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Chruščiovo propagandinė bomba
Paskelbus Chruščiovo pa
kvietimą į Ameriką dėl ga
limų permainų JAV užsie
nio politikoje katastrofiškai
susvyravo Wallstreeto bir
ža. Netikėtai ir staigiai pa
kilo ''minkštųjų gėrimų”
akcijos. Kiek keistokai at
rodė tas kilimas, nes limo
nadų sezonas baigėsi. Bet
kilimo priežastis buvo ta,
kad Maskvoje Chruščiovas
viešai paragavo amerikinio
limonado, ir New Yorko bir
žos nuomone, tai buvo ge
riausia reklama galimiems
prekybiniams ryšiams su
Rusija.
Ar biržos spekuliantų
spėliojimai buvo teisingi,
tai jau kita tema, bet šil
čiausią ligšiol priėmimą
Chruščiovui .suruošė New
Yorko prekybininkai. Jų
tarpe buvo daug rusiškai
kalbančių, nes plojimai Waldorfo balių salėje pertrauk
davo Chruščiovo kalbą, dar
nespėjus vertėjui prabilti.
Įdomu, kad su Chruščiovu
pirmiausiai ir ligšiol vienin
teliai surado kontaktą bol
ševikų labiausiai keikiamie
ji Wallstreeto "kapitalistai
ir karo kurstytojai”.
•

kai Jungt. Tautose yra
įprasta pasitenkinti 30 mi
nučių kalbomis. Bet pagal
rusų papročius kalbos svar
bumas priklausąs nuo jos
ilgumo ...
Visa aplinka ir nuotaikos
kažkaip priminė 1938-39
metus, kada panašiai būda
vo laukiama kito panašaus
"taikos skelbėjo” Hitlerio
šūkavimų.
Pagrindiniai to "drama
tiško taikos plano” punktai
buvo:
• panaikinti visas gink
luotąsias pajėgas — sausu
mos, jūros ir oro kariuome
nės ir uždrausti jų atkūri
mą bet kokia forma;
• sunaikinti visų rūšių
ginklus ir municiją;
• likviduoti visų rūšių
laivynus, aviaciją ir visą
kitą karinę medžiagą;
• visiškai uždrausti ato
minius ir hydrogeninius
ginklus — esamus sunai
kinti ir uždrausti tolimesnę
gamybą;
• nutraukti gamybą ir
sunaikinti visų rūšių rake
tinius ginklus, įskaitant ir
erdvės raketas, skirtas ka
ro reikalams;
• uždrausti gamybą ir
laikymą sandėliuose chemi

Rugsėjo 18 d. Chruščio nių ir bakteriologinių karo
vas Jungtinėse Tautose paskelcė jau keliomis dieno
mis anksčiau pradėtą rek
lamuoti "dramatišką taikos
planą” (vėl įdomu, kad
svarbiausius jo punktus jau
pnra dip.nn anksčiau vienin
telis žinojo CIevelando mili
jonierius Cyrus Eaton).
Chruščiovo kalba buvo ilga,
truko beveik 80 minučių,

priemonių;
• likviduoti visų rūšių
karines bazes svetimosiose
teritorijose ir raketų iššovimo įrengimus;
• likviduoti visą karinę
nrnd ukp.iia

ir

visas

karo

išleisti įstatymus, drau
džiančius tokį apmokymą;
• paleisti visas gynybos
ministerijas, generalin i u s
štabus ir kitas panašias or
ganizacijas.
Visa tai, pagal Chruščio
vo planą, turėtų būti atlikę
ta per ketverius metus.
Plano vykdymo kontrolei
turėtų . būti sudaryta visų
valstybių organizacija. Tos
o r g a nizacijos sudarymas
būtų pirmasis plano vykdy
mo žingsnis. Toliau turėtų
būti pradėtas pirmasis nu
siginklavimo etapas:
• sumažinti atitinkamai
k o n t r o liuojant, Rusijos,
JAV ir raudonosios Kinijos
karines jėgas iki 1,700,000
vyrų, Anglijos ir Prancūzi
jos — iki 650,000 vyrų. Ki
tų kraštų kariuomenių dydį
palikti nustatyti Jungtinių
Tautų plenumui;
• likviduoti visas karines
bazes svetimuose kraštuo
se;
• sunaikinti visų rūšių
branduolinius ir raketinius
ginklus.

Tačiau pačioje pirmoje
eilėje Sovietų Sąjunga nori
įsteigei inspekcijos ir kont
rolės zonas ir sumažinti
svetimas įgulas Vakarų
Europoje, j steigti beatominę zoną Vidurio Europoje,
atitraukti visas svetimas
įgulas ir bazes iš Europos
valstybių ir pasirašyti ne
puolimo paktą tarp NATO

SENOVINĖ KLĖTELĖ SEIRIJŲ APYLINKĖJE. "Už klėtelės saulė kelias - saulėn žengia Dainavai"
apgieda komunistų poetas šią nuotrauką, tilpusią reprezentaciniame leidinyje, bet mūsų.akis, nepaisant
fotografo rūpestingai išieškotos pozos, įžiūri ir kai kurių tikrovės pėdsakų. Ta viduvasario saulė yra
šiapus klėtelės ir jau krypstanti į saulėleidį, o tas žengimas į saulę matomas stoguose: klėties, antroje
pusėje, kiauras (žiūr. šviesos dėmes stoge, į dešinę nuo grėblio), o antrasis - vargais negalais aplo
pytas. Senutė tariamai muša sviestą, bet kodėl muštuvis atrodo pakeltas nuo žemės su visu jo tūriu?
(žiūr. juodą šešėlį tarp žemės ir muštuvio dugno). Ir dar viena ranka? Ar jis netuščias?

Vokiečių pažiūros į Rytuose

pramones įmones;
• nutraukti karinį apmo
•
kymą — tiek armijose, tiek
Toks tas "dramatiškasis
civilinėse organizacijose ir taikos planas”. Nepaisant
Rugsėjo 13 d. visoje Va
Vokiečių tremtinių są mas? Ir apie jį pastaruoju
gudraus vyniojimo į vatą,
karų
Vokietijoje,
vokiečių
jungos
ir Vokietijos parla metu pradėta spaudoje dau
jame kyšo pagrindinis so
tremtinių
organizacij
o
m
s
mento
atstovas Dr. Gille giau rašyti, štai vienas įsi
vietų noras, kelis sykius
gausiai
dalyvaujant,
buvo
laikrašty
"Das Ostpreus- dėmėtinas mums balsas.
kartotas atskirose plano
apvaikščiojama
taip
vadi

senblatt
”
taip išdėstė tų Mėnesiniame žurnale "Ostdalyse: išstumti amerikie
Malajuose sukilėlių liko tik 800
nama
"Tėvynės
Diena
”
.
Ta
organizacijų
pažiūras: "Pa deutsche M o n a t s hefte”
čius iš Europos ir susilpnin
proga
Federalinės
Vokieti

