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KAIP PASITIKTI CHRUŠČIOVĄ?
w

LNT siūlo bendradarbiauti su kitomis tautybėmis
per AF-ABN. - Masiniai mitingai vietoj piketų?
- Nixonas gerai kalbėjo, tik Lietuvos neminėjo.’Apžvalgininkai’ norėtų daugiau dėmesio...
Mūsų redakcijoje šiomis
dienomis apsilankius LNT
pirmininkui V. Rasteniui,
turėjome progos pasikalbė
ti apie viešuosius šių dienų
įvykius bei reiškinius, štai
keletas svarbesniųjų tame
pasikalbėjime dėstytų pa
reiškimų :
Apie Chruščiovo atvyki
mą:
— Pagaliau susilaukęs
jam taip reikalingo pakvie
timo, Chruščiovas didžiuosis prieš visą savo imperi
ją, ypač prieš naująsias ir
kitų jam dar nepripažintą
sias sritis.
Oficialių asmenų manda
gumas ir mažiau ar daugiau
iškilmingas Chruščiovo pri
ėmimas galingiausioje pa
saulio šalyje Chruščiovui ir
visiems bolševikams be ga
lo parankus dalykas.
Lietuvoje tos dienos, kai
jis čia svečiuosis, visiems

(Iš pasikalbėjimo su LNT galima iš anksto numatyti,
jog tai liktų beveik ar net
pirm. V. Rasteniu)
visai nepastebėta. Viešos
demonstracijos
gali pasiek
nebolševikams bus liūdesio
dienos. Tad svarbu, kad bent ti tikslo, jeigu josedalyvaus
oficialumų nesupančiuotieji ne dešimtys, ne šimtai, o
ryškiai parodytų tikrąją tūkstančiai. Tam reikia
šiame krašte vyraujančią jungtis su eile kitų atitin
nuomonę apie Chruščiovą ir kamai suinteresuotų tauty
bių.
apie bolševizmą.
Viena iš uoliausių antibolTačiau, kai Chruščiovas
bus paties prezidento sve ševikinių organizacijų, jau
čias, šio krašto visuomenė ir anksčiau rodžiusi nemaža
ir ypač spauda kažin ar bus energijos viešoms demons
toki atviri, kaip buvo, pa tracijoms organizuoti, yra
vyzdžiui skandinavų spauda ABN — Antibolševikinis
ir visuomenė, čia linkstama Tautų Blokas (Anti-Bolshepalikti tą reikalą tik "iš už vik Block of Nations).,Jung
imtųjų kraštų kilusiems”. .. tinėse Valstybėse veikia vie
Dėl to yra pamato susimąs tinė, šio krašto piliečių ortyti, kokia turi būti tų nu g a n i z a cija, Ame r i c a n
skriaustųjų reakci Friends of the ABN (AFja, kad ji išlaikytų būtiną ABN).
orumą ir būtų įspūdin
Lietuvos Nepriklausomy
bės Talka su visomis ją sū
ga.
Jei, pavyzdžiui, vieni lie ri a r a nčiomis organizacijo
tuviai eitumėm piketuoti, mis (ir dar Lietuvių Fron
tas) iš lietuvių pusės yra
to Blocko rėmėjų-dalyvių
tarpe.
Savaime suprantama, mes
manome, kad Chruščiovo
apsilankymo proga visų antibolševikų vieša reakcija
turėtų reikštis bendrai, su
jungtomis priemonėmis, nes
rūšies pasitarimus kviesti tik taip ta reakcija gali pa
ir kitus, kuriuos norime ap siekti pastebimo masto. Dėl
jungti, jisai tuojau pat pa to bent jau minėtųjų orga
teko į nemalonę. Dr. P. Gri nizacijų vietinės vadovybės
gaičiui pasidarė neaišku, turėtų nedelsdamos susi
kas yra veiksnys ir kas to siekti su vietos AF-ABN ži
garbingo vardo neturi. Jis diniais (kur jų nėra, imtis
žinąs, kad Vilkas yra veiks iniciatyvos juos įkurti, su
nys, bet negalįs to pasakyti sisiekiant su judresniais ki
apie Talką ir Frontą. Dr. tų kilmių antibolševikais)
Grigaitis, nepatenkintas E. ir rengtis viešai pasireikšti.
Koks demonstracijos bū
Bartkaus siūlymu, pasi
das
geriausias, gali būti nu
skundė, kad jam esą baisu
spręsta
vietose. Yra didelių
eiti į posėdžius, kai Tarybo
je atsirado E. Bartkus, šis, abejojimų dėl piketų sėk
"generalinei linijai” prieš mingumo. Mat, vengiant įsi
taraująs siūlymas, buvęs, šokimų, piketuoti nors ir lei
džiama, bet piketų linijos
matyt, ne pirmas.
tokiais atvejais nustumia
Vienybė jau arti?
mos taip, kad jų beveik nie
Pasitarime Vliką atstova kas nematytų ...
Svarstytinas kitas būdas.
vęs jo pirm. Dr. Trimakas
(be jo, Vliko vardu dalyva Būtent, masiniai mitingai
vo ir H. Blazas) pabrėžė, salėse. Jie gali įvykti ne
kad į veiksnių nesantaiką vien tiktai tuose miestuose,
atvedė klaidos, kurių praei kur "garbingasis” svečias
tyje daug pridaryta. Toliau lankysis. Mitingų galėtų
jis papasakojo apie savo pa įvykti dešimtys, net šimtai.
stangas sutelkti visus Lie Vietos organizatorių užda
tuvos laisvinimo veiksnius į vinys būtų pasirūpinti jų
krūvą. Jo, kaip paaiškėjo iš turinio gyvumu ir vietos
pranešimo, veiksnių sam- laikraščių jais sudominimu.

Apie istorinius mūsiškių žygius
į Washingtoną...
Įdomu buvo patirti iš pir
mųjų lūpų, ko yra vertos
kontroversinės kelionės į
Washingtoną, apie kurias
girdime ir šiokių ir tokių
kalbų. Amerikos JLietuvių
Tautinės S-gos pirm. inž.
Eugenijus Bartkus, kuris
yra ALTo vykdomojo komi
teto vicepirmininkas, rugpiūčio 5 dieną vaizdžiai pa
pasakojo ALT S-gos centro
valdybos posėdžio daly
viams apie paskutinę ALTo
vykdomojo komiteto iškylą
j sostinę, kurioje ir jis da
lyvavo.
”Veiksnių apjungimas”
Vienas įdomesnių klausi
mų į iškylos programą ir iš
keltų Washingtone buvusia
me pasitarime, buvo veiks
nių apjungimas. Pasitarime
ir Dr. Grigaitis ir Dr. Tri
makas skundėsi, kad vidaus
nesantaika kenkianti bend
ram darbui ir mažinanti
ALTo pajamas. Bet kai
Bartkus, nustebintas, kad į
veiksnių apjungimo pasita
rimą tėra pakviesta tik da
lis veiksnių, pasiūlė į tokios

(Nukelta į 4 psl.)

(Nukelta į 2 psl.)

Mūsų krepšininkai atsisveikina
su Buenos Aires lietuviais. Kal
ba P. Petrutis. Greta stovi Lie
tuvių Centro pirm. St. Džiugis
ir mūsų krepšininkai su Lietuvių
Centro dovana.

Jaunųjų skautų, stovyklaujančiu prie Pymatuning ežero, sekmadieninė pramoga - dešrelių kepimas.
Dirvos nuotrauka.

Į PAVERGTA LIETUVA ATGABENTA ANTROJI
RAUDONKAKLIU GRUPĖ
Propagandiniais tikslais Lietuvos okupantas yra pa kaulus, tai tikrai labai užėjo,
sikvietęs būrelį raudonųjų Amerikos lietuvių. Agitpropas labai pakilo skaudūs jausmai.
su jais išdarinėja visokias išdaigas: nugirdo, ruošia pasi Mes iš teisybės pasidarėm liūd
šokimus, pavedžioja po gatves, muilina akis, kad tik pri ni. Dabar aš čia pasakiau tik
dengus okupaciją ir kolonizaciją. Okupantas siekia, kad kelius žodžius apie tai, bet aš
seniai, prieš keletą metų gal
atvykusieji nepamatytų tikrosios padėties, o grįžę Ame vojau,
kai tik pateksiu į T. Lie
rikon, taptų agitpropo garsiakalbiais.
tuvą, tai tuoj sugrįžęs parašy
Kaip Amerikos lietuvių "pa
siuntiniai" jaučiasi okupuotoje
Lietuvoje, ką jie mato?
Praėjusios savaitės būvyje
jie užbaigė žiūrėti "cudaunas"
bolševikines vietas ir buvo su
teiktos keturių dienų atostogos
pasimatyti su giminėmis, pa
žįstamais, draugais; išvykstant
buvo įspėti: susitikus su arti
maisiais, kritiškai vertinti jų
kalbas, pasakojimus. Girdi, pas senosios kartos lietuvius ne
sančios išgaravusios buržuazinių
laikų nuotaikos. Jie vis dar esą
prisirišę prie valdytos nuosa
vybės atsiminimų: turėtos že
mės, galvijų bandos, darbo įran
kių.
Liepta "pasiuntiniams" ne
klausyti aimanų: lietuviai gerai
gyveną ir graudžiais pasakoji
mais norį iš svečių išgauti pi
nigų ir dovanų. Liepta nesišvais
tyti doleriais. Juos gauda tik
spekuliantai. Patarta dolerius iš
keisti į stiprią rublių valiutą.
Baigus keturių dienų viešnagę,
įsakyta visiems "delegatams"
grįžti į būrį. Būsią vėžinami
po plačią Lietuvą, rodoma "lai
mėjimai".
Prieš paleidžiant atostogų, va
dinami pasiuntiniai buvo nuvežti
į Panerius, kur rudosios okupa
cijos metais nužudyta ir deginta
Lietuvos žydai.
Čia "delegatai" rausėsi duo
bėse, į kišenius sėmė pelenus,
kimšo apdegusių kaulų likučius.
Vilniaus radijo pranešimu, "rastos relikvijos labai sugrau
deno Amerikos lietuvių ‘pasiun
tinius’".
Gydytojas Stanislovaitis ir
daktaras Margeris vadinamų re
likvijų prisikimšo pilnus kiše
nius. Jos būsiančios atvežtos
Amerikon ir rodomos "Lietu
vos šmeižikams".
"Delegacijos" nariai dar buvo
nuvežti kiton nacių siautėjimo
vieton - Pirčupio kaiman. Čia
juos graudeno "istorikas" Juo
zas Jurginis ir "Tiesos" re
daktorius Zimanas.
Kai vieni "pasiuntiniai" ieš
kojo Amerikon vežtinų nuodė
gulių, akmenų, gi Rojus Mizara,
redaktorius Jakubka ir Smalenskas iš Baltimorės domėjosi, kaip
Lietuvoje užauga kukurūzas ir
padaromas silosas. Paaiški
nimus teikė didysis kukurūzo au
gintojas Justas Paleckis ir vietos
kolchozo pirmininkas. Draugas
Smalenskas padarė išvadą, kad
Lietuvoje gaminamas silosas
esąs riebesnis už amerikinį ir
liepė J. Paleckiui pagalvoti, ar
nevertėtų silosą eksportuoti į
užsienio kraštus.

Ežeran įbridusi Kotryna Petrikienė ant kranto stovinčiam Mizarai aiškino:
- Atjaunėjau, sustiprėjau ir
dainuot užėjo noras. Ačiū Lau
rynui Kapočiui už suteiktą laimę
braidyti istoriniame ežere.
Mizara atsakė:
- Yes, Čia vanduo kitas! Ne
panašus į musu vandenis. Ame
rikoje nusimaudžius, ■ kūnas pabalsta, o čia, žiūrėk, Katriut,
kokia tapai raudona. Ot, kad taip
galėtume visą Trakų ežerą per
vežti Amerikon. Būtų biznis!
Daktaras Margeris į Trakų
ežero vandenis pažiūrėjo medi
ciniškai. Du butelius prisipylęs
ežero vandens, viceministeriui
Mikalinai Meškauskienei išdėstė:
- Grįžęs Amerikon, po lašelį
duosiu geriems draugams išger
ti. Trakų ežero vanduo gali būti
pamačlyva liekarstva skaistumui
ir raudonumui palaikyti.
Daktaro Margerio išvedžioji
mais susidomėjo ir Vilniaus ra
dijo reporteris Valius. Pakišęs
Margerio panosėn mikrofoną
paklausė: "Daktare, kaip patinka
Lietuva"?
Margeris atsakė:
"...Kaip žinote, buvo labai įdo
mu pušeles pamatyti ir ypač ke
lias iš Vilniaus. Baisiai graži,
žavi ir patraukli gamta. Bet ka
da pasiekėm Panerius, žinoma
pušelės dar žavėjo, bet kai pas
kui pamatėm tas duobes, kuriose
buvo grūdami ir šaudomi ir degi
nami žmonės, ir net radome jų

siu didelę knygą apie kelionę
ir apie įspūdžius. Čia aš pa
bandysiu parodyti tikrąją Lie
tuvą, kokia ištikrųjų yra, netokią, apie kokią Lietuvos priešai
kalba Amerikoje".
- Ųiomu, ką jūs galėtumėt pa
sakyti apie gyvenimą T. Lietu
voje, - paklausė reporteris.
Margeris galvojo ir, pasižiū
rėjęs į viceministerį Mikaliną
Meškauskienę, davė tokį atsa
kymą:
"...aš stebiuos, kad moterys
gražiai apsirėdę, taip pat vyrai,
lygiai kaip Amerikoje. Vaikai
yra linksmi, smagūs, žmonės
atrodo patenkinti. Nemačiau nė
vieno sunykusio. Ir aš tikrai
stebiuos, kaip tie Amerikos lie
tuviai, tie reakcionieriai, tie at
žagareiviai drįsta tą brangią
Lietuvėlę niekinti ir šmeižti, kad
jie tenais tatai daro. Ir žinote,
kad aš parvažiavęs parašysiu
knygą ir parodysiu, ką čionai
(Nukelta į 8 psl.)

NUŠALINO STALINISTĄ
KIEJSTUT ZEMAJTIS, ligšio
linis Lenkijos sunkiosios pramo
nės ministeris, po Chruščiovo
lankymosi Lenkijoje nušalintas
ir paskirtas į nereikšmingą pla
nuotojo vietą. Gomulka pasisku
bino išnaudoti Chruščiovo kritiką
stalinistų adresu ir likvidavo pa
skutinę opozicijos tvirtovę savo
vyriausybėje.

UŽ NEPRIKLAUSOMYBĘ TAMSIOMS AFRIKOS
TAUTELĖMS! UŽ AMŽINĄ ŠVIESIOS LIETU
VOS OKUPACIJĄ!...

Paleckis atsakė, kad Maskva
viską pasiimanti ir eksportui nie
ko nebelieka.
.Amerikos "pasiuntiniams" dar
buvo parodytas Trakų ežeras.

"Progresyvieji" pasigerėdami skaito apie savo "bosų" apsilankymą
pas Lietuvos okupantą, bei jų okupacijos liaupsinimus.
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AMERIKOS BALSAS?

