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TIK PO 14 METŲ TRAUKINIAI
VĖL EINA IKI ALYTAUS
Didžiuojasi sputnikais, neturi sunkvežimių...
Praslinkus keturiol i k a i
.metų po karo, pagaliau ta
po atnaujintas ir atidalytas
1944 metais, karo metu, ap
ardytasis geležinkelio ruo
žas nuo šeštokų į Alytų. Ta
proga Alytuj buvo didelės
iškilmės ir didžiavimasis,
kad to 45 kilometrų ruožo
atstatymas būtų buvęs ne
įmanomas be ”broliškos ta
rybinių tautų pagalbos”,
kad tuo atstatymu be galo
sielojosi pats sąjunginis su
sisiekimo ministras Bieščiovas, kuris atsiuntęs dar
bams reikalingų mašinų ir
net darbininkų iš Rusijos ir
Gudijos.
Iškilmėse buvo mandagiai
nutylėta, kad savo laiku lie
tuviai ir be "broliškos pa
galbos” tą geležinkelį nusi
tiesė. Dabar, kai yra tokia
pagalba, tai galėtų tą ruožą
dar kita tiek pratęsti, iki
Varėnos: tada Alytus turė
tų tiesų susisiekimą trauki
niais ir su Vilnium. Bet
Bieščiovas apie tai, rodos,
negalvoja, o alytiškių pagei
davimai tokiais reikalais
nieko nereiškia.
SPARTUOLIŠKAS VASA
ROJIMAS PALANGOJ
Palangoj apsigyvenęs A.
Gricius (buvęs feljetonistas
ir žurnalistas, dabar "tary
binis dramaturgas”) rašo,
kad pernai Palanga perlei
dusi 90,000 vasarotojų, o
šįmet jų būsią net apie 100,000. (Anksčiau 10,000 bū
davo labai geras skaičius.
Bet tada daugumas atvyk
davo mėnesiui ar net ilges
niam laikui. Dabar, matyt,
suspėja pavasaroti spartuoliškai, per keletą dienų).
Anot A. Griciaus: ”Yra
svečių iš įvairių mūsų pla
čiosios Tėvynės vietų ... Jie
jaučiasi Palangoje kaip na
miškiai ... Ateina į Vykdo
mąjį Komitetą . . . pareikšti
pretenzijų: Trūksta dengto

vasaros teatro ... šiemet
popietėmis nebegirdi pučia
mųjų orkestro koncertu
parke ... Trūksta dušų nu
siprausti ... Pasigenda gar
džios Palangos plikytos duo
nos, kuri pernai buvo kepa
ma, o šįmet kažkodėl jos
nebėra ... Stebisi, kad Pa
langoje nėra apelsinų ir uo
gų .. . Vietinės uogos dvigu
bai brangesnės, kaip Vil
niuj ... Vis dar dulka kai
kurios gatvės, paruoštos ir
nespėtos išasfaltuoti...”
Nesutilpdami pastogėse,
vasarotojai šįmet ėmę sta
tytis palapines. Jų pridygę
"žuvėdros” vilos sklype, o
prie stadiono augąs ištisas
palapinių miestelis.
B a s a n a v ičiaus gatvėj
pradedamas statyti naujas
viešbutis, o ties Vytauto
gatve jau pradėjo veikti
naujas 400 vietų kino teat
ras.

DIDŽIUOJASI SPUTNI
KAIS, NETURI
SUNKVEŽIMIŲ
Spekuliacija visada vyks
ta tais reikmenimis, kurių
stinga rinkoje. Kaip Sovietijoj stinga sunkvežimių,
rodo istorija, įstūmusi į ka
lėjimą keletą ir lietuvių.
Teisiamųjų suole šią va
sarą .Klaipėdoje sėdėjo 10
asmenų. Penki lietuviai —
žvejų kolchozų pirmininkai
ir sąskaitininkai, du rusai
iš Klaipėdos uosto įmonių,
trys ukrainiečiai iš Černigo
vo. Ukrainiečiai iš savo
įstaigos buvo gavę koman
diruotę pirkti sunkvežimių
įstaigai (statybos valdy
bai). Keista, kad siuntėjai
juos siuntė ne į sunkvežimių
fabriką (turbūt žinojo, kad
tenai negaus), o į Lietuvą.
Atvykę Klaipėdon, pirk
liai, per tarpininkus iš uos
to, susiuostė su žvejų kol
chozų pirmininkais ir su
gundė parduoti sunkveži-

mius. Dokumentus sudari
nėjo taip, kad užmokėta at
rodė vis po kelis tūkstančius
rublių daugiau, negu iš tik
rųjų. Tą skirtumą pirkėjai
ir pardavėjai dalinosi. Bet
įkliuvo. Didžiausias baus
mes — nuo 2 iki 4 metų —
gavo kolchozų pirmininkai.
Tačiau šiuo atveju bausmės
atrodo, palyginti, švelnios.
Anksčiau už daug menkes
nius dalykus pildavo po 7
ir po 10 metų.

KLAIPĖDA BUS NAFTOS
EKSPORTO UOSTAS
Nuo Kaspijos pajūrio į
Klaipėdą tiesia vamzdžius
naftai perduoti į rezervua
rus ir paskui į tanklaivius.
Per Klaipėdą sovietinė val
džia yra suplanavusi vykdy
ti naftos eksportą į šiaurės
Europos kraštus. Klaipėdo
je jau pastatyta nauja
krantinė, prie kurios galė
sią priplaukti laivai iki 10,000 tonų talpos.
KLAIPĖDOJ TIK VIE
NUOLIKA VALGYKLŲ
Klaipėdoj yra tik vienuo
lika restoranų, valgyklų bei
kavinių. Miesto komitete ta
čiau aimanuoja ne dėl tokio
mažo maitinimo įmonių
skaičiaus, o dėl vedėjų sto
kos ir tam mažam skaičiui.
Iš vienuolikos tų įmonių ve
dėjų esąs tik vienas tai spe
cialybei ruošęsis.
Pagal šių metų surašymo
duomenis, Klaipėdoj yra
89,000 gyventojų.

NUSILIPDĖ TITULĄ
S k u Iptorius Napoleonas
Petrulis, profesorius Vals
tybiniame Dailės Institute
Vilniuje, susilaukęs 50-j-o
gimtadienio, gavo respubli
kos nusipelniusio meno vei
kėjo titulą. N. Petrulis yra
baigęs Kauno meno mokyk
lą. Jo skulptūros mokytojas
buvo J. Zikaras, šiuo metu
didžiaisiais jo meniniais
nuopelnais yra laikomi eilės
lietuvių ir rusų bolševikų
biustai.
LNA

PLANUOJAMA NAUJA
KONFERENCIJA
Vakarų Vokietijos kancleris
Adenaueris per pasitarimus su
prez. Eisenhoweriu pasiūlė, kaip
gerai informuoti Šaltiniai prane
ša, dar vieną užsienio reikalų
ministerių konferenciją Ženevo
je; ta konferencija turėtų įvykti
lapkričio mėnesį - po Eisenhowerio ir Chruščiovo susitikimų,
bet anksčiau, negu įvyks viršū
nių konferencija, kurios idėja
kancl. Adenaueris ir dabar nėra
susižavėjęs.
Tolimesniuose Adenauerio Eisenhowerio pasitarimuose bu
vo paliesti nusiginklavimo, Ber
lyno, Vokietijos suvienijimo, Eu
ropos integracijos ir tolimesnio
bendradarbiavimo Atlanto pakto
rėmuose klausimai. Pasitarimų
komunikate pabrėžiami JAV ir
sąjungininkų įsipareigojimai gin
ti Berlyno ir jo gyventojų laisvę.
Prez. Eisenhowerio priėmimai
Bonnoje ir Londone buvo įspū
dingesni, negu bet kada anksčiau,
sutinkant kitą kurį valstybės at
stovą. Bonnoje jį sveikino apie
300,000 žmonių, Londone - dau
giau, kaip milijonas. Londoniečių
entuziazmas pralenkęs prez.
Wilsono sutikimą po I Pas. karo
1918 m., kada anglai taip pat
Pianistas Andrius Kuprevičius, atliekąs dalį meninės programos buvo užmiršę savo tradicinį re
Lietuvių Gydytojų Sąjungos suvažiavimo metu rengiamam koncerte. zervuotumą.

Vyto Valaičio nuotrauka "Tinklas", atspausdinta "1960 Photography Annual", tarptautiniame fotografų
darbų rinkiny. Pastaboje apie nuotrauką rašoma: "Vytas Valaitis yra jaunas talentingas profesionalas
(fotografas), kuris padarė šį autoportretą, tebebūdamas studentu Ohio Universitete, išpildydamas
duotą temą 'Fotografas mato save*. Valaitis šiuo metu yra ’Akron Beacon Journal’ magazino sekcijos
redaktorius.

REKORDINIAI GAMYBOS SKAIČIAI IR
NEMAŽI ATEITIES RŪPESČIAI
Birželio mėnesį JAV ga
mybos lygis buvo rekordi
nis, liepos mėnesį dirban
čiųjų skaičius (67.5 mil.)
rekordinis, daugelio korpo
racijų pelnai antrajame šių
metų ketvirty rekordiniai,
vidutinis savaitinis darbi
ninko uždarbis rekordinis
— ekonominis gyvenimas
pilnai atsigavo po 1958 me
tų krizės ir pasuko į ekspancijos — augimo fazę.
Šie rekordai yra lydimi
trijų neigiamų faktorių,
ketvirtas gali prasidėti ar
timoje ateityje.
1. Plieno streikas, talki
namas vario darbininkų
streiko, jau pradedamas vis
plačiau pajusti. Kasdien
prarandama milijonai dole
rių darbininkų atlyginimų,
plieno kompanijų uždarbio,
ir federalinės valdžios mo
kesčių forma. Plieno trūku
mas dar ne problema, atsar
gų užtenka vartotojams, bet
rugsėjo mėnesį trūkumas
taps realesne problema, ir
kartu didesnis darbininkų
skaičius bus atleistas iš ge
ležinkelių, kasyklų ir kitų
artimai su plienu susijusių
šakų.
Pasirašius sutartį pagal
unijos norą, nauja infliaci
jos banga gali paliesti JAV
ekonominį gyvenimą. Lai
mėjus plieno bendrovėms,
— skaudus smūgis unijoms.
Kompromisas, kuris duotų
pakėlimą, atitinkantį darbi
ninko gamybinio pajėgumo
padidėjimą, būtų geriau
sias, nes būtų išvengta plie
no kainų pakėlimo.
2. Suvaržyti kreditai —
paskolos jaučiamos visur ir
visų: namų pirkėjų, korpo
racijos vadovybių, valstybių
ir federalinės valdžios ir, ži
noma, dolerių taupytojo
(jis gauna didesnius pro
centus už sutaupąs).
Kas kreditus suvaržo ir
ką tas suvaržymas reiškia?

JONAS KAZLAUSKAS
Kai ūkinis gyvenimas yra
ekspansijos stadijoje, cent
rinis bankas pradeda varžy
ti paskolas, kad infliacija
nepradėtų klestėti. Rinkoje
vyraujanti pinigų paklausa
yra didesnė, negu pasiūla
(suma pinigų, kurią centri
nis bankas leidžia į apyvar
tą).
Kai pinigų paklausa yra
didesnė, negu pasiūla, auto
matiškai skolinimo kaina —
procentai yra didesni, ir
kartu nevisi paskolas norį
gauti asmenys ar instituci
jos būna patenkinti; tai pri
verčia dalį pirkimo — inves
tavimo sulaikyti ar atidėti.

Aukšti procentai ir sunkes
nės paskolų sąlygos jau jau
čiamos namų pirkėjų tarpe.
3. Augantis importas vis
daugiau grasina vidaus rin
kai. Ekspertų apskaičiavi
mu 1959 m. importas sieks
15 bilijonų dolerių, — 2 bi
lijonais daugiau, kaip praei
tais metais.
Importuojama ne tik au
tomobiliai, foto aparatai,
plienas, bet įvairiausios pre
kės. Krautuvės ir fabrikai
yra pilni užsieninių gami
nių. šios prekės yra puikiai
pagamintos,, stilingos bei
patrauklios ir, svarbiausia,
daugumoje pigesnės, negu
vietinės.
(Nukelta į 6 psl.)