gal
Potsdamo
sutartį galu (1959 balandis) tilpo GerTuo metu, kada komunistų ka buvo žudomi, vietiniai gyventojai ti Vakarų Europos gynybą, jos ministeris pabėgėlių rei tinės sienos privalo būti nu hard Lietz straipsnis, už
riuomenė grasina Indijos ir La terorizuojami. Ūkininkai provin patiems dar nė piršto ne
kalams Dr. Oberlaender, statytos taikos sutartyje, vardintas "Memel, 700 Jahoso saugumui, kitame Azijos
cijų, kuriose sukilimas itin stip pridėjus tam planui vykdy
kalbėdamas
Bremene, už sudarytoje su visa Vokieti re preussisch-deutsche Gekrašte džiunglių karas baigiasi. riai reiškėsi, turėjo komunistus ti. Būdinga, kad Chruščio
tikrino,
kad
Vokietijos
vy ja. Sienos turėtų būti nu schichte”, kur autorius,
Šis karas pradžioje neiššaukė maitinti ir teikti žinias apie vy vas pabrėžtinai kartojo apie
didelio pasaulio susidomėjimo, riausybės kariuomenės judėjimą. svetimų bazių panaikini riausybė niekad neatsižadės statytos pagal veikiančią trumpai atpasakojęs Klai
tarptautinę teisę. O jos pa pėdos miesto istoriją, tarp
bet vis dėlto jis buvo labai reikš Kas netalkininkavo, to gyvybė mus, nes tai liečia JAV, bet vokiškų žemių Rytuose.
A
t
r
e
m
d
amas
neseniai
mingas. Kalbama apie Malajus. nebuvo saugi.
grindai tokie: teisės į tė kita ko taip pasisako:
jis nė karto neužsiminė apie
800 komunistinių partizanų te
”1939 m. kovo 22 d. vals
Situacija ypač paaštrėjo 1951 atsitraukimą iš okupuotų skelbtus lenkų kaltinimus, vynę ir tautų apsisprendi
betęsia beviltišką kovą, kad iš metų gruodį. Tą mėnesį komu
esą,
Vakarų
Vokietija
sie

tybinė
sutartis tarp Vokie
mo
teisės
pripažinimas,
kraštų, kas liestų bolševi
vengtų galutinio sunaikinimo. nistai įvykdė keletą didesnio
kia revanšo ir revizijos ir, imant dėmesin aneksijų tijos ir Lietuvos buvo mo
kus.
Prieš dvejus metus ten dar buvo masto puolimų. Jie pagrobė 94
n e p r i p ažindama Oderio- draudimą”.
rališkai ir teisiškai galio
12,000 vyrų. Tuo metu atrodė, sunkvežimius, prekių ir pinigų,
Panašų planą, tarp kita Neisses linijos, kėsinasi į
Jei pasaulio likimą dabar janti sutartis. Klaipėdos
kad pusiasaliui išmušė paskuti ir sunaikino plantacijas, kurių ko, beveik prieš 30 metų lenkų teritoriją, ministeris
s p r e n džiančios valstybės krašto grąžinimas buvo
nioji valanda. Malajai turėjo užveisimas buvo kaštavęs dau Tautų Sąjungos komisijai
pareiškė:
"Mes
nesame
resutiktų su šiais postulatais, skriaudos atitaisymas. Kaip
virsti .komunistine kolonija ir giau, negu ketvirtį milijono do buvo pasiūlęs anuometinis
vansiškai,
bet
esame
pasi

tektų
visose nuo Vokietijos tik taip tai suprato anglų
tuo pačiu raudonosios Kinijos lerių. Sukilėlių veiksmus dau
Sovietijos užs. reik, minis- ruošę būti revizijonistais, atskirtose Rytų žemėse vyriausybė, kai. ji savo 1939
kolonija.
giausiai rėmė užsienio kiniečiai,
Pilietinis karas prasidėjo 1948 kurie sudaro trečdalį Malajų pu teris Litvinovas. Dabarti jei mes galime reviduoti ne pravesti gyventojų atsi- m. gegužės 15 d. notoje ofi
m. birželio 16 d., kai netoli siasalio gyventojų. Raudonoji nis Chruščiovo planas gali teisę į teisę. Ne mes reiš klausimą (referen durną), cialiai pranešė Reicho vy
Ipochos, Perako provincijos sos propaganda tvirtino, kad kiekvie susilaukti pritarimo vadi kiame pretenzijas į lenkų panašiai kaip tai įvyko po riausybei, kad Klaipėdos
tinės, buvo kulkosvaidžių nušauti no kiniečio patriotinė pareiga namuose neutraliuose kraš teritorija, bet priešingai”.
Pirmojo Pasaulinio karo krašto perėmimą ji pripatrys europiečiai. Tai atsitiko pa esanti skatinti komunistinę agre tuose, bet Vakarų stebėto
Verti dėmesio ir vokiečių pvz. Silezijoje, šiuo metu ž’sta de jure ir skiria Klai
gal gerai iš anksto paruoštą pla siją Malajuose.
jai atkreipia dėmesį, kad tremtinių organizacijų prin nesimato vienok ženklų, kad pėdos kraštan britų vice
ną, siekiantį pirmoje eilėje su
cipiniai šiuo klausimu nusi tai netolimoje ateityje ga konsulą. Amerikos Kongre
(Nukelta į 2 psl.)
(Nukelta į 2 psl.)
griauti Malajų ūkį. Europiečiai
statymai. Kai, Ženevos kon lėtų atsitikti.
se atstovas Reece vienoje
ferencijai baigiantis, BonO kaip gi komentuojamas kalboje pavadino Klaipėdos
nos užsienio reikalų minis Klaipėdos krašto klausi
(Nukelta į 2 psl.)
terijoje buvo pradėtas svar
styti sumanymas sušvelnin
ti santykius su lenkais ir
čekais ir pasiūlyti tiems
kraštams nepuolimo sutar
Camp
tis, vokiečių pabėgėlių or
David
ganizacijos gana stipriai
tam pasipriešino.