Vilniaus geležinkelio stoties vaizdas
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Jie suartino abieju Amerikų
lietuvius
TAI NE SPORTINIO PAJĖGUMO BANDYMAS
AR TURISTINĖ KELIONĖ
Mūsų krepšinio rinktinės
išvyka j Pietų Amerikos
kraštus jau pradeda duoti
vaisius. Ir tie vaisiai dides
ni, negu iš anksto buvo ga
lima tikėti.
Pradžioje buvo manyta,
kad išvykos metu susitiks
mūsų jaunimas, paben
draus, atnaujins ar naujai
užmegs ryšius. Bet jau da
bar turimomis žiniomis ga
lima drąsiai tvirtinti, kad
tos išvykos metu, gražiu
mūsų sportininkų pasirody
mu, tarsi atsinaujino visų
tuose kraštuose gyvenančių
lietuvių vienybė. Taip pat ir
lietuvybės jausmas gerokai
paaugo, kai kuriuose net
nauja versme prasiveržė.
Ypač, kada daug kur mums
buvo pripažinta ir persvara
ir garbė.
Į redakciją yra atėję ei
lės mūsų bendradarbių, tuo
se Pietų Amerikos kraštuo
se gyvenančių, pasisaky
mai. štai mūsų bendradar
bis iš Argentinos rašo:
”Jų atvykimas išjudino
visą Argentinos lietuvių ko
loniją ir įnešė daug gyvumo
ne tik senosios ar naujosios
emigracijos tarpe, bet ypač
išjudino čia gimusį jauni
mą, kuriam ta lietuvybė jau
gana miglota ir neaiški, šis,
nors ir trumpas, pabendra
vimas su š. Amerikos lietu
viais pabudino jų sielose jau
apsnūdusią tautiškumo am
biciją, ir tų įvykių pasėkoje
jie pasidarė lietuvybės
apaštalais.
čia visi, sportininkams
atvykus, išgyveno lietuvy
bės reikalo atbudimą ir su
pratimą: nepaisant ideolo
ginių įsitikinimų ir pažiūrų
skirtumų, visi jautėmės esą
vienos ir tos pačios tautos
vaikai, šį tautinį entuziaz
mą pergyvename ne vien
savo tarpe — juo apkrečiame ir savus draugus — ki
tataučius”'.
Apie panašias mūsų krep
šininkų išvykos sukeltas
tautinio entuziazmo nuotai
kas jau esame perdavę skai
tytojams kitų mūsų bendra
darbių pranešimuose. Mūsų
konsulas Dr. Sirutis Kolum
bijoj pasakė: ”Ačiū Dievui,
kad tik daugiau tokių sve
čių sulauktume”. Praėju
siam Dirvos numeryje mū
sų bendradarbio pranešimas
iš Urugvajaus tai dar kartą
patvirtino. O Venezuelos lie
tuvių sugebėjimas mūsų
krepšininkų atvykimą pa
versti net didžiulio pasiro
dymo ir demonstracijų pa
radu, jų visą kelionę tarsi
apvainikuoja. Apvainikuoja
net ir ta prasme, kad jie iš
kelia ir visų mūsų sportinin
kų asmeninį pasiaukojimą,
atliekant reikalingą tauti

nės ambasadorystės parei
gu *
Mūsų sportininkams ap
leidžiant tai vieną. tai kitą
Pietų Amerikos kraštą, be
veik iš visur pasigirdo bal
sai: ”0 kada vėl susitik
sim?” Ir tas klausimas tar
tas ne šiaip sau pramogai
ar mandagumo pareiškimui.
Jis tartas, matant to susiti
kimo rezultatus. Matant,
kad dar daug yra priemo
nių, kurių iki šiol nenaudojom, bet kurios gali būti la
bai reikšmingos ir lietuvių
vienybei ir lietuvybės išlai
kymui. Ar ateity sugebėsim
jomis pasinaudoti? Tai
klausimas, kurį reikia gerai
svarstyti ir teigiamą atsa
kymą surasti.
Šiuo atveju, reikia pripa
žinti, mūsų jaunimas davė
labai gerą pavyzdį. Tik mū
sų kai kurie vadai, neuž
mirštant ALT vadovybės
pačio grubiausio pasireiški
mo, atsisakant jų kelionę
paremti, tarsi norėjo tą ke
lionę nuvertinti ir padaryti
eilinėmis sporto varžybomis
ar turistine išvyka. Ne, ger
biamieji, čia nebuvo nei
vien sportinio pajėgumo
bandymas, nei turistinė ke
lionė po Pietų Amerikos
kraštus, čia buvo didelė tau
tinė ambasadorystė, daug
daugiau Lietuvai tuose
kraštuose gero padariusi,
negu šimtai kitaip bandytų
pastangų. Ir kada ši kelionė
baigta, net ir didžiausiems
skeptikams reikia nusiimti
kepures ir pasakyti, kad la
bai daug gero Lietuvai ir
lietuviams padaryta. Ir pir
miausia tai turėtų padaryti
tie, kurie iš tos kelionės no
rėjo šaipytis, apie jos pasi
sekimą tylėjo, kurie jos ne
rėmė iš visuomenės suauko
tų išteklių. Ir pirštu paro
dant, pirmiausia turi tai pa
daryti Dr. P. Grigaitis ir
M. Vaidyla, jei jie dar nori
ir toliau lietuviams atsto
vauti.
Vienas didelis darbas at
liktas. Atliktas nelengvomis
pastangomis ir kietokomis
sąlygomis. Visi to darbo da
lyviai — mūsų mokslus ei
nantis ir sportuojantis jau
nimas pelnė vertą padėką ir
pagarbą. Ir mes norime ti
kėti, kad kai vėl vyresnieji
nebesuras naujesnių prie
monių savai Tėvynei pasi
tarnauti, mūsų jaunimas
vėl ką nors gero ir patrauk
laus išgalvos. Ir mūsų pa
reiga bus vėl jiems ateiti į
talką.

Dirvą pasiūlyk savo
kaimynui susipažinti

Kaip pasitikti Chruščiovą?

Amerikon. Bet, kaip mūsų
visuomenė nebūtų tenkinu
si Chruščiovo lūkesčių, taip,
atrodo,
ji netenkins ir ”ko(Atkelta iš 1 psl.)
bar atrodo, lyg Nixonas bū
mentatorių
— apžvalginin
tų pirmas ir dar vienintelis
Apie pavergtųjų tautų sa
kų
”
svajonių.
Vakarų valstybininkas, bolvaitę:
ševikijoj pasirodęs tikrai
— Tokios savaitės paskel kompetentingai.
Neoficiali telegramų
Iš kitos pusės, mums, lie
bime buvo dvi naujienos:
versija
politinio fel
paskelbimo motyvuose ir tuviams, buvo toje kelionė
jetonisto
akimis
je ir nedžiuginančių mo
Chruščiovo atsiliepime.
J u n g tinių Vals t y b i ų mentų. Po to, kai JV Kon
Kongresas savo re gresas tarp pavergtų tautų
Diplomatinis New York
zoliucijoje užėmė poziciją, minėjo ne tik Lietuvą, bet Times korės pondentas
priešingą visų rusų impe ir Ukrainą, Gruziją, net Uz James Reston, pasivažinė
rialistų pozicijai, be jų poli bekiją,. Nixonas, atsikirsda jęs drauge su viceprez. Nitinės spalvos skirtumo. mas dėl bazių užsieniuose xonu po Rusiją ir Sibirą,
Kongresas šioje rezoliucijo ir nurodydamas bolševikų turėjo užgaišti Paryžiuje,
je užėmė poziciją, kurią at kariuomenės bazes sveti kad išbandytų naująjį Unikakliai skelbia kaip tik pir muose kraštuose, minėjo tik quack — rašomosios maši
ma minėtasis ABN sąjūdis. Lenkiją, Vengriją, rytinę nėlės dydžio elektroninį tie
Tai yra pasisakymas už visų Vokietiją... Jis nerado pro sos detektorių, kurio pagal
Rusijos valdžion amžių ei gos paminėti, kad Sovietija ba buvo pirmą kartą išvers
goje patekusių tautų laisvę. yra neteisėtai prisijungusi tas, suklasifikuotas ir inter
Beveik visi rusai (naciona tris nepriklausomas valsty pretuotas pastarųjų dienų
listai, monarchistai ar ko bes, nekalbant apie kitas te Eisenhowerio - Chruščiovo
munistai) yra griežtai prie ritorijas . ..
susirašinėjimas.
Ir apie kapitalizmo-komušingi tų tautų apsisprendi
Jo pranešimu, Uniquacko
mui ir tokią mintį vadina nizmo rungtynes kalbėda versija, apvalyta nuo diplo
p a s i k ėsinimu ”išdraskyti mas, Nixonas lyg ir pasiten matinio žargono, skambėju
Rusiją”. Net mūsų politi kino užtikrinimu, kad JAV si taip (ištraukos):
niuose sluoksniuose ne visi nenori tik sau primetamo
drįsta pasisakyti už tą ru komunizmo, bet nutylėjo Brangusis Ministeri
sų imperializmui nepalankią apie jį kituose kraštuose
Pirmininke!
tezę. Bet JV Kongresas iš prievarta jau primestą .. .
Ponia Eisenhowerienė ir
Tie momentai jau gerokai aš nudžiugome, ar bent iš
drįso!
temdė Pavergtųjų Tautų dalies nudžiugome, kad
Bet kad tas dalykas taip Savaitės paskelbimo suda
suerzins Chruščiovą, kaip rytą prošvaistę. O Chruščio Tamsta atvyksti. Mes džiausuerzino, tai niekas nesiti vo pakvietimas tą prošvais tumėmės, kad ir ponia
kėjo. Tas jo reagavimas tik tę, galima sakyti, beveik vi Chruščiovienė atvyktų, jei
Tamsta manai, kad jai bus
patvirtino, kad rezoliucija siškai užstojo ...
saugu.
pataikė į gerą taikinį. Tą
Mes nesipiktiname Chruš
Aš manau, kad Tamsta ži
reiktų įsidėmėti visiems, čiovo pakvietimu, šio kraš
kurie ligi šiol nedrįsta vie to vyriausybė turi teisę ban nai, jog čia yra šiek tiek vo
šai prisidėti prie ABN se dyti vesti savo politiką taip, kiečių, kurie galvoja, kad jų
kraštas turėtų būti suvieny
niai propaguojamos tezės.
kaip jai atrodo būsią šiam
Ryšium su ta rezoliucija kraštui naudingiau. Tik tas, šiek tiek vengrų, kurie
ir Pavergtųjų Tautų Savai mums atrodo, kad iš tų mil nori, kad jų tautiečiai būtų
tės paskelbimu vienas vaka tų bus košės, nuo kurios paleisti iš Jūsų stovyklų, ir
ras buvo, galima sakyti, tuks tik Chruščiovas ... O šiek tiek žmonių iš Pabalti
”lietuviškas vakaras Ameri gal tai savotiškas kovos me jo valstybių, kurie vis dar
koj”. Scripps-Howard laik todas? Juk, sako, nutukti tebėra nepatenkinti dėl Lat
raščiai įdėjo vedamąjį, pa nesveika . . . Gal čia taip vijos, Lietuvos ir Estijos
remtą min. S. Lozoraičio bandoma Chruščiovo politi įjungimo į Sovietų Sąjungą.
Aš pasistengsiu, žinoma,
straipsniu Basler Nachrich- kai pakenkti? Gal, bet maža
Tamstos
apsaugai sumobili
ten. (Buvo perspausdintas pagrindo tikėtis, kad tas
zuoti armiją, laivyną, avia
Dirvos 5 6 nr.), o NBC ra būdas vykęs.
ciją, pakrančių apsaugą ir
dijas perdavė pasikalbėjimą
marinus,
o taip pat įspėsiu
su LLK pirm. V. Sidzikaus
Apie „komentatorius”:
Jim Hagerty, kad jis gali
ku, kuris buvo klausiamas
paaiškinti, kodėl Chruščio
— Tiesa, kad yra skati mai toliau nuo Tamstos lai
vas taip pyksta..
nančių dar daugiau reaguo kytų spaudos atstovus.
Ši rezoliucija gimė ne mū ti į poros mūsiškių laikraš
Su simpatijomis Tamstai
siškių politinių centrų ini čių ”komentarus” ir ”apDwight D. Eisenhower.
ciatyvos dėka. Tačiau ji Lie žvalgas” ryšium su bolševi P. S. Nenusileisk New Yor
tuvos reikalui palanki. LNT kų skelbtais tardymų duo
ke. Atsigabenk savo iksu pasitenkinimu pastebi, menimis. Bet neatrodo, kad
ros.
kad rezoliucija paremta te verta skirti tam tiek dėme
ze, kurią LNT aktyviai re sio. Visi mato, kad tie ”koChruščiovo doktrina
mia savo dalyvavimu AF- mentatoriai” ir "apžvalgi
ABN veikloje.
ninkai” laukia tiems savo Mielas Misteri Prezidente!
Apie Nixono kelionę:
produktams visuomenės dė
Aš perskaičiau Tamstos
— Daugumas tos kelionės mesio labiau, negu Chruš pakutinę notą savo drau
momentų pasigėrėtini. Da čiovas laukė pakvietimo gams prezidiume, ir tie lei
po juokais, kad Tamsta turi
’■
tokį puikų humoro jausmą.
Kaip gerai žinoma, veng
rai, rytų vokiečiai ir Pabal
tijo valstybės yra laimin
gos, kaip vieversėliai. Mes
pripažįstame, bent šiuo me
tu, Jūsų Monroe doktriną
vakariniame pusrutulyje, ir
visa, ko prašome Jūsų, tai
nesikiškite į Rytų Europą,
Vid. Rytus ir dar vieną ar
du kontinentus, kuriuos mes
tiriame, pagelbstint mūsų
draugams kiniečiams.
Ar begalėtų būti dar kas
nors priimtinesnio? Atva
žiuok pas mus kada nors
metų pabaigoje.
Nuoširdžiai Jūsų
Dar žingsniuką atgal, kad geriau matyčiau, kur stovi...
Nikita S. Chruščiov.

J. Vismino straipsnis Dirvoje
(Nr. 61) "Žaidimas radijo ban
gomis...” man davė mintį vie
šai, per spaudą, paprašyti Ame
rikos Balso lietuviškosios pro
gramos viršininko p. Jurgėlos
paaiškinimo, kokia gi dabar yra
tikroji padėtis?
Aš pats, turėdamas specialų
trumpų bangų priimtuvą, o taip
pat ir mano draugai Europoje^
jau kuris laikas nebegirdi iš
Washingtono lietuviškosios pro
gramos, kuri anksčiau buvo la
bai aiškiai girdima. Jei ji ne
begirdima Europoje, tai vargu,
ar kas ją girdi Lietuvoje. To
negalima aiškinti atmosferinė
mis kliūtimis, nes pav., bulgarų,
arabų ir kitomis kalbomis A.B.
programos gerai girdimos. Ar
čia nėra sabotažas ir rasinė
diskriminacija?
Kadangi A.B. yra išlaikomas
Amerikos gyventojų sudedamais
mokesčiais, aš kaip mokesčių
mokėtojas, ruošiuos kreiptis į
savo kongresmaną su oficialiu
paklausimu, kodėl yra daroma
tokia diskriminacija pabaltiečių
atžvilgiu. Bet prieš tai norėčiau
išgirsti p. Jurgėlos paaiškinimą:
1. Kodėl lietuviškoji progra
ma iš Washingtono nebegirdima,
kaip anksčiau girdėjos?
2. Kas ir kodėl jai davė tokią
stotį, iš kurios ji nebegirdima
(yra žinių, kad liet, programos
tarnautojai ir toliau kasdien į
mikrofoną kalba po pusę valan
dos)?
3. Jei tai yra tik techniškos
kliūtys,tai kada jos bus pašalin
tos?
4. Ar yra daromi žygiai gau
ti stipresnę stotį, kad jau ir
taip susiaurinta lietuviškoji pro
grama būtų mūsų brolių Lie
tuvoje geriau girdima ir jiems
nereikėtų klausytis rusiškų ar
lenkiškų programų, kurios ten
girdimos.
Z. Norkus,
Chicago, III.
PATIKSLINIMAS "NAUJIENŲ"
REDAKTORIUI
Liepos 29 d. "Naujienose" puo
lant "Dirvą", Bachuną, E. Bartkų,
be "komplimento" neaplenkė ir
mane. Ten antraštėje mirga
"Nauji šmeižtai", "Melagio pa
saka".
Mano adresu "Naujienos" ra
šo: "...Jo pareiškimus (ALTS
pirm. E. Bartkaus, EČ), patei
ktus raštu ar žodžiu, perdavė
Clevelando laikraščiui p. E. Če
kienė - ta pati ponia, kuri tei
sino Smetonos valdžios smurtą
prieš Suvalkijos ūkininkus ir pur
vino to smurto aukas..."
Deja, "Naujienų" redaktoriaus
man priskiriamų šių nuopelnų
savintis negaliu, nes Smetonos
valdžios smurto, kurio niekad
nėra buvę, neturėjau progos nei
teisinti. Esu rašiusi tik apie
mums visiems nepamirštamą tą
kūrybingąjį nepriklausomos Lie
tuvos
laikotarpį.
Tai
"Naujienų" redaktoriaus prasi
manymai. Suvalkijos ūkininkų
klausimais net iš viso nerašiau.
E. Čekienė,
Woodhaven

J. S. AUTO
SERVICE
Sav. J. Švarcas
Cleveland
1254 Addison Road
Tel. HE 1-6352
Atidarą nuo ryto
8 iki 7 v. v.

AUTOMAŠINŲ
TAISYMAS
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.
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FILIPINUOSE SESIŲ TAUTYBIŲ SKAUTAI
ATSTOVAVO PAVERGTUOSIUS
Liepos 18 visi lietuviai susi
rinko Džiamborėj. Krausas, Dūdaitis ir Ramanauskas,perskridę
pusę pasaulio iš pietų į šiaurę,
ir ketvirtasis iš rytų į vakarus.
Mūsų australiečių grupė ten
buvo atvykusi jau prieš pusantros
dienos, todėl stovyklavietė jau
buvo įrengta, vėliava iškelta,
kryžius palmių lapų fone pasta
tytas, Rūpintojėlis prie kryžiaus
parimęs, tvorelė aplink ir vartai
su užrašu "Lithuania". Viduj,
vienoj palapinėj miegama, antroj
- lietuviškų rankdarbių parodėlė
- tai mūsų brolių australiečių
bagažo dalis, įskaitant du tauti
nius kostiumus.
Parodėlė turi būti žavi, jei
prie jos matome Krausą, mūsų
parodėlės iniciatorių ir organi
zatorių tarptautiniuose sąskry
džiuose nuo 1932 metų. Nenuos
tabu, kad, vos tik ją atidarius,
lankytojų spiečiai slenka pro ją.
Visumoje jauki ir visiškai ti
pinga lietuviška skautų stovykla
vietė. Ir iki šiol tur būt pirmoji,
kurioje didžiulės palmių šakos
buvo panaudotos įvairioms kons
trukcijoms ir papuošimams.
♦

Dr. V. ČEPAS
pinuose matuojama metrais, ne
jardais).
Tą naktį, kai taifūninio pobū
džio lietūs su vėju 3 valandas
pylė vandenis ant džiamborės,
pasirodė, kad geriausiai išlaikė
iš palmių lapų pintos palapinės:
civilizuotas brezentas laikė silp
nokai, ypač palapinės su šiaip
jau patogiomis įsiūtomis bre
zentinėmis grindimis sumirkdė
savo gyventojų mantas, nes van
duo rasdavo kaip įtekėti į pala
pinės vidų, bet nerasdavo pro
kur iš jos ištekėti lauk. Kai kur
pvz., amerikiečių stovykloje iš
ryto išsėmė net 12 galionų van
dens iš savų palapinių žemesnių
kampučių.
Pati vietovė - naujas tautinis
filipinų parkas Makiling kalnų
šlaite. To kalno papėdėje - že
mės ūkio akademija su dideliu
botanikos skyriumi: daržais, so
dais ir medelynais. Kalnagūbrį
dominuoja užšalusio vulkano
aukštas siluetas: legendarinėbu-<
veinė Maria Makiling - tiesos
ir kieto teisingumo tautosakinės
asmenybės.
Kalno šlaitai išraižyti griovių
ir slėnių, juose lyg "piktžolės"
veisiasi kokoso palmės, bananų
palmės, bambukai ir akacijos.
Tarp tų griovių išbarstytos pa
lapinės 350 hektarų plote. Tie,
kurie ruošė savas stovyklavie
tes, ilgai minės tropinės sau
lutės spindulius, kurie stačiu
kampu atsimuša į pietinį kalno
šlaitą. O tie, kurie turėjo vaikš
čioti į sandėlį maisto, į štabą
žinių ar vadovybės pasita
rimams, vis žemyn ir aukštyn
klanų Šlaitais, ant savo kūno
juto nuo prakaito Šlapias ir pa
tamsėjusias, prie kūno prilipu
sias uniformas.
Per visą 10 džiamborės dienų
nematėme nė vieno bėgančio,
lakstančio, žaidžiančio, šokinė
jančio - visi vaikščiojo slenkan

čiomis srovėmis, neskubėdami.
Gal dėl to ir filipinų, indų, ma
lajų, viętnamiečių tautiniai šo
kiai tokie gracingi ir ramūs iki
monotoniškumo, nes čia mūsų
"oželiui", "klumpakojui" ir kt.
sušokti savanorių turbūt neatsi
rastų.
Mūsų Dūdaitis ir Ramanaus
kas, tiesa, sušoko "Noriu mie
go" vikriai ir gražiai, bet tai
buvo vakare, saulei jau senokai
nusileidus. Dieną tokie dalykai
tiesiog į galvą nelenda.
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Džiamborėj viso truputį per
12000 skautų - maždaug Utenos
masto miestas. Iš jų tarpe netoli
4000 užsieniečių, netoli 8000 fi
lipiniečių stovyklaujančių skautų
ir kiek daugiau nei 300 filipinie
čių įvairiose administracinėse
Džiamborės pareigose.

