiadieniais 9:30 - 8. šeštadieniai 9 - 3.
ADRESAS:

GLOBĖ PARCEL SERVICE INC.
1313 Addison Rd.
Corner Superior Avė. & E. 71 St.
Tel. UTah 1-0806 & UTah 1-0807
SIUNTINIAI SIUNČIAMI TIESIOG IŠ CLEVELANDO.

EAST CLEVELAND-EUCLID & SUPERIOR AVĖ.

SAVINGS
EARN

OPEN EVERY SATURDAY
UNTIL NOON

SUPERIOR
SAVINGS

I. J. S AMAS JEWELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų
pasirinkimas.

7007 Superior Avė.

Greta E želia Theatre

ACCOUNTS

1

INSUREOTO

*1 0,000

HOME AND
REMODELING LOANS

CORNER 68TH —SUPERIOR AVENUE

Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354

JUOZO MIKONIO NAMŲ PIRKIMO-PARDAVIMO
ĮSTAIGA

FUNERAL HOMES

EAST SHORE REALTY

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

780 East 185th Street
Telef. IV 1-6561. Namų telef. MU 1-2154

Della E. Jakubs & William J. Jakubs

Jūsų patarnavimui atidaryta kiekvieną dieną. Mes
tarpininkaujam namus įsigyti ten, kur Jūs
pageidaujat.
Aliukas ir Nijolė Maineliai, du jauni iškylautojai, džiaugias
vasaros malonumais.
Dirvos nuotrauka.

JAKUBS & SON

Namus įsigysi — niekad nesigailėsi!

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

6621 Edna Avenue
EN 1-1763

936 East 185 St.
KE 1-7770

8

1959 m. liepos 23 d

DIRVA

DIRVA
Kas ir kur?
* Dirvos bendradarbis dail.
VI. Vijeikis, iš Chicagos, su
šeima išvyko 15 dienų atostogų,
kurių metu aplankys Floridą. Pa
žadėjo Dirvai duoti iliustruotą
kelionės aprašymą.

Elvyra Čiuoderytė, Bogotos
lietuvaitė, buvo lietuvių pasiro
dymo per Kolumbijos televiziją
vertėja. Tai buvo pirmoji Ko
lumbijos istorijoje lietuviška
programa, ir ji surengta mūsų
krepšininkų vizito proga.

* Lietuvaitė Birutė Zalagaitytė - Kalėdienė, sovietų atvežta
į Sovietų Sąjungos - JAV lengvo
sios atletikos varžybas Philadelphijoje, jietį numetė virš 181
pėdos. Kita sovietų atvežta spor
tininkė jietį numetė uš Birutę
Kalėdienę 10 pėdų mažiau. JAV
sportininkės atsiliko per 30 pėdų.
Taigi lietuvaitės pirmavimas bu
vo užtikrintas.

Lietuvių šokėjų neatsiuntė
Rusų festivalio antrosios sa
vaitės programoj New Yorke pra
našautoji lietuvių šokėjų grupė
irgi nepasirodė. Šioj programoj
buvo tik "estiška polka", kuri
buvo ne tiek polka ir ne tiek
estiška, kiek šiaip jau komiška
pantomina, atliekama pagal pol
kos ritmo muziką. Šoko estiškai
apsirengusi rusų pora, pagal
Moisiejevo režisūrą.
Šiaip jau antroji programa iš
esmės buvo beveik ta pati, kaip
ir pirmoji, tik su truputį ma
žesniu akcentu į siautėjimą. Bet
publikos antrojoj programoj žy
miai tirščiau. Paskutinėmis die
nomis visi bilietai išparduoti ir
Hurokas paskelbė, kad po pasi
rodymų kituose miestuose; trupė
dar grįš New Yorkan penkiems
spektakliams rugpiūčio mėnesį.
Skystokai telankomas "kinoparama" filmas "Plati šalis ma
noji". Technikiniu požiūriu (ga
mintas 1957 metais) beveik pri
lygsta pirmajam Amerikos "cinerama" bandymui. Kelių ame
rikiečių išvada: jei po parodos
nueini pažiūrėti filmo, tai įsi
tikini, kad plačiojoj šaly toli
gražu nėra to, kas rodoma pa-

Brocktono, Norwoodo. ir . kitur
kviečiami gausiai atsilankyti.