prarastas žemes

Vienas Azijos karas baigiasi

KAIRĖJE: New Yorke šiuo
metu yra likusi tik viena Jokūbo
Stuko vadovaujama "Lietuvos At
siminimų” radijo valandėlė, kuri
praeitą savaitę minėjo 18 metų
sukaktį. Nuotraukoje: radijo va
landėlės artimiausi bendradrbiai
su jos direktoriumi J. Stuku. Iš
kairės: S. Narkeliūnaitė, J. Stukas, J. Audėnas, E. Čekienė,
J. Valaitis ir A. Kačanauskas.
Plačiau apie sukaktį 8 psl.
V. Maželio nuotrauka
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Blogas pašto patarnavimas
Visoks šio krašto gyve
nimas daro didžiulę pažan
gą. Tik vienas pašto patar
navimas ne tik nedaro pa
žangos, bet dar laiks nuo
laiko siaurinamas, o laiškų
pristatymas kai kuriais at
vejais ir visiškai blogas.
Ypač mūsų rajone jis yra
pablogėjęs paskutiniais me
tais.
Kada Antrajam Pasauli
niam karui pasibaigus, mū
sų dalis dar gyveno mažuo
se Vokietijos miestuose,
mes stebėjomės, kaip grei
tai ten atsikūrė labai pa
slaugios pašto įstaigos ir
jau per dieną du kartus iš
nešiodavo laiškus. Tuo tar
pu, sakysim, tokiam Cleve
lande, tik pačiam miesto
centre laiškai du kartus per
dieną išnešiojami. O visam
'milijoniniam mieste laiškai
išnešiojami tik vieną kartą.
Ir tai dar nevisada tvarkinoro i
ba laikraščius apdėjo žy
miai didesniais mokesčiais.
Dirva dabar už pašto pa
tarnavimą moka du kartus
daugiau, negu ji mokėjo
1958 metais. Na, manėm,
kad jau mokesčius pakėlė,
tai dabar laiškų ir laikraš
čių pristatymas bus žymiai
geresnis. O pasirodė visiš
kai priešingi daviniai, šiais
metais jau esam įregistravę
visos eilės vertingų laiškų
dingimą. Turim įregistravę
nemaža atvejų, kada siųsti
special delivery laiškai mus
pasiekia žymiai vėliau, ne
gu tuo pačiu laiku iš tų vie
tų pasiųsti paprasti laiškai.
Yra įregistruota pora atve
jų, kad oro pašto laiškai į
New Yorką ėjo net 10 die
nų. O kiek atvejų, kada laiš
kanešiai, nerūpestingai at
likdami savo darbą, prane
ša, kad skaitytojas kitur iš
sikėlęs ir nesurandamas.
Tik mūsų pačių pastango
mis išaiškinama, kad jis
niekur neišsi-kėlęs, tebegy
venąs senojoj vietoj. Net ir
nebūtas mirtis laiškanešiai
išgalvoja, kaip jau tuo rei
kalu pačioje Dirvoje buvo
rašyta. O dar prijungus,
kad laiškanešiai nevisada
rūpestingai pažiūri į kita
kalbių laikraščių pristaty
mą, kad dažnokai laiškus
nuneša kitu adresu, tai ir
gausim apytikrį pašto ne
tvarkingumo vaizdą.

Mes tikime, kad ta su
rinkta pašto netvarkingumo
dokumentaciją mums padės
išsikovoti tikrai gerą pašto
patarnavimą, kokio reikia
didelę pažangą darančiam
krašte ir kokio turi reika
lauti kiekvienas šio krašto
gyventojas. Ypač dar da
bar, kada už pašto patarna
vimą imamas daug didesnis
mokestis, kada pašto val
dininkai geriau atlyginami,
bet pati pašto tarnyba daug
kur dar stipriau šlubuoja.
Ta pačia proga mes no
rime prašyti visų savo skai
tytoju, kad laiškuose siųs
tu galimai mažiau prenume
ratos mokesčio grynais pi
nigais. Jei atsitinka, kad
teks laiškas pakeliui kur
dingsta, mes neturim jokios
gali mvbės sukontroliuoti,
kur tai galėio atsitikti. Tuo
tarnu siunčiant money or
deriais ar čekiais niekad
cokiu siuntimu, tai
visad yra galimybė pinigus
atgauti.

Vokiečių...
(Atkelta iš 1 psl.;

krašto grąžinimą vieninteHn pavyzdžiu teisėto ir tai
kaus pašalinimo Versalyje
įvykdyto neteisingumo. Už
kelių metų vienok pasaulis
+ai namiršo, kai po Antrojo
Pasaulinio karo Vokietijos
sienos buvo nustatytos pa
gal 1937 metų padėtį”.
Šių nuomonių akivaizdoje
pakartotinus V. Vokietijos
valdžios atstovų pareiški
mus. jog tarptautinės tei
sės rėmuose Vokietijos teri+oriios pagrindą sudaro
vokiečiu‘reicho sienos 1937
m. gruodžio 31 d., tenka su
prasti ir vertinti vien kaip
Vokietijos teisinę išeities
poziciją.

(Atkelta iš 1 psl.)
Vyriausybė iš anglų, nepalie
čių ir Fidži salų gyventojų pas
kubomis sudarė 25,000 vyrų ka
riuomenę. Tačiau iš anksto buvo
aišku, kad be vietinių gyventojų
paramos nieko nebus galima lai
mėti. Uždavinys laimėti kinie
čių simpatijas teko generolui
Templeriui. Jis pasikvietė konferencijon įtakingiausius asme
nis ir pažadėjo Malajams savi
valdą. Jam padėjo ta aplinkybė,
kad tuo metu jau pradėjo užsie
nį pasiekti žinios apie komuniz
mo žiaurumus Kinijoje. Malajų
kiniečiai pradėjo talkininkauti
vyriausybei.
Partizanų stiprybė buvo atvi
ros kovos vengimas: užpulti,api
plėšti, sunaikinti ir - atgal į
džiungles. Būtų buvusi nesąmonė
krėsti džiungles, jų beieškant.
Teliko tik vienas kovos būdas:
alinti juos badu. Ir taip prasidė
jo milžiniškas darbas: kaimai
buvo aptveriami spygliuotomis
vielomis, ginkluojami kulkosvai
džiais, organizuojama vietinė
milicija. Ūkininkai išmoko ap
siginti. Piūties metu į kaimus
buvo siunčiami kariuomenės pa
stiprinimai.
Taip komunistai buvo išvilioti
iš džiunglių, turėjo išeiti atviron
kovon. 1957 metais pradėjo ka
pituliuoti jų didesnės grupės.Su-

lysę, išbadėję pavidalai, iškėlę
rankas, atsvyruodavo prie spyg
liuotų tvorų ir Šaukdavo "valgy
ti!" 1951 m. per dieną būdavo
pranešama po 16 susidūrimų, o
dabar jau beveik kasdieną gir
dimi komunikatai: "Jokių susi
dūrimų su sukilėliais".
Tik patys atkakliausi, arba tie,
kuriems neliko kitos išeities,
tebesilaiko džiunglėse, vadovau
jami Činpengo. Jiems tėra vie
nintelis atviras kelias -įTailandą. Bet ten jų laukia Antikomu
nistinės vyriausybės kariuomenė. Vis labiau įsitempiant santykiams tarp Tailando ir raudonosios Kinijos, komunistiniai
partizanai ten negali tikėtis ma
lonės.

IS LIETUVIŲ EVANGELIKU

LIUTERONU VEIKLOS
Šiais metais buvo su
šauktas Lietuvių Evangeli
kų Liuteronų Sinodas jau
penktą kartą tremtyje. Senioru vėl išrinktas kun. A.
Keleris, Vokietijoje, vicesenioru kun. A. Trakis, Chi
cagoje ir Vyr. Tarybos na
riais: Iš JAV: M. Purvinas,
kun. Dr. M. Kavolis, kun.
M. Preikšaitis, A. Klemas
ir Kr. Kikutis; iš Kanados:
M. šulmistras, ir inž. B.
Buntinas; iš Anglijos: E.
Gložaitis: iš Australijos: V.
fcJK’LS’Jū'Įs; iš,kiautas', ii.
žilius, kun.. J. Urdzė, kun.
J. Stanaitis, mok. Fr. Skė
rys, M. Posingis ir J. Pareigis. Kontrolės komisijon iš
rinkti: J. Sedaitis, M. Milkeraitis ir M. Bendikas.
Nuo pat tremties gyveni
mo pradžios šioji egzilinė
bažnyčia yra Pasaulinės
Liuteronų Sąjungos (LHF)
narys. Nario teisėmis atsto
vavo Pasaulio Ev. Liutero
nų Suvažiavimuose, lietu
vius ev. liuteronus 1947 m.
Lunde, Švedijoje, 1952 m.
H a n o veryje, Vokietijoje,
1957 m. Mineapolyje, JA
Valstybėse. Visose tose
k o n f erencijose plevėsavo
Lietuvos trispalvė.
Išleista visa eilė religinių
knygų lietuvių kalba. Pa
skutiniu metu
išleistas
Evangelikų giesmynas su
maldomis, 784 puslapių. Jau
eilę metų leidžiamas Lietu
vių Evangelikų Liuteronų