Stovyklinio peisažo įvairumas
nepaprastas. Tokio žavaus vaiz
do, kuriame gamtos grožis ir
palapinių įvairumas taip este
tiškai pintųsi į vienumą, kaip
Filipinuose, tai iki šiol neturėjo
nė viena pasaulinė Džiamborė.
Pirmiausia, ekvatorinės sau
lės kaitra verčia (o čiabūviai
tai geriausiai žino ir išmano,
kaip apsisaugoti) saugoti galvą.
Mūsų valtukės pasirodė per siau
ros, o fetros - per šiltos. Todėl
visiems stovyklautojams buvo
išduotos šiaudinės plačiabrylės
kepurės, pro kurias vėjelis vė
dina, ir kurių platūs bryliai še
šėlį duoda.
Palapinės - įvairių įvairiau
sios: brezentinės įvairių spalvų,
baltos dvistogės, iš palmių lapų
pintos; su brezentinėm grindim,
be grindų, ant žemės, ar iškeltos
gerą pusmetrį ar metrą (Fili-
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DETROIT
BENDRUOMENES GEGUŽINE LIETUVIŲ DIENA

Rugpiučio 23 d. Beechnut Grove darže įvyks JAV Lietuvių
Bendruomenės Detroito apylin
kės ruošiama gegužinė - lietuvių
diena. Tikimasi svečių ne tik
iš Detroito, bet ir iš artimesnių
vietovių: Grand Rapids, Ann Arbos, Windsor, Flint, Lansing,
Toledo ir kt.
Gegužinės metu susitiksime
savo senus pažįstamus, padai
nuosime, pašoksime, turėsime
progos išbandyti laimę, dovanas
traukiant, o mūsų Šeimininkės
ir šeimininkai lauks visų su ska
niai paruoštais valgiais bei gė
rimais.
Šokiams gros geras orkestras.
Tie, kurie tą dieną gegužinėje
dalyvauti negalėsite, savo dalį
aukos formoje prašomi siųsti
JAV LB Detroito apylinkės iž
dininkui Kaziui Veikučiui, 8685
Bessmer, Detroit 13, Mich.

Detroito Neo-lithuanai su artimaisiais draugais iškylauja. Vidury, su sūnumi ant kelių, sėdi iškylos
globėja - garbės filisterė Dr. E. Gurskytė - Paužienė.
y. Gaižučio nuotrauka

Tauta, asmuo, organizacijos ir bendruomenė

Keista, kad, praėjus net
keturiolikai metų nuo ben
druomenės sąvokos atsira
dimo mūsų kasdieninės kal
bos žodyne, vis dar prašosi
atsakymo klausimas, kas
Bendruomenė savo tikrąja
prigimtim ir paskirtim iš
tikrųjų yra? Vieniems ji or
ganizacija kitų organizaci
jų tarpe, kitiems — organi
zacijų organizacija, kaikam
(pvz. Vienybės V. Meškaus
kui) ji tik "bendruomenė”.
Rugsėjo 5-6 d. Detroite
šaukiamas pirmasis ALB
institucijų atstovų suvažia
BANKETAS BENDRUOMENĖS vimas. Tad kieno atstovais
juos iš tikrųjų tenka laiky
SUVAŽIAVIME
Labor Day savaitgalio metu ti?

VIKTORAS MARIŪNAS

Pirma. Bendruomenė nė
ra tik organizacija kitų or
ganizacijų tarpe. Organiza
cijos yra kuriamos sociali
nėms, kultūrinėms ar eti
nėms idėjoms saugoti, ug
dyti ir skleisti. Bendruome
nė buvo pirma, negu jos
vardas ir įpavidalinimas at
sirado. Ji yra prigimtinė in
stitucija.
Antra. Bendruomenė nė
ra nei organizacijų organi
zacija. Tiesa, jai rūpi visų
tautinių ir patriotinių orga
nizacijų ir institucijų (laik
raščių, leidyklų, mokyklų,
parapijų . . .) gyvybė ir li
kimas, nes ji pati žymia da
lim tik jų gyvybe ir gyva, ir
veiksminga. Bet ji nėra joks
organizacijų centras arba
tvarkantis veiksnys, net ir
ne tarpininkas iš pašauki
mo.
Atsisakius priimti šitas
dvi labiausiai populiarias
Bendruomenės sąvokas, jos
samprata prašosi jautrios ir
nešališkos sklaidos ir pačia
prigimtim pateisinamų ap
tarimų.
Tauta ir Bendruomenė
Laisvos ir ■ nepriklauso
mos tautos natūrali gyveni
mo forma yra valstybė.
Tautos šitoje formoje neva
diname bendruomene. Tau
ta kaip valstybės suverenas
praktinėje kalboje suvokia
ma kaip visuma, nereikalau
janti betkokių aptarimų ir
aiškinimų. Bendruom e n ė s

Šalia mūsų - 6 ukrainiečiai gyvi, linksmi ir darbštūs vyru
kai. Iš antros pusės - didžioji
arena, pastovyklės štabas ir pa
grindinė džiamborės gatvė.
Nuo mūsų skersai kelią ir
laužavietę - 5 vengrai skautai
- sumanūs, draugiški.
Estai atvyko tik 2, abu iš
Švedijos ir kaip dalis švedų skau
tų kontingento, todėl jie atskiros
stovyklavietės neturėjo, stovy
klavo su švedais, tik prie mė
lynos uniformos dėvėjo estiškus
ženklus ir spalvas.
Rusai teatsiuntė vieną iŠ Aus
tralijos, ir tas pats kaip dele
gatas į Tarptautinę Konferenciją
Detroite įvyks Pirmasis JAV
(kuri vyks vėliau ne Filipinuose,
Lietuvių Bendruomenės suvažia
bet Indijoje), gyveno delegatų
vimas, į kurį suplauks atstovai
sekcijoje, o džiamborėje rusų
iš visos Amerikos. Ta proga vai. vak. Sheraton-Cadillacvieš
stovyklavietės nebuvo.
rugsėjo 6 d. (sekmadienį) 7:00 bučio salėje įvyks suvažiavimo
Latviai džiamborėj neturėjo nė
dalyviams ir svečiams pagerbti
vieno atstovo.
banketas, kuriame kviečiami da
Šių minėtų šešių tautybių skau
lyvauti visi detroitiečiai.
tai sudarė vad. egzilinę Skautų
Banketo meninę programą iš
Tarybą. Ir į X-ją Pasaulinę
pildys solistė Monika Kripkaus-.
Džiamborę Filipinuose kalbamų
kienė, akompanuojant muzikui
tautybių skautai buvo formaliai
Aleksandrui Kučiūnui. Šokiams
ir oficialiai pakviesti, kaip Eggros lietuviškas orkestras.
zilų Tarybos nariai. Tiesa, ir
V. Kutkus
lenkai skautai, kurie su mumis
nesideda į bendrą darbą, buvo
ŠACHMATININKAMS
pakviesti, bet vėliau už mus, o
pvz. čekai skautai visiškai ne
Asmenys, norintieji dalyvauti
buvo nei pakviesti, nei įsileisti.
Detroito lietuvių šachmatų tur
Jei turėsime galvoje, kad iš
nyre, prašome registruotis pas
69 skautiškų tautinių organiza
M. Gilvydį, tel. WE 3-7461, iki
cijų pasaulyje tedalyvavo džiam
rugpiučio 15 dienos. Turnyro nu
borėj tik 53 (pvz. iš visos Pietų
galėtojas gaus teisę žaisti su
Amerikos valstybių tebuvo vienų
meisteriu K. Škėma dėl Detroito
vienas venezuelietis), tai mūsų
lietuvių Čempijonato vardo. Tur
egzilų skautų sugebėjimas daly
Detroitiečiai iškyloje prie vaišių stalo. Iš kairės - VI. Pauža, nyro ir čempijonato nugalėtojams
vauti esamu skaičiumi laikytinas Dirvos bendradarbis, Dr. M. Miškinienė, S. Petravičienė ir V. bus skiriamos dovanos.
J. G.
visai neblogu.
Bitėnas.
J. Gaižučio nuotrauka
Šioj vietoj tebus leista pabrėž
ti lietuviškos visuomenės susidomėjimą ir skubią bei gausią
svečiai ieško darbo, mįslingai pakrapštė ausį.
medžiaginę paramą ir dvasinį R. SPALIS
(6)
— Tai sakot, ieškot darbo. Jo visad yra.
entuziazmą. Tai įgalino lietuvių
Jei pasuktumėt ratą dviese, tai į tanką priva
skautų atstovavimą padidinti ligi
lgy tumėt vandens, šventėm užtektų. O ponas,
4, nors dar prieš porą mėnesių
—
kreipėsi į Alėjūną, — gal padėtumei pakurti
mūsų Brolija tebeturėjo planus
pirtį. Eilė bus šiandieną.
siųsti tik 2, nesitikėdama pa
jėgianti daugiau.
— Tai ir mes galėsim nueiti?
#
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IŠTRAUKA IŠ NAUJAI PARUOŠTOS

KNYGOS "ALMA MATER"
— Namuose, broliukai, geriau negautumėt,
mamos jums neduotų, bet ne tai svarbu. Vakar
nedaug tevalgiau, o išėjęs malkų kapoti, jutausi, tartum jautį sutašęs. Čia, vyručiai, oras stip
rina, neliūdėkit dėl stalo.
— Kapojai, tai kapojai, — pagalvojo Pet
ras, — bet ką tu ten Stelmokui prikalbėjai?
Greitai baigę pusryčius, išėjo į kiemą. Oras
šviežias, skaidrus, net žvangėjo. Pašalusi žemė
dėvėjo plonus baltučius kailinius.

— Tik sniego daugiau, tikras Šveicarijos
■oras.
— Kalnų trūksta.
— Stogo užteks.
— Jei prisnigs daugiau, gailėsiuos pašliū
žų neatsivežęs.
— Ten vyrai daržinę baigia, pakalbėki su
jais, gal padarys tau.
— Kai visi dirba, nejauku bastytis be dar
bo, reiktų pritapti kur, — pasiūlė Noreiša.
— Paieškokim.
Tik pajudėjo, kai iš tvarto iškišo galvą
Stelmokas. Būdamas geras pažįstamas su
dviem, jis tuojau atkišo savo tabokinę ir vie
toje ,to pavaišintas papirosais, sužinojęs, kad

— Kodėl ne. Miesto žmonės labai mėgsta
mūsų pirtį. Už pakūrenimą ir už parūpinimą
vantos po penkis litus gaunu iš jų.
— Matyt, studentų neatvažiuoja pas jus,
— Alėjūnas nežymiai .mirktelėjo draugams.
— Kurgi ne, buvo atvažiavęs vienas. Pir
mą kartą nieko, išsimaudė, ir pirtis nepakenkė
jam, bet, kai antrą kartą atvažiavo, ir aš jam
pakūriau, tai nuogas išlėkė iš pirties, lakstyda
mas po laukus, nesusigaudydamas, kur namai.
— Saugiau sniegu trintis, negu į tavo pir
tį eiti. Ir paimk tu tą dėdę, — juokėsi draugai,
vaišindami jį kitu papirosu.

Alėjūnas, likęs su Stelmoku, sparčiai kibo
į darbą. Stelmokas žiūrėjo, spjaudėsi, pagaliau
atsiduso.
— Ponas arklio jėgą turi, drabužiai nedalaikys, jei taip dirbsi. Prisėsk, suspėsma. Tai
ką, ženytis atvažiavai?
— Kad nieko neišeina. Aš ir taip mėginu
ir kitaip, o ji vis ne ir ne.
— Nesiduok. Gera panelė, geri ponai, su
šeima prie vieno stalo sėda. Oi, nesiduok. Bet
aš ne apie tai. Tavo draugai man galvą susuko,
paklausyk.
Po kiek laiko Antanas, pamiršęs darbą,
įraudęs, žaibuodamas akimis, bėrė.
— Jie abu tau meluoja ir suka: kokia iš
tikrųjų tau nauda, jei žmogus kilęs iš beždžio

vardas šitoje kalboje pasi
taupomas išskirtiniams at
vejams. Juo nurodomos vi
suomeninio gyvenimo for
mos, telpančios valstybinėje
formoje, bet būdingom žy
mėm išsiskiriančios iš visu
mos. Bendruomenėmis daž
niausiai vadinamos valsty
bės tautinių mažumų ir re
liginės grupės.
Atsidūrę užsieny ir pasto
viau Įsikūrę betkurioje vals
tybėje pastebimu skaičium,
mes tapome tautine mažu
ma, tautine bendruomene.
Kol iš aplinkos savo tauti
nėm žymėm išsiskirsime,
tol suverininės tautos akyse
mes būsime tautine mažu
ma arba bendruomene vadi
nami. šitas išskyrimas iš
lauko yra daromas visumos
požiūriu, juo jokiu būdu ne
galima remtis, norint Ben
druomenę viena iš organiza
cijų pavadinti. Požiūriu iš
lauko mes kiekvienas pri
klausome lietuvių bendruo
menei, vistiek, ar tai mums
patinka, ar nepatinka.
Bet požiūriu iš vidaus,
mūsų pačių požiūriu? Po
žiūris į Bendruomenę iš vi
daus pagal savo tikrąją pri
gimti yra taip pat visumos
požiūris, šituo požiūriu iš
eivija priklauso visumai —
tautai, ją savo tarpe jungia,
o iš lauko skiria visumos žy
mės: bendra kilmė, bendra
istorija, bendra kultūra ir,
didžiąja savo tėkme, bend
ras likimas. Dėl šitų žymių
(Nukelta į 4 psl.)