* Dr. P. Padalskis-Padalis,
ilgesnį laiką dirbęs Amerikos
Balse, iš ten pasitraukė ir atei
nančiais mokslo metais profe
soriaus Arizonos universitete,
Phoenixe.
* Iš Lenkijos į Torontą, pas
savo gimines, atvyko Juozas Mačiulskas, buvęs Vorkutos ir kitų
vergų stovykli; kalinys. Jam iš
Sibiro buvo pasisekę repatrijuoti
į Lenkiją.
* Toronto lietuvių radijo va
landa "Tėvynės Prisiminimai"
nuo liepos 19 d. pradėjo trans
liacijas iš Niagara Falls, N.Y.
Keltis į JAV privertė Toronto
radijo stočių atsisakymas duoti
laiko kitataučių programoms.

* Prof. dr. J. Baliui suėjo
50 metų amžiaus sukaktis. Su
kaktuvininkas yra parašęs lie
tuvių ir kitomis kalbomis ne
maža knygų tautosakos klausi
mais. Šiuo metu dirba Washingtone Kongreso bibliotekoje. Ak
tyviai bendradarbiauja lietuvių
spaudoje. Yra nemažai talkinęs
ir Dirvai.

* Lietuvių Moterų Atstovybė
New Yorke pasiuntė padėkos laiš
ką Detroito miesto merui L. C.
Miriani už jo drąsą ir tiesos žo
dį, atsisakant priimti R. Kazlovą. Ta proga paminėjo sovietų
padarytas Lietuvai skriaudas.

* Agr. Jurgis Sirusas ir Ta
das Tallat-Kelpša nusipirko že
mės sklypą New Jersey ir už
vedė medelyną. Džiugu, kad lie
tuviai, nors- ir po ilgesnio laiko,
dirba savo profesinį darbą.
* Seniausia lietuvių radijo pro
grama Naujoje Anglijoje, vado
vaujama Stepono ir Valentinos
Minkų, rugpiūčio 2d., Romuvos
parke, Brocktone, rengia sukak
tuvinį pikniką. Bus labai įvairi
programa, gražuolės rinkimai ir
kt. Visi lietuviai iš Bostono,

rodoj... Tačiau Maskvos ir ypač
Petrapilio (Leningrado) vaizdai
gražūs ir įspūdingi. Daug vietos
skirta 1957 metų "jaunimo fes
tivaliui" Maskvoje. Čia yra pro
gos neabejotinai įsitikinti, kad
tai būta nepaprasto chaoso... Ypač
mizeriŠkai atrodo amerikiečių
"delegacija" ir bandymas pa
vaizduoti "karnavalą" Maskvos
gatvėje.

Nauja lietuviškų
dainų plokštelė
Dirvai atsiųsta paminėti "Dai
nos iš Lietuvos - Songs of Lithuania". Tai Lionė Jodis - contralto ir Rūta Lietuvių Tautinio
Meno Ansamblio (dirig. Algirdo
Kačanausko) įdainavimai į long
play RLP 8033 plokštelę. Virše
lis spalvotas, labai skoningas.
Plokštelė labai rūpestingai pada
ryta, švarus perdavimas.
Joje šios dainos: Aš, berneli
nesisiūlau; Kur banguoja Nemu
nėlis; Ar negaili, seserėle, rū
telių; Pasakyk čigone miela; Kai
aš grėbiau lankoj šieną; Ant mel
svo ežero bangų; Tur bernelis
vieną mintį; Kaip slaptingai; Aš
mėgstu mėlynąjį dangų; Kaip gra
žiai žiba žvaigždutės; O kai aš;
Sakyk upeli; Džinguliukai; Ko liū
di berželi; Sveiki broliai; Grei
tai išvažiuosiu.
Plokštelę išleido Reąuest Records, Ine. - 443 West 49 St.,
New York 19, N. Y.. Kaina nepažy
mėta.