Norėdami surinkti gali
mai gausesnę pašto netvar
kingumo dokument a c i j ą,
mes ir norime prašyti visų
skaitytojų, kad pranešti nepatingėtumėt mums, .visais
tais atvejais, kada jūs ne
tvarkingai gaunat Dirvą ar
Dirvos siunčiamus laiškus.
Taip pat praneškit ir visus
tuos atvejus, kada jums su
sidarė neaiškumų dėl jūsų
siunčiamų mums laiškų, ar
Tėvas ruošėsi Dirvos foto konkursui, bet sūnus,
tai apmokant prenumeratos
išgirdęs
Daubarą grojant spaudos baliuje, nori bū
mokestį, ar tvarkant kitus
ti akordeonistu...
reikalus.

laikraštis SVEČIAS, kuris
aplanko lietuvius evangeli
kus visame laisvame pasau
lyje. Vyr. Tarybos iniciaty
va pradėtas versti Šv. Raš
tas i literatūrinę lietuvių
kalbą. Pagrindinis vertėjas
yra teologas Algirdas Jurė
nas. Lietuvių kalbos eksper
tas yra prof. Jonikas. Nau
jasis Testamentas su psal
mėmis yra jau spaustuvėje.
Spausdina Britų Biblijų
Draugija Londone. Tikima
si šių metų pabaigoje turėsu psalmėmis gražia litera
tūrine kalba, o Senąjį Tes
tamentą už dvejų metų. Ma
lonu pastebėti, kad prie šito
darbo, ypač finansine para
ma, prisideda visos lietuvių
protestantų dominacijos.
Prie sunkaus sielovados
darbo prisidėjo Vakarų Vo
kietijoje nauja "repatriaci
ja” iš Lietuvos, ypač Klai
pėdos krašto. Jau tūkstan
čiai pasiekė laisvąjį pasau
lį, ir tenka jais rūpintis.
T. S.

NAUJI LIETUVIU EV.
LIUTERONŲ KUNIGAI

Chruščiovas...
(Atkelta iš 1 psl.)

jame esama punktų, dėl ku
rių buvo nepriimtini ir ank
stesni sovietų projektai:
• beatominė ir beraketinė
zona Vidurio Europoje, ar
ba taip vadinamasis Rapackio planas, liečiąs Vokietiją,
Lenkiją ir Čekoslovakiją;
• sumažinimas ginkluotų
pajėgų Vak. Europoj, nė žo
džio nesakant apie panašius
sumažinimus Rytų Europo
je;
• atitraukimas svetimų
įgulų iš Europos, reiškiąs
amerikiečių ir britų atsi
traukimą ;
• likvidavimas svetimų
karinių bazių nenurodant,
ką rusai už tai pasiūlytų ;
• nepuolimo paktas tarp
NATO ir Varšuvos paktų
narių — nelygių organiza
cijų nei apimtimi, nei svar
ba, nei autonomiškumu.
JAV yra jau nekartą kė
lusi nusiginklavimo klausi
mą, bet ji pirmoje eilėje
reikalavo nusiginklavimo ir
tik tada kontrolinio organo
sudarymo. Sovietų pasiūly
mas pradėti nuo kontrolės
slypi noras susirinkti tiks
lias žinias apie Vakarų ap
siginklavimą ir, įvėlus prie
šingosios pusės partnerius
i neužbaigiamų derybų bei
vetavimų klampynę, laimėti
laiko, kad galutinėje išva
doje likus stipriausiai gink
luota jėga ir tada jau smur
tu padiktavus savo valią.
Daugelį Jungt. Tautų dip
lomatų labiau nustebino
švelnus Chruščiovo tonas,
negu jo "dramatiškasis tai
kos planas". Jis kalbėjo
daugiau negu valandą, nė
karto nepuldamas JAV ir
nenaudodamas grubių išsi
reiškimų, kurie nuolat gir
dimi sovietų pareigūnų kal
bose.
• JAV darbo sekretorius
James P.
i’pv.jo
....

pHHTroninkub,

hail

jie galį susilaukti nemalo
nių Įstatymų, jeigu toliau
dels, nesusitardami su uni
jomis dėl streiko likvidavi
mo.
• JAV baigė Vanguardo
bandymų seriją, išsviesdama į erdvę naują žemės sa
telitą. Tai dvyliktasis ame
rikinis žemės satelitas, bet
tik trečias sėkmingas Van
guardo iššovimas iš 11 ban
dymų. Naujojo satelito už
davinys yra rinkti žinias
apie kosminį spinduliavimą.

--------------------------------------

CHICAGOS
Vikaras H. Dumpys, sū
nus Jono ir Marijos DumGYDYTOJAI
pių, dabar gyvenančių Minesotoje, baigęs Augsburgo
Tel. ofiso PRospect 8-1717
Koledžą Mineapolyje, įstojo
Rezidencijos
REpublic 7-7868
j Maywoodo Ev. Liut. Teo
logijos Seminariją, Chica
Dr. S. Biežis
goje. Detroite atliko šiais
metais savo vikaro darbą. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3148 West 63 St.
Mėnesį tarnavo Tėviškės
Lietuvių Ev. Liut. Parapi Vai.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
Trečiad. ir sekmad. ofisas
joje, Chicagoje, ir paliko la
uždarytas.
bai gerą įspūdį. Dabar Vik.
Dumpys ruošiasi savo teo šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet.
logijos baigimo egzami
Rezid. 3241 IV. 66th Place.
nams.
Algimantas Žilinskas, sū Tel. ofiso EVerglade 4-7376
nus Karolio ir Mortos Ži
Tel. buto GRaceland 2-9203
linskų iš Bostono, baigė šį
pavasarį Bostono Universi Dr. Juozas Bartkus
tetą B. A. laipsniu, atvyko GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
šią vasarą i Chicagą ir pra
Norvest Medical Center
dėjo studijuoti teologijos
2336 West Chicago Avė.
mokslus Maywoodo Ev.
Chicago 22, III.
Liut. Teologijos Seminari-