nės, ar nekilęs iš jos. Tau iš to nėra jokios nau
dos, žmogau. O tam su raudona ar pilka kepure
tai labai svarbu. Tu melskis ir tikėk, nekvar
šindamas dėl to galvos, bet atsimink: šį gyve
nimą tau prezidentas tvarko ...
Net šildamas švietė senį, kuris nesivaržy
damas traukė papirosą po papiroso iš Alėjūno
portsigaro...
Po kelių valandų Paberžienė įpuolė pas duk
rą.
— Tavo svečiai kelia suirutę, žiūrėk, kas
darosi kieme. Tikri seimo laikai. Jie jau įsikarš
čiavę kalba. Stelmokas, juokdamasis į delną,
patempė juos už liežuvio ir pagavo, kaip žuvį
ant kabliuko, visų samdinių didžiausiam malo
numui. Sakiau, kad perspėtum juos dėl Stel
moko.
— Maniau, kad jie nesiduos taip lengvai
ištempiami. Palikit man, aš juos sutvarkysiu.
— Sukis greitai, kol nesusipyko.
— Aš jiems darbo duosiu.
Šokusi kieman, surinkusi iš visų šalių savo
svečius, lyg nematydama kas vyksta, manda
giai paprašė:
— Mieli berneliai, skubus reikalas atsirado,
ar nepadėsit man?
— Kodėl ne, — kiek niūriais veidais atsi
liepė jaunuoliai, vengdami vienas kito žvilgsnio.
— Tik tu, Antanai, pamainyki drabužius,
prie Kūčių stalo negalėsim prisėsti, einam.
Po kiek laiko iš kažkokio kampo vyrukai
išrideno vidutinio dydžio statinaitę.
— Išvalykit, išmazgokit, kad blizgėtų, pa
lieku tai jūsų iniciatyvai.
Likę kritiškai žvilgterėjo į statinaitę,
(Bus daugiau)
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Lietuviai Kremliaus keliu
Vis plačiau išsiliejanti Kremliaus vulkano lava

gresia užpilti dar tebestovinčių užtvara.- idėjos
nepašalinamos persekiojimu ar nuogu smurtu...
Rūpestis, kuris dabar labiau
rikos prezidento Eisenhowerio
siai vargina pasaulį ir nuo kurio pasisvečiavimais.
išsisprendimo priklausys atei
Tos visos kelionės į Kremlių,
nančių kartų, o gal ir ištisų be abejo, daugiau ar mažiau lie
šimtmečių žmonijos likimas, yra čia ir lietuvių tautos reikalus.
tai, ar rusiškas bolševizmas ir O ką į tai mūsų tautos kraujo
jo tarptautinis sąjungininkas ko vaikai? Nagi, ir jųjų dalis, ir
munizmas įgyvendins jų užsimo jau nebe nuo šiandien tokių ke
tą siekimą paimti į savo rankas lionių išsiilgusi. Štai būrelis
viso mūsų žemės rutulio kon Amerikos lietuvių komunistų ir
trolę.
vienas kitas jų sankeleivis, kaip
Taip - viso žemės rutulio! lietuviškosios išeivijos "delega
Ir net erdvių aplink jį visatoje... tai", neseniai buvo išvykę į mal
Kad jis to nuosekliai siekia dingą kelionę raudonojom Mekir sparčiai plečia savo užkaria kon, atliko dvasinį apvalymą ir
vimus, nemato tik aklieji, ku po to gavo okupanto leidimą ap
riems gal ir nėra vilties kada lankyti Vilnių ir kitas gimtosios
nors bepraregėti. Gi kad rau tėvų žemės vietas. Čia jie reiš
donajam tvanui idėjinės ir me kė džiaugsmą, kaip klesti sudžiaginės pasipriešinimo jėgos, sovietinta ir rusinama Lietuva
bendrai paėmus, dar didelės ir ir kaip jai gera Kremliaus im
veik milžiniškos, yra tačiau ne perijos kalėjimo celėje!
vieningos, nesutariančios, siau
Kodėl taip atsitinka, kur viso
rai savanaudiškos ir neryžtin
to Šaknys, kodėl ir lietuvis ga
gos, - blaiviai galvojantiems ir
atvirai žiūrintiems tai kelia ne lėjo taip išsigimti? Vienas Ame
rimą ir blaškymąsi. O šios sa rikos lietuvių laikraštis praėju
vybės nedidina įstangumo ir pa sį pavasarį buvo net paskelbęs
straipsnių konkursą surasti at
sitikėjimo atsparos jėgomis, ku
riomis gal jau nelabai už ilgo sakymui į tą mums skaudu ir
teks stoti į Internacionalo himne painų klausimą: kodėl, palyginti,
minimą "paskutinę lemiamąją gana didelė Amerikos lietuvių
imigrantų dalis per kelius pas
kovą".
Ir taip iš Kremliaus vulkano taruosius dešimtmečius buvo nu
vis plačiau išsiliejanti lava gali ėjusi į komunistinio Kremliaus
ir gresia atskirai ir paeiliui stovyklą, ir kokios dar galėtų
užpilti kiekvieną dar tebesto- būti priemonės bei viltys juos
susigrąžinti į "tikrųjų lietuvių"
vinčią užtvarą...
Pasaulinis sąjūdis, pasisavi tarpą?
Atsakymų būta visokių, o ta
nęs kilnią humanistinę idėją, ir
čiau
vargu jais ką galima iš
ją vykdydamas su pačia bruta
spręsti. Nes šis klausimas lie
liausia ir vis didėjančia jėga,
čia ne mus vienus ir, kaip toks,
tegali būti sutiktas ir atremtas
jis apima tik labai siaurą nacio
su ne mažiau kilnia idėja ir
nalinę iškarpą rusiško bolše
dar atkaklesne jėga. Ar šaltai
vizmo bei tarptautinio komuniz
logiškai, ar karštai jausmiškai
galvotume, kitokios išeities šiuo mo ir laisvojo pasaulio kovi
nės įtampos plane. Gi jis dar
atveju čia nėra.
daugiau susiaurėja atsiminus,kad
juo tepaliečiama net ne visos
lietuvių tautos, o tik josios ame
Šios kelios pagrindinės visuo
rikinės išeivijos viena dalis.
tino pobūdžio prielaidos nuolat
Tad tokio klausimo charakteris,yra būtinos turėti galvoje, jei
tikoje privalo būti tik jam sa
norime giliau suvokti dabar vis
vaimingų ir platesniu požiūriu
daugiau plintančio Vakarų ir Ry
gal nereikšmingų bruožų, tačiau
tų "taikingo bendravimo" pras
jame drauge slypi ir eilė ele
mę: - visvien, ar jis reikštųsi
mentų, kurie yra svarbūs ir
kultūrinio bendradarbiavimo bū
labai būdingi visame dabartinio
dais, ar vakariečiams tik gėdą
pasaulio komunistėjimo po
nešančiomis visai beprotiškomis
linkyje.
Genevos konferencijomis, ar
Nuo 19-tojo amžiaus antrosios
Kozlovo ir Nixono operetiniais
pusės dešimtys tūkstančių lie
vizitais, ar pagaliau netrukus
tuviškų ateivių ėmė lipti į Ame
prasidėsiančiais sovietijos tautų
rikos krantus, ir tos imigrantų
kalėjimo viršininko, "Budapešto
bangos vis didėjo ligi Pirmojo
skerdiko" Chruščiovo ir AmePasaulinio Karo. Jauni, sveiki,
raumeningi mūsų vyrai ir mer
ginos plaukė čia, svajodami apie
laisvę, laimę, gerovę ir pasa
kiškus uždarbius. Bet beveik vi
si jie buvo silpnai apsiginklavę
(Atkelta iš 3 psl.)
savo sapnams paversti tikrove.
lietuvių bendruomenė buvo Neišmokslinti, daugiausia beraš
pirma, negu jai buvo duota čiai, be amatinio ar profesinio
oficialus ir įkonstitutintas pasirengimo, be anglų kalbos,
Bendruomenės vardas. Su- visiškai naujokai labai skirtin
oficialinta ir įpavidalinta gose Amerikos pramoninės ci
Bendruomenė išreiškia pri vilizacijos sąlygose, dažnas čia
gimtinės bendruomenės nu praleido itin kartų ir dygliuotą
siteikimą ir ryžtą išlikti gy pirmąjį savo naujojo gyvenimo
dešimtmetį, patyrė begalę var
va suvereninės tautos apsu gų, skriaudų, pažeminimų ir pa
pime ir tvarkoje. Kaip vals niekos. Tokia žemiausios socia
tybė yra laisvos tautos gy linės pakopos samdinio padėtis
venimo forma savo žemėje, ir aplinka neskatino jų simpa
taip Bendruomenė yra lais tijų naujojo krašto ponams, o to
vos tautos gyvenimo forma meto gana atšiaurūs Amerikos
išeivijoje. Priekaištui iš kapitalistinės sistemos metodai
vengti, reikia pabrėžti, kad santykiuose su darbininkais tik
šitas palyginimas Valstybės daugiau kėlė neapykantą kapita
ir Bendruomenės nesutapdi- lizmui ir teisingesnės santvar
na. Bendruomenė yra kitos kos'troškulį. Jei tuomet Ameri
valstybės rėmuose, jos įsta koje būtų buvusios politiškai są
tymų saistoma ir globoja moningos ir socialistiškai nusi
darbininkų unijos, ku
ma, ir prigimtinę bendruo teikusios
rios būtų tinkamai globojusios
menę ji rikiuoja ne privalo šios rūšies ateivius, be abejonės,
mais įstatymais, o tautinio didžiulė mūsų tautiečių daugu
solidarumo principais.
ma iŠ karto būtų pasidariusi
Būdama visumos gyveni karščiausiais socialistais.

☆

Bendruomenė...

mo forma išeivijoje, Ben
druomenė ir požiūriu iš vi
daus nėra tik organizacija
tarp organizacijų, šitoks kai
kieno požiūris į Bendruome
nę yra ne tik kenksmingas,
bet ir nelogiškas. Būdama
pagal savo prigimtį visumos
(tautos išeivijoje) forma, ji
negali savo pačios dalimi
būti (viena iš tautos išeivi
joje organizacijų).
(Bus daugiau)

Tokio likimo ir tokios nuo
taikos žmonėms reikėjo tik pra
našų apie naują "teisingesnį pa
saulį" ir socialistinės evange
lijos mokytojų. Ligtol jų kiek
būta, bet negausiai ir silpnai
tepasiruošusių. Tačiau po 1905
m. revoliucijos Rusijoje ir Lie
tuvoje, bėgdami nuo carizmo
persekiojimų, čia atvyko visa
eilė prityrusių revoliucininkų ir
žymiai geriau išsilavinusių in
teligentų, susipažinusių su so

cializmo mokslais iš lietuviškų,
rusiškų, vokiškų, angliškų ir ki
tokių šaltinių. Jie- patiko lietu
viškai liaudžiai anglių kasyklose
ir fabrikuose, greit jie tapo dar
bininkų vadais ir užtarėjais, gi
liai išreiškė jos troškimus, ir
nuo to laiko virto daugiau ar ma
žiau sąmoningais socialistais
daugelis Amerikos lietuvių, ku
rių nepatenkino vien tik parapi
jos ir susirišimas tik su tiky
binėmis bei pašalpinėmis drau
gijomis.

☆

Ši Amerikos lietuvių socializ
mo srovė, per kurią jaunystėje
praėjo ir visa eilė vėlesnių ir
labai žymių liberalų bei tauti
ninkų veikėjų, nuo tada čia pa
dėjo stiprius visuomeninius pa
grindus. Ji gana vykusiai ir pla
čiu mastu savo šalininkams tei
kė tai, kas tada jiems buvo rei
kalingiausia. Leisdama gausybę
socialistinio turinio knygų ir lai
kraščių, tuo skleidė savo ypa
tingą apšvietą, giliau lavino atei
vius politiškai ir kultūriškai,plė
tė mokslų populiarizaciją, aiš
kino marksizmą ir pasaulinės
proletarinės revoliucijos reika
lingumą. Kai pirmajam pasau
liniam karui baigiantis, socia
listinė srovė ėmė skilti, vieni socialdemokratai - pasisakė už
nepriklausomą socialistinę Lie
tuvą, kiti - komunistai - noriai
pasuko raudonojo Kremliaus
kryptimi, Rusijos ir pasaulinės
revoliucijos interesus statyda
mi aukščiau už Lietuvos nepri
klausomybės idėją.
Amerikos lietuvių socialisti
nėje srovėje šių pastarųjų, ko
munistiškai apsisprendusių, bu
vo berods dauguma. Vyresnioji
karta,
neigiamai nusiteikusi
Amerikos kapitalistinės siste
mos atžvilgiu, lėčiau amerikonėjo, kalbiškai išliko lietuviais,
o surusėti galėjo tik idėjiškai
ir dvasiškai. Ji labai uoliai tęsė
ir šiandien tebetęsia komunisti
nės evangelijos skelbimą, šali
ninkams pritraukti naudodama
išbandytas ir visada veiksmingas
priemones: leisdama naujas kny
gas ir laikraščius, steigdama
"nepartines" šalpos, apdraudos
organizacijas, literatūros ir tea
tro sambūrius, gausius chorus,
orkestrus, kitokias • kultūrinio
darbo draugijas, kuriose daly
viams sudaroma jaukesnė aplin
ka, draugiškas bendradarbiavi
mas, užsiėmimas ir kartu pa
laipsniui vykdomas jų lavinimas
komunistinės ideologijos krypti
mi. Išskyrus katalikų draugijas,
jokios kitos Amerikos lietuvių
srovės čia anuomet nemokėjo
ar nepajėgė parodyti tiek judru
mo, gabumų ir pasiaukojimo, kiek
komunistinė.
Antrajam Pasauliniam Karui
baigiantis, kai dar nebuvo iš
blėsusi Rusijos - Amerikos są
junginė bičiulystė, Amerikos lie
tuviai komunistai tiesioginiai ar
tarpiškai kontroliavo apie ket
virtadalį gyvosios mūsų išeivi
jos, kuri tebekalbėjo lietuviškai
ir tebesiryžo dirbti, - žinoma
komunistiniam - "Lietuvos iš
laisvinimui"...
To fakto daugelis šiandien ne
benori atsiminti ar jo nei neži
nojo. Ir jei komunistinė Ame
rikos lietuvių srovė šiandien ne
abejotinai skaičiumi yra gerokai
sumažėjusi, pablėsusi ar tik dau
giau pasitraukusi į pogrindį, tai
toli gražu ne dėl to, kad jos
rėmėjai būtų persisprendę vėl
tapti "gerais lietuviais".

☆
Padėti jiems tapti "gerais lie
tuviais", iš tikrųjų gal reikštų pašalinti visas sąlygas ir prie
žastis, kurios juos paskatino ir
tebeskatina būti gerais komu
nistais. Taip pąt reikštų būtinu
mą panaudoti ne mažiau energi
jos, pasiaukojimo, idealistinio ti
kėjimo savąja lietuviška tiesa,
veiklesnio, mokslinių, kultūrinių,
meninių ir organizacinių prie
monių išplėtojimo, negu jie yra
panaudoję savosioms komunis
tinėms tiesoms susirasti ir iš-

Mūsų krepšininkams viešint Argentinoje, Buenos Aires lietuviai surengė jiems iškilmingą priėmimą vakarienę. Oficialioje dalyje, kurią vedė radijo valandėlės "Lietuvos Aidai" vedėjas Z. Juknevičius,
svečius sveikino Argentinos Lietuvių Bendruomenės atstovas V. Cibavičius, Lietuvių parapijos kle
bonas kun. J. Duoba, Berisso ir Rosario lietuvių kolonijų atstovai, buv. Argentinos konsulas Lietuvoje
Arnaldo Barsanti, italų org-jų Union Benevolenza atstovas Mario dėl Panta, JAV ambasados kult,
reik, vadovas Thomas P. Hiltunen ir Argentinos lietuvių patriarchas gen. T. Daukantas.
Po sveikinimų Argentinos lietuvių vardu k-to pirm. J. Čikštas svečiams įteikė taurę už pelnytą
laimėjimą prieš vietos lietuvių krepšinio rinktinę, o sporto klubo pirmininkas J. Petraitis visiems
svečiams įteikė Argentinos Lietuvių Sporto Klubo Kovas ženklelį.
į visus sveikinimus bei kalbas atsakė krepšininkų vadovas Valdas Adamkavičius, pabrėždamas,
kad šios kelionės tikslas yra garsinti Lietuvos vardą, kovoti už lietuvybės sustiprinimą ir išlaikymą.
NUOTRAUKOJE, prie garbės stalo matomi: R. Gaška, R. Dirvonis, P. Petrutis, kun. J. Duoba,
JAV ambasados kult. reik, vadovas Thomas P. Hiltunen, V. Adamkavičius, R. Valaitis. Kairėje, prie
gretimo stalo - gen. T. Daukantas ir kt.

neišmintinga kiekvieną to
kį paklabenimą rašyti į isto
riją. Ir nebūtina taipgi ma
nyti, jog juo tokių paklabeĮteiktas nesvarstytas
nimų
daugiau, juo mūsų by
memorandumas?
lai
geriau.
Svarbiau ne kiek,
Inž. E. Bartkus posėdžio
bet
kada
ir
kaip klabenama.
dalyvius painformavo ir
O
kai
dėl
veiksnių apjun
apie Alto Vykd. Komiteto
narių žygius pas kongres- gimo, vertėtu, apie tai kal
manus ir Valstybės Depar bant, atsiminti viena: nepa
tamente. Abu lankyti kon- kanka apjungimą linksniuo
gresmanai, o ypatingai dau ti, reikia jo ir norėti. J. P.
gumos vadas McCormack,
lietuvių delegaciją (Simu
BOSTON
tis, Bartkus, Grigaitis ir Kižytė) priėmė labai šiltai. O
TAUTINĖS SĄJUNGOS NARIŲ,
sužinoję, kad delegacija ei NAMO STEIGĖJŲ IR RĖMĖJŲ
sianti ir į Valst. Departa
SUSIRINKIMAS
mentą, nepašykštėjo ir pa
Susirinkimas
įvyks rugpiūčio
tarimų, ką ir kaip ten sa
29
d.
6
vai.
Tautinės
Sąjungos
kyti.
namuose. Susirinkime bus svars
Valstybės Departamente toma: Namo tvarkymo taisyklių
delegaciją priėmė valstybės pakeitimas ir papildymas, namo
sekretoriaus padėjėjo pava praplėtimo - remonto ir finansi
duotojas. Jis priėmė ir Alto niai reikalai, pranešimas apie
memorandumą. Nesileido Tautinės Sąjungos seimą Detroi
betgi į jokias politines kal te ir kt.
*
bas. Memorandumą pažadė
BALF skyriaus pirmininkas A.
jo įteikti savo viršininkui.
Įdomi „smulkmena” dėl Andrulionis buvo išvykęs {BALF
Valst. Departamentui įteik suvažiavimą New Yorke, kuris
8 - 9 dienomis.
to memorandumo. Memo ten vyko rugpiūčio
♦
randumo tekstas nebuvęs
Radijo valandos "Laisvės Var
svarstytas Alto Vykdomojo
pas" valdybą 1959 metais sudaro:
Komiteto posėdyje. Apie jo P. Viščinis - pirm., J. Arlaus
turinį Vykd. Komiteto na kas - vicepirm., J. Dvareckas,
riai apgraibomis buvo pain K. Strikaitis, A. Barulis ir V.
formuoti tik Washingtone. Beržinskas. I€ kontrolės komisiją
Gera dar tai, kad jį perre įeina: J. Tuinyla, J. Gedmintas
dagavo ir perrašė tūlas Wa- ir J. Vaitkevičius.
shingtone reziduojąs žurna
"Laisvės Varpo" koncertas įlistas. Bent jau kalbine vyks lapkričio mėn. 8 d. Pro
prasme, reikia manyti, jis gramoje dalyvaus solistė P. Bičkienė.
memorandumą apšlifavo.