KELI LIETUVIŠKI VEIKĖJAI IR KAIKURIOS
JŲ MINTYS LIETUVOS LAISVINIMO DARBE
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Kada bus taika?
V. RASTENIS

VIEŠAS LAIŠKAS ALT SEKRETORIUI
Keliais atvejais ALTo sekre
torius yra nusiskundęs, kad Dir
va nespausdinanti jų atsišaukimų
ir kitų pagarsinimų. Tik visada
užmiršo priminti, kodėl Dirva
tai daro. Kadangi tos pačios nespausdinimo priežastys pasikar
toja ir šį kartą, norime ALTo
sekretoriatui tai viešai priminti.
ALTo atsišaukimas - reagavi
mas į Chruščiovo pakvietimą
Amerikon, Dirvos redakcijai bu
vo atsiųstas rugpiūčio 23 d. Tuo
tarpu Clevelande tą dieną gauti
Chicagos laikraščiai "Naujienos"
ir "Draugas", kurie turėjo rug
piūčio 22 d. atžymėjimus, jau
tuos atsišaukimus buvo atspaudę.
Atseit, tie laikraščiai tuos at
sišaukimus gavo žymiai anks
čiau.
Tuo pačiu laiku iš ALTo se
kretoriato atėjo ir didžiulė ma
trica, nesigailint ALTo pinigų,
kurioje buvo vaizdas iš mūsų
krepšininkų priėmimo New Yor
ke. Su ta matrica atėjo ir Chicagos
laikraščiai, kurie tą vaizdą jau
buvo atspaudę. Atseit, ir Šiuo
atveju ALTo sekretoriatas tais
laikraščiais žymiai anksčiau pa
sirūpino. Pagaliau, ALTo se
kretoriatas gal jau žino, kad mes
matricomis negalime pasinaudo
ti, nes mes laikraštį spausdina

me ofsetine spauda ir mums
reikia fotografijos arba geros
klišės nuospaudos. O jei ALTo
sekretoriatas to iki šiol nežinojo,
tai nors ateičiai prašome šį pri
minimą atsižymėti.
Jau keliais atvejais esam ALTo
sekretoriatui priminę, kad mes
nesam suinteresuoti visus ALTo
pranešimus spausdinti po to, kai
tie pranešimai jau būna atspaus
ti Chicagoje išeinančiuose lai
kraščiuose, kurių redaktoriai yra
ALTo vykdomojo komiteto nariai
ir skuba rūpintis tik savų lai
kraščių reikalais.
Jei ALTo sekretoriatas suin
teresuotas, kad jų atsišaukimai
būtų atspaudžiami ir Dirvoje,
mes reikalaujam, kad tokie at
sišaukimai, pagal iŠ anksto nu
rodytą datą, turi vienu laiku pa
sirodyti visuose laikraščiuose,
kaip šiame krašte įprasta ir da
ro rimtos organizacijos. Gi jei
ALTo sekretoriatas ir tolįautaip
elgsis su kitais lietuviškais lai
kraščiais, tai pilnai tikiu, kad
panašios reakcijos greit susi
lauks ne vien tik iš Dirvos re
dakcijos, ir tie atsišaukimai ne
bus spausdinami. ALTo sekre
toriatas turėtų pagaliau, nors
ir po daugelio metų suprasti,
kad šiuo atveju reikia tam tikro
objektyvumo ir bent kiek atskirti
ALTo reikalus nuo savų laikraš
čių reikalų. O jei už ALTo pi
mus "parduoda”, mus "vil nigus norima tik tiems laikraš
kams atiduoda” ir t.t. O čiams pasitarnauti, tai tuo atve
juk, sakom, nedarykim to ju nereikia reikšti jokių preten
kitiems, ko nenorim, kad ki zijų ir apie tai visuomenei aiš
ti mums darytų . .. Tai kaip kiai pasakyti. Bet kol ALTas su
gi galima sutikti su tuo, kad darytas iš visų srovių atstovų,
"teisinga ir pastovi taika verta lygybės principo neužmirš
ateis į Europą”, jei bolše ti, o ypač tokiems demokratams,
vizmas tepasitrauks tik iki kokiuo Dr. P. Grigaitis nori vi
Bigosovo stoties ir Berezi- suomenei prisistatyti.

ALT VK atsišaukimo galėjo vadinamoji Sovietų
penktajame punkte esame Sąjunga tose sienose, kurios
raginami įtaigoti JV prezi dabar vadinamos prieškari
dentą, kad jis pasakytų nėmis. Įsigalėjo ne taikos, o
Chruščiovui, jog ”teisinga karo židinys, nuolatinis ne
ir pastovi taika ateis į Eu rimo šaltinis. Ten buvo su
ropą tiktai tada, kai Rusi tarti pagrindai pastarajam
ja pasitrauks į savo natūra karui. Iš ten į pastarojo ka
lias prieškarines sienas ir ro liepsnas pirmaisiais jo
grąžins suverenines teises metais buvo pilama ir poli
Lietuvai bei kitoms Pabal tinė ir medžiaginė alyva.
tijo valstybėms — Latvijai Argi tas buvęs karo židinys,
nors ir sugrąžintas atgal į
ir Estijai”.
Dabar sunku beatrinkti, 1939 metų ribas, bet neuž
kas yra tokio teigimo pirmu gesintas, galėtų dabar tapti
tinis autorius. ALT VK jį taikos šaltiniu?
Suvereninių teisių reika
tik dar vieną, nebežinia kelintatūkstantinį, kartą pa lavimas tik Lietuvai sudaro
kartoja. Bet daug kartų pagrindo priekaištui, kad
kartojimas nepadaro teigi lietuviai nenuoširdūs, ego
mo teisingu, jeigu jis iš es istai, kad jie sau laisvės te
mės yra klaidingas. O šis reikalauja ir tik todėl nori nos upės ?
B. Gaidžiūnas,
Teisingai ir pastoviai tai
teigimas, kad taika Europoj kitus įtikinti, jog kai tik jie
Dirvos redaktorius
ateisianti, kai Rusija pasi bus laisvi nuo sovietinės kai Europoj bei pasauly rei
trauksianti į savo "natūra- valdžios, o jei su jais dar ir kia daugelio sąlygų. Viena
lias prieškarines” sienas, iš jų kaimynai latviai ir estai, iš jų — bolševikinio ir im
škotas rašo laikraščio re
pat pradžių buvo ir tebėra tai jau ir bus pasauly viskas perialistinio režimo Mask
nepagrįstas. Mums verčiau tvarkoj : bus ir teisingumas, voj išnykimas. Ar jis staiga daktoriui :
teišnyksta — supūva, su
"Nežiūrint jūsų laikraš
būtų susilaikyti nuo tolesnio ir pastovi taika ...
O kaip gi su kitais, kurie griūva, ar iš šalies kieno te čio įdomumo, jei ir toliau
jo kartojimo.
Visų pirma, kas tai yra ir toliau būtų palikti toj pa būnie sugriautas, ar jis, ko spausdinsite kvailus juokus
"natūralios priešk arinės čioj priespaudoj ir tam pa kių ekonominių ar psicholo apie škotų šykštumą, aš bū
Rusijos sienos”? Turbūt, čiam neteisybės bei skriau ginių įtakų veikiamas, tegu siu priverstas nebesiskolin
turima galvoje Sovietų Są dos viešpatavime ? Argi mes pasikeičia, iš esmės tas ti iš kaimyno jūsų laikrašjungos sienos, kokios jos nesijaudiname, kai kas nors pats, skirtumas tik dėl laiko QiQ’\
faktiškai buvo iki 1939 me kalba tik apie Berlyną, arba ir kantrybės. Teisinga ir pa
tų rugsėjo 17 dienos? Bet tik apie vadinamųjų "sate stovi taika ateis tik tada,
Politika yra menas išgau
tai nei natūralios, nei Rusi litinių” kraštų laisvę, bet kai tokio režimo, koks jis ti pinigus iš turtingų ir bal
jos sienos. Jos apėmė teri užmiršta paminėti Lietuvą? yra, neliks ne tik Lietuvoj, sus iš neturtingų, apsiimant
torijas, kuriose gyveno ne- Tada mes priekaištaujam, o ir pačioj Rusijoj, pačioj ginti vienus nuo kitų.
rusų tiek pat ar net dau kad tai tylos sąmokslas, kad Maskvoj.
giau, negu pačių rusų. "Na
tūralių” (gamtinių) sienų
Rusijai, turbūt, niekas ne
DĖL JŲ SĄMOKSLO KENČIA MILIJONAI ŽMONIŲ!
galėtų nei surasti. Bet etno
grafinės Rusijos sienos,
nors ir nelengvai, būtų įma
noma nustatyti. Visa eilė
kraštų ,neseniai paminėtų
JV Kongreso rezoliucijoje,
tebeesančių ir prieš pasta
rąjį karą buvusių Sovietų
Sąjungos ribose, nėra Rusi
ja. Raginant Rusiją pasi
traukti į savo sienas, pride
rėtu visiškai užmiršti ne tik
pastarąjį karą, bet ir visą
eilę ankstyvesnių karų, o
kalbėti nebent apie šešiolik
tojo amžiaus pradžios Rusi
jos sienas.
1918 metais ne vien Pa
baltijo kraštai stengėsi tap
ti nepriklausomi nuo Rusi
jos. Skelbėsi nepriklauso
momis ir Ukraina, ir Gudi
ja, ir Gruzija, Armėnija,
Azerbeidžanas, kazokų ir kt.
respublikos (Kubanė, Do
nas, Terekas, Krymas, Da-‘
gestanas) ir t.t. Jei ne didrusių generolų (Kolčako,
Denikino ir kt.) griežtas už
sispyrimas kovoti prieš bol
ševikus tik vardan "Viena
tinės ir Nedalomos Rusi
jos”, nežinia, kaip istorija
būtų pakrypusi. Bei nerusams nepriklausomybi n i nkams faktiškai teko kovoti
ne vien prieš bolševikus, o
ir prieš rusus imperialistus.
Ta aplinkybė išėjo į naudą
bolševikams. Pagaliau įsi
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HUGH A. CORRIGAN
CANDIDATE FOR

Judge
OF THE MUNICIPAL COURT
TERM STARTING JANUARY 2, 1960

GREET1NGS and BEST W1SHES
To Ali The Lithuanian People

FRANK M. GORMAN

COUNTY COMMISSIONER

GREET1NGS and BEST WISHES

CHIN’S RED DRAGON
RESTAURANT
SERVING THE FINEST CHINESE

AND AMERICAN FDOD

3048 ST. CLAIR AVĖ.

PR 1-0190

GREETiNGS and BEST W1SHES
To Our Friends and Patrons
For a Pleasant Holiday

HODELL CHAIN DIVISON.

NATIONAL SCREW &
MFG. COMPANY
MAIN OFFICE AND PLANT
2440 East 75 th Street
EN 1-2650

GREETINGS and BEST WISHES
SETTLER’S
1939 m. rugpiūčio 23 d. naktis Kremliuje: Molotovas pasirašo slaptą sutartį su naciais. Užpakaly
jo - sovietų generalinio štabo viršininkas Šapočnikovas, tūlas nacis vertėjas, Ribbentropas, klastingai
besišypsąs Stalinas ir sovietų pasiuntinybės Berlyne sekretorius Perlovas.
Tame velniško sąmokslo pakte buvo punktas: "Teritorinių - politinių permainų atveju, Pabaltijo
valstybėms (Suomijai, Estijai, Latvijai, Lietuvai) priklausančiose srityse, šiaurinė Lietuvos siena
drauge sudaro ir Vokietijos - SSSR interesų sferų ribą. Tuo pačiu abi pusės pripažįsta ir Lietuvos
interesus Vilniaus srityje".
Tai buvo didžiausias pasaulio istorijoje išdavimas, sąmokslas pradėti pasaulinį karą, kuris pražudė
milijonus žmonių, kuris eilę Europos valstybių pasmerkė neįsivaizduojamai vergijai. Dvidešimt
metų praėjo nuo to sąmokslo nakties, bet jos pasėkos tebėra neatitaisytos. Tik viena išdavikų pusė
nubausta, o antroji tebesiautėja, ruošdama naujus sąmokslus. Kada nekaltai kenčiančiųjų milijonai
sulauks laisvės?

THE BEST IN HUNGARIAN CUISINE
FEATURING GYPSY DINNER MUSIC

WED. THROUGH SUNDAY
OPEN 7 DAYS A WEEK FROM 11 A. M.
TO 2:30 A. M.

12906 Buckeye Road

WA 1-4261

1959 ni. rugpiūčio 31 d.

Prie žydrojo Dunojaus
Lietuviai tarptautiniame jaunimo festivalyje

iš rusų kalbos. Gi rusų raidynas,
deja, neturi visų reikalingų "bukvų" latvių - lietuvių ar estų
kalbai išreikšti, (pvz. Jasene
ne. vietoj Jusionienės). Dar liūd
niau, kad sąmoningai rusintos
latvių pavardės: štai - Osolinj,
vietoj Osolinš; Bersin - vietoj
Beržinš; Wanag - Vanags ir t.t.
Argi tuo įrodysite, draugai, lat
vių tautos "amžinai rusišką" pri
gimtį? Gėdos turėkit nors dau
giau už nacius, kuriem koks Gėlinš" irgi pavirsdavo "Gehling",
Medinš į "Meddien", arba net
"Mehden".
Kai kurie lankytojai kūrinius
bei užrašus įamžino foto nuo
traukomis. Mums, lietuviams,
nebuvo ko įamžinti, nebent gėdą
ir drg. Bogdano "šventojo" Le
nino biustą.
Girdėti, kad sovietų sportinin
kai, kurie rungtyniavo atskirai
nuo festivalio su kitų komun.
šalių žvaigždėmis (Zatopekais,
Piontkovskiu) buvo atskraidinti
tiesiai iš Amerikos. Jų tarpe
buvusi ir Birutė Zalagaitytė Kalėdienė, kuri savo rungtyje
užėmė trečią vietą. Sako, visiskundėsi dideliu nuovargiu.
Ko čia stebėtis - juk tas sporto
žvaigždes varo iš vienu rungty
nių į kitas; pinigų nekeičia, ne
užtenka nei suvenyrams nusi
pirkti; į miestą negali išeiti nebent vienam kitą prižiūrint; žo
džiu, gyvena kaip kanarėlęs auk
siniam narvely. Teisybė, krašto
spaudos pranešimu, Birutei (tur
būt už gerą metimą Amerikoje)
suteiktas TSRS nusipelnusio
sporto meistro titulas.
Tik kodėl sovietų komandos
vadovai teikiasi nuolat tyčiotis
iš lietuvaitės pasaulio rekordi
ninkės? Kodėl ją amžinai skirti
prie "zoologijos"? Ar už tai,
kad Birutė agronome? Kodėl am
žinai "Sologaititė" ar "Zologaitite" parašyta programose? Ne
padėjo jai ir pasirodymas vyro
pavarde - tai, mat, "Kaledene"...
Kartą gi prisipažinkit, kad,
rusų raides naudodami, negalite
perduoti lietuvių kalbos. Iš vie
nos pusės dalindami ordinus, iš
kitos kasdien šaipotės iš to pa
ties ordininko?! Argi negalima
reikalauti, kad sovietų sporto
vadovai išmoktų kelių pabaltie
čių sporto žymūnų pavardes Tar
šyti originale, lotyniškomis rai
dėmis?
Bet gal tai jau prašoka ko
mandos politvadų bendro išsi
laisvinimo horizontą...