LAISVĖ PRAKTIKOJE
Šiame krašte labai daug kal
bama apie laisvę. Ir tikrai, čia
tos laisvės daug daugiau, negu
kituose kraštuose. Bet taip pat
reikia pasakyti, kad kai kuriuose
atvejuose tos laisvės labai ne
daug. Štai pavyzdžiai. ĘJAV iš
sikvietė didžiausią prasikaltėlį
ir tautų pavergėją Chruščiovą.
Laisvės negalintieji išsižadėti ir
komunistinę vergiją savo pačių
išgyvenimais patyrę, ryžosi pi
ketuoti, rašė tūkstančius laiškų
į Washingtoną, kad tą tautų pa
vergėją nesikviestų.
Piketuoti leidžia tik ten, kur
Chruščiovas nesilanko. Arti prie
Chruščiovo nė pavienių neprilei
džia ir policija žiaurokomis prie
monėmis protestą pareikšti no
rinčius išsklaido arba izoliuoja.
Washingtone už karštesnį žodį
vienas buvo net - areštuotas
(vėliau už užstatą paleido). įdo
mu, ar čia jau laisvė?
Mums taip pat būtų labai Įdo
mu sužinoti, kiek protestuojančių
laiškų Baltieji Rūmai gavo dėl
Chruščiovo pakvietimo. Ar nesusirastų kokių galimybių pap
rašyti, kad apie tai visi JAV
gyventojai būtų painformuoti.Gal
tos žinios taip pat prisidėtų prie
pilnesnio laisvės reikalų iškėli
mo irbentateity jos pilnesnio įsi gyvendinimo. O dabar, kokia čia
laisvė, jei daugelio tautų paver
gėjui negalima pareikšti nei pro
testo, nei priminti, kad jo rankos
kruvinos nekaltų žmonių auko
mis.
S. Antanėlis,
Verdun

NEUŽMIRŠKIT KAI ATEIS
RINKIMAI
Kelius metus džiaugiaus, kada
ateidavo rinkimai į JAV atsakin
gus postus, kad Dirva ragindavo
balsuoti už tuos, kurie labiau
paiso pavergtųjų reikalų. Ir man
patikdavo, kad nesilaikyta įsiki
bus i respublikonų ar demokratų
politikų skvernus.
Paskutinieji įvykiai: vicepre
zidento Nixono keliavimas į
Maskvą, Chruščiovo atkvietimas
čia vesti komunistinę propa
gandą, prezidento Eisenhowerio
pažadas ten taip pat lankytis,
meta didelį šešėlį į tų vyrų
nesusigaudymą kovoje prieš ko
munizmą. Tais žygiais padary
toji žala, be jokio abejojimo,
paaiškės ir duos neigiamų vai
sių.
Mums, eiliniams žmonėms,
nieko kito nelieka, kai tik atsi
minti tuos reiškinius tada, kai
ateis rinkimai. Draugavimas su
vergijos atstovais turi būti nu
baustas. Ir aš nuo dabar pradedu
agitaciją, kad visi tie, kurie, tą
draugystę užvedė, neturi gauti
nė vieno mūsų balso. Tegul tai
būna pamoka.
K. Kubilius,
Meriden

KAIP SEKASI
PRALENKTI AMERIKĄ?

šiomis dienomis gautame
laiške iš Lietuvos viena
miesto gyventoja rašo:
"Turiu ir aš skalbimo ma
šiną, bet labai retai ja skal
biu. Matai, ji tokio "gatunko", kad labai plėšo balti
nius. žinoma, jei jie būtų
nauji, gal tai ir nesijaustų,
bet dabar norėčiau ją par
duoti. Ji brangi ir retai kas
turi, nes čia ne būtinybė, o
prabanga.
Na. televizija iš viso pas
mus nesenai atsirado gyve
nime platesniu mastu ir dar
yra labai netobula. Kaimy
nas turi ir lyg tyčia 2 sy
VAL.: 1-3:30, 6-8:30 p. p.
kius ėjom žiūrėti. Vietoj
pirmad., antrad., ketvirtad.,
žmonių matėm neaiškius
penktad.
blynus ... Be to, jie gana
Tik susitarus trečiadieniais;
brangūs.
Komunistinėje Kinijo
Kai esti musių sezonas,
je prasidėjo plataus masto Telefonas:
tai begaliniai sunku gauti
aukštųjų pareigūnų atleidi
Ofiso REpublic 7-5020. kokių nors joms nuodų.
nėjimai ir pakeitimai. Jų
Namų WAlbrook 5-3765. Vaistininkės atsako netu
apimties tuo tarpu dar ne
rinčios.
galima numatyti.
J. Ramunis, M. D.
Su maisto produktais vis.
• Islandijos vyriausybei GYDYTOJAS IR CHIRURGAS dar sunku: reikia stovėti
reikalaujant, buvo atšauk
valandas eilutėje, kol nusi
2557 W. 69th Street
tas JAV aviacijos gen. Pritperki; ir laikas lieka išnau
(Įėjimas iš Rockwell St.)
chard, kuris prieš porą mė
dotas ir jėgų nebėra."
nesių buvo paskirtas NATO Vai.: kasdien 2-4 p. p. ir 6-8 p. p.
V. R.
Šeštadieniais: 2-4 ir 5-7 p. p.
bazės Keflavike vadu.
Australija.
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DIRVA

Grybauskas apie viešnagę
Pietų Amerikoje
/

Permaža žmonių rinktinėje.- Šališki teisėjai.-Nuo

vargis ir ligos. - Padėka P. Amerikos lietuviams.
Visi sutinkame, kad mūsų krep
šininkų žygis į P. Ameriką istorinis, kad jie atliko naudingą
ir didelį darbą mūsų reprezen
tacijai, sustiprino mūsų viltis
tikėti jaunimo dinamiškumu ir
lietuviškų reikalų supratimu.
Tačiau, kas liečia grynai spor
to sritį, personalinius rinktinės
reikalus ir jos dalyvių santykiusvisuomenėje kursuoja kontraversinės nuotaikos. Tiems ir ki
tiems klausimams nušviesti =•
kreipėmės į autentiškiausią šal
tinį - komandos trenerį ir va
dovą Vyt. Grybauską, kurio at
sakymus ir duodame "Dirvos"
skaitytojams.

10 žaidėjų yra labai maža. Ka
žin ar pinigų trūkumas tai pa
teisina? Puerto Rico San German, buvo išvykę .yos kelioms
savaitėms (su jais mums teko
žaisti) ir turėjo 12 žaidėjų, savo
gydytoją, trenerį, jo padėjėją ir
vadovą. Nors su 12 žaidėjų, tik
riausiai būtumėm išvengę 2 ar
3 pralaimėjimų.

- Dėlko ir kokios priežastys
lėmė pralaimėti ketverias rung-

- Kas kelionėje rūpinosi grynai techniniais komandos reika
lais?

- R. Gaškai pasidarius teisė
ju bei žaidėju, man pačiam teko
viskuo rūpintis.
- Kurios rungtynės buvo sun
kiausios?
- Prieš Montevideo rinktinę
ir Brazilijos meisterį Palmeirą.
Pirmąsias sužaidėme nuostabiai
puikiai ir laimėjome, antrosioms
pritrūko jėgų ir paskutinėje mi
nutėje pergalę tiesiog išplėšė
Palmeira.

- Kaip Tamsta vertinate bu
vusią išvyką, žvelgdamas iš
sportinio taško?
- Pirmiausia, su pasitenkini
mu turiu pažymėti, kad ši išvyka
aiškiai parodė, jog mūsų krep
šinis yra gero lygio, ir mūsų
krepšininkai, tarptautiniu požiū
riu imant, stovi garbingoje vie
toje. Antra, išvykos metu turė
jome puikią progą pažvelgti į
mums svetimą stilių, pamatėme
savo klaidas ir silpnąsias vie
tas. Tai gali būti naudinga to
limesniems rinktinės pasirody
mams.

taip pat ir nuo išvykos vadovy
bės ir nuo Fask-o.