Linksmos chicagietės ir chicagiečiai Kernavės tunto skaučių stovykloje.
VI. Vijeikio nuotrauka

Dariaus ir Girėno minėjimas Detroite
Liepos 19 d. įvyko iškilmingos
pamaldos Dariaus ir Girėno di
dingam žygiui paminėti. Klebo
nas Dr. J. Boreišis pasakė reikš
mingą pamokslą, primindamas
■aunimui didelį didvyrių pasiry
žimą ir kilnų tikslą. Ta proga
jis palietė lietuvio charakterį,
kuris atsispindįs svajonėmis.Kai
vieną dieną padaromas nutari
mas, tai kitą dieną jis jau pa
keičiamas nauju. Daug laiko su

NAUJŲ SKAITYTOJU VAJUI
DAR BŪTINAI REIKIA 59

Penkių šimtų naujų skaitytojų vajus tęsiamas toliau.
Jau nedaug tereikia, kad jj užbaigtume ir Dirvai’ susida
rytų sąlygos eiti tris kartus per savaitę. Tat visus Dirvos
skaitytojus, talkininkus ir bendradarbius dar kartą kvie
čiame Į talką.
* Buvęs Lietuvos prezidentas
Jūs turite pažįstamų ir artimųjų, kurie Dirvos dar
A. Stulginskas, iŠ Sibiro trem neskaito. Užsakykit jiems, kaip šventinę, vardadienio ar
ties grįžęs į Lietuvą, dabar dir gimtadienio dovaną. O jei užsakyti negalite, atsiųskit
ba Vytėnų, prie Kauno, kolūkyje. mums jų adresą. Jiems Dirvą siųsim susipažinimui. Te
gul jie įsitikina, kad nėra geresnio lietuviško laikraščio.
* Gen. Kubiliūnas, buvęs vyr. Ir vykdant šį vajų, tik už $6.00 metams.
štabo viršininkas, komunistų pa
Siųsdami adresą naudokitės šia atkarpa.
grobtas Vakarų Vokietijoje, da
bar esąs Maskvoje, Butyrkų ka
lėjime.
* Ieškomas Eduardas Giniotis, kilęs iš Mažeikių, 55-60me
tų amžiaus. Ieško Joana Šimoliūnienė, sesers Onos Giniotaitės
duktė. Pranešti šiuo adresu:
2558 West 69 St., Chicago 29,111.
* Min. S. Lozoraičio straips
nis, tilpęs "BaslerNachrichten",
buvo plačiai cituotas Chicago
Daily News, Boston Daily Globė
ir kituose amerikiniuose laikraš
čiuose.
* Detroit Times laikrašty Vy
tautas Kutkus, Lietuvių Bendruo
menės pirmininkas, atspaudė
laišką, kuriame pagiria Detroito
burmistro L. C. Miriam laikyse
ną lankantis sovietų atstovui F.
Kzlovui. Taip pat išvardina ir
sovietų prasikaltimus.
* Smuikininkas I. Vasyliūnas,
gyvenęs Lawrence, atsikelia į
Cambridge, prie pat Bostono.
Čia lietuvių parapijoj eis vargo
nininko pareigas.