Vienos festivalio metu sovietų
delegacija (916 narių, koks 600
"turistų" ir 200 "angelų sargų")
visais atžvilgiais gyveno geriau
už kitus. Nepalyginsi net režimo
atžvilgiu su tokiais rumunais,
kurie savo žmonėms draudė bet
kokį kontaktą ne tik su vienie
čiais, bet ir su bet kokiom ki
tom delegacijom. Daugiau kaip
80% sovietų delegacijos buvo gry
ni rusai.
Nors Sovietų Sąjunga yra
"daugianacionalinė" valstybė, ir
festivalis vyko "taikos tarp tau
tų" šūkiu, nerusų delegacijų ne
Iš Lietuvos Vienoje koncertavę seksteto dalyviai: R. Ozolas,
buvo; ir pabaltiečiai savo dele
P. Budrius, V. Vaitkevičiūtė, A. Jonušas, A. Rudonis, D. Kubiliūtė.
gacijų neturėjo. Buvo keletas lat
vių bei estų, kaip pavieniai "so
vietų piliečiai". Lietuvių studen tikro juos saugo, kaip akies
4. "Dudens M." yra greičiau
tų sekstetas (jo vadovas Bartu vyzdį.
siai kitatautis, naujas ateivis iš
Neteko girdėti, kaip laikėsi "broliškųjų respublikų". 1957 m,
sevičius nebuvo atvykęs) ir so
listas Virgilijus Noreika, buvo mūsų turistai, bet teko matyti Vilniuje jis dar nebuvo žinomas.)
atvykę, ne kaip- lietuvių tautos meno parodą, kurion jie atvežė
Tai ir tiek.
delegatai, o kaip visasąjunginio bent tuziną eksponatų. Juos glo
Ne viena komunistinė šalis ne
meno konkurso laimėtojai. Vir bojo jau minėtas, dail. Bogda buvo išstačiusi nė vieno savo
gilijui, deja, nepavyko prasimuš nas. Meno paroda Mugės pa "šventųjų" paveikslo ar biusto.
ti į klasikinio dainavimo varžybų viljone, bendrai paėmus, nelabai Ši "garbė" teko vieniems so
finalą; bet jis su sekstetu lai ką sužavėjo. Besidairydami po vietams, jų tarpe Vilniaus gy
mėjo pirmą vietą liaudies ins sovietų skyrių, pastebėjome tik ventojui Bogdanui.
trumentų varžybose (berods,.pa du lietuvių eksponatus: drg.
Už tai pabaltiečių garbę gel
"Bogdan" (turbūt mūsų "Bogda
sidalinant ją su bulgarais).
bėjo
estai su latviais. Alyvinė
Sovietų delegatus lydėjo didelė nas"?) Lenino biustą ir menkutę
"turistų" grupė, kurios uždavinys linograviūrą su tokiu užrašu: Ba- Uosio (parašyta J. Osis) tapyba
buvo atkreipti į save visokių risajte ■ L. 1930, UdSSR Wilna, "Regata" buvo vienas geriausių
smalsuolių dėmesį, diskutuoti, "Klaipedaer Hafen". Keletas ke parodos eksponatų. Puiki esto
agituoti pašaliečius, nukreipiant ramikos dalykėlių išstatyta už Tolli skulptūra "Žvejas" (bent
kiek primenanti Rimšos techni
jų dėmesį nuo delegatų. Lietuvius rašu: "Litschkute - Jasenene,
ką); visai neblogos A. Qjos iliu
menininkus globojo komjaunimo 1923 Wilna (rusiškai Vilnius).
stracijos estų "Kalevipoeg" na
sekretorius Petkevičius. "Turis Radome dar ir išblukusių spal
cionaliniam
epui. Gana neblogi
tų" grupę sudarė "Komjaunimo vų sieninį kilimą: "Dudens M.
Kurs ir Luppe odos ir kerami
Tiesos" redaktorius Laurinčiu- 1927, Wilna.
kos darbai. Toliau esto Pirand
kas; E. Marcinkevičius (Rašyt.
(Red. pastabos: 1. Skulptorius
"Taikos Lėkštė", latvio "J.Wang
S-gos atsakingasis sekretorius); Konstantinas Bogdanas, g. 1926.
(gal Vanags?) porcelanas ir tū
tūlas Bogdanas (Dail. S-gos ats. II. 4 Žeimiuose, Kėdainių apskr.,
lo "Osolinj" (Osolinš) vaza.
sekr.); ir eilė komjaunimo se yra vienas iškilesnių Lietuvos
Kur dingo kiti lietuvių ekspo
kretorių, jų tarpe ir L. Šnipas okupanto numylėtinių. 1951 m.
natai,
biesas žino. Kur vitražas
(nesijuokit, tokia jo tikra pavar baigęs Kauno valst. taikomosios
Taika"; '"Dirigento A.
"Motina
dė...) Viso labo septynis meni ir dekoratyvinės dailės institutą,
Kalinausko portretas" (jis stu
ninkus "lydėjo" aštuoni "turis buvo pasiųstas į Maskvos Riepidijavo Vienoje); kur kiti krašto
tai".
no vardo dailės institutą, kurį
spaudoje minėti eksponatai - ne
Gražiai ir teigiamai jaunieji baigus 1956 m., jam suteiktas
žinia.
Tai gali paaiškinti tik drg.
lietuviukai išsiskyrė iš kitų; ne meno mokslų kandidato titulas.
Bogdanas, dail. sąjungos atsa
tik išvaizda ir laikysena, bet ir
2. Laima Barisaitė, g. 1930
parodyto meno giedrumu, origi m. Panevėžyje, 1954 m. baigė kingasis sekretorius. ■
Bendrai pasakysim, kad latviųnalumu ir savitumu. Vienos lie grafikos fakultetą valst. dailės
estų
meno darbai priklausė prie
tuviai didžiai apgailestavo, kad institute.
pačių
geriausių sovietiniam sten
negalėjo juos dažniau matyti, at
3. Aldona Ličkutė-Jusionienė
de, kurio bendras lygis, deja, bu
liekant programą. Rengėjai kaip (ne Jasėnienė, kaip "vertime"
vo, kaip Čia pasakius, gana "sotyčia niekad neskelbė, kas, ką iš rusiškos transkripcijos į vo
crealistiškas"... Kodėl gi kitų
ir kur išpildys. Iš viso susi kiškąją išėjo), g. 1928 m. Kaune,
komunistinių Šalių "socrealiz
darė toks įspūdis, kad rusų tau 1952 m. baigė valst. dailės in
mas" kitoniškas? Vietomis jis
ta taip myli lietuvius, kad iš stituto keramikos fakultetą.
tikrai prilygo menui, ką apie
sovietus nevisados galėjai pa
Petriukas, 8 metų, pirmą
sakyti... Tuo tarpu gi žinome,
kad ir šiandien tarybiniam Pa kartą pamatęs baletą, po
baltijy yra gabių menininkų, ypač vaidinimo tėvo klausia:
GREETINGS and BEST WISHES
— Kodėl jie nepaėmė di
keramikos, odos - medžio iš
dirbinių bei audinių srityje. Kaži desnio ūgio šokėjas? Joms
For a Pleasant Holiday
kodėl to nerodyta? Pikti žmonės nereikėtų visą laiką po sce
sako, kad reikėjo derintis prie ną vaikščioti ant pirštų ga
"bendrojo" lygio... Nebent jau lų.
taip.
Foto parodoje visus "nešė"
Čekai ir rytų vokiečiai; rumunai
CALIFORNIJOJE vienas ber
mokėjo parinkti labai įdomius niukas, būdamas devynių mėne
motyvus. Sovietų foto menas, de sių, pradėjo rūkyti. Tėvai tvir
ja, tarpe prastesnių. Nė Čia, tina, jog dabar, būdamas keturių
nė pašto ženklų parodoje nepas metų, surūko po pokelį cigare
tebėta ko nors iŠ Pabaltijo, nors čių per savaitę. O kai kada už
jo pašto ženklai yra Šiandien sirūko pypkę arba cigarą.
brangi retenybė kolekcijonierių
tarpe. Vaikų literatūros srityje
Politikoje neigimas daž
taipogi nieko iŠ Pabaltijo; be to,
niausiai reiškia prisipažini
nepasakytum
kad
rusų
ukrainie

GENERAL INSURANCE AGENCY
čių leidiniai butų pirmieji tarpe mą (M. Roland, 1790).
komunistinių Šalių.
Tik visiškas Skandalas Su už
Kuo daugiau žiūrėsite at
6119 St. Clair Avenue
EX 1-0682
rašais šalia pabaltiečių meno gal, tuo sugebėsite toliau
kūrinių! Aiškiai matyti, kad į matyti į prieki (Winston
vokiečių kalbą paraidžiui versta Churchill).

DODDS-ROSS&
Associates

HELMUT LEUTELT
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DIRVA
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IŠTRAUKA Iš "ŽMONĖS ŽMONIŲ RANKOSE”

Ta proga baigėme sudoroti paskutines Juozo siunti
nio liekanas: puodą kruopų, kurių paviršiuje plaukiojo
šaukšto didumo taukų akis, kurią mes slaptu susitarimu
stumdėme savo šaukštais, kol ji surado kelią Petrelės
burnon. Dar prieš šią puotą atsitiko kažkas nepaprasto:
Petrelė staiga priėjo prie šalia stovėjusio Aleksandro ir jį
pabučiavo. Aš pasižiūrėjau .į ją — ji paraudo, atsisėdo
savo vieton, nulenkė tarp pečių galvą, panėrė šaukštą
sriubon ir sumišus tarė mums "skanaus”.
Petrelė pateko šaltkalvių brigadon, o "mirkčiojanti”
moteris prieš savo norą brigadon kaip tik to sukčiaus, iš
kurio nagų mes klasta buvome išplėšę savo globojamąją.
Ilgai netrukus mes išgirdome, kad jis vos begali atsiginti
nuo jos įkyrumo ir baisiai pyksta ant Petrelės ir visų
mūsų. Mes turime pasisaugoti, liepė jis mums pranešti,
nes už sąmokslą prieš jo interesus jis vieną dieną atsily
ginsiąs.
Kai aš vėl sutikau vyr. leitenantą, jis patempė lūpą,
lyg norėdamas pasakyti: "Na, ar pajutote mano ranką?"

Aš nusilenkiau, pabrėžtinai reikšdamas jam pagarbą.
Petrelė mūsų tarpe buvo saugi; Juozas buvo susižie
davęs, Aleksandras (Saša) rengėsi vesti, aš buvau vedęs.
Petrelė reiškė visiems trims savo draugiškumą, palan
kumą ir padėką lygiomis, arba, tiksliau pasakius, daugiau
Juozui ir Aleksandrui. Manęs ji truputį varžėsi, ir aš tai
apgailestavau. Kai aš, kaip kartais atsitikdavo, sekundei
pasižiūrėdavau į jos nesudrumstas, mėlynas akis, ji stai
ga, lyg išsigandus, nusisukdavo. Mūsų tolimesnis uždavi
nys buvo pasirūpinti, kad ji ir toliau būtų saugi nuo žiau
rių vyrų užpuolimų, jei mes negalėtume jos toliau saugoti.
Ar Petrelė galėjo likti savo darbovietėje, priklausė
ne nuo brigadininko, bet nuo šaltkalvių dirbtuvės meistro.
Pastarasis nebuvo blogas vyras, tačiau neatrodė, kad
būtų galima juo visiškai pasitikėti. Jis buvo jaunesnis už
mane ir gerai atrodė. Kai jis pasižiūrėdavo į Petrelę, jo
akys sužibdavo įtartina šviesele. Buvo žinoma, kad jam
atsitikusi "nelaimė” su viena sergančia moterimi. Liga
buvo prislopinta, bet neišgydyta.
Mišrioje stovykloje mergaitė per ilgesnį laiką nega
lėjo išlikti nepaliesta. Dažniausiai ne ”gaivalingos gamtos
jėgos" reikalavimas suvesdavo moteris su vyrais, bet pa
prastas noras būti stiprių rankų apsaugotai. Labiausia
pageidaujami buvo, suprantama, tokie vyrai, kurie dėl
savo sugebėjimų ar ryšių buvo įgiję stovykloje įtakingas
pozicijas.
Petrelė atrodė pailsėjusi. Jos darbas nebuvo sunkus.

Greetings and Best Wishes
To Ali Lithuanian People

EMIL J. MASGAY

COUNTY CLERK OF COURTS

Greetings and Best Wishes
to Ali Lithuanian People

HARRY E. BONAPARTE
CANDIDATE FOR

JUDGE
OF THE MUNICIPAL COURT

GREETINGS AND BEST WISHES
FROM

CARL NEWMAN

MASON CONTRACTOR
450 Lloyd Road RE 1-2705

EUCLID, Ohio

GREETINGS and BEST W1SHES

AMALGAMATED ASS’N. OF
ST. & E RY.
HARRY LANG - Secretary
74o SUPERIOR AVENUE, W.