- Kurį laimėjimą skaitote rei
kšmingiausiu, ir kuris buvo pats
skaudžiausias pralaimėjimas?

Vyt. Grybauskas
- Kaip vertinate žaidėjų kovos
dvasią, pasiryžimą ir norąJ^eprezentuoti liet, sport, jaunimą
JAV-se? Ar nepasitaikė nesklan
dumų, egoizmo ir solidarumo
stokos?

- Laimėjimas, be abejojimo
prieš Montevideo rinktinę, kuri,
praktiškai buvo Urugvajaus rink
tinė, jiems besiruošiant Pan
Amerikos žaidynėms. Skaudžiau
sias pralaimėjimas buvo prieš
Venezuelos meisterį Araguo, nes
juo, kaip šaltu dušu, apipylėme
nepaprastai vaišingus Venezue
los lietuvius, o priešas buvo
mažiausia 30 taškų silpnesnis.
Eilė ligonių, 3 nemigo naktys,
netikusios grindys ir teisėjai an
trame pratęsime tą skirtumą iš
lygino ir persvėrė.

Clevelando jaunosios skautės, vadovaujamos A. Geležytės ir M. Juškėnaitės (stovi paskutinėj eilėj),
yra neblogos dainininkės ir sudaro rimtą konkurenciją vyresnioms skautėms...
V. Bacevičiaus nuotrauka

savo laiku žaidė Urugvajaus rink
tinėje, Brazilijoje - broliai Gorauskai; Radvilas Gorauskas,
kviečiamas rinktinėn, neturėda
mas pilietybės, turėjo atsisakyti.

Demonstracija prieš Chruščiovą

Rugsėjo 13 d. Gary, Hammond,
Whiting ir East Chicago, Ind.
gyventojus nustebino ilga auto
- Kokia P.A, krepšinio eks- mobilių vilkstinė, lydima poli
pertų nuomonė apie mūsiškius? cijos motociklų. Tai buvo tyli
pavergtųjų tautų demonstracija
- Pakankamą vaizdą galima prieš didžiausio pasaulyje kri
buvo susidaryti iš Pietų Amer- minalisto Chruščiovo atvykimą
rikos laikraščių citatų mūsų
į J.A.Valstybes. Demonstraci
spaudoje. Kai kur mums buvo joje dalyvavo 150 - 200 automo
prikištas silpnokas dengimas,ta bilių ir apie 10 sunkvežimių.
čiau sumoje palikome labai gerą Sunkvežimiai, su prisegtomis pa
vaizdą. Sustojant prie atskirų didintomis Provieniškių, Rainių
kraštų, Kolumbijoje ir Trinida miškelio ir kitų skerdynių nuo
de pasidarėme mokytojais, da traukomis, apjuosti juoda gelum
vėme patarimus ir taisėme klai be, o automobiliai "pasipuošę"
das. Argentinoje užimponavome plakatais: "Nikita, pirma apsi
labiau, nei San Francisco uni lankyk Sibire!", "Nikita, pasilik
versitetas su garsiuoju BillRusnamie!", "Mes reikalaujamelaissel, kurio ūgis, pagal juos, at vų rinkimų Lietuvoje!" ir kt.
nešė jiems pergales; Urugvaju pervažiavo 4 darbininkų tirštai
je užkariavome simpatijas; Bra apgyvendintus miestelius. Tuo
zilijoje buvome pakviesti prieš pačiu laiku gatvėse buvo dalina
rinktinę treningo rungtynėmis.
mi atsišaukimai, kuriuose buvo
Venezueloje mus geriau įvertino,
raginami visi protestuoti prieš
negu San German, kuriems pra komunizmo atstovų atsikvietimą
laimėjome.
į J.A. Valstybes. Demonstra
- Kaip vertinate Fasko sureng cijoje dalyvavo: lietuviai, ven
tas rungtynes New Yorke? Kokio grai, serbai ir ukrainiečiai.
5 vai. vakare, East Chicago,
tikslo, manote, jomis buvo siek
Block
stadijone, įvyko protesto
ta: ar sukelti lėšų, ar parodyti
liet, visuomenei savo rinktinę
ir jos žaidimą?

susirinkimas, kurį pravedė inž.
Bronius Nainys. Susirinkime da
lyvavo virš 600 žmonių. Kalbas
pasakė East Chicago, Ind7 bur
mistras Walter Jeorse ir inž.
Antanas Rudis. Burmistras, pri
simindamas visas pavergtąsias
tautas ir kovojančius partiza
nus už geležinės uždangos, pap
rašė susirinkusius atsistojimu
pagerbti žuvusius laisvės kovo
tojus. Toliau jis savo kalboje
priminė Chruščiovo "nuoplenus",
malšinant Ukrainos ir Vengrijos
sukilimus. Baigdamas kalbą,bur
mistras paprašė visus ramiai
laikytis ir vengti skaudžių inci
dentų.

- Prieš atsakydamas, noriu
- Tokioje kelionėje, kur fizi
Inž. Antanas Rudis netiesio
pabrėžti, kad nė viena iš tų 4 nis ir dvasinis išsisėmimas
- Ką galite pasakyti apie kitaginiai kreipėsi į J.A. Valstybių
komandų nebuvo aiškiai stipres nekartą pasiekė savo maksimu taučius krepšinio teisėjus?
vyriausybę, primindamas, kad
nė už mus. Tikriausia, norma mą, dažnai stebėjausi ir šian
Sovietų Sąjunga iki šiol dar nėra
liose sąlygose būtume tapę lai dien didžiuojuosi vyrų kovos dva
- Su mažomis išimtimis. jie
įvykdžiusi nė vieno tarptautinio
mėtojais. Nenoriu čia ieškoti pa sia, pasiryžimu ir dieliu noru šališki. Tačiau, atvirai kalbant,
įsipareigojimo ir yra sulaužiusi
siteisinimų. Visiems žinoma, kad reprezentuoti liet, jaunimą JAV- jų "duona" yra nepavydėtina.tusporto aikštėje suklupti pasitaiko se. Vienintelis nesklandumas - rint tokius fanatiškus ir tik savo
visas pasirašytas sutartis.
kiekvienam.
Radvilos nesuprantamas gestas pusę laikančius žiūrovus. Pla
Susirinkusiems anti-komunisPriverstas atsakyti tiesiogi ir Švelnio parodytas nedraus tesnį atsakymą duoda futbolas,
tinis
komitetas patiekė paruoštą
niai į klausimą, suminėsiu šias mingumas bei stoka komandinės kuris sutraukia šimtatūkstanti 
protesto
rezoliuciją J.A. Vals
priežastis:
nes minias. Visi didieji stadio
dvasios.
tybių
Prezidentui,
kurią visi plo
a) Radvilos išvykimas užkrovė
nai nuo žiūrovų atskirti didžiu
jimu
patvirtino.
nepakeliamą naštą Šimkui ir
- Tamsta turėjote ir asisten liais, vandens pilnais grioviais
Skaisgiriui - jie buvo priversti tą. Kokios buvo jo funkcijos ir irspygliuotomis vielomis, o aukš
Demonstracija buvo baigta
visas sunkesnes rungtynes žaisti ar tai Jums daug pagelbėjo?
tųjų lygų rungtynėms dažniausiai
serbų - ortodoksųkun. JohnMarištisai;
teisėjauja kitataučiai.
- Rungtynės New Yorke buvo ėmė ir specialiai tų kraštų jau cectic žodžiais: "Dieve, saugok
b) nuovargis, liga ir susižei- R. Gaška šion kelionėn ruo
visiškai beprasmiškos. Nei jo nimui?
mus nuo komunizmo ir Chruš
dimai - nuo pusiaukelės sužeis šėsi, kaip paprastas ekskursan
- Kokį įspūdi paliko vietinės mis buvo sukelta lėšų, nes su
čiovo".
P.
Amerikos
lietuviams
reiš