LNT pirmininkas atsako...
(Atkelta iš 1 psl.)

prata yra kitokia, nei Gri
gaičio. Ieškodamas kelių į
vienybę, Dr. Trimakas tarė
si ir su Talkos pirmininku
V. Rasteniu ir su Fronto
pirmininku J. Brazaičiu.
Iš Dr. Trimako pranešimo
susidarė įspūdis, kad su Tal
ka .jau beveik susitarta, o
su Frontu tuo tarpu dar ne.
Nesant nei Fronto nei Tal
kos atstovams veiksnių ap
jungimo pasitarime, niekas
jų vardu negalėjo to pareiš
kimo patvirtinti, lygiai ne
galėjo niekas jo ir paneigti.
Taip miglose tas klausi
mas ir būtų likęs tolesnei
ateičiai, jei ne balsas iš ki
to lagerio. Amerikos Liet.
Taut. S-gos centro valdybos
posėdyje dalyvavo ir Talkos
pirmininkas V. Rastenis. Jis
ir buvo paprašytas pasisa
kyti, ar ta vienybė tikrai
jau taip netoli. Iš jo prane
šimo paaiškėjo, kad Dr. Tri
makas yra buvęs pas V.
Rastenį bene porą kartų,
siūlydamas jam (Rasteniui)
paprojektuoti naują bendro
laisvinimo organo struktū
rą. Rastenis jam priminęs,
kad Talka savo nuomonę
jau yra pareiškusi ir pro
jektą pasiūliusi. Jis nieko
daugiau siūlyti negalįs, šio
je vietoje, turbūt, vienybės
problema stovi ir šiandieną.
Nebent Vliko žmonės kito
mis akimis ėmė žiūrėti į
Talkos siūlymą.

laikyti. Pagaliau, niekad neuž
mirštant, kad tikybos ir idėjos
nepašalinamos ir nesunaikina
mos jų niekinimu, persekiojimu
ar nuogu smurtu, o tik teisin
gesnėmis tikybomis ir kilnesnė
mis, žmogaus širdį ir intelektą
sužavinčiomis idėjomis, dar gi
liau išreiškiančiomis jo reika
lus, ilgesius, teisingo ir gra
žaus gyvenimo sampratą.
Neklaidinkime savęs ir kitų:
tai yra labai painūs klausimai
ir be galo sunkūs uždaviniai.
Sprendimams surasti ir jiems
įgyvendinti yra daugiau kliūčių,
negu palankių aplinkybių. Visus
mus painioja ir temdo apgaulin
gų svajonių sapno ir šiurkščios
tikrovės prieštaravimai, skirtin
gi bei nesuderinami mūsų so
cialinio ir ekonominio gyvenimo
interesai, o taip pat visa gausa
vadinamųjų žmogiškųjų silpny
bių. Ir pagaliau, kai demokra
tinis pasaulis dabar taip atkakliai
užsispyrusiai ieško susipratimo
ir pastovios taikos su Rusija,
taigi, ir jos įsigytų laimėjimų
ko ilgiausio išlaikymo, - koks
gali būti paskatinamas atsisa
kyti Kremliaus tikėjimo tiems,
kurie kaip tik to paties nori?
Ir nori dar daugiau...
(Seks antroji dalis)

Kur ta istorija?
Po šio Alto lankymosi
Washingtone spaudoje skai
tėme entuaziastų džiūgavi
mus. Lankymasis buvęs
tiek reikšmingas, kad jį,
esą, tenka laikyti istoriniu.
Bet kur tie istoriniai laimė
jimai?
Gal kas galėtų Alto nuo
pelnams priskirti pavergtų
jų tautų savaitės proklama
ciją, kurią priėmė kongre
sas ir paskelbė prezidentas ?
Neatrodo betgi, kad šis vi
zitas turėjo į ją betkokios
įtakos. Patys Alto nariai
apie tos proklamacijos pro
jektą sužinojo jau būdami
Washingtone. Juos apie ją
kaip tik painformavo kon
greso daugumos lyderis, ku
ris, paprašytas šen. Douglas, pažadėjo ją pateikti
kongresui.
Pavergtųjų tautų savai
tės projektas, teko girdėti,
yra
gimęs
ukrainiečių
sluoksniuose. Vėliau buvo
paremtas ir kitų grupių egzilinių veikėjų.
Būtų neišmintinga tvir
tinti, kad mūsų delegacijų
klabenimas į pasaulio politi
kos kabinetų duris būtų ne
reikalingas. Bet lygiai būtų

on AUTO
INSURANCE
Telefono pašauki m a s
Jums gali sutaupyti .daug
dolerių apsidraud ž i a n t
Amerikos vienoj didelėj
draudimo įstagoj. Pašau
kus jokio įsipareigojimo.

PAULINA
MOZURAITIS-BENNET
Insurance Agent
13706 Benwood Avė.
Cleveland 5, Ohio
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AISTRINGA NAKTIS VILOJE PRIE EŽERO...
...Ir Martha išdavė sovietų pulkininkui Vokietijos
paslaptis. - Iš visų nacių vadų tik vienas Hitleris

pasiliko abejingas Marthos žavesiui.
"Vyrai, kuriuos aš šnipinėju,
man patinka. Jie yra galingi,
ir aš nežinau didesnio patrauklu
mo už jėgą. Gal būt jie yra
žmogžudžiai. Bet jei tu neper
gyvenai - tai nežinai malonumo,
kurį junti žmogžudžio glėby. Ber
lyne baigiau nusikratyti visais
prietarais. Bučkiai sujungti su
valstybiniu interesu, yra dvigu
bai saldesni..."
Toki cinišką prisipažinimą ra
šė 1935 metais Amerikos am
basadoriaus Dodd duktė Martha
vienai savo draugių Chicagoje,
išėjusi iš propagandos ministerio Goebbelso kambario.
Negalėdama pasidaryti Hitle
rio meiluže, ji pasitenkino jo
pagelbininkais. Ją matė apie
dvidešimt
kartų išeinančią
iš garsaus vokiečių karo lakūno
Udet
buto, ji lankėsi pas Ru
dolfą Hessą, Goebbelsą, kuris
užrakindavo visus rašomojo sta
lo stalčius, prieš priimdamas
Marthą, ji praleido dvi naktis
Goer ingo medžioklės name.Vi
si Berlyno, diplomatai žinojo apie
orgijas, kuriose dalyvaudavo
Amerikos ambasadoriaus duktė,
tik nieko nežinojo jos tėvas, am
basadoriaus Dodd. Sovietai sekė
kiekvieną Marthos žingsnį. Jie
priėjo išvados, kad Martha dirba
amerikiečių žvalgybai, ir nutarė
veikti.
*

šnipės Marthos Dodd likimas.
Pulkininkas imdamas ją į glėbį
sakė:
- Nuo to laiko, kai tave pama
čiau, praleidau nemigo naktis,
svajodamas tik apie tave.
Ir atsiklaupęs prieš ją tęsė:
- Padaryk mane savo vergu,
jei nori. AŠ tau nepaliesiu nė
mažojo pirščiuko. AŠ daug mo
terų savo gyvenime turėjau! Bet
aš nebenoriu nugalėti, o noriu
tik būti vergu!
Nuo tos dienos Martha sovietų
pulkininko viloje kasdien praleis
davo po kelias valandas.
Po kelių mėnesių Wansee vi
loje, kur pulkininkas gudriai vai
dino įsimylėjusį, daromas sekan
tis žingsnis. Jo balsas buvo pil
nas skausmo, kai sakė Marthai:
- Brangioji, aš negaliu pakęsti,
tave matydamas tik slaptuose
pasimatymuose. Tas mane kanki
na. Jau nuo seno aš turiu pro
jektą, kurį ligi Šiol nedrįsau
tau išdėstyti. Jei mano vyriau
sybė tave pakviestų kuriam lai
kui į Sovietų Sąjungą... mes ga
lėtume drauge praleisti kelias
malonias savaites, nesislapsty
dami nuo žmonių.
♦

daugiau nebenorinti būti jų agen
te.
Niekas jos nebandė perkalbė
ti. Bet Martha ir toliau tęsė
savo intymius pasimatymus su
Goeringu, Goebbelsu, Hessu. So
vietų pulkininkas nepavydėjo, nes
raportai,kuriuos anksčiau Mar
tha rašydavo Washingtonui, dabar
pakeitė kryptį į Maskvą.
Dabar Martha šnipinėjo vokie
čius sovietams.
Pusantrų metų prieš praside
dant II pasauliniam karui, prof.
Dodd, didžiausiam savo dukters
nusiminimui, buvo atšauktas iš
Berlyno. Martha nenoromis tu
rėjo grįžti į Ameriką. Už dviejų
savaičių į Washingtoną buvo at
keltas ir jos mėilužis sovietų
pulkininkas.
Bet Marthos gyvenime atsitiko
incidentas, kuris dar labiau su
kėlė neapykantą savam kraštui.
Netoli savo ūkio Leesburg, Vir
ginijoj, prof. Dodd suvažinėjo
negriuką. Negalėdamas suvaldyti
nervų, jis pabėgo, bet policija
surado ir iškėlė jam bylą. Prieš
Dodd prasidėjo spaudos kampa
nija, reikalaujanti pasmerkti bu
vusį ambasadorių. Jis to neper
gyveno ir vieną dieną mirė nuo
širdies smūgio.

Už kelių dienų Martha gavo
oficialų kvietimą, ir ambasado
riaus duktė įšvyko į Sovietų Są
Prie jo kapo Martha davė žodį
jungą. Rusai pasistengė ją ka atkeršyti visiems, kurie kalti,
rališkai priimti, apsupdami di anot jos, dėl tėvo mirties: vi
džiausiu liuksusu, jos garbei siems amerikiečiams.
ruošdami priėmimus. Ji aplankė
Krymą, žavėjosi mėnesiena prie
Volgos, viešėjo Leningrade - vi
Karo metu ją randame Greensur lydima savo meilužio so wich Village, New Yorke, vedant
vietų pulkininko.
bohemišką gyvenimą.
Tačiau tą dieną, kai Martha
1944 metais sovietų žvalgyba
Dodd turėjo apleisti Maskvą ir
grįžti į Berlyną, į kambarį įėjo pradėjo visu įtempimu dirbti
Amerikoje, nes buvo pradėta ga
išbalęs pulkininkas.
- Viskas baigta, mano bran minti atominė bomba, ir rusai

Kiekvienoje žvalgyboje yra
agentai, profesiniame žargone
vadinami "SM". (sex.machines).
SM agentai būna ištreniruoti
šnipai, kurie turi visas profe
sinių suvedžiotojų privalumus.
Jaunas sovietų pulkininkas, ku
ris vieną rytą išlipo Friedrichstrasse stoty, buvo pirmaeilis
sovietų SM. Apie jį buvo kalba
ma, kad dar jokia moteris neatsispyrusi jo suvedžiojimams. gioji, - pasakė jis nusiminęs.
Atvykusiam į Berlyną, pulki - Man draudžia grįžti į Berlyną.
ninkui Sovietų karo attache pa
- Kas atsitiko? - paklausė ji.
sakė: "Martha žino apie Vokie
- Jie nori mane suimti, teisti
tijos vadų ateities planus dau ir pasmerkti.
giau, negu visa mūsų žvalgyba.
- Jie yra bepročiai. Už ką?
Jei jūsų pasimatymų metu ji pa
- Jie nėra bepročiai. Tu man
pasakos, ką sužino, miegodama melavai, - nusiminęs kalbėjo pul
su vokiečiais, mes galėsime su kininkas. - Jie sako, kad tu dirbi
taupyti mažiausiai dvylikos agen amerikiečių žvalgybai. Martha,
tų išlaidas".
ar tai tiesa? Martha, ar tu siun
Sovietų ambasadoje buvo su tei pranešimus į Washingtoną
organizuotas oficialus priėmi po kiekvienos mūsų meilės nak
mas, į kurį, aišku, buvo pakvies ties?
ta ir Martha. Martha sovietų
- Washingtonas, - atsakė sau
pulkininką įsimylėjo iš pirmo sai Martha, - nesidomauja mūsų
žvilgsnio.
dūsavimais, kai esame vieni du.
- Aš norėčiau jus matyti, aš
Bet pulkininkas kalbėjo toliau:
turiu jus matyti, - pasakė jis
- Tu turi man pasakyti teisybę,
jai iš karto.
aš tavęs prašau.
- Mes pasimatysime per kitus
Martha pagaliau prisipažino.
diplomatinius priėmimus, - at Taip, ji dirba amerikiečių žval
sakė Martha, pati žinodama, kad gybai. Taip, ji šnipinėja nacių va
kalba netiesą ir nori jį grei dus, bet tarp jos ir pulkininko
čiau matyti.
yra tikra meilė.
- Aš negaliu laukti iki to lai
- Aš turiu su tavim grįžti
ko, - dūsavo pulkininkas. - Aš į Berlyną, - nutarė pulkininkas.
turiu vilą prie Wansee. Ateikite, - Reikia rasti išeitį.
ateikite...
Išeitis buvo greitai rasta.
♦
Martha pasižymėjo vilos ad
resą.
Martha, grįžusi iš Sovietų Są
Du vakarus sovietų pulkininkas jungos, tėvui pareiškė, kad Rusi
jos laukė. Trecią vakarą ji atė ja tikras žmogiškas rojus, o ame
jo, ir tą naktį buvo nulemtas rikiečių žvalgybai pranešė, kad

norėjo turėti jos paslaptį. Mask

va pradėjo mobilizuoti visus sa
vo buvusius agentus.
(Nukelta į 6 psl.)

MAY

"Ir tikrai, iš anapus krūmų išlindo tuzinas vokiečių iškeltomis rankomis..."