Geriausi sveikinimai draugams
ir rėmėjams
HILDEBRANDT PROVISION CO.
3619 WALT0N

M® 1-3700

Kuris nors šaltkalvis pakišdavo jai kartais buroką ar duo
nos gabalą. Visi ją mėgo. Jai sekdavosi sugyventi su vi
sais lygiai maloniai ir drauge santūriai. Niekam neatei
davo į galvą primesti jai išdidumą, kai ji vėl su atgiju
siu pasitikėjimu savim eidavo per stovyklą, lyg neatpa
žinta karalaitė.
Bet greit viskas pasibaigė. Prasidėjo tai su Aleksan
dru. Tylėdami ir nusiminę leidome dienas ir vakarus, ne
norėdami tikėti, kad jis jau nebegyvas. Paskui aš gavau
įsakymą išvykti į kitą stovyklą. Juozas labai nusiminė,
kai aš jam tai pranešiau. Ir man atsisveikinimas šį kartą
buvo sunkus, nors žinojau, kur būsiu perkeltas: į stovyk
lą, kuri buvo žinoma kaip tvarkinga, ir joje aš turėjau
būti dešimtininku ar meistru.
Kai Petrelė vakare, kaip paprastai, aplankė Juozą bei
mane ir sužinojo netikėtą naujieną, ji išsigando ir pradėjo
graudžiai verkti. Kad ją nuraminus aš padėjau ranką ant
peties ir bandžiau paguosti. Tik staiga jos rankos apsivijo
mano kaklą, ir ji karštai mane pabučiavo, nesivaržydama
kitų buvusių barake.
Po kelių mėnesių, toje stovykloje, į kurią buvau per
keltas, atsirado vienas kalinys, kuris paslapčiomis atvežė’
žinią iš Sosvos. Iš prairusios vatinių kelnių siūlės ištraukė
rūpestingai suvyniotą raštelį; jame Juozas didžiosiomis
alfabeto raidėmis buvo parašęs tik tiek: ”Petrelė turi
sifilį”.
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nis darbas, ne mums, tos pačios
šeimos nariams, kalbėti. Bet vie
ną galime tikrai tvirtinti, kad
J. Bieliūnas krepšininkų sutiki
mo organizavimo darbe buvo nuo
širdus iki gelmių. Labai nuošir
džiai jam talkininkavo p. Vaisiunienė iš Caracas, vykusiai ir
tyliai mezgusi išsibarsčiusius ir
dar daugiau išsiskirsčiusius lietuvius šiame didmiestyje. Ausmanai cementavo dinamišką, bet
sunkiai bendrą ritmą pagaunančią
Valencijos apylinkę, ir inž. Eidrigevičius tolimame nuo centro
Barguisimete judino lietuvius ar
tintis prie sutikimo, ragino ne
atsilikti. Tuos pagrindinius įvai
rių vietovių organizatorius akty
viai parėmė Gavorskas, Kukanauza, Stitelių Šeima ir jaunutė
Tuminaitė - iš Maracay; Devei
kis, Malskių Šeima, kun. Perkumas ir Minkeliūnas - iš Caracas;
L. Tamašauskas ir Rackevičius
- iš Valencijos; Lišauskienė ir
Kulkaitis - iš Barguisimeto. Jie
visi sudarė intendentūrą, kad su
kaupus visos Venezuelos lietuvių
geraširdiškumą ir tai perdavus
brangiesiems svečiams - krep
šininkams.
Ir visa tai, ką atliko krepši
ninkai ir Venezuelos lietuviai,bu
vo atlikta mūsų Tėvynės garbei.

Jaučiu Lietuvą, lyg savo
tėvynę Venezuelą...
Istorinius svečius sutikus ir išlydėjus

FRANCES P. BOLTON

CONGRESSMAN

22nd District

GREETINGS and BEST WISHES
For a Pleasant Holiday

TRUCK DRIVERS
UNION

EOCAL NO. 407
WILLIAM J. WELCH,

SEC’Y-TREAS

2070 East 22nd Street

BEST W1SHES
To Our Friends and Patrons

THE YODER
COMPANY

CLEVELAND, OHIO

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

Lietuviai krepšininkai, viešė
ję Venezueloje rugpiučio 7-13
dienomis, buvo šiam kraštui pir
mieji istoriniai svečiai. Todėl
jau prieš mėnesį Venezuelos
spauda pranešė apie juos ir tą
žinią karts nuo karto kartojo.
Rašė apie žaidėjų ūgį, vėliau
apie laimėjimus Kolumbijoj, Ar
gentinoj, Brazilijoj, pabrėždavo
ir jų gerą žaidimą. Niekad iki
to laiko ir "Lituania" nesikartojo
viešojoj Venezuelos spaudoj,kaip
šį kartą - ištisą mėnesį.
Iš to spėjome, kad lietuvių
krepšininkų vizitas Venezueloje
turėtų būti sėkmingas. Tačiau
šitame visuotinės giedros hori
zonte metereologai pastebėjo
juodą debesėlį. Pasirodė žinia,
kad tuo pačiu metu į Venezuelą
atvyksta ir kiti svečiai - krep
šininkai, būtent Puerto Rico ko
manda "San German". Svečiai
iš labai draugingo krašto Venezuelai. Ir šių kraštų Prezidentai
Ant. Diržys
labai dideli draugai. Šitose ap
linkybėse San German buvo atlėkdinta iš Puerto Rico į Vene
zuelą Romulo Betancourt pre
zidentiniu lėktuvu 10 dienų anks
čiau prieš lietuvių krepšininkų
atvykimą Venezuelon. Savaitės
Krepšinio rinktinės kelionės vadovas Valdas Adamkavičius tarp
LIETUVIŲ GYVENIDO
bėgyje San German turėjo ket Venezuelos veikėjų, organizavusių puikų lietuvių priėmimą*. Jurgio
ŽINIOS
vertas rungtynes su įvairiomis Bieliūno (kairėje) ir Dirvos bendradarbio Antano Diržio (dešinėje).
Rugsėjo 3-4 dienomis į
Venezuelos krepšinio rinktinė
Bostoną atvyksta SLA
mis. Ir visas laimėjo.
grindinis varžovas Aragua rink nezuelos herbu ir su įrašu: "nuo
pirm. P. Dargis ir sekreto
Tik kai jau lietuviai krepši tinei.
Venezuelos lietuvių".
rius D. Vinikas. čia jie tar
ninkai iš Brazilijos skrido Ve
Sekančią dieną susitikę lietu
Taip baigėsi Venezuelos lie sis organizaciniais reikalais.
nezuelon, San German rungty viai su portorikiečiais, pirmą
nėse prieš stiprią Distrito Fe kėlinį užbaigė pergale, bet an tuviams jaudinimosi, gražių per Vėliau jie dalyvaus skautų
deral rinktinę Caracase suklupo. trame kėlinyje buvo portorikie- gyvenimų ir maloniausių įspū stovykloje.
*
Čia San German nieko negalėjo čių nugalėti. Šio lietuvių pralai džių savaitė. Lietuvos ir Vene
padaryti mažiesiems ir dina mėjimo priežastis reikia suvesti zuelos himnų aiduose laimėtas
Komp.
J.
Gaidelio
vyrų ir
miškiems venezueliečiams, ne į tai, kad lietuvių 4 krepšininkai lietuvių krepšininkų triumfas Ve
mišrus
chorai
įtemptai
re
žiūrint, kad turėjo žaidikų, kurių buvo sunegalavę, o portorikiečiai nezueloje moraliai nuskaidrino
petuoja,
rengdamiesi
savo
visų
Venezuelos
lietuvių
gyveni

ūgis matuojamas kartimis. Ir sausą lietuvių penktetuką rėmė
komanda mėgsta žaidimą jėga. ne tiek žaidimu, kiek fizine ko mą. Dėmesys, parodytas svečia rudens koncertui. Koncer
Čia ir brendo mįslė, kuri gi va, na ir teisėjų "nematymu" ms Venezuelos Sporto Federaci tas įvyks lapkričio 29 d.
*
jos direktoriaus Dr. Burtamensvečių komanda bus išrinktieji: baudų.
te, Araguos valstijos guberna
lietuviai ar portorikiečiai.
Bostone
rimtai
rūpinama
Šiomis rungtynėmis lietuvių
toriaus ats. pulk. Gamez Arella- si, nesurandant lituanistinei
krepšininkų svečiavimasis Vene na, Carabobo valstijos guberna
ATVYKDAMI NUSILEIDO zueloje krypo į galą ir jie arti toriaus Dr. Anzola Anzola, Ara mokyklai vadovo, nors pa
IŠVYKDAMI PAKILO
nosi prie paskutinių rungtynių, guos Dijocezijos vyskupo Lebrun kankamai gerai pasiruošu
sių mokytojų ir netrūksta.
kurios buvo numatytos rugp. 12
Mūsų krepšininkai, atskridę į d. Caracase su Distrito Federal Šv. Mišiomis už Lietuvą ir pa
Reikalingi ir mokytojai.
sakant
lietuviams
pritaikintą
pa

Venezuelą, buvo sutikti Araguos rinktine, kaip tik ta pačia, kuri
valstijos sporto direktoriaus Elio sutvarkė "nenugalimuosius" por- mokslą su sveikinimu svečių Rugpiučio 21 d. nuo šir
sportininkų, davė lietuviams
Bohorgues, krepšinio federaci
torikiečius.
džiaugsmo. Ir. mes pakilome,kai dies priepulio mirė Stasys
jos narių ir lietuvių su sutikimo
Taip jau susidarė, kad šios
komiteto nariu H. Gavorsku. Iš rungtynės virto lyg galutinių eg pamatėm, kad nebesame tie pa Vaitkevičius, Lietuvoje bu
Maiąuetia aerodromo svečiai bu zaminų rungtynėmis ir Distrito vargėliai, kuriuos užtenka paso vęs apylinkės ir vėliau Šiau
vo vežami į Maracay specialiu Federal rinktinė, gyvendama dar tinti vien užuojautomis. Dabar lių apygardos teismo narys.
kariniu lėktuvu, kurį vairavo pats šviežiu optimizmu po savo per ir mes rikiuojamės su tais, ku Buvo baigęs Lietuvos Uni
direktorius Bohorgues. Maracay galės prieš portorikiečius, ruo rių tarpe gyvename ir net pa versiteto pirmąją laidą 1924
kariniam aerodrome svečiams šėsi stoti prieš lietuvius su min tenkame į dešinį jų sparną.
m. Bostone aktyviai reiškė
Tokiomis mintimis iš gražių
iš lėktuvo išlipus, juos visus timi: "lietuviai daiktas nedide
si visuomeninėj veikloj.
krepšininkų viešnagių guodžiasi
sutiko vietinė lietuvių kolonija lis".
visi Venezuelos lietuviai, bet
su J. Bieliūnu priešakyje, o jau
Bet... ar už venezueliecių op daugiausia į tą paguodą turi tei
nimas su gėlėmis. Tuo metu
direktorius Bohorgues svečiams timizmą ar dėl to, kad jie pasi sių Jurgis Bieliūnas, vežęs krep
Dirvą pasiūlyk savo
didžiavo, lietuviai krepšininkai šininkų sutikimo vežimą ir prie
krepšininkams pasakė:
kyje
ir
pastumdamas
ir
parem

kaimynui susipažinti
įvykusiose atsisveikinimo rung
"Esate mūsų broliai, jauskitės
esą savo namuose, ir labai no tynėse Venezuelos sostinėj, Ca damas jį savo pečiais iš abiejų
ir paragink
rėčiau, kad išsivežtumėt gra racase, venezueliečius "nubau šonų. Jam kliuvo pagrindinė at
užsiprenumeruoti
žiausius įspūdžius iš mūsų mie dė". Spektaklis gražaus ir at sakomybė, daugiausia ir darbo.
los Venezuelos žemės". Krep kaklaus žaidimo baigėsi krepšių Kaip jam pavyko jo organizacišininkai su jų vadovais buvo nu santykiu 80-64 lietuvių naudai.
vežti į Circulo Militar (mūsiš Lietuviai pakilo.
kai būtų Karininkų Ramovė), ten
LIETUVIŲ KREPŠININKŲ
apgyvendinti visam vizito lai
Greetings and Best Wishes
TRIUMFAS
kui.

BOSTON

To Ali Lithuanian People

CARPENTERS DISTRICT
COUNCIL
CARL J. SCHWARZER, President

GEORGE SHEWRING, Secretary

GREETINGS and BEST WISHES
F R O M

FRANK S. DAY
COUNTY RECORDER

Čia pamatėme pirmą venezueliečių šiltą pagarbą mūsų
sportiniams ambasadoriams, nes
tik į tokį rangą juos pakėlus,
jie galėjo įžengti į Maracay iš
taigingą Circulo Militar.
Tos pačios atvykimo dienos
vakare mūsų krepšininkai turėjo
pirmą susitikimą su Araguos val
stijos rinktine, kuri praeitais
metais yra laimėjusi pirmą vie
tą Venezuelos krepšinyje. Šiose
rungtynėse lietuviai, rodę gražų
žaidimą, ir beveik visa laiką
pirmavę krepšių skaičiumi, nor
malų rungtynių laiką baigė lygio
mis. Pratęsus 5 minutėms, žai
dynes vėl baigė lygiomis. Tik
antrose pratęsimo minutėse lie
tuviai "nusileido". Laimėjusi
Araguos krepšinio rinktinė san
tykiu 94-88 davė labai daug di
delio džiaugsmo ir nepaprasto
entuziazmo venezueliečiams,ku
rių buvo apie 3000.
Lietuviai krepšininkai, saky
tum, šiomis rungtynėmis atsily
gino mandagumu už mandagumą,
be nuoskaudų.
Už tat sekančią dieną Valencijoj krepšininkai, sutikti gražiai
ir su rožėmis Valencijos lietu
vių kolonijos sup. Ausmanuprie
šakyje, Carabobo valstijos rink
tinę "sutvarkė" santykiu 108:51.
O Carabobo rinktinė pernykštėse
valstybinėse rungtynėse buvo pa -

Sekančią dieną visi Venezue
los dienraščiai skelbė lietuvių
pergalę, pažymėdami vietinių
pastangas iki paskutiniųjų, ta
čiau kartu pabrėždami aiškų lie
tuvių krepšininkų pranašumą.
Populiariausias
Venezuelos
dienraštis EI Nacional apie lie
tuvius krepšininkus rašė:
"Dviem žodžiais: mums patiko
šis lietuvių vienetas daug dau
giau, negu San German iŠ Pto.
Rico. Lietuvių vienetas yra dar
nus ir krepšinį žaidžia geriau...
Yra teisybė, kad baltieji svečiai
paliko maloniausią įspūdį mūsų
mėgėjams".
Atsisveikinimo
vakarienėj
sporto direktorius Bohorgues,
dėkodamas lietuviams krepšinin
kams už parodytą gražų žaidimą,
patvirtino dar kartą tą patį bro
liškumo jausmą, su kuriuo juos
sutiko, tačiau šį kartą aukštesnio
laipsnio formule: "Nuo Jūsųsvečiavimosi jaučiu Lietuvą lyg
savo tėvynę Venezuelą". Tuos
žodžius Jurgis Bieliūnas, sutiki
mo komiteto pirmininkas, su
tvirtino, įteikdamas direktoriui
ir dviem jo artimiausiems ben
dradarbiams po žiedą. Po to ap
dovanojo lietuvių krepšininkų va
dovus ir kiekviena krepšininką
tokiais pat žiedais, kurie šį kar
tą buvo 18 karatų aukso, su Ve-

JUDGE JOHN J. MAHON
Common Pleas Court

GREETINGS and BEST WISHES
For a Pleasant Holiday

CLEVELAND AMBULANCE
SERVICE, INC.
Remember the Maroon and Cream Colored

Care

with

Men in White

Called and Recommended by Cleveland’s
Leading Physicians and Surgeons

ENdicoii 1-0770

1959 m. rugpiūčio 31 d.