Dr. DOMAI KESIUNAITEI,

gilaus skausmo valandoje, mirus jos mylimai
Mamytei Lietuvoje, reiškiame nuoširdžiausią
užuojautą
Iz. ir A. Jonaičiai
ir M. Barn iškaitė

Užsakau
Rekomenduoju Dirvą siųsti
(Vardas, pavardė)

gaištama tuščioms kalboms, ne
realiems dalykams.
Taip esą ir su Hondūru. Tai
esančios nerealios svajonės lietuvius vilioti į neįprastą kli
matą. Dr. kun. J. Boreišis labai
apgailestavo tokią svajonę.

ALB DIENA - GEGUŽINĖ
Apylinkės valdyba ir jos tal
kininkai rūpinasi ir dirba, kad
bendruomenės gegužinė - Lietu
vių Diena gerai pasisektų. Ši
diena tebūna visų lietuvių susi
pratimo diena. Ji turi duoti pa
jamų bendruomenės reikalams.
Artėja mokslo metų pradžia, ir
mokyklai reikia paramos. Jauni
mo organizacijos dažnai pare
miamos, socialiniai reikalai,
propagandiniai. Freedom festi
valis, kurio metu lietuviai gra
žiai pasirodė, atėmė daug lėšų
ir neapmokamo darbo, rengiant
parodėlę, eisenas, pasirodant
šokėjams. Didžio ioje eisenoje
dalyvavo visa eilė organizacijų,
ilgą rikiuotę sudarė ateitininkai
su savo vadovu p. Zaranka.
Tai vis reikalai, kurie reika
lauja daug darbo ir lėšų. Tad,

NAUJOSIOS Meksikos policija
gavo vieną dolerį ir laišką, ku
riame rašoma: "Malonūs poli
cininkai, aš pavėlavau tiktai ke
turias minutes. Be to buvo mano
vestuvių diena ir aš pirkausi
naktinius baltinius. Aš manau,
jog jūs esate labai nemandagūs."
Teisėjas pabaudą panaikino ir
vieną dolerį grąžino kaip vedy
binę dovaną.

(Adresas)

Už naują prenumeratorių siunčiu $...................
....................................................................................................................................................................4..................

(Mano adresas)

Amerikietis vaikas klausia sa
vo tėvą ar tikrai esą, jog Rusi
joj nėra žodžio laisvės. Tėvas
atsakė, jog nevisai teisinga nuo
monė, nes tenai kiekvienas gali
pasakyti viską ką jis mano, bet
tik vieną kartą gyvenime.

mieli detroitiečiai, ypač jautrio
sios lietuvės, rugpiūčio 23 pa
sukite į Beech Nut Grove. Jūsų
visų įnašas ir bendravimas su
stiprins lietuvišką gyvenimą.
DARIAUS IR GIRĖNO KLUBO
gegužinė įvyks liepos 26 d. Beech
Nut Grove. Palaikykime šį klubą.

A. Musteikis

Kur atostogauti?
Naujai atremontuota lie
tuviu vasarvietė Lake Hotel
— 7 Avė ir Park Avė., Asbury Park, New Jersey,
kviečia atvykti atostogų
prie Atlanto.
Vasarvietė gražiausi o j e
pajūrio vietoje, pusantro
bloko nuo jūros, ir Monte
Carlo Pool. Svečiu patogu
mui veikia lietuviška vąlgykla-restoranas.
Mūsų baras Anchor Room
žinomas savo puikia atmos
fera. šokiams groja džaso
orkestras. Maudytis vande
nyne bilietai vasarvietės
svečiams duodami nemoka
mai.
Dėl smulkesniu informa
cijų kreiptis: Lake llotel —
7 Avė. ir Park Avė., Asbury Park, New Jersey. Telef;
PRospect 4-7788, PR 6-9671,
PR 6-9619.
(56)

APAČIOJE: Chicagos skaučių
Kernavės tunto stovykla Pevokee, VVisconsin (Pr. Basčio va
sarvietėje). Netvarkingiausiai
palapinei įteikiama pereinamoji
"Garbės" šluota. Žymenį nusi
žeminusiai priima Štabo palapinė.
VI. Vijeikio nuotrauka