Valandos, kurios... 18

Žmogus iš kitos planetos
Kai genrolas Eisenhoweris
korporalą Jacksoniš Washington,
D.C., kaip ir daugelį kitų, inva
zijos išvakarėse paklausė, ar
jis žinąs savo uždavinį, tas pa
tvirtino, jog į tą klausimą at
sakytų vidury nakties iš miego
pažadintas. Jo divizija turėjo
užimti galą pylimo, kuris nuo
"Utah" ruožo per aptvindytus plo
tus tęsėsi į sausumos gilumą.
Jo paties batalionas turėjo pulti
sunkią pakrantės artilerijos ba
teriją ,kuri gynė ruožą tarp jūros
kranto ir St. Martin - de Varreville vietovės. Pagal planą jis
turėjo iššokti netoli St. Martino
ir nesunkiai tą gyvenvietę su
rasti.
Jo batalionas atliko puikų, kon
centruotą iššokimą, tik niekur
negalėjo rasti St. Martino. Tai
atsitiko dėl to, kad pirmojo lėk
tuvo pilotas apsiriko, už penkių
kilometrų pastebėtus signalus
palaikęs jam skirtais, ir ten
savo keleivius iššokdino o pas
kui jį skridę 27 kiti lėktuvai
aklai pasekė jo pavyzdžiu.

surinkti, yra prasmės pradėti
puolimą - ypač, kad jis turėjo
ne 150, kaip Otway, o tik tuziną
vyrų. Ilgai negalvodamas, pik.
Chappuis arčiausiu keliu pasuko
į uždavinio vietą ir ... ten rado
bateriją sunaikintą ir apleistą:
britų karinė aviacija pastarosio
mis naktimis ją buvo taip sėk
mingai bombardavusi, kad vo
kiečiai iš jos jau buvo pasitraukę.
♦

Kapralas Jacksonas beklai
džiodamas
atrado
sudužusį
sklandytuvą. Visa jo įgula buvo
žuvusi, išskyrus vieną karininką,
kuris, atrodė, nesužeistas sėdėjo
ant žemės. Jacksonas, kuris bu
vo visiškai pavargęs,atsisėdo ša
lia jo, ir karininkas pradėjo su
juo kalbėtis ne apie karą arba
sklandytuvo sudužimą ir kas to
liau bus, bet... apie gyvenimą
Amerikoje. Pasikalbėjimas apie
tėvynę tarp išblaškytų lavonų vei
kė kažkaip vaiduokliškai ir tik
palaipsniui Jacksonas pradėjo
suvokti, kad karininkas, kuris
turėjo vidinius sužeidimus ir dėl
Nedaugelio tiksliai iššokusių jų labai kentėjo, tuo pokalbiu
grupėje buvo ir komendantas pik. norėjo nukreipti dėmesį nuo ne
ltn. Chappuis - ir tuo būdu, pakeliamos situacijos. Jacksonas
batalionas ne tik buvo išsklai paklausė, ar jis nenorįs morfi
dytas, bet ir netekęs vadovybės. jaus. "Jau paėmiau,"atsakė ka
Tai galėjo būti gana pavojinga rininkas. Po poros minučių jis
laivynui, nes St. Martino bate mirė.
Kiek vėliau Jacksonas su drau
rija buvo labai stipri.
Pik. Chappuis, lygiai kaip ir gu, kurį pakeliui buvo sutikęs,
britų pik. Otway atsidūrė prieš rado savo pulko pulkininką su
sunkų klausimą: ar tais keliais komplikuotu kojos lūžiu. Jis jau
žmonėmis, kuriuos jam pasisekė buvo bepradedąs jį gabenti į prie
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dangą, kai kažkas juos pradėjo
apšaudyti. Jie pamatė už krūmų
dingstantį vokietį, paliko pulki
ninką ir pradėjo vokiečius per
sekioti.
Ie krūmus, už kurių vokietis
buvo dingęs, Jacksonas paleido
seriją iš savo automatinio pis
toleto. Jo nustebimui, ten pasi
girdo riksmai ir dejavimai, ir
pro šakas pasirodė balta no
sinaitė. "Kamerad! Kamerad!"
sušuko Jacksonas, tikėdamas,kad
tai būsiąs geriausias žodis pasi
davimui išreikšti. IŠ anapus iš
lindo tuzinas vokiečių iškeltomis
rankomis, ir Jacksonas su šiur
pu pamatė, ką jo šautuvas buvo
padaręs. Vienas draugų prilai
komas vyras dejuodamas laikė
susiėmęs pilvą. Kiti buvo krau
ju pasruvę. Vienas berniukas,
kuris galėjo būti penkiolikos me
tų, buvo gavęs kulipkas į abiejų
rankų sąnarius tuo metu, kai
buvo bekeliąs rankas pasiduoti.
Jacksonas, pamatęs nelaimin
gą grupelę tokioje pasibaisėti
noje būklėje, suprato, kad jis
negalės vokiečių nekęsti, kaip
iš karto buvo tikėjęs. Išgirdę
šūvius, atskubėjo dar keletas jo
draugų. Susigėdęs dėl dar tebekaršto savo pistoleto pasėkų,
jis paliko jiems belaisvius ir
neatsigręždamas nuėjo tolyn.
Jis grįžo prie savo pulkininko,
netolimoje ūkininko sodyboje ra
do vienratį, uždėjo ant jo su
žeistąjį ir, susiorientavęs kryptį,
(Nukelta į 6 psl.)

EAGLE ŽENKLAI
DIDINA SANTAUPAS

Apsaugokite savo baldus nuo
kasdieninio nešiojimosi ir dulkių!

NEREIKALAUJA

PROSIJIMO

TEXTURED CAPRI MEDŽIAGOS

Visiems reikalams austi

UŽDANGALAI
•
•
•
•
•

MAŠINA SKALBIAMI
NEREIKALAUJA PROS1NIMO
NESIVELIA
NESUSITRAUKIA
LIUKSUSINIAI PAGRAŽINIMAI APAČIOJE

Naudokite:
• Sectionals
• Rollaway Covers
• Sewing Machine
Covers
• Picnics
• Bedspreads
9 Day Beds
• Auto Seats
• Piano Covers
• Table Covers
• Card Table
Covers

Prof. Dodd su dukterimi Martha teismo posėdy, kuriame buvo
kaltinamas už negriuko suvažinėjimą...

• Ruda
• žalia
• Bose
• Turųuoise
• Beige
• Auksinė
Šie puikūs uždangalai yra gražūs ir dekora
tyviniai puikūs, o taip pat ir labai naudingi.
Uždėkite juos savo baldų apsaugai . . . Paga
minti iš liuksusinio, ilgai nešiojančio CAPRI
CLOTH ir aplink apvedžioti. Puikus apdengi
mas lovoms, kortų stalams. Galima naudoti,
kaip staltiesę ar pajūrio rankšluostį.

Paštu ir telefonu užsakymai pildomi...
Šaukit CHerry 1-3000
The May Co.’s Basement Drapery Depdrttnįnt
Do<wnto<um and On the Heights

6x72 kėdės

dydis
72x90” dėl Studio Couches Love
Seats, didesnėm kėdėm

3.99
72x108” dydis dėl sofų, sofos
lovų, Hollywood lovų

4.99
72x126” Extra didelis dydis
dėl didelių sofų

5.99
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Dirvos bičiulis Kazimieras Soroka, 33 m. buvęs policijos tarnyboje Pa. valstybėje ir Aliąuippa
mieste buvęs policijos vadu, dabar gyvena Clevelande, eidamas plieno fabriko gaisrininkų inspektoriaus
pareigas. Dirvoje jis stebi >kaip V. Orintas mašinos pagalba adresuoja laikraščius.
Dirvos nuotrauka.

MEDICINA IR ATOMINIS KARAS

J. RAMUNIS, M. D.

Rūsys, baterinis radijas, vanduo...
Tai būtiniausios apsaugos priemonės
Iš anksto ruošiantis ato
miniam karui, reikia nusi
statyti, kur visa šeima eis
prisiglausti, paskelbus tokio
karo pavojų. Ir šiuo atveju
geriausiai tinka giliausias,
tvirčiausias rūsys, turįs
bent du skirtingus išėjimus
(kad neatsitiktų <užgriovimas). Jei tik įmanoma, rei
kia taip įrengti elektros lai
dų tinklą namuose, kad vie
nas saugiklis iš karto iš
jungtų visą srovę. Taip bus
lengviau ją greitai išjungti,
kad būtų išvengta gaisro
nuo sugadintų vielų.
Labai rimtai patariama
turėti namuose bent vieną
baterinį radijo imtuvą ir jį
laikyti arba numatytoje
slėptuvėje, ar tokioje vieto
je, kad jį lengvai, negaiš
tant laiko, būtų galima į tą
slėptuvę nusinešti. Daugu
mas tokių imtuvų tinka
naudoti ar tai prie elektros
tinklo, ar su baterijom. Rei
kia pasirūpinti, kad tos baV

Šnipė Martha...
(Atkelta iš 5 psl.)

Vieną 1944 m. gegužės dieną
pas Marthą atvyko Maskvos emi
saras. Tai nebuvo SM, bet so
vietų žvalgybos galva.
- Mano brangioji, - pasakė
jis sausai. - Su šiais susivė
lusiais plaukais ir nešvariom
kelnėm jūs negalite būti niekam
naudinga.
Pirm
pradėdama
"dirbti", jūs turite visiškai "at
sinaujinti". Jūs turite pasidaryti
aukštos klasės moterimi ir kiek
galima labiau reikšti savo antisovietinius jausmus.
Gavusi pinigų, Martha išsi
nuomavo Park Avenue New Yorke
liuksusinį butą, užsisakė pas
Mainbocher 30 suknelių, susi
grąžino pas Heleną Rubinstein
savo pirmykštį grožį ir pradėjo
rodytis aukštuomenės rateliuo
se, teatruose, priėmimuose, iš
važiavimuose.
Sovietų žvalgybos viršininkas
stebėjo šį pasikeitimą patenkin
tas ir. kada jis rado, kad Martha
jau pribrendo reikalui, jis pa
aiškino, ko Stalinas iš jos nori.
- Sovietų žvalgyba, - sakė
jis, - norėdama išgauti atomi
nes paslaptis, yra reikalinga ge
ros priedangos savo organiza
cijai paslėpti po kokios nors
įmonės vardu. Jums ir paveda
ma surasti tą priedangą. Tos
įmonės, kuri bus mūsų priedan
ga, savininkas turi būti aiškus
antikomunistas, kapitalistas, mi
lijonierius, naivus ir beprotiškai
į jus įsimylėjęs. Ir, kada tokį
surasite, nedelsdama ištekėkite.
Tada mes pradėsime veikti...

terijos būtų pakankamai
tvirtos, neišsieikvoju s i o s.
Atominio puolimo metu ne
bus laiko nė galimybių įsi
gyti naują bateriją. Grei
čiausiai nebus laiko net ir
turimas namuose baterijas
pakeisti.
Visi kiti ryčiai su aplinka,
atominio puolimo atveju,
neabejotinai tuoj pat nu
truks, ir toks baterinis im
tuvas bus labai svarbi ap
saugos priemonė: jo pagal
ba bus galima žinoti, kas
tikrumoje darosi ir ką rei
kia daryti, kad išliktum gy
vas per kelias valandas tuoj
po puolimo.
Civilinės gynybos prane
šimams yra skirti du bangų
ilgiai: tai 640 ir 1280 kc. Jo
kios kitos stotys šių ban£ų
JAV-bėse naudoti negali.
Jos randamos kiekviename
radijo imtuve normalioje,
standartinėje skalėje. Toje
skalėje jos yra atžymėtos
skaičiais "64” ir "128" (nu
liai jose paprastai yra ne
pažymimi) . Daugelis nau
jesnių imtuvų turi specia
lius paženklinimus, rodan
čius šiuos bangų ilgius. Bet
tos bangos lengvai randa
mos ir be specialių paženkli
nimų.
Atominio puolimo metu
visos stotys nutrauks savo
programą ir persijungs į
šių dviejų bangų ilgį. Tuo
bangų ilgiu veiks ir specia
lūs civilinės gynybos radijo
siųstuvai. Be to šios bangos
yra tos pačios visoje Ame
rikoje. Taigi, net ir plačiau
siai, netikėčiausiai atliktas
branduolinių ginklų puoli
mas niekad negalės visų
šiomis bangomis veikiančių
stočių nutildyti. Jei kuria
me nors rajone net ir visos
stotys būtų sunaikintos, tai
išlikę tame rajone žmonės
gaus tomis pačiomis bango
mis pranešimus iš gretimų
rajonų. Jie gal nebus tiek
tikslūs, bet vis dar bus pa
kankami bendrai orientaci
jai. šie pranešimai bus ypa
tingai svarbūs apie radioak
tyvų spinduliavimą, radio
aktyvius kritulius, vietas,

kur galima gauti mediciniš
kąją pagalbą, maisto bei
vandens, betarpiniai grę
siančius pavojus.
Patyrimas taip pat paro
dė, kad panika labiausiai pa
sireiškia tada, kai nežino
ma, kas aplinkui darosi. O
taip pat, kada mažos žmo
(Kitame numeryje:
Sovietų nių grupės tampa atskirtos,
šnipė išteka už amerikiečio izoliuotos. Nors turėjimas
ar neturėjimas paruošto ra
kapitalisto)

dijo imtuvo daugeliui dabar
gal atrodo nereikšmingu da
lyku, bet patyrimai parodė,
jog tokie "menki” dalykė
liai atominio karo metu daž
nai bus lemiamu veiksniu.
Iš visų kitų pasiruošimo
priemonių svarbiausia turė
ti dideles bonkas gėrimui
tinkančio vandens. Jos turi
būti paruoštos slėptuvėje.
Kaip žinia, be vandens ne
įmanoma ilgiau kaip kelio
lika valandų išsilaikyti.
Po atominio puolimo van
dentiekis daug kur bus su
ardytas, ypač arčiau nuli
nio taško. Jei pasitaikytų
gauti didesnio kūno ploto
nudegimus, tai vanduo bus

dar labiau reikalingas gyvy
bei palaikyti, nes per nude
gusią odą prarandamas di
delis vandens kiekis.
Gėrimui tinkamas vanduo
plačiai pardavinėjamas ke
lių galionų dydžio, tampriai
uždarytose bonkose. Jis il
gai, net mėnesiais nesugenda, jei tos bonkos laikomos
uždarytos. Toks vanduo kai
nuoja tik centus ir kiekvie
ną šeima rūsyje ar kitoje
vietoje, numatytoje naudo
ti slėptuve, turėtų laikyti
bent dvi tokias bonkas, at
skirose vietose, kad abi iš
karto puolimo metu nesu
dužtų.
Tokioje laikinoje slėptu
vėje taip pat patartina lai
kyti šiltų rūbų ir tvirtos
avalinės. Tam gerai tinka
net ir senesni, kasdien ne
bevartojami rūbai, nes po
tokios katastrofos niekas
nekreips dėmesio, kaip tie
rūbai atrodys. Juos geriau
sia laikyti nors kiek pri
dengtus, kad išvengtų jų už
teršimo radioakty v i o m i s
dulkėmis atominiam sprogi
mui įvykus.
Šie, tik ką paminėti daik
tai yra patys svarbiausizbesiruošiant išlikti gyvam
atominio puolimo metu.
Maisto atsargos yra svar
bios, bet ne tiek svarbios,
kaip vanduo ir rūbai. Atsar
ginį maistą reikia laikyti to
kį, kuris yra užpakuotas oro
nepraleidžiančiame įpakavi
me, geriausiai įpakuotas į
metalines dėžutės. Taip Įpa
kuotą maistą bus galima
naudoti tuojau po puolimo,
nežiūrint,koks radioaktyvus
spinduliavimas bebūtų ap
linkoje. Metalinėse dėžutėse
maistas išliks to spindulia
vimo nesugadintas net tada,
kai spinduliavimas bus mir
tingas toje pačioje patalpo
je esantiems žmonėms! Tas
pats bus ir su uždarose stik
lo bankose esančiu vande
niu. Ir jis liks to spindulia
vimo nepaliestas.
Atidarant dėžutės, užten
ka tik jas nušluostyti nuo
dulkių ir sunaudoti tuoj pat
po atidarymo. Naudojant
vandenį, bonką reikia tuoj
pat ir vėl uždaryti.

Norint dar geriau pasi
ruošti, galima patarti įsigy
ti naftos šildytuvus, to
kius, kokie plačiai naudoja
mi įvairiose iškylose ir ku
rie Lietuvoje buvo vadina
mi "primusais”. Mat, tuoj
po puolimo- nebus ne tik
elektros, bet nei dujų, nei
kitokių šildymo priemonių,
kurių mes dabar esame taip
pripratę. Neturint "primu
sų”, teks naudoti šaltą mais
tą. Nors to ir užtenka gy
vybei palaikyti, bet tai ne
bus jau taip patogu.
Visų šių atsargų verta
pasirūpinti tiek, kad visai
šeimai užtektų maždaug sa
vaitei laiko. Popieriuje įpa
kuoti maisto produktai taip
pat gali būti tinkami varto
jamų!. Bet nei juos, nei vi
sai neįpakuotus maisto pro
duktus nepatartina vartoti,
kol tos vietovės radioakty
vumo laipsnis nebus nusta
tytas. Jie gali'būti tapę ra
dioaktyviais ir žudančiais.
Tas pat tinka, ir naudojant
į bonkas nesupiltą vandenį,
jei vandentiekis ir liks nesugedęs, vanduo gali būti,
nors ir silpnai, radioakty
vus, pavojingas gyvybei.
(Bus daugiau)

TEPEE PROJEKTAS
Sovietinių raketų ir sate
litų iššovimai jau eilę mėne
sių yra sekami ir registruo
jami specialiais instrumen
tais, išstatytais JAV ribose,
— paskelbė JAV gynybos
departamentas, ši sekimo
sistema, vadinama Tepee
projektu, gali susekti ir už
registruoti 95'/ visų žemės
paviršiuje atliekamų bran
duolinių ginklų bandymų ir
raketų iššovimų. Tam reika
lui užtenka vienos stoties,
bet jau dabar veikia keletas
tokių stočių, tik jų skaičius
ir dislokacija neskelbiama.