Valandos, kurios nulėmė

Planai ir tikrovė
/

Jis buvo teisus. Jau prieš iš
silaipinimą "Omahos palūdimio" ruože visa taip buvo pa
krypę į blogąją pusę, jog tik
vyrų aklas užsispyrimas, pasku
tinės drąsos kibirkštys ir nepajėgimas įsivaizduoti, kad dar tuo
metu galėtų nepasisekti, išgel
bėjo nuo totališko planų sužlu
gimo.
Didžiosios priežastys, Įklam
pinusios tokion būklėn, buvo:blogas oras, nepasisekęs bombar
davimas, gynybai natūraliai tin
kanti pakrantė, geresnės, negu
planavimo metu, vokiečių įgu
los ir pagaliau - nors dėlto
gali būti įvairių nuomonių - klai
dos planuose, kiek tai lietė avia
cijos ir laivyno artilerijos vei
klą.
Iš visų tų priežasčių daug krau
jo Omahos ruože praliejusiems
daliniams tą rytą tebuvo žino
mos tik dvi: blogas oras ir baisi
50 m aukščio kalva, kurią jie
turėjo pulti. Į ją užlipti nebuvo
sunku, bet autovežimiams ir tan
kams ji buvo perstati. Abiejuose
išlinkusio ruožo galuose ją gau
bė stačios uolos, kurios nusitęsė
į abu galus po 15 km. Išskyrus
vieną vienintelę spragą prie Port
-en-Bessin, mechanizuotieji da
liniai pro kalvą tegalėjo prasi
veržti keturiais siaurais, me
džiais apaugusiais slėniais.
Beveik nuo kiekvienos kalvos
vietos buvo puikiai matoma visa
pakrantė. Vokiečių baterijos bu
vo abiejuose jos sparnuose ir
turėjo milžinišką taikymo lauką.
Norint tas baterijas paimti, pės
tininkams reikėjo perbėgti ne
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tik pakrantės ruožą, bet ir ak
menų sąvartą, kurios viršus bu
vo apnarpliotas spygliuotų vielų
užtvaromis, ir dar apie 100 m
pločio užminuotą pelkę. Tik tada
jie galėjo bandyti lipti į kalvą,
ir viso to manevro metu jie buvo
puikiai matomi kalvos baterijos,
išskyrus tą porą metrų už są
vartos, kur jie dabar gulėjo.
Vokiečių patrankos buvo Įtvir
tintos sunkiuose cementiniuose
bunkeriuose; jos galėjo puikiai
apšaudyti ne tik jūrą, bet ir
visą pakrantės ilgį. Nuo jūros
pusės jos buvo saugomos 5-6 m
betono siena ir laivų patrankoms
praktiškai neįveikiamos. Ųanką
gynė maždaug 60 patrankų, ne
skaitant minosvaidžių ir kulko
svaidžių.
Be to, dar buvo keturių rūšių
povandeninės kliūtys iš medžio
ir plieno, kurios buvo taip tankiai
išdėstytos, kad amfibinė valtis,
jei ir galėjo laimingu atveju pro
jų tarpą įplaukti kranto pusėn,
tai jau jokiu būdu nebegalėjo
išplaukti atgal. Todėl pirmoji
sąjungininkų puolimo fazė reika
lavo pašalinti tas kliūtis, kylan
čiam potvyniui nespėjus jų už
lieti.
Planas buvo toks: 5:50-6:27
vai. - sutelktinė laivyno artile
rijos ugnis; 6:00-6:25-400kovos
bombonešių puolimas; 6:29 - 64
amfibinių tankų ataka; 6:30 (nu
linė valanda, tuoj po atoslūgio 62 paprastų tankų ir 16 šarvuotų
plūgų iškėlimas; minute vėliau 8 pėst. kuopų (1450 vyrų 36 val
tyse) puolimas.

Geriausi sveikinimai draugams
ir rėmėjams

CONCRETE PIPE CO., OF OHIO
OLD MILĖS ROAD
MO 3-8733

Greetings and Best Wishes
To Ali Lithuanian People

SULUVAN BROTHERS
PLUMBING AND HEATING
ELECTRICAL SEWER CLEANING

UL 1-4466

14002 Glenside

Best Wishes to Our Friends and Patrons

NEO MOLD COMPANY
INDUSTRIAL SAND BLASTERS

Dviem minutėm vėliau spe
cialus pionierių dalinys turėjo
pradėti šalinti kliūtis ir atžymė
ti praėjimus, dar prieš potvy
niui juos užliejant. Pusė valan
dos buvo skirta šiems darbams
užbaigti. Po to turėjo sekti di
desnė invazijos banga su pir
maisiais artilerijos daliniais.
Jautriausia šio plano dalis bu
vo povandeninių kliūčių sunaiki
nimas. Pionieriai turėjo pritai
syti sprogstamąją medžiagą, ją
sujungti su sprogdinimo centrais,
tedengiami vien prieš juos išsi
laipinusių pėstininkų ir tankų.
Bet 1450 vyrų ir 126 tankai nieko
negalėjo padaryti, veikiant sti
priai gynybos ugniai, nebent ba
terijos būtų likviduotos ar jų
Įgulos padarytos nekenksmingos.
Nė viena tų sąlygų nebuvo
išpildyta. Aviacijos bombos bu
vo numestos toli šone. Laivų
artilerija negalėjo įveikti įtvir
tinimų. Daugumas tankų dingo
dar jūroje arba buvo gana greit
pašauti ant kranto. Pėstininkai

(Atkelta iš 1 psl.)

Amerikos doleriai, — ku
rie po Antrojo Pasaulinio
karo buvo duoti Vak. Euro
pai bei Japonijai, padedant
joms atsistatyti iš karo
griuvėsių, ir tų kraštų darb
štumas bei sugebėjimai stu
mia Amerikos prekes iš vie
tinės rinkos.
4. Prezidento Eisenhowerio ir Chruščiovo vizitai ga
li iš dalies pakeisti JAV
ūkio orientaciją.
Prileiskime (tur ėdami
galvoje, kad su J. F. Dulles
mirtimi mirė jo vesta užsieno politika), kad Ameri
ka ir Rusija ne tik susitaria
dėl ginklų kontrolės, bet
taip pat nutaria sumažinti
ginklavimui metamas išlai
das — pirmą kartą per 14
šaltojo karo metų.
šie nutarimai, jei juos
vykdytų ir Rusija, būtų
džiuginančios žinios visam
pasauliui ilgesnio laiko bė
gyje. Milžiniškos pinigų su
mos būtų išleidžiamos ne
ginklų gamybai, o vartotojų
— gyventojų labui. Mokes
čiai sumažėtų, dirbantysis
mažesnę dalį savo uždarbio
atiduotų valdžiai.
Pereinamasis laikotarpis
neapsieitų be ekonominių
skausmų. Ginklavimosi iš
laidas sumažinus, karinių
užsakymų įmonės paleistų
daugelį darbininkų, akcijų
birža susvyruotų, ir ilgokai
užtruktų, kol šis persiorga
nizavimas pasuktų produk
tyvia linkme.
Istorija yra puikiausias
r-1"

negalėjo veikti, ir jų skaičius
labai sumažėjo. Pionieriai pra
rado veik pusę vyrų nuo pirmo
smūgio; likusieji bandė tiesiog
neįmanomomis sąlygomis savo
uždavinį atlikti. Krante viešpa
tavo visiškas chaosas, tolesni
išsilaipinimo planai turėjo būti
atšaukti.
Oras, kuris drauge su kito
mis planavimo klaidomis nukrei
pė bombas nuo taikinio ir su
griovė laivyno artilerijos ugnies
tikslumą, taip pat sukėlė didžiau
sią nelaimę pėstininkų amfibi
nėmis valtimis bei amfibiniams
tankams.
Debesų tirštumas "Omahos"
ruože buvo toks pat, kaip "Utah"
ruože, tačiau jūros bangavimas
buvo visai kitoks. 10-18 mazgų
vėjas pūtė iŠ šiaurės vakarų.
"Utah" ruože bangos ėjo nuo
kranto, ir juo labiau prie jų
buvo artėjama, juo jūra buvo
ramesnė.
"Omahos" įlankoje vėjas pūtė
į krantą) ir pakrantėje bangos
siekė 1 - 2 m aukščio. Nei am
fibinės valtys, nei amfibiniai tan
kai nebuvo pritaikyti tokiam sti
priam bangavimui. Pačios pir
mosios "Omahos" tragedijos au
kos buvo amfibinių tankų Įgulos.
(Tęsiny: Persilaužimas)

pavyzdys. 1953 — 1954 m.
.ginklavimosi išlaidos buvo
sumažintos maždaug ketvir
čiu — ūkinė krizė užvaldė
ekonomiją. Ta krizė buvo
švelni ir trumpa, nes 1954
metais stipriai sumažinti
mokesčiai bilijonus dolerių
įdėjo į amerikiečių kišenes,
ir 1955 m. JAV ekonomija
vėl suklestėjo.
Du iš minėtų faktorių —
plieno streikas ir numatytas
Chruščiovo vizitas jau spė
jo parodyti savo įtak^: ak
cijų kainos antroje rugpiū
čio savaitėje žiauriai krito.
Industrinių akcijų kainų vi
durkis buvo žemiausias nuo
1955 m. rugsėjo 26 d., kai
prezidento širdies smūgis
buvo skaudžiai palietęs ak
cijų kainas.

Labai abejotina, kad šie
keturi minusai sutartinai ir
vienu laiku veiktų. Plieno
streikas, pasirašius sutartį,
tikėkime, taps teigiamu
faktorių. Kreditų suvaržy
mai laiku atleisti yra svei
kintinas reiškinys. Nauji
produktai, moderniz a c i j a
gamybos priemonių ir aukš
to lygio gamybinis pajėgu
mas yra priemonės, įgali
nančios išlaikyti konkuren
ciją su užsienio prekėmis.
Ginklavimosi išlaidų suma
žinimas (galimybės artimo
je ateityje menkos) galėtų
būti lyginamas mažesniais
mokesčiais, lengvesn ė m i s
paskolomis, modernizavimu
kelių, mokyklų, ligoninių
bei miestų ir didinant pre
kybą su užsieniu.

GREETINGS and BEST WISHES

To Ali the Lithuanian People

BERNARO J. CONWAY
CHIEF POLICE PROSECUTOR
CANDIDATE FOR

Judge
Municipal Court

GREETINGS and BEST WISHES

THE EXCELSIOR VARNISH

W0RKS INCORPORATED
1228 WEST 74th STREET

AT 1-8600

*----- ------------------ --------------

NEĮVYKDYTAS ATENTATAS

2183 EAST 18ih STREET

CH 1-2223

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai

NEO MOLD COMPANY
INDUSTRIAL SAND BLASTERS

2183 EAST 18ih STREET

CH 1-2225

Skaitytojas žino, kad maršalas Tito aną 1953 m.
pavasario dieną nebuvo nužudytas. Bet skaitytojas
nežino, kad diktatorių nuo mirties teskyrė 12 mi
nučių.
Tai buvo dramatiška istorija, nulėmusi tragiš
kiausio mūsų dienų šnipo likimą.
Taip pasakoja savo atsiminimuose buvęs
aukštas žvalgybos valdininkas, dvigubas agentas,
dirbęs Vakarams ir, tariamai, sovietiniam blokui,
vėliau turėjęs "nusiimti”, nes priešui paaiškėjo jo
dvigubas žaidimas.
Reportažas netrukus pradedamas spausdinti šio
je vietoje, vardu

ŽVALGYBŲ KOVA

GREETINGS and BEST WISHES
For a Pleasant Holiday

JACK KLUM REALTY CO.
259 East 156 Street

IV 1-2901

GREETI NGS AND BEST WISHES

Schackman Brothers
Sohio Service Station
East 130 th St. and Buckeye Rd.

WA 1-9634

Painformuokite apie tai savo bičiulius ir patar
kite užsitikrinti reguliarų Dirvos pristatymą į na
mus, pasinaudojant žemiau pridedamu kuponu.