tas Valaitis eilę rungtynių visai tas ir "Draugo" korespondentas, lietuvių komandos, ir kurie iš sirinko apie 40 žiūrovų, nei lie
Visą demonstraciją suorgani
kiu nuoširdžiausią padėką savo
nežaidė, o kitose "tik iš bėdos" tačiau pakviestas sutiko būti man kilesni P. A. lietuviai krepšinin- tuvių visuomenė galėjo pamatyti ir visų žaidėjų vardu už nepap zavo ir jai vadovavo vietos lie
padėdavo. Liga mus persekiojo padėjėju. Jau treniruočių metu kai?
rinktinės žaidimą, nes visi žai rastus priėmimus, rūpestingą tuvių grupė, vadovaujama ener
jau nuo Bogotos, ir būdavo at Chicagoje. jis man daug pagel
dėjai buvo pervargę. Gal tik New globą, šventišką nuotaiką ir visų gingo inž. Broniaus Nainio.
- Vietinės lietuvių komandos Yorko komandos vadovo ambici
sitikimų, kad trims iŠ karto rei bėjo. Gi kelionės metu, greit pa
A.M.
vargų nugalėjimą. Vargų, kurių
aiškėjo, kad jis yra oficialus yra gan gero pajėgumo ir ga ja buvo patenkinta, nes jis, pakėdavo gydytojo pagalbos;
su kaupu mes jiems suteikėme.
c) Brazilijoj turėjom vargo su mūsų teisėjas. Kur vietinės spr. lėtų drąsiai dalyvauti mūsų pir gelbstimas kelių, tikrai puikių Mažutis extra priklauso Venemenybėse.
Deja,
jos
baigia
savo
jų kamuoliu, kuris buvo panašus vadovybės leisdavo, ten jis tei
žaidėjų, pasiekė laimėjimą ir zuelai. P. Amerikos jaunimą rei
KALIFORNIJOJE viena mo
į didesnį futbolą, o Venecueloj, sėjaudavo. O išvykus Radvilai dienas, nes geresni žaidėjai da tuo lyg įspyrė rinktinei, kurioj kia sveikinti už išlaikytą lietu
teris sūnaus gimimo dienai pri
Maracay mieste, žaidėm ir pra ir ligonių skaičiui didėjant, teko lyvauja viet. komandose ir tik nebuvo nė vieno iš N. Yorko...
viškumą, linkint tuo keliu ir toliau kepė pyragaičių, bet sūnus su
laimėjom abejas rungtynes ant jam užsidėti ir uniformą, aikš retkarčiais susirenka ginti liet, Tuo tarsi buvo priminta: skaieiti, nepamiršti išlaikyti lietuvių sirgo tymais. Šventė buvo ati
grindų, kurios visiškai netiko tėje ginti mūsų spalvas. Dėlto, spalvų. Iškilesni žaidėjai Argen tykitės ir su New Yorku.
sporto klubus, - baigė savo pa dėta. Kol vėl viskas buvo pa
tinoje
Jankauskas
ir
Janulis,
žinoma, netekau padėjėjo, tačiau
driblingui;
sikalbėjimą
V. Grybauskas.
Ką
turite
pasakyti
P.
Ame

rengta, tai sūnus susirgo vėja
d) pagaliau reikia paminėti ir kiekvienu atveju reiškiu jam Urugvajuje - Cieslinskas, Kano
rikos
lietuviams,
kurie
jus
priPr. Mickevičius
raupiais.
pa
ir
Slačinskas
visi
trys
didžiulę
padėką,
kuri
priklauso
teisėjavimą, apie kurį teko skaityti dar anksčiau užsienio spau
doje, nes yra įvykusi visa eilė
— Kaip tik ne. Iš anksto skubinu pranešti,
tiesią mergaitę, kuri, grakščiai padavusi ranką,
nesusipratimų pasaulio vyrų ir
moterų pirmenybėse. Mums buvo
R. SPALIS
ramiai, gausėjančių plojimų lydima, grįžo į sa kad jokių sankcijų nesiimsiu, tylėsiu, tartum
graži staigmena, kada po rung
vandens prisisėmęs į burną. Tačiau labai pra
vo vietą.
tynių Buenos Airese, teisėjai bu
— Jei būčiau buvusi studentė, sudegčiau iš šau nesulaužyti tos tradicijos, nes aš turėsiu
vo apdovanoti... Tačiau iŠ da
tada nemalonumų.
pavydo. Nei vienai taip garsiai ir ilgai neplota.
lies teisėjus pateisinu, nes žiū
— Jūs — nemalonumų, nuo ko?
Laimėjimo
diena,
—
vėl
pasilenkė
tas
pats
stu

rovai tuose kraštuose yra per ______________ APYSAKA _____________
— Jaunimas turi ausis ir akis, tai jau buvo
dentas.
daug pavojingi.
(3)

ALMA MATER

- Kodėl gastrolėms nepasi
baigus, buvo išsiųstas namo vi
durio puolikas Radvilas (bent
"Draugo" korespondentas taip vi
suomenę informavo)?
- Radvilas niekad nebuvo iš
siųstas. Jis išvyko pats ir be
rimtos priežasties, nežiūrint ke
leto mūsų nesėkmingų bandymų
ji atkalbėti.