Dirvą pasiūlyk savo
kaimynui susipažinti
ir paragink
užsiprenumeruoti

Stroh’s alus yra labiau gaivinantis...
tam yra 4 geros priežastys

Invazija...
(Atkelta iš 5 psj<)

pradėjo žygiuoti St. Martino lin
kui. Prakaituojančio kapralo,
prieš save stumiančio vienratį
su viršuje paguldytu pulkininku,
vaizdas buvo gana nekariškas,
tačiau niekas nesijuokė, kai pora
atvyko į štabo būstinę. Para
šiutininkai puikiai suprato kari
ninko jausmus, kuris, šokdamas
į savo pirmąsias ir galbūt pas
kutines kautynes, nusilaužė koją.
Kiek pajėgdamas drausmingiau
pulkininkas prisistatė generolui
Taylorui, kuris, nepaisydamas
jo protestų, jį tuoj pat pasiuntė
į perrišimo punktą.
♦

Generolas Taylor surinko ga
na keistą grupę iš 80 vyrų. Joje
buvo toli gražu perdaug karinin
kų, jų tarpe dar vienas genero
las, ir beveik nė vienas nepa
žinojo kito. Štabo karininkai, ar
tileristai be pabūklų, raštinių
grandiniai, kariniai policistai ir
net vienas Reuterio koresponden
tas buvo toje grupėje. Nė vienas
iš jų nepriklausė tiems abiems
batalionams, kurie iŠ tikrųjų tu
rėjo čia nusileisti. Generolas
Taylor vienam pulkininkui, pa-'
varde Ewell, kuriam priklausė
bent pusė susirinkusių žmonių,
pavedė bandyti prasiveržti į pie
tinį pylimo galą. Būrio daugumą
sudarė vadai be kareivių, ir jis
juos palydėjo reikšmingais žo
džiais: "Dar niekada tokia ma
žuma nebuvo vedama tokios gau
sybės".
Žygiuodama link pylimo, Ewellio kolona ties Poupeville kai
meliu gavo pirmąjį ugnies krikš
tą. Prasidėjo kietos kautynės.
Vokiečiai pamažu traukėsi, ir
kautynės susikoncentravo ties
mokykla. Ewellis priselinęs pa
žvelgė per mūrinės tvoros viršų.
Vokiečių leitenantas iššoko iš
mokyklos ir kažką sušuko. Ewellis paleido pistoleto šūvį, bet
nepataikė ir tik tada pastebėjo,
kad vokietis nori pasiduoti. Iš
mokyklos dar išėjo dvidešimt
ar trisdešimt vokiečių, ir Ewellio pirmasis mūšis buvo baig
tas.
Iš mokyklos jos gerai matė
pylimą, kurį abiejose pusėse sė
mė vanduo, o gale kirto "Utah"
ruožo kopos. Pakrantėje nieko
nebuvo matyti. Tik staiga tarp
švendrių pasirodė maža oranži
nė vėliavėlė - tai buvo sutartas
atpažinimo ženklas.
Evvellis pasiuntė pylimu porą
Žmonių; jie grįžo su karininku,
kuris generolui Taylor prisista
tė: kapitonas George Mabry iš
8-sios pėstininkų divizijos. Pa
rašiutininkai išsprogino akis,
kaip žmogų iš kitos planetos
pamatę: jis buvo per Kanalą at
plaukęs laivu! Tai buvo pirmasis
susitikimas tarp jūros ir oro
desantų.

(Tęsiny: Mažasis Mabry ir di
dysis Rooseveltas)
------------------------------------------------------------------- ‘

CHICAGOS
GYDYTOJAI
Tel. ofiso PRospect 8-1717
Rezidencijos REpublic 7-7868

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3148 West 63 St.
Vai.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
Trečiad. ir sekmad. ofisas
uždarytas.
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet.
Rezid. 3241 W. 66th l’lace.

Tel. ofiso EVerglade 4-7376
Tel. buto GRaceland 2-9203

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Norvest Medical Center

2336 West Chicago Avė.
Chicago 22, III.

'Visi trys viršuje minėti mišiniai Įeina į Stroh’s alaus viri
mą. Duoti patį geriausią skonį Stroh’s yra ugnim verdamas
prie 2000 laips. Ugnies virimas padaro Stroh’s lengvesnį,
švelnesni. Įsitikinkite patys. Prašykite Amerikoj vienintelį
ugnim verdamą alų šiandien!

V AL.: 1-3:30, 6-8:30 p. p.
pirmad., antrad., ketvirtad.,
penktad.
Tik susitarus trečiadieniais;
Telefonas:
Ofiso REpublic 7-5020.
Namų WAlbrook 5-3765.

J. Ramunis, M. D.

JUMS PATIKS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

g&ĮPJIS ŠVIESESNIS!
DABAR UŽ VIETINES KAINAS

The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Michigan

2557 W. 69th Street
(Įėjimas iš Rockwell St.)

Vai.: kasdien 2-4 p. p. ir 6-8 p. p.
Šeštadieniais: 2-4 ir 5-7 p. p.
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Pats laikas užsisakyti spaudos

baliui staliukus
Spaudos baliaus progra
moje dalvvauia nasaulinio
garso akordeonistas virtuo
zas Ch. Daubaras, iš Philadelphijos, ir pagarsėjęs Ro
mo Butrimo lietuviškas or
kestras iš New Yorko.
Spaudos balius įvyks rug
sėjo mėn. 12 d. Slovenian
Auditorium salėse. Vaišių
stalai pirmą kartą bus di
džiojoj salėj. Stalai po 12
asmenų. Su valgiais ir gėri
mu vienam asmeniui kaš
tuoja tik $5.00. Jaunimui
stalai bus parengti bufeto
salėje, be valgių. Juos galės
nusipirkti tiesiai iš bufeto.
Jaunimui bilietas kaštuos
tik $1.50.
Į spaudos balių mes iš
kvietėme lietuvišką orkes
trą iš New Yorko. Ir visam
šokių laikui jie duos ne tik
muziką, bet ir pritaikytas
lietuviškas šokio dainas.
Baliuje bus ir daug kitų
įvairumų. Jau dabar pats
laikas užsisakyti stalus. Už
sisakant kreipkitės į Dirvos
redakciją darbo metu ir va
karais telefonu GL 1-3976.
Pirmiau užsisakiusieji gaus
geresnius stalus. Taigi ne
delskit, nes ir stalų skaičius
ribotas.
• Kun. A. Trakis, iš Chi
cagos, buvo atvykęs į Cleve
landą laikyti evangelikam
liuteronams pamaldų, pas
kiau aplankė eilę savo arti
mųjų. Lankėsi Dirvos re
dakcijoje, susipažino su
naujais įrengimais ir pasi
tarė lietuvybės išlaikymo
reikalais.
• Kun. V. Sugintas pra
ėjusį sekmadienį prie Pyatuning ežero stovyklaujan
tiems skautams atlaikė pa
maldas ir pasakė pamokslą.
• Dr. Z. Sabataitis su šei
ma ir P. Butkienė išvyko
atostogų į Floridą, Dirvai
atsiuntė geriausius sveiki
nimus.
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• Vysk. V. Brizgys buvo
atvykęs į Clevelandą atlikti
bažnytines apeigas susituo
kiant Astai Orintaitei ir
Vaclovui Kleizai. Sutuoktu
vės įvyko šv. Jurgio parapi
jos bažnyčioje.
• V. Benokraitis su šeima
persikėlė į naują namą ir
dabar pasiekiamas — 17308
Tarrymore, Cleveland 19,
Ohio. IV 1-5175.
• Regina ir Bronius
Snarskiai persikėlė į naują
vietą ir dabar pasiekiami:
20111 McCracken Rd., Bedford, Ohio. Tel. MO 2-1815.

• P. Baltrukonienė, O. Michelich, Julija Rastenienė ir
H. Schneider aplankė Dirvą,
apžiūrėjo naujus įrengimus
ir pasidalino įspūdžiais.
• A. A. Mikoliūnai, J. Lo
zoraičiai ir J. Baranauskas,
savaitę
laiko
vasarojo
Christiana Loge — p. Linkų
vasarvietėje. Taip pat ap
lankė ir Tabor Farm.
• šį ketvirtadienį Cleve
land Arena rengiamose im
tynėse pagrindiniais daly
viais bus Diek Beyer ir
Fritz von Erich.
Taip pat dalyvaus 5 kitos
poros.
Parduodamas 2-jų šeimų
namas
Po 5 ir 4 kamb., 4 garažai.
Gaunama nuomos už butą
80 dol. Tarp St. Clair ir Su
perior Avė., 124 gatvėje.
Kaina $13,500.
Teirautis: tel. MU 1-0192.
<63)

ATKREIPKITE DĖMESĮ
Į ŠIUOS NAMUS
Vienos šeimos
1) Richmond Hts., ant
Monticello Blvd., 5 metų se
numo namas, prijungtas ga
ražas, didelis sklypas, poil
sio kambarys, gaso šildy
mas. Galima pirkti su mažu
įmokėjimu.
2) Prie Euclide Avė. ir
Noble Rd. gražus namas vie
nai šeimai. Vienas miega
masis ir vonia 1-me aukšte,
2 miegamieji ir kita vonia
2-ram aukšte. Gaso krosnis.
Patraukianti, medžiais ap
augusi aplinkuma. Kaina
$16,900.
2-jų šeimų
Netoli Euclid Avė., East
Cleveland, po 5 kambarius
kiekviename bute, gaso šil
dymas, garažai. Kaina $14,900.
Turime ir daugiau namų
ir kituose rajonuose.
ŠIRVAITIS
W. M. Byrne — Real Estate
Kun. V. Sugintas praėjusį sekmadienį lietuviams skautams ant Pymatuning ežero kranto atlaikė
1535 Haydėn Avė.
pamaldas ir pasakė jiems skirtą pamokslą.
Dirvos nuotrauka
Namuose — KE 1-4080
Įstaigoje — MU 1-6100
(63)
LIETUVIAI KURIASI
Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems
PRIE PYMATUNING
mūsų draugams ir rėmėjams
EŽERO
Baltic Delicatessen
krautuvė
Pymatuning ežeras yra-už 60
mylių nuo Clevelando. Ten, ar
LOUISVILLE TITLE
(6908 Superior Avė.)
čiau ir toliau nuo ežero, yra
išpildo įvairius užsakymus nemaža parduotų ir dar parduo
INSURANCE CO.
parengimams, piknikų, ves damų sklypų vasarviečių staty
tuvių ir kt. Pas mus galite bai. Ir lietuviai tuo jau susido
The Louisville Title Bldg., 118 St. Clair Avė.,
užsisakyti: įvairių kumpių, mėjo ir jie pamažu statosi Cau• N. E. Phone: MA l-2o75
paršiukų, žąsų, ančių, viš seway, Ohio.
Listen
to
Rudolph Ringwall and his "Memorable
čiukų, tortų, įvairių gėrimų,
Statyba čia nevaržoma jokiais
kaip alaus, vyno, šampano, administracijos patvarkymais,
Music” WJW Radio, Monday thru Friday,
vaisvandenių. Be to mes lei išskyrus sanitarijos reikalavi
7:o5 - 7:3o P. M.
džiama naudotis ir mūsų di mus. Todėl čia, žiūrint į pa
džiaisiais šaldytuvais ir to statytus vasarnamius, matosi la
dėl rengėjai turės patogu bai didelis įvairumas. įvairuoja
mus, maistą pasidėdami ir dydžiu ir konstrukcija. Ir jie
EAST CLEVELAND-EUCLID & SUPERIOR AVĖ.
statomi daugiausia saviems rei
atšaldydami.
kalams:
vasaroti
ar
pastoviai
SAVINGS
OPEN EVERY SATURDAY
Mūsų krautuvėj jūs gau
site įvairių kaimiškų sūrių: gyventi. Nemaža yra ir pensi
EARN
UNTIL NOON
Clevelando grietininių. Ma ninkų, o taip pat ir kasdien va
žinėjančių į darbą Clevelandan.
mytės ir be to mes esame
Nors dar nemažai čia reikia
vieninteliai atstovai Cleve tvarkymo, bet tarp sklypų išves
lande lietuvių mėgiamą Mi tos gatvės jau pažvyruotos. Skly
chigan Farm (Andrulio sū pai apaugę lapuočiais medžiais.
rių) o
Jų kainos svyruoja nuo $300 iki

SUPERIOR
SAVINGS

ATSIDARĖ NAUJA
Suinteresuotiems kepyklos
KEPYKLA
bizniu
Parduodu savo 'nuosavy Kepa skanią lietuvišką
bės dalį ”Baltic Bakery”.
ir kitokią duoną
Kreiptis: V. Strimaitį —
Mūsų kepyklos gaminiai gau
ON 1-1250 arba UL 1-7117.
nami Baltic Delicatessen, P.Da(65) brilos "Laima" krautuvėje ir

• Sandaros banketas, ku
ris įvyks rugsėjo 5 d. Lake
Besidomintiems prekyba
Shore Country Club patal
Turiu išimtinę teisę at
pose, meninę programą iš
pildys Juzė Krištolaitytė- stovauti vokiečių batų SalaDaugėlienė. Bankete daly mander jmonę Detroite.
Besidomintieji ir norį pri
vaus ir kalbą pasakys Lie
tuvos Konsulas Chicagoje sidėti kapitalu prie šios rū
Dr. Petras Daužvardis. Bi šies prekybos ligi rugpiūčio
lietus į banketą jau dabar 22 d. rašykite lietuvių kal
galima gauti pas inž. Anta ba:
Salamander
ną Gargasą: LI 1-3839 ir
3325 Lorain Avė.
pas visus Sandaros kuopos
Cleveland 13, Ohio
valdybos narius.

kitur.
Vienas iš kepyklos savininkų
yra Ričardas Reinikeris, kilęs
iš Vilkaviškio, kur jo tėvas dau
gelį metų turėjo mėsinę. Tat
norintieji naujoje kepykloje lie
tuviškai susikalbėti šaukite R.
Reinikerį.
Mes kviečiame visus lietuvius
išbandyti mūsų duoną ir mes
tikime, kad būsite patenktinti.

SOWINSKY BAKERY
8120 Sowinski Avė.
EX 1-5610

Naktinė nuotrauka prie laužo, kada būrelis vyresniųjų stebi jaunųjų pasirodymus. Iš kairės: inž.
V. Civinskas, inž. R. Veitas, N. Gaidžiūnienė ir inž. B. Veitas.
Dirvos nuotrauką

$800 sklypui 60 x 160 pėdų. Pro
tuos sklypus praeina meksfaltuotas kelias - Lake Rd., einąs
iš 322 kelio į tolimesnes vie
toves šiaurės link.
Čia vasarnamiams statytis didžiausį akstiną duoda Pymatu
ning ežeras, 40 mylių ilgio Ir
2 mylių pločio. Ežere susiker
ta ir Ohio bei Pa. valstybių sie
nos. Per ežerą eina ir 2 mylių
ilgio tiltas - pylimas. Ir tiltas
vadinasi Causeway vardu.
Nuo šios Causeway vietovės,
už 2 mylių, yra patrauklus Andoves miestelis, turįs viską,kas
čia gyvenantiems reikalinga: yra
gydytojas latvis, dvi vaistinės,
paštas, mokykla, katalikų baž
nyčia, kinas, krautuvės ir kt.
Tik nėra policijos. Sako, kad
čia jos ir nereikia.
Pastatytų vasarnamių tarps
gražumu išsiskiria V. Nagevičienės ir G. Natkevičienės vila
"Rūta" (Lakevievv Dr., Causeway, Ohio). Čia jau nemaža lie
tuvių vasarojo ir dabar vasaro
ja. Kambariai išnuomuojami ir
su pilnu išlaikymu.
Be V. Nagevičienės ir G. Nat
kevičienės Čia vasarnamius yra
pasistačiusios dar dvi lietuvių
šeimos. Žino ti?, kelios šeimos
yra nusipirkusios sklypus. Tai
gi ir čia greit lietuvių skaičius
padidės. Ir padidėti gali, nes
vietos gražios ežero pašonėje.
Steponas Nasvytis

VAISIŲ, DARŽOVIŲ,
VYNŲ IR KITŲ
GĖRIMŲ PREKYBA
Šviežios daržovės ir
vaisiai, geriausi agurkai
raugimui, įvairūs gėri
mai lietuviškoje krautu
vėje.
Vestuves ar kitus po
būvius rengiant, gėrimai
parduodami su nuolaida.
Ypatingai pigus alus.
Užeikit įsitikinti.
SUPERIOR SELF
SERVICE
Savininkas F. Klimaitis
7031 Superior Avė.
EX 1-8247
Nemokamas pristatymas

ACCOUNTS

HOME AND
REMODELING LOANS

INSUREDTO
*10,000

CORNER 68TH — S U PER IOR AVENUE

Clevelandiečiai DABAR gali pamėgti
• Vasaros VĖDINIMĄ

• žiemos ŠILDYMĄ

MONCRIEF

vi’sum^u

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

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

936 East 185 St.
KE 1-7770

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

7007 Superior Avė.

Greta Ezella Theatre

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

SPECIAL BUDGET CHECKING ACCOUNTS
REGULAR CHECKING ACCOUNTS, TOO

•

ŪSE THE ONE BfST FOR YOU!

Che Cleveland Crust Company
65 CONVENIENT BANKING OFFICES
»EMCER FEDERAl DEFOSlT INSURANCE COR^ORaTIDN

8

1959 m. rugpiūčio 13 d.

DIRVA

DIRVA -Kas ir kur?

Į PAVERGTĄ LIETUVĄ...

• Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos centro valdy*
bos posėdyje pirm. inž. E.
Bartkus išsamiai painfor
mavo apie ALTo vykd. ko
miteto kelionę į Washingtoną. Posėdyje dalyvavęs
Liet. Nepriklaus o m y b ė s
Talkos pirm. V. Rastenis
kalbėjo apie Talkos darbus.
Aptarta eilė aktualijų, jų
tarpe krepšininkų sutiki
mas ir N. Chruščiovo lanky
masis JAV-se.
Posėdyje, įvyk u s i a m e
pirm. inž. E. Bartkaus bute,
be šeimininko, dalyvavo
ALT S-gos centro valdybos
nariai inž. J. Jurkūnas, Dr.
J. Paplėnas, T. Blinstrubas
ir Dr. A. Rudokas. Be to,
posėdyje dalyvavo abudu
ALT S-gos tarybos prezi
diumo nariai J. Bačiūnas ir
Dr. S. Biežis, Lietuvos Nep r i kl a u s omybės Talkos
pirm. V. Rastenis ir ALT
S-gos Chicago skyr. pirm.