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems
mūsų draugams ir rėmėjams

JOHN LARSEN REALTY
REALTORS
4169 Pearl Road

Pridėdamas $3.00 užsisakau Dirvą laikotarpiui,
per kurį joje bus spausdinamas faktų reportažas
ŽVALGYBŲ KOVA.
(Vardas, pavardė)

SH 1-3448

(Adresas)

GREETINGS and BEST WISHES

BUILDING LABORER’S
Local No. 310
JAMES OTOOLE, SECRETARY
1220 ONTABIO ST.

1959 m. rugpjūčio 31 d.
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BUKIM GYVI IR ATVIRI!
Best Wishes to Ali Lithuanian People
on Your National Holiday

CHARLES C. GOLDMAN
CANDIDATE FOR

Judge
OF THE MUNICIPAL COURT

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems
mūsų draugams ir rėmėjams

LOUISVILLE TITLE
INSURANCE CO.
The Louisville Title Bldg., 118 St. Clair Avė.,
N. E. Phone: MA l-2o75
Listen to Rudolph Ringwall and his "Memorable
Music" WJW Radio, Monday thru Friday,
7:o5 - 7:3o P. M.

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai
visiems lietuviams

GEORGE

V.

WOODLING

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai
visiems lietuviams

THOMAS J. UNIK CO<
INSURANCE AGENCY

EVERYTHING IN INSURANCE
East 9th St Pier Bldg.

TO 1-0200

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

JORDAN CAMERA &
SUPPLY STORE
3802 VEST 25th STREET

LNT vadovybės priminimas

5

Įspūdžiai ir nuotraukos
VLADO VMEIKIO

Nepaliesti įtakų šie žmo
nės išlaikė savo papročius ir
čia dabar atvažiuoja tauto
sakininkai iš Anglijos pa
rinkti senųjų dainų ir pa
sakų, senai jau išnykusių
pačioje Anglijoje.
Dabar čia įkurtame parke
yra sodyba šių senųjų emi
grantų gyvenimui prisimin
ti. Sumanius čia atidaryti
parką ir ėmus telkti lėšas
žemėms pirkti, John D.
Rockefeller, jr. davė 5 mili
jonus dolerių, tai yra lygiai
tiek, kiek buvo surinkta au
komis ir valdžios duota.
Parkas buvo atidarytas
1940 m. Čia tikras augme
nijos ir gyvūnijos rojus.
Priskaitoma apie 1500 rū
šių medžių, krūmų, daugiau
kaip 3500 įvairių augalų rū
šių. Niekieno netrukdomi
čia gyvena daugiau kaip 50
rūšių gyvulių, 200 rūšių
paukščių ir 60 rūšių žuvų.
Pasigėrėjus medžiais ir
augmenimis žemės pavir
šiuje. smalsumas veda pa
žiūrėti kas gi yra žemės vi
duriuose. žmogus, juk ne
nuorama ir ieškotojas, lyg
tas vaikas, gavęs laikrodį,
n e p a sitenkina pažiūrėda
mas į jo rodykles, bet nori
pamatyti, kas jo viduriuose.
Tokią gerą progą gali su
teikti Mammoth Cave par
kas Kentucky valstijoje.
1799 m. medžiotojas, be
rėkdamas sužeistą žvėrį, at
sekė iki keistos angos, kuri
vedė giliai į požemius. Ta
čiau dar anksčiau šie pože
miai buvo žinomi indėnams.
Tai sprendžiama iš įvairiose
vietose randamų liekanų ir
indėnų suakmenėjusių kū
nų, išbuvusių ten šimtme
čiais. Sakoma, kad prieš 240
milijonų metų Kentucky
valstija buvo apsemta Mississippi jūros. Nusekdamas
vanduo išgraužė gipso ir
kalkių klodus, padarydamas
milžiniškus urvus. Besisunkdamas vanduo plyšiais
nešė mineralus ir "išaugino” stalaktitinius nutekėji
mus, kurie dabar sudaro
gražius reginius, priminda
mas "užšalusius” krioklius.
Nemažą vaidmenį šie urvai
suvaidino 1812 metų kare
su britais. Amerikiečiai ne
begalėdami gauti nitrato,
reikalingo parako gamini
mui, ėmėsi jį čia pat kas Ii.
Ir nitrato buvo, gausiai.
Požemiuose yra trys upės
ir du ežerai, kuriuose gyve
na viena įdomiausių žuvelių
pasaulyje. Kadangi urve
viešpatauja amžina naktis,
tai tos žuvelės visai neturi

akių. Kam jos pagaliau ir
reikalingos, jeigu gyvena
360 pėdų po žeme.
Dabar čia išvedžiota ta
keliai ir laiptai. Ir vadovai
vedžioja turistus. rodydami
įdomybes. Ilgiausia kelionė
yra 8 mylios. .

Sudarius Tennessee Valley Authority, milžiniškoms
elektros gamybos užtvan
koms pastatyti, žemių su
pirkinėtojai susidūrė su gy
ventojais, kurie čia ramiai
gyveno jau 160 metų. Ta
čiau, kad ir kaži kaip spal
vingas buvo šių žmonių gy
venimas ir papročiai, bet jie
turėjo užleisti savo sodybas
pažangai. Ir greit ant jų
laukų sutyvuliavo didžiulis
ežeras. Tačiau, kad ir kaip
negailestingi ir neromantiš
ki buvo užtvankų statyto
jai, bet jiems pagailo seno
vandens malūno. Ir jį pali
ko, kaip buvusį. Tat dabar
jau 160 metų tomis pačio
mis girnomis malami kuku
rūzai. Tik dabar prie malū
no nebesustoja apylinkių
ūkininkų vežimai, nebežvengia arkliai, bet žvilga auto
mobiliai. Iš įvairių Ameri
kos kampelių turistai užsu
ka žvilgterėti į ištikimą ma
lūną ir nusipirkti maišelį
sumalti kukurūzų (grist).
Jeigu važiuosi 41 keliu,
tai prie 1 \diana ir Kentucky
valstijų sienos būtinai pa
kliūsi į Audubon Statė Park.
Parke yra įdomus muziejus,
kuriame daug dailininko
Audubon piešinių, šis daili
ninkas visą savo gyvenimą
pašventė, piešdamas Ameri
kos gyvulius ir paukščius.
Ir dabar dar naudojamasi jo
real istinėmis iliustracijo
mis, kada reikia pavaizduo
ti Amerikos gyvūniją.
Privažiavus Indianą, pa
gauna ar tai namų pasiilgi
mas, ar nebetikėjimas nieko
geresnio pamatyti. Ir koja
vis stipriau spaudžia gasą.
Automobilis daug sparčiau
ryja mylias. Nebetoli jau
Chicaga.ir metas pagalvoti
apie daugelį dalykų, kurie
buvo primiršti kelionėje
Pavyzdžiui, ir apie šių pri
siminimų rašymą. Paskaitęs
J. Bachuno australiškų ke
lionių aprašymą, subariau jį
(pamanykite tik — suba
riau), kam jis įrašė tokį
sakinį "reikia rašyti tuos
prakeiktus įspūdžius". "Ra
šymas turi būti malonumas,
bet ne prakeikimas", prie
kaištavau tada, bet dabar
teks man pačiam imtis pra
keikto įspūdžių rašymo.

SH 1*5511

Oficialūs Jungtinių Ame
rikos Valstybių pareigūnai,
kartą pasikvietę Chruščiovą
čia apsilankyti, tegali pri
imti jį kaip svečią.
O milijonai sąmoningų šio
krašto gyventojų, jų tarpe
ypač tie, kurie yra, kaip ir
mes, lietuviai, atbėgę ar ki
lę iš Sovietijos užviešpatau
tų kraštų, žinome tiesą, kad
tas svečias yra tautų kalė
jimo viršininkas.
Reikia, kad ta tiesa ugni
nėmis raidėmis degtų prie
šais Chruščiovą visur, kur
tik jis pasirodys.
Ryšium su tuo, LNT va
dovybė primena vietiniams
LNT komitetams ar atsto
vams, LNT dalyvaujančių
organizacijų vietinėms va
dovybėms ir nariams, taip
pat ir visiems kitiems tau
tiečiams būtinumą pasirū
pinti. kad kiekvienoje žy
mesnėje vietoje Jungtinėse
Amerikos Valstybėse iš vie
tos lietuvių pusės būtų su
sižinota su vietiniais kitų
tautybių organizacijų, ypač
AF-ABN ar kitų antikomu-

Tiesa, mielas Bachunai, ra
šyti kelionėje tikrai sun
ku ...
Taigi laimingai pasiekiau
Chicagą, išvairavęs 3070
mylių ir nesutikęs pakelėje
jokios nelaimės (net padan
gos su tuo pačiu chicagiškiu
oru išlaikė). Pastabesnis
skaitytojas paklaus: "O
kaip su Eliza Buehl, kuri
buvo minėta šio rašinio pra
džioje?” Vargšas drieželis,
nerado sau tinkamos vietos
Floridoje. Negi paliksi tokį
liaunų ir mažą sutvėrimėlį
tarp, krokodilų. Taigi ir jis
grįžo atgal į Chicagą.
^Pabaiga),

Dirvą pasiūlyk savo
kaimynui susipažinti

J. CIJUNSKAS
LAIKRODININKAS
Taiso ir parduoda laikro
džius, apyrankes ir kitas,
brangenybes. Sąžiningas ir
garantuotas darbas prieina
momis kainomis.
753 E. 118 St.
Cleveland 8, Ohio
Telef.; LI 1’5466

nistinių junginių, taip pat
ir su Amerikos Legiono ir
AFL-CIO vadovais ir išsi
aiškinti, kas iš jų bei kokiu
'būdu imasi iniciatyvos mi
nėtajai tiesai viešai ir atvi
rai skelbti Chruščiovo lan
kymosi metu.
Kur tokia iniciatyva jau
yra, organizuoti koplatesnį
lietuvių prisidėjimą. Kur
jos dar nėra, ją skatinti ar
ba ir imtis jos patiems.
Masiniai susirinkimai su
spaudos susidomėjimą ke
liančiais kalbėtojais reko
menduojama, kaip viena iš
pagrindinių priemonių. Ją
pavartoti yra prasmės ne
vien tuose miestuose, kur
Chruščiovas lankysis.
Susirinkimų vardu pada
ryti pareiškimai siųstini te
legramomis ar laiškais Pre
zidentui, Valstybės Depar
tamentui, senatoriams ir at
stovams, vietos laikraščių
redaktoriams.

Viešų demonstracijų ar
piketavimo klausimas sprę
stinas, atsižvelgiant vietos
aplinkybių. Iš lietuvių pu
sės tuo klausimu specialiai
rūpinasi tam tikri studentų
organizacijų komitetai. Jie
išsiaiškins, kur ir kada to
kios demonstracijos gali bū
ti tikslingos ir kada, kur bei
kokiomis priemonėmis ren
giamos. Jų nutartai akcijai
LNT organizacijos turi
stengtis padėti darbu ir
gausiu dalyvavimu.
Įvykis reikalauja parody
ti, kad Chruščiovo kalėjime
laikomų tautų laisvės gynė
jai yra gyvi ir turi drąsos
atvirai į akis pasakyti savo
nuomonę ir siekimus. Tai
pasakyti yra ne mūsų vienų
interesas ir pareiga. Mes
stengiamės tik, kad lietuvių
balsas tame pasisakyme bū
tų ryškiai girdimas. Todėl
tame pasisakyme dalyvau
jame ne paskirų lietuvių or
ganizacijų, o bendru lietu
vių vardu.

Tikslingumo sumetimais,
susiorganizavimas šiuo tiks
lu turėtų suktis aplink vie
tinius ALT skyrius ar pana
šius centrus. Bet kiekvieno
pareiga yra budėti, kad toki
centrai šio uždavinio neap
leistų, nepavėluotų, o kur
toks pavojus yra, — kad ki
tos, gyvos rankos perimtų
iniciatyvą.
LNT Valdyba

Greetings and Best Wish.es

To Ali Lithuanian People

SUPERIOR REALTY CO.
REALTOR

DEALERS IN APARTMENTS
10311 Superior Avenue
Call CE 1-0304

Best Wishes to Our Friends and Patrons

THE KOEHLER RUBBER &

SUPPLY COMPANY
GREETINGS and BEST WISHES
For a Pleasant Holiday

MECHANICAL RUBBER GOODS
Compressors, Lubricating Eąuipment

3865 Carnegie Avenue

HE 1-8867

Best Wishes to Our Friends and Patrons

THE HUMPHREY CO

ALLIED ELECTRIC SEWER
CLEANING COMPANY
R. P. Herschman Prop.
ROTO - ROOTER SERVICE

West Side
12910 Detroit Avė
AC 6-4500

EUCLID BEACH PARK
Sunku skirtis su lankoj besiganančiais arkliais...

East Side
12824 Superior Avė
MU 1-7722

1959 m. rugpiūčio 31 d.

• Į Neo Lithuania korpo
racijos stovyklą Christiana
Lodge vasarvietėn, Mich.
išvyko virš 20 studentų ir
moksleivių. Stovyklaus iki
rugsėjo 7 d. Savaitgaliais
stovyklą taip pat aplankys
nemažas būrys clevelandiečių, o ypač jos uždarymą.

• Ramovės skyriaus va
dovybė, norėdama parūpin
ti paminklinę lentą žuvusiems dėl Lietuvos laisvės
prisiminti, o taip pat patal
kinti ir lituanistinei mokyk
lai, į laimėjimus leidžia 4
dail. A. Rūkštelės paveiks
lus. Laimėjimams bilietėlius
platina skyriaus nariai. Pa
veikslai yrą Lietuvių Preky
bos namuose — 6905 Supe
rior Avė. ir čia juos galima
apžiūrėti. Laimėjimai skirs
tomi Kariuomenės šventės
metu.
Juozas Kamaitis savo batu
parduotuvę ir kartu batų
pataisymo dirbtuvę,
esančią 12915 St. Clair Avė.
perkėlė į 7013 Superior Avė.
(šalę kino ”Ezella”).
Naujoje 'vietoje batai bus
parduodami geriausios rū
šies ir nupigintomis kaino
mis. Be to priimami batai
pataisymui.
Darbo valandos: nuo 10
vai. iki 7 vai. vakaro. Reika
lui esant kreiptis telefonu:
G A 1-7658, po pietų nuo 8
iki 10 vai.
(70)

Reikalinga grožio specialistė
Moteris. Turinti patyri
mą. Pilnam ar daliniam lai
kui. Geras atlyginimas. Ne
reikia dirbti vakarais.
Anastasia Beauty Salon
CH 1-3953
PARDUODAMI NAMAI
Rudyard Rd. — E. 160 St.
dviejų šeimų 4x4. Gaso pe
čiai. Du garažai. Prašo
$16,000.
Nottingham Rd. — Lake
Shore Blvd. mūrinis colonial iš 7 kamb. Gaso pečius.
Du garažai. Didelis, gražus
sklypas. Arti lietuvių baž
nyčios, krautuvių ir susisie
kimo.
18901 Renwood Avė. jau
parduotas. Savo ir Kovac
Realty vardu dėkoju savi
ninkams ir pirkėjams už su
teiktą pasitikėjimą.
Morris Avė. — E. 200 St.
iš 5 kamb. bungalow. Prašo
$15,900.
Šaukite Paul Mikšys na
mų telef. LI 1-8758 arba offise
Kovac Realty
960 E. 185 St.
KE 1-5030

REIKALINGA MOTE
RIS KEPĖJA
6 dienas per savaitę
nuo 9 iki 5. Pyragai ir
kiti kepsniai. Turi būti
patyrusi.
The Virginian
Restaurant
20255 Van Aken
WA 1-5320

VIENAS italas ūkininkas pra
nešė policijai, jog dingo jo vei
slinis veršis. Pradėjus ieškoji
mą paaiškėjo, kad veršis laip
tais užlipo į dukters miegamąjį
ir atsigulė prie lovos.

SPAUDOS BALIUS RUGSĖJO 12 D.
užsisakykite stalą tuoj, jei norite gauti geresnį

Greetings and Best Wishes to
Ali Lithuanian People and

Rengėjai iš anksto nori tas laikraščio gerinimui ir tuvišką spaudą — patį tvirtiksliai žinoti svečių skai dažninimui. Taigi savo da- čiausią lietuvybės išlaikymo
čių ir visiems parengti pa lyvavimu Jūs paremsite lie- ramstį.
togias vietas. Todėl stalus
iš anksto užsisakykite Dir
vos redakcijoje asmeniškai
užeidami arba telefonu —
HE 1-6344. Vakarais galite
šaukti —- GL 1-3967.
Dirva ištisus metus yra
pasirengusi Jums patarnau
ti. šiuo atveju Jūs išklausy
kite tik vieną Dirvos prašy
mą — dalyvaukit spaudos
baliuje drauge su savo arti
maisiais. Jei iš spaudos ba
liaus liks vienas kitas dole
ris pelno, jis bus sunaudo-

Your National Holiday

EMMETT J. GERITY
CANDIDATE FOR

Judge

DETROIT

OF THE MUNICIPAL COURT

ALB SUVAŽIAVIMO
ATSTOVAMS IR
SVEČIAMS ŽINOTI
S u v a ž i a vimo vieta —
Sheraton-Cadillac viešbutis.
Adresas: 1114 Washington
Boulevard ir Michigan gat
vių kampas. Tai miesto cen
tras, netoli autobusų sto
ties.
Kambariai ir suvažiavimo
salės vėsinamos, prakaituo
ti neteks, net jeigu ir karš
čiai būtų. Patartina suva
žiavimo atstovams ir sve
čiams iš anksto užsisakyti
kambarius. Kambarių kai
nos: vienam asmeniui pa
skiras kambarys — 7 dol.
parai, dviem asmenims vie
nas kambarys su dviguba
lova — 11 dol. ir dviem as
menims vienas kambarys su
dviem lovoms — 12 dol.
Posėdžių salė — English
Room, mezzanine aukšte, o
registracija ir ženklų prisegimas to paties aukšto ko
ridoriuje.
Centro Valdybos nariai,
jei yra reikalas, gali posė
džiauti Michigan Room sa
lėje 5-tame aukšte. Jąja ga
lima naudotis jau penkta
dienio vakare (rugsėjo 4
d.).
Suvažiavimo atstovams ir
svečiams rengiamas banke
tas, kuris bus Grand Bali
Room salėje, 4-tame aukšte.
LB Detroito apylinkės
valdyba laukia atvykstant
daug suvažiavimo atstovų ir
svečių.
Užsisakant kambarius ra
šyti šiuo adresu: SheratonCadillac Hotel, 1114 Washington Boulevard, Detroit
31, Michigan,
A. Musteikis

TRYS KONGRESMANAI
BENDRUOMENĖS
SUVAŽIAVIME
Jau trys kongresmanai
sutiko dalyvauti Pirmajame
JAV Lietuvių Bendruome
nės Visuotiniame Suvažiavi
me, kuris įvyks rugsėjo
mėn. 5 ir 6 dienomis De
troite, Sheraton - Cadi 11 a c
viešbutyje.
Sutikusių kongresm a n ų
pavardės: Martha W. Griffiths, August E. Johansen
ir John D. Dingell. Tikima
si, kad suvažiavimo banke
te, kuris įvyks rugsėjo mėn.
6 d. 7 vai. vak., dalyvaus
bent 10 senatorių ir kongresmanu.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & William J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.
6621 Edna Avenue
EN 1-1763
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936 East 185 St.
KE 1-7770

TERM STARTING JANUARY 3, 1960
Šią savaitę Tabor Farmoje atostogauja chemikas, stambus pra
monininkas ir išradėjas Dr. Julės B. Montienier, iš Šveicarijos
į JAV atvykęs 1923 m. Jis savo gaminiais daug naujo įnešė kosmeti
kos gamyboje. Nuotraukoje J. Bachunas ir Dr. J. B. Montenier.

Ir taip būna gyvenime...
ST. LOUIS universiteto biblio
tekoje, kuri perkelta į naujai
pastatytus rūmus, yra labai senų

AMERIKOS RIETUVIŲ
BALSO PIKNIKAS
Amerikos Lietuvių Balso
Radijo Klubas rugsėjo 6 d.
(sekmadienį) rengia tradi
cinį
pikniką
Beechnut
Grove darže. Pikniko daržas
yra prie Midle Beit Rd. Pra
džia 12 vai.
Klubo nariai, bičiuliai, rė
mėjai ir visi Detroito bei
Windsoro lietuviai kviečia
mi atsilankyti. Bus gera
muzika, o darbščios šeimi
ninkės pasirūpins gerais už
kandžiais ir gėrimais.

vertingų leidinių. Kada iš senojo
pastato buvo pergabenama apie
200,000 knygų, vienas iŠ darbi
ninkų pareiškė: "Brolyti, sta
tomos bibliotekos, bet neturima
pinigų naujom knygom, nes ki
taip nereikėtų gabenti šias senas
knygas".
*

KALIFORNIJOJE, pačiuptas
vagis teisinosi, jog jis žinojęs
apie būsimą apiplėšimą, todėl
norėdamas apsaugoti, pinigus pa
siėmęs dar prieš užpuolimą ir
vėliau norėjęs juos grįažinti.

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

S
AND

T. CLAIR
AVINGS

LOAN

COMPANY

DĖL CITY, Okla., du kandida
tai į miesto savivaldybę gavo
po lygiai balsų. Pinigo metimu
išsprendė klausimą, kuris užims
pareigas.

ON SAVINGS
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

SAVINGS DEPOSITS INSURED TO
$10,000.00
813 E. 185th St.
IV 1-7800
25000 Euclid Avė.
6235 St. Clair Avė.
AN 1-1200
HE 1-5670

► EAST CLEVELAND-EUCLID & SUPERIOR AVĖ. <

SAVINGS
EARN

4

A-

INSURED TO

*10,000

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

SUPERIOR
SAVINGS

0,
/o

ACCOUNTS

f

OPEN EVERY SATURDAY
UNTIL NOON

►

HOME AND
REMODELINO LOANS

Wm. H. BROWN REALTORS
J
1

17591 BR0ADWAY
MARLE HEIGHTS

CORNER 68™-SUPERIOR AVENUE

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Priimami siuntiniai Į Lietuvą, Latviją, Estiją,
Ukrainą, Sov. Rusiją per lietuviu įstaigą

UNIVERSAL GIFT PARCEL SERVICE
Siuntiniai apdrausti, apmuitinti taip, kad gavėjas nieko
neprimoka. Mūsų Įstaigos siuntinius išsiunčia 3 kartus savai
tėje, kurie adresatą pasiekia per 4-7 savaites, oro paštu —
8-12 dienų. Siuntėjų patogumui savo įstaigose turime didelį
ir įvairų pasirinkimą geros kokybės ihiportuotų ir vietos ga
mybos prekių: medžiagų vyr. ir mot. paltams, kostiumams,
šilko, nylon, pamušalų, siūlų, adatų ir kt. Vilnonių, kartūninių
ir šilko skarelių ir skarų. Moter. ir vyr. marškinių ir kojinių.
Odos batams su visais priedais — padais, puspadžiais, vitpadžiais ir odos pamušalu. įpilu iš Austrijos. Laikrodžių. Impor
tuojame be tarpininkų, todėl, daugelį prekių galime pasiūlyti
pirkėjams žymiai pigiau. Pav. austriški deimanto stiklui pjau
ti rėžtukai, plaukams kirpti mašinėlės ir "Solingen” vok.
skustuvus savo klientams parduodame tik už $1.75 štuką.
Atkreipiame dėmesį į mūsų standartinių siuntinių vertin
gumą pagal jų žemas kainas, ypač vaistų, siuvamų mašinų,
akordeonų ir maisto, siunčiamų iš Europos.
Siuntiniai priimami kasdien nuo 8:30 ryto iki 6:30 vaL
vak., o šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po pietų.

ADRESAI:
397 A West Broadway, SO. BOSTON 27, Mass.
6 Jchn St., WATERBURY, Conn., PL 6-6766

MO 2-1400
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Kas ir kur?
• Inž. Jonas Jurkūnas yra
LST Korp! Neo-Lithuania
vasaros stovyklos vadovas.
Turėdamas didelį visuome
ninio darbo patyrimą, savo
sumanumu ir energija jis
neabejotinai gražiai praves
šią jaunimo stovyklą.
• Dr. Antanas Rudokas, bū
damas vienas iš tų žymes
niųjų Amerikoje gimusių
lietuvių, kurio visuomenine
veikla visi vertai didžiuoja
mės, šiuo metu vasaroja
Linkų vasarvietėje. Savo
atostogų laiką pasirinko ta
da, kada ten pat stovyklau
ja ir studentai Neo-Lithuanai. Tuo būdu jis arčiau pa
žins studijuojantį lietuvišką
jaunimą ir jiems įvairiuose
rūpi muose klausim u o s e
daug padės.

• Suomijos didžiausias dien
raštis „Helsingin Sanomat”
įdėjo iliustruotą rašinį apie
min. V. Gylio mirtį. Taip
pat tame dienraštyje buvo
gražiai paminėtas ir Lietu
voje miręs rašytojas Petras
Vaičiūnas.

PHILADELPHIA PROTESTUOJA DĖL
CHRUŠČIOVO PAKVIETIMO
Nors Chruščiovas ir neat
vyks į Philadelphiją, tačiau
aktyvesnių lietuvių dėka,
jo atsilankymui į Ameriką,
virš 2 milijonų mieste, per
amerikiečių spaudą, pareik
štas protestas. Rimčiausias
ir daugelio mėgiamas dien
raštis „The Evening Bulletin„ rugpiūčio 20 d. įsidėjo
jų korespondento pasikalbė
jimą su lietuvių grupe, ku
riame pareikštas nepasiten
kinimas dėl Chruščiovo pa
kvietimo. Nurodyti įvairūs
motyvai. Įdėta ir lietuvai
tės, nukentėjusios nuo bol
ševikų. nuotrauka, kurios
veidą sunku atpažinti, nes
jos artimieji yra Sibire. Pa
sikalbėjime dalyvavusių, iš
skyrus Vliko vicepirminin
ko J. Stikloriaus pavardės,
neminimos, nes jų daugelio
giminės yra likę Lietuvoje.
Pažymima, kad vietos lie
tuviai Chruščiovo lankymo
si metu, protesto ženklan,
nešios juodus kaklaraiščius.
Apie lietuvių nepasitenkini
mą ir juodų kaklaraiščių ne
šiojimą žinių metu buvo
pranešta ir per amerikiečių
radiją.
Kitas populiarus dienraš
tis „Philadelphia Daily
News” įdėjo J. Stikloriaus
laišką redaktoriui, kuriame
stebimasi naivumu, kad Ni
kita atsilankęs ir pamatęs
Ameriką, pasikeis, atsiža
dės komunizmo ir viso pa
saulio užvaldymo.
Gerai, kad garsinamas
lietuvių vardas ir reiškia
mas protestas, bet gerai bū
tų, kad visi rašytų laiškus
Eisenhoweriui, Nixonui, se
natoriams ir kitiems parei
gūnams. Prie šio darbo