P. Vėbra.
• ALT centro raštinė pra
nešė, kad Vykdomasis Ko
mitetas posėdžiavęs rugpiū
čio 7 d. ir svarstė, kaip lie
tuviams reikia reaguoti į
C h r u š čiovo pakvie t i m ą
Amerikon. Esą, Komitetas
paruoš veikimo planą. Taip
pat paruoš Prezidentui Eisenhoweriui memorandumą
dėl sumanymo į JAV pa
kviesti tariamus sovietinių
respublikų prezidentus.
• Maskva išsikvietė į Lietu
vą antrąją komunistinių or
ganizacijų narių ekskursiją,
kurion įeina: Jonas Juška
(Richmond Hill), Dr. J.
Kaškiaučius (Newark), Ire
na Babanskaitė (Richmond
Hill), J. Vaznys (Richmond
Hill), M. Vitkus (Kearny),
A. P. Goris (Woodhaven),
P. Gasparaitienė (Grand
Rapids), A. Jakus (Chica
go), M. Klimas (Fairlawn),
J. Lazauskas (Ozone Park),
J. Baker (Cal.), J. Mažeika
(Pittsburgh), J. Urmonas
(Chicago), O. Šimkus (Miami), J. Nainys (San Francisco), B. Masilionis (Washington), K. Krasnickas
(Waterbury) ir E. Sausser
(Ashland).
• Liet. Tautinio Akademi
nio Sambūrio ir LST Korp.
Neo-Lithuania New Yorke
bendra gegužinė bus rug
piūčio 16 d., sekmadienį,
Idlewild Park Inn (Max) so
de, už aerodromo, prie 248
Street, Rockaway Blvd., pakeliuj į Far Rockavvey. Pra
džia 12 vai.

• Dirvos bendradarbis E.
šulaitis atostogauja Beverly Shore ir iš ten atsiuntė
geriausius linkėjimus.

• R. Arlauskas, buvęs P.
Australijos šachmatų čem
pionas, vėl pradėjo aktyviai
žaisti šachmatus ir paskuti
niame Adelaidės miesto tur
nyre laimėjo trečiąją vietą,
surinkęs 6 taškus, kai lai
mėtoju tapo latvis L. Endzelis su 7 tšk. ir antrą vie
tą gavo P. Kalinovsky 6b2
tšk. šiame turnyre Arlaus
kas su laimėtoju Endzelins
sužaidė lygiąsias.

(Atkelta iš 1 psl.)
mačiau ir jiems tiesiog paro
dysiu juoda ant balto, kad Lie
tuvoje visaip taip nėra, kaip jie
kad sako".
‘
Viešai ir slaptai išsispaviedoję,
pasišlakstę Trakų ežero van
deniu, plikes pabarstę pelenais,
kišenius prikimšę įtartinos kil
mės kaulais, Amerikos lietuvių
"pasiuntiniai" buvo paleisti vykti
pas gimines, pažįstamus.
Gal ir nevisi dar buvo pasiekę
pramatytas vietas, kai rugpiūčio
šeštos dienos vakare Vilniaus
aerodroman nutūpė lėktuvas, at
skraidinęs antrąją Amerikos lie
tuvių "pasiuntinių" grupę. Ją pa
sitiko okupanto pastumdėliai, mi
licija, agitpropo vadovai. "De
legatams" lipant iš lėktuvo, į
juos prašneko "Kultūrinių ryšių
su užsieniu draugijos" pirminin
kas Rotomskis.
"Tautiečiai, mes jau antrą kar
tą renkamės šioje vietoje sutikti
brangius svečius iŠ tolimos Ame
rikos... Prieš dvejetą savaičių
mes čia sveikinome gražų būrį
mūsų pažįstamų, kurie šiuo metu
yra išsiskirstę po tolimus Lietu
vos kampelius, lankydami gi
mines. Jūs taip pat čia susitik
sit savo artimuosius, gimines,
pažįstamus. Visi jie svetingai
atvers jums savo duris ir prims,
kaip brangiausius svečius...
Sveiki,atvykę į tėvų žemę".
Su antrosios "pasiuntinių gru
pės atvykimu i okupuotą Lie
tuvą šiek tiek susimaišė ir agit
propo žodynas. Jei pirmoji gru
pė buvo vadinama "Amerikos lie
tuvių delegacija, pasiuntiniais,
atstovais", tai
antroji (18-os
galvų grupė) imta vadinti labai
kukliu vardu - Amerikos turistai.
Štai, ką aerodrome pasakė an
trosios lietuvių raudongurklių
grupės vadovas Jonas Juška:
"Aš,gyvendamas Amerikoj per
52 metu, troškau ir troškau tėvynę Lietuvą mūsų aplankyti. Ir
šiandien mano troškimas jau pil
dos. Taigi, vardu šitos mūsų ke
liaujančių grupelės aš sveikinu
ir širdingai dėkoju valstybei, kur
jums visiems draugai... suteikė
mums proga atlankyti mūsų gim
tinę Lietuvą ir jos gyvenančius
brolius, seseris, gimines ir jus
visus, draugai ir draugės. Ir
susipažinti su jūsų darbais, su
jūsų kultūra ir iš jos pasimo
kinti ir parvažiavus perstatyti
mūsų draugams tą viską".
Jonas Juška dėkojo "valstybei"
kad leido atvykti į okupuotą Lie
tuvą pasimatyti su giminėmis,
pažįstamais. Tai tik parodo, kad,
vykstant į Lietuvą, reikia būti
gerokai raudonu ir persijotam
per visokius sovietinius sietus.
Prie mikrofono buvo prileista
ir Julija Urmonienė iš Chicagos.
Graudžiu balsu pravirko mote
riškė ir vos išstenėjo "Aš jums
galiu atsiųsti tik linkėjimus".
Susirinkusiems buvo persta
tytas ir kitas "pažangus veikė
jas", už abortų darymą baustas
ir Amerikos kalėjime sėdėjęs,
gydytojas Jonas Kaškevičius Kaškaitis. Per radiją jis prabilo:
"Man tai ypatingai bus sunku
kalbėti dėl to, kad mat aš at
važiavau aplankyti jus, bet at
važiavau, kad apsistočiau ir ap-

sigyvenčiau savo tėviškėj, kurią
prisiėjo apleisti prieš 54 metus.
Ilgas laikas. Kelias buvo sunkus.
Ir dabar koks susijaudinimas su
sidarė. Tai tik galite įsivaizduot
šilimos kiekį ir jausmą, kad aš
tiesos negaliu išlieti..." (Nevisas
nuodėmes Kaškevičiui- Kaškaičiui buvo leista išlieti. Radijo
pranešėjas jo "susijaudinimą"
pertraukė ir liepė kalbėti Jonui
Benikeraičiui iš San Francisco.
Didelė našta buvo užkrauta ant
Benikeraičio pečių, bet jis vis
tiek prakalbėjo:
"Prieš 55 metus, kaip gyvenu
užsienyje. Taip mano mintis ir
širdis yra prisirišusi prie Lie
tuvos, ir mes esame užsienyje,
gyvendami darbininkiškame ju
dėjime, kiek galėdami tiesiogi
niai ir netiesioginiai esame dir
bę dėl visos Lietuvos ir darbi
ninkų labui... Aš noriu jus visus,
broliai ir seserys, pasveikinti
nuo Kalifornijos lietuvių.Ačiū".
Taip Vilniaus aerodrome ir
užsibaigė Amerikos raudongurk
lių sutikimo komedija.
Spiaudėsi agitpropo vadovybė,
keikė Lauryną Kapočių. Girdi, atsiuntė pasiuntinius! O tie tik
verkia, ašaras šluosto, rankas
bučiuoti siekia. Vienas, uždegto
cigaro galą burnon įsikišęs, net
šaukti ėmė - "atneškit aiskrimo"... Kam tokius siųsti, pi
nigus mėtyti? Grįžę nemokės papasakoti.ką matė ir girdėjo.
Smarkiai buvo išbartas ir ra
dijo reporteris Valius. Drg. Ro
tomskis, pirštu badydamas Va
liaus kakton, aiškino:
- Kam tu kiekvienam durakui
kiši mikrofoną panosėn. Matai,
kad jie nieko negali pasakyti.
Duok mikrofoną tam, kuris gali
kalbėti. Jei pamatai, kad negali
žodžio ištarti, tu už juos kalbėk,
keik dipukus, buržujus. Pats ma
tai, kiek Čia kvailių atvažiavo.
Tokia Aldona Yakus mane patį
pasveikino su "Tegul bus pa
garbintas..." Ar galima tokiems
duoti kalbėti ir dar per radiją.
Drg. Valius kaukštelėjo kul
nais ir drg. Rotomskiui paaiški
no:
- Palaukit! Mes juos prigriebsim. radijo studijon atsigabenę.
Duosim parašytas kalbas, išmokysim skaityti. Pamatysit. jie kalbės neblogiau už mus.
Mėnuo ilgas laikas. Meškas ga
lima išmokyti šokti, o Čia juk
žmonės ir dar iŠ Amerikos...
Mes juos išmokysim gražiai ir
dailiai kalbėti apie mūsų lai
mėjimus, pasiektus stebuklus. Jie
ir mirdami pasakos tik tą, ką
liepėm pasakoti. Jei kuris bandys
netikėti jų pasakojimu viską bus
galima
matyti filme. Viskas
yra filmuojama ir vėliau bus
rodoma Amerikoje.
Drg. Rotomskis, spausdamas

Pymatuning ežere plaukioja šimtai įvairiausių laivelių ir laivų. Čia amerikietis, skautų bičiulis,
su savo originaliu laivu dažnai atplaukia lietuvius skautus nemokamai pavežioti po ežero vandenis.
Dirvos nuotrauka.

Los Angeles lietuviai

Be namų ■ negerai, o su jais ■ pragarai
Jau kelinti metai, kai Los
Angeles lietuviai rūpinasi
nusipirkti ar pasistatydinti
sau atskirus Tautinius Na
mus. Bet tam bendram no
rui vis stigdavo iniciatyvos
ir organizacijos. Reikalas
pagerėjo, kai prieš trejetą
metų tokios iniciatyvos
ėmėsi ALTS Los Angeles
skyrius, įsteigdamas Tauti
nių Namų Fondą ir sudary
damas komisiją darbams or
ganizuoti. Kantriai padirbė
jus, pasiekta gražių apčiuo
piamų vaisių ir sudarytos
visos aplinkybės netolimoje
ateityje namus įsigyti.
*
Bet nuo šių metų pradžios
tam sumanymui atsirado
konkurentas — Lietuvių
B e n d ruomenės Apylinkės
valdyba. Namus įsigyti ėmė
rūpintis ir Apylinkės valdy
ba, ypač kai pavasarį paaiš
kėjo, kad vietinės lietuvių
katalikų parapijos bažnyčia,
salė ir kiti įsigyti pastatai
išsprūdo iš lietuvių rankų.
Anksčiau parapijiečiai ne
buvo suinteresuoti jokiais
atskirais tautiniais namais,
Valiui ranką,pasakė:
- Jei taip suplanuota, tai ge
rai! Darykit viską, kad tik ma
žiausiai juoktųs Amerikon pabė
gę dipukai.
J. Visminas

• Antanas Paulaitis, šveicarų-Lietuvių Pagalbos D-jos
pirmininkas, lankėsi Vokie
tijos Krašto valdyboje jau
nimo kursų metu, kur buvo
aptarti Vokietijoje esančių
lietuvių šalpos reikalai. Ta
proga atvežė ir šiek tiek rū
bų, avalynės ir kt.

♦

Neseniai keliuose laikraš
čiuose buvo paskelbtas Los
Angeles LB Apylinkės pir
mininko J. Ąžuolaičio ir se
kretorės D. Karaliūtės pasi
rašytas laiškas, kuriame iš
didžiai pasisakoma, kad dėl
apylinkės susirinkimo val
dybai pavestų darbų, "Ben
druomenė, kaip laisva ir ne
priklausoma organizac i j a,
neprivalo prašyti leidimo ar
bet kokio atsiklausimo iš ki
tų, ypač politinių srovių’’.
Ir dar pridėta: "Bendruo
menė, kaip bendrinė visų
lietuvių organizacija, yra
giliai įsitikusi, kad jos ap
imtyje vykdomas darbas
yra tikrai pozityvus" ir kad
ji, pravesdama visuomenės
atsiklausimą dėl naujų na
mų statybos "pasielgė labai
laiku ir tikslingai”.
Los Angeles yra toks di
delis miestas, vietos visiems
tiek daug ir lietuvių skai
čius kasmet taip didėja, kad
iš tikrųjų, jei kas tik nori,
čia galima pirkti ar statyti
ne tik vienus, bet kelius
"bendrinius namus". Nie
kas niekam to nedraudžia.
Kitas klausimas, ar Įsigijus
tokie namai seksis gerai iš
laikyti savo rankose ir ar
jie sugebės suburti lietu
vius, kurie dėtųsi prie jų
tolimesnio naudingo išlaiky
mo.

*

DR. MYKOLUI VAITĖNUI,
mylimai motinai Lietuvoje mirus, gilią užuojautą
reiškia

Dr. Petras Stungys ir šeima

sakė, kad jiems pilnai už
tenka parapijos salės, į Tau
tinių Namų Fondą dėjosi la
bai nenoriai, net prieš jį agi
tavo. Dabar laikai pasikei
tė, — jie jau karštai remia
atskirų tautinių namų įsigi
jimo reikalą. Bet tik ne tų
namų, kurių įsigijimui pa
stangos ir lėšos jau įpusė
tos, o atskirų namų — Ben
druomenės apylinkės vardu.
Kaip lietuviuose įprasta,
tuo tikslu dabar ir prasidė
jo ”kova”...

Kun. Ansas Trakis (kairėj), lankęs lietuvius evangelikus, viešėjo
Clevelande ir, lydimas p. Ezerto, susipažino su Dirvos reikalais ir
pasitarė, kokių priemonių reikia imtis, kad pajėgtume kovoti su
nutautėjimo pavojum ir lietuvių garbės apsaugojimu.
Dirvos nuotrauka

Lietuvių Bendruo menė
yra gera organizacija, nors,
deja, šio miesto lietuvių tar
pe dar gana mažai populia
ri. Lietuvių yra tūkstančiai,
o į Bendruomenės susirinki
mus teatvyksta tik po 20-50
asmenų geriausių atveju.
Dažnai būdavo sunku net
"valdomuosius organus" su
daryti. O į konkretų darbą
jungiasi dar mažiau.
Todėl atrodo, kad apylin
kės valdybai dar nėra atėjęs
laikas būti labai išdidžia,
skelbtis esant jau "bendri
ne" ir jaustis, kad su nieku
nereikia dėl savo sumany
mų tartis ar "kitų atsiklaus
ti". Tokios bendruomenės

organizacijos, kaip LB sta
tutų idealai siekia, čia dar
nėra ir tikriausia greit ne
bus. Ypač kai į bendruome
nę bus žiūrima, kad ją turi
kontroliuoti politinės srovės
ir kad pati bendruomenė —
tai dar viena nauja politinė
organizacija, susidedanti iš
tradicinių politinių organi
zacijų, bet nukreipta prieš
kai kurias politines organi
zacijas, priklausomai nuo
to, kokia politinė grupė ku
riais metais apylinkės val
dybai vadovaus.
Čia daugelio manoma, kad
tokia "bendruomenės struk
tūra" vargiai gali būti pa
tikima garantija, kad ji įsi
gytus namus pajėgs sklan
džiai administruoti ir juos
pastoviai išlaikyti.
*
Bet koks darbas, kaip ir
namų įsigijimas, geriausiai
atliekamas, kai nuoširdžiai
dirbama pasistatytam tiks
lui, o ne tuoj šokstama
prieš ką kitą. ALTS skyrius
ir Tautinių Namų Fondo
valdyba prieš kelis metus
ėmėsi to darbo ne tam, kad
"pastatyti ant savo” ar ki
tiems trukdyti, bet tik dėl
to, kad niekas kitas tautinių
namų įsigijimu rimtai nesi
rūpino, gražias kalbas pa
likdami tik kalbomis. Los
Angeles Tautinių Namų sa
vininkais bus tie, kurie dė
sis įnašais jiems pastaty
dinti ar nupirkti. Tai reiš
kia, kad jie neturi tikslo ir
negali būti tik kokios "vie
nos partijos” namais.
Beje, nežiūrint išdidaus
ir, kaip čia girdėti nuomo
nių, neapgalvoto Apylinkės
valdybos minėto laiško
spaudoje, Apylinkės valdy
ba vis dėlto dabar persigal
vojo ir artimiausioje ateity
je jau nori tartis (taigi, ir
atlikti tarpusavinį "atsi
klausimą”) su Tautinių Na
mų Fondo valdyba.
Draugiškai tartis niekad
ne gėda ir visada naudinga.
Tik kam tada buvo reikalin
gi anie pareiškimai laiške
spaudai: — ką jūs ten,
mums nėra reikalo prašyti
jūsų leidimo, nei jūsų atsi
klausimo, nes mes — ben
drinė organizacija . . .
Jeigu tokie išdidūs ir
narsūs, tai nelaukit — im
kit ir pastatykit "bendri
nius namus" Los Angeles
lietuviams. Vietos užtenka.
O Tautinių Namų Fondo
valdyba be jūsų pradėjo sa
vo darbus ir, jei kitaip ne
bus galima, be jūsų juos ir
įvykdys.
L. A. Augūras