• šeštoji Kanados lietuvių
diena įvyksta Hamiltone
darbo dienos savaitgalyje.
Tikimasi daug dalyvių iš
Kanados lietuvių kolonijų ir
nemažiau svečių iš JAV.
• Kauno kunigų seminari
jos rektorium dabar esąs
kun. čėsna, Joniškio deka
nas.
• Poetas J. Kėkštas, buvęs
„Literatūros Lankų” redak
torius, gyvenęs Argentinoje
ir sunkiai sirgęs, persikėlė
gyventi į Lenkiją. „Litera
tūros Lankai” iki šiol buvo
s p a usdinami Argentinoje.
Dabar juos žadama spaus
dinti JAV.
• Lietuviai gydytojai, norį
dalyvauti suvažiavime Cle
velande, bet pasivėlinę užsi • Petronėlė ir Petras Polregistruoti, tai gali atlikti grimai, A. J. Ališauskai, iš
ir dabar ir suvažiavime da St. Catherines, Canada,
lyvauti.
rugpiūčio viduryje lankė sa
• Lietuvos Vyčių kongresas vo artimuosius JAV — J.
Švarplaičius, kur buvo labai
įvyko Detroite. Dalyvavo gražiai priimti. Taip pat ap
gausus būrys čia gimusio
lankė New Yorke SLA cent
lietuvių jaunimo, pasiryžu rą, pasikalbėjo su Tėvynės
sio dirbti ir kovoti dėl Lie redaktorium ir kitais tar
tuvos laisvės.
nautojais. Už malonius pri
• Smuikininko Izidoriaus ėmimus ir svetingumą reiš
Vosyliūno koncertas rugp. kia nuoširdžią padėką. P. P.
29 d. įvyko Lawrence, Mass. Polgrimai yra nuolatiniai
Portefijonu palydėjo duktė Dirvos skaitytojai ir rėmė
jai.
Rasa.

ypač turėtų prisidėti jaunimas, nes jiems daug leng
viau su anglų kalba.
CHORO REIKALAI
Lietuvių tautinio ansam
blio vadovas L. Kaulinis
kviečia visus turinčius bal
są įstoti į chorą. Lietuviai
iš praeities daininkai. Neuž
mirškime lietuviškos dainos
ir čia Amerikoje. Neužmirš
kime paremti choro pastan
gas. štai rugsėjo 20 d. Čepo
ūkyje, Belmavvr miestelyje,
N. Y., choras ir jaunieji tau
tininkai, Tautinės S-gos
skyriui talkinink a u j a n t,
ruošia gegužinę. Tai bus pa
skutinė šiais metais gegu
žinė. Atsilankykime visi ir
gražiai praleisime laiką.
TAUTINĖS S-GOS SKY
RIAUS DEŠIMTMETIS
A. L. T. S-gos Philadelphijos skyrius lapkričio 8 d.
švenčia savo veiklos dešimt
metį. Plačiau apie tai bus
paskelbta vėliau.
SUKŪRĖ LIETUVIŠKĄ
ŠEIMĄ
Rugpiūčio 18 d. susituokė
inž. Putinas Mašalaitis su
Aniliona Pumpolyte,
P. M.

"Žaibo" sporto klubo geriausios disko metikės mergaičių klasėje, laimėjusios varžybose pirmąsias
tris vietas. Is kairės: Dana Čyvaitė - II vieta: 72 pėd. ir 8 col., Rūta Gaidžiūnaitė - I vieta: 75 Dėd. ir
8 col., Valdonė Karosaitė - III vieta: 70 pėd. ir 2 col.
Dirvos nuotrauka.

PASTABOS MŪŠI) KRITIKAMS
Kritika yra naudinga ir reika
linga, jeigu ji yra konstruktyvi,
nurodanti trūkumus ir ieškanti
kelių jiems šalinti. Konstruktyvi
kritika visada yra sveikintina ir
pageidaujama. Priešingai yra su
destruktyvia kritika, vien tik
griaujančia tai, kas kitų daroma.
Pastaruoju metu pasipylė la
bai daug destruktyvios kritikos
Amerikos Lietuvių Bendruome
nės adresu. Atrodo kad kiekvie-

Jokubka iš Bridgeporto
pateko sostinėn!
Jonas Jokubka, čikagiškės Vilnies atstovas ekskur
sijoj į Lietuvą, Vilniuje tik
rai tapo nustebintas. Jis sa
vo bridžportišku „fry kantry” supratimu buvo įsitiki
nęs, kad laisvė tai yra visų
pirma laisvė be atodairos
šiukšlinti gatves. Vilniuj
buvo nustebintas. Sako:
„Surūkau cigaretę ir nuo
rūką numetu ant gatvės.
Pas mus tai įprastas daly
kas. O čia į tai, pasirodo, ki
taip žiūrima ...”
Taip Vilniuj į tokius daly
kus kitaip žiūri: prisistato
policininkas, liepia pakelti
nuorūką ir dar rublį painia
už pamoką . . . Mat, tenai
policininkų yra pakankamai
daug, kad spėja visas nuo
rūkas šitaip surinkti.
Maža to. Jokubka sakosi
Vilniuj pirmą kartą gvve-

nime pamatęs ... gatvių
laistomą mašiną! Aišku, jei
gu jis ligi šiol tokių dalykų
nematė, tai nelabai sunku jį
ir nustebinti. Tik, jeigu
Bridgeporte tokių dalykų
nėra, reikėjo jam atvykti
Lietuvon prieš kokius 25
metus, būtų galėjęs pama
tyti ir laistomąsias ir šluo
jamąsias mašinas Kaune,
visiškai tokias pačias, kokių
ir dabar gali pamatyti toj
pačioj Chicagoj, nosį iš
Bridgeporto iškišęs.
Jokubka ir kitų dalykų
Vilniuj „išmoko”. Jis, pa
vyzdžiui, ”sako”:
— Niekada nebūčiau tikė
jęs, kad Universiteto bib
liotekoje saugoma šitiek
u n i k a 1 i n i ų leidinių.
Jeigu Jokubka bandys
tvirtinti, kad tai j i s taip
pasakė Literatūros ir Meno
reporteriui, tai ar nepaaiš
kintų jisai, iš kur jis išmo
ko tokių žodžių, kaip „unikalinis”, ir ar jis žino, ką
tas žodis reiškia! Be to,
jeigu jis taip stebisi unikalinių leidinių gausumu uni
versiteto bibliotekoj, tai ar
jis yra matęs bent vieną ko
kio nors kito universiteto
biblioteką? Ar jis matė, pa
vyzdžiui, Kongreso bibliote
kos unikalinius leidinius ? Ir
pagaliau, ar tik jis nemano,
kad tuos Vilniaus universi
tete esamus unikalinius lei
dinius dabartinė valdžia iš
leido? Juk jie gi ten viską
į savo nuopelnus įsiskaito.
Tik girtuokliavimas ir kyši
ninkavimas jiems ”buržuazinių laikų liekana”,. s

• „Tėviškės žiburių” spaus
tuvė džiaugiasi, kad skaity
tojams remiant galėjo nusi
pirkti naują linotipą. Vajus
dar vykdomas toliau, nes
reikalinga suma dar nebaig
ta surinkti.
Lengvosios atletikos vadovas ir Dirvos bendradarbis Alg. Bielskus (dešinėje) kalbasi su geriausiu

šokėju į tolį Myk. Venclausku. Tik įvykusiose varžybose Clevelande jis trišuolyje pastatė naują Šiaurės
Amerikos lietuvių rekordą, nušokęs 42 pėd. ir 3 col.
Dirvos nuotrauka.

Dirvą pasiūlyk savo
kaimynui susipažinti

P. J. ŽIURYS
ALB CV Vicepirmininkas

nas, kuris tik pajėgia į rankas
paimti plunksną ir ieško "lengvos
temos", būtinai turi pulti centro
valdybą, jos pirmininką arba pa
čią Bendruomenės idėją nepai
sydamas; ar jo "kritika" atitinka
faktus ar ne.
Vieni barasi, kad Bendruome
nė esanti neveikli ir nepasireiš
kia Lietuvos laisvinimo darbe;
pagal kitus, Bendruomenė kišasi
į Lietuvos laisvinimo darbus ir
trukdo veiklą tų, kuriems toji
sritis "priklauso". Vienur gir
disi balsai, kad Bendruomenė
išdalinanti perdaug pinigų dainų
šventėms, dailės parodoms,
sporto reikalams, bet nepakan
kamai mokykloms. Kitur sakoma
kad ji siekianti išauginti milži
ną, kuris "praris" visas kitas
organizacijas ir pasiliks viena
pati "viešpatauti". Kai kurie se
nosios kartos amerikiečiai bijo,
kad Bendruomenė įeis į senas
organizacijas ir jas užvaldys.
Naujakurių tarpe yra tokių, kurie
prikaišioja, kad Bendruomenės
leidžiami vadovėliai esą silpnai
paruošti, nepakankamai užakcen
tuoją lietuviškumą, nes rašyti
čia gimusių autorių.
Lietuvių Bendruomenės tikslai
yra visiems gerai žinomi. Ji
siekia išlaikyti lietuviškumą
išeivijoje ir jaunąją kartą išau
klėti gerais, susipratusiais lie
tuviais, panaudojant visas tam
reikalingas priemones.
Su labai ribotomis pajamomis,
susidedančiomis iš kuklių soliadarumo mokesčių, Bendruomenė,
mano manymu, atlieka labai di
delį darbą. Centro valdyba, apy
gardų valdybos, skyriai ir seniū
nijos dirba, labai pasišventę, ir
padarytų dar daugiau, jei jų ne
varžytų lėšų trūkumas. Pats cen
tro valdybos pirmininkas St, Bar zdukas savo pinigais ir nutrauk
damas savo uždarbį, išvažinėja
šimtus mylių, dalyvaudamas po
sėdžiuose, stengdamasis, kad
Bendruomenė būtų veikli, gyva,
aktinga ir prasminga. Jei kas
prikiša, kad permažai veikiama,
tai turėtų prisidėti savo grašiu,
padidinti pajamas - tada bus
ir didesnės pasekmės.
Lietuvių Bendruomenė nori su
jungti į nepolitinį visuotinį lie
tuvišką kūną visas organizaci
jas ne tam, kad galėtų jas su
virškinti, bet kad būtų sudary
ta viena organizacija, galinti at
stovauti visų pažiūrų, įsitikini
mų ir tikėjimu lietuvius, kurie
tiki, kad Lietuva turi būti lais
va, nepriklausoma ir demokra
tiškai valdoma. Jos valdyba ir
kiti organai yra ir bus renkami
visuotiniu balsavimu, ir nariai
nuspręs jos ateities gaires.Ben
druomenėje yra vietos kiekvie
nam geram lietuviui, kuriam rū
pi Lietuvos ateitis, jos išeivijos
apsaugojimas nuo išnykimo ir
jaunosios kartos išlaikymas lie
tuviškoje dvasioje.
Lietuvių Bendruomenė visus
surinktus pinigus išdalina lietu
vybės išlaikymo relkalams:spau

dai, vadovėlių leidimui, premi
joms, sportui ir lietuviškų mo
kyklų išlaikymui.
Šiuo metu yra ruošiama visa
eilė vadovėlių lietuviškoms mo
kykloms. Jie rašomi patyrusių
žinovų. Jei praeityje ir būta kai
kurių nukrypimų šioje srityje,
tai ateityje tos klaidos bus pa
šalintos.
Priekaištai, kad praeityje iš
leista perdaug pinigų dainų šven
tėms ruošti. Tiesa, tokios šven
tės yra labai laikinio prasmin
gumo, bet be jų nepritrauksi
priaugančios kartos, kuri Čia tu
ri puikią proga pasireikšti, su
sitikti ir dažnai vėliau sukurti
lietuviškas Šeimas. Galbūt iš
laidų srityje galima būtų išlai
kyti didesnę pusiausvyrą,skiriant
kuklesnes sumas švenčių ren
gimui, ir dalį pinigų panaudojant
lituanistinių veikalų išleidimui.
Priekaištas, kad Bendruome
nė "kišasi" į Lietuvos laisvinimo
darbą, yra pliusas, nes Bendruo
menė, kaip ir visos organizaci
jos ir visi lietuviai, negali šio
svarbaus darbo palikti tik vienai
kokiai organizacijai ir tik jai
suteikti patentą rūpintis visų mu
sų laisve. Visi turime rūpintis,
dirbti ir išnaudoti visas prie
mones ir galimybes, kad padė
tume Lietuvai atgauti laisvę.Gal
būt Bendruomenė šioje srityje
dar nėra pakankamai judri.
Šiandien, kada daugybė įvai
riausių lietuviškų organizacijų
jau miršta arba rimtai "serga",
yra pats laikas stiprinti Ben
druomenę, kurios uždavinys yra
išlaikyti lietuvybę ir paremti lai
svos, nepriklausomos Lietuvos
atkūrimą, sutelkiant jos ateitį lietuviškai susipratusį prieauglį.
Todėl visų tikrų lietuvių, be pa
žiūrų ir įsitikinimų skirtumo,
pareiga yra remti savo darbu
ir lėšomis šią taip svarbią or
ganizaciją.
Ta pačia proga visi kviečiami
atsilankyti į Bendruomenės su
važiavimą, kuris įvyks rugsėjo
5-6 dienomis Detroit, Mich.,
ir ten pateikti savo manymus,
sveiką kritiką ir savo paramą.
Jei kuris negalite atvykti, tai
atsiųskite raštu savo pastabas
ir paramą.
• Šių mokslo metų pradžiai
laukiamas augštesniųjų mokyklų
septintųjų klasių lietuvių litera
tūros vadovėlis. Autorius J. Masilionis.
• Spausdinamas augštesniųjų
mokyklų penktajai klasei lietuvių
literatūros vadovėlis. Autorius
D. Velička.
• Dar Šiais metais išeis li
tuanistinių pradinių mokyklų 1jam skyriui spalvotas, iliustruo
tas vadovėlis pagal Igno Malėno
sudarytą naują metodą.
• Baigiamas rengti vadovėlis
pradinių mokyklų penktajam sky
riui.
• Rengiama spaudai Vac. Čižiūno parūpinta ir specialistų
komisijos peržiūrėta Lietuvos
istorijos palyginamoji chrono
loginė lentelė lituanistinėms mo
kykloms.