- Kokios įtakos šis išvykimas
turėjo komandai?
- Jo išvykimas buvo žiaurus
smūgis komandai! Jis buvo pa
grindinis vidurio puolėjas, di
džiausias ūgiu, jau spėjęs ko
mandoje įsižaisti, imdavo 20 ka
muolių nuo lentų ir rungtynėse
"sukaldavo" apie 12 taškų. Kaip
minėjau, jam išvykus, visa našta
krito ant Šimkaus ir Skaisgirio
pečių, o šiems pakaitų taip ir
nebuvo.
Su šiuo klausimu, ncų-iu grįžti
prie pačios išvykos pradžios.
Tokiai ilgai kelionei ar tokiam
milžiniškam skaičiui rungtynių -

— Tikiuosi, švarkas sveikas liko.
— Nesu taip tikras, prieš šviesą reikia pa
žiūrėti dar. Bet nepražiūrėk, kolege, tuojau tavo
pavardę paminės.
— Ko gero, jis dar mano pavardę žino! —
nustebusi dirstelėjo iš šono, bet jau nebuvo ko
ginčijasi, žinojo, kad reikės eiti. Gal iš tikrųjų
yra tradicija sekti naujuosius studentus ir pas
kui pirštu nurodyti slapuką. Kas žino, gal jis ir
teisybę kalba. Jie turi čia savo tradicijų, kurių
ji nežino. Jei tikrai atsistojęs jis ją pirštu baksteltų, tada nors grįžk pas tėvą-motiną, ir be
svajoto diplomo.
Susikaupė. Kiekviena pavardė skaudėjo,
tartum artėjęs mirties sprendimas. Bet ji jau
nešokinėjo. Sėdėjo lyg prikalta, stengėsi rodytis
rami, kad tas greta vėl nepasakytų, nepasijuok
tų, kad ji sėdinti ant jūros bangos, kad vėl tri
nanti jo švarką ...
— Irena Paberžytė.
Ji pakilo automatiškai ir, nieko nematy
dama, pradėjo eiti tarp eilių ...
— Oooo! — suošė vyrų balsai.
— Oooo! — ošimas vis augo, tvirtėjo, kai
daugiau akių vėrė tą liekną, gražiai suaugusią,

įrodyta. Jei pastebės, kad mes išėjome atskirai,
pastebės, kad mūsų nėra Valgyje, tuomet pa
sklis garsas tarp kolegų, kad aš kietas šikšna,
kad aš pagailėjau to mažo lito. Visos simpatijos
bus skirtos tai nuskriaustai pirmametei. Ar tai
dora iš tavo pusės, kolege, naudotis nepelnyta
užuojauta ?
— Jautriai ir logiškai kalbat, matyt, irgi
— Įdomu, kas vėl. Gal antrą kartą siųsit nepamiršot to meno. Įtikinot.
— Dėkui labai.
mane pas rektorių?
Tas studento nuolaidumas, atsisakymas
— Ne, ne, mažiau komplikuotas reikalas.
prievartos,
mergaitę nuteikė jo naudai, bet da
Turbūt nesiginčysit, kolege, kad aš jau sėdė
bar
jo
rimtas
veidas, įtartinai rimtas, lyg ten
jau čia, kai pati prisigretinai vėliau iš dešinės
šimtai
velnių
kvatotų,
sukėlė jai naujų abejo
pusės.
nių,
ir
jinai
pasiskubino
pridėti:
— Tai kas, argi uždrausta?
—
Man
įdomu,
ar
po
tos pietavimo tradi
— Po imatrikuliacijos iškilmių, kaip senioras, privalau dabar tau, kolege, pietus iškelti cijos neatsiras kuri kita. Pavyzdžiui, pasivaikš
čiojimas prie Nemuno.
Valgyje.
— Tik ne prie Nemuno, nepopuliari vieta.
— O jei aš mandagiai atsisakysiu?
Pajesys, Kleboniškis, Panemunė, Mickevičiaus
— Salėje, kolege, nekovosim. Reikės išeiti
slėnis, Ąžuolynas, Pažaislis, — greit pataisė ją.
iš rūmų. O ten, gatvėje, eilėje seniorai stovi,
— Aš nežinau jūsų, kauniškių, vietų, bet
naujokus, naujokes išleidžia. Išleidimo ceremc
jūs, pasirodo, esate didelis žinovas. Bet grįž
nijos nesudėtingos, bet kartais paįvairinama,
kime prie tos tradicijos. Jei ne prie Nemuno,
kai sužinoma, kad naujokas jau pirmą dieną
tai gal pašokti ar į kinoteatrą ...
atsisako laikytis universiteto papročių.
(Bus daugiau)
— Mandagus gąsdinimas.

— Dėkui labai, — nepasisukusi į kalbantį,
slėpdama dar gilų susijaudinimą, atsakė drą
siai į toną, — atrodo, įsiteisinau ir bent kieno
globa man jau nereikalinga. Savo šios dienos
misiją jau atlikau.
— Globa nereikalinga, žinoma, bet tradi
cija lieka tradicija. Dar ne viskas baigta.
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DIPLOMUOTA JUOKDARYBA

"Komjaunimo Tiesos" redaktorius Laurinčiukas Vienos festivalyje nepajėgė atsakyti į mūsų ben
dradarbio klausimą, kodėl Lietuvoje žmonės vis dar sunkiai gyvena, nepaisant valdžios pasigyrimų
apie didėjančią produkciją.
Vyto Valaičio nuotrauka

Tiesa ir faktai
Lieka aptarti Vienos festiva
lio diskusijas ir anos pusės da
lyvio psichologiją.
Nėra jis "durnas", nors durnai
nušneka; ne kirvis, ne fanatikas,
net ne komunistas - tik mums
taip atrodo. Jis yra visiškai nor
malus žmogus - bet pilnai pri
taikytas partijos savaip sukon
struotam gyvenimui. Žodžiu, jis
gryno plauko pragmatikas, ir kai
po toks neturėtų būti mums sve
timas. Pragmatikų netrūksta,
ypač visuomeniniu atžvilgiu to
liausiai pažangioje Amerikoje!
Pagaliau, pragmatizmas toly
gus blaivumui, reališkam racio
nalumui, ribojasi realybe, veiks
mais, rūpinasi tuo, kas naudinga.
Bet pragmatizmas kaip gyvenimo
filosofija (ne tik nuo nerealis
tiškų svajų atsiribojantis daly
kas), greit gali pavirsti į pavo
jingą absurdą. Riba yra ten, kur
pats žmogus imamas "sunau
doti". Teisybė, galima išvengti
tokių kraštutinumų; bet latenti
nis pavojus lieka: žmogaus tapatybinimas su jo funkcijomis. Gi
tos labai paprastos: consume,
excrete and reproduce yourself
(mandagumas čia liepia atsisa
kyti sultingos liaudies kalbos).
Toks pragmatizmas turi ir sa
vo etiką: jis nuolat gyvena atei
ties optimizmu - "when mankind will consume, excrete and
reproduce itself much better and
more efficiently". Sovietinis
pragmatizmas yra visų Šauniau
sias - jis turi net "rojų". "Ko
munizme žmonija funkcionuos
nepaprastai sparčiais tempais,
tobulai, amžinai - "the perpetuum mobile ofhumanfunctions".
Bet juokas juoku - kas gi
bloga siekti geresnio žmonijos
gyvenimo? Kas blogo siekti tai
kos, tarpusavio pagalbos ir drau
gystės idealų? Dideli jie ir am
žini - I’m all for it.
Deja, nei krikščionybė,nei ki
tos religijos neišpildė artimo
meilės idealų, neišnaikino pa
saulyje vargo ir skurdo. Lygi
nant su tuo, kas nepadaryta - ar
nesidžiaugti nauju ar nesiekti
geresnio pasaulio?
Štai kodėl masinis festivalio
■dalyvių entuziazmas toks tikras,
įsipareigojimai nuoširdūs, "cho
ralai" giesmės galingos ir pa
kilios. Pseudo-religinio pragma
tizmo versmės yra amžinas ly
ginimas. Jis pats konkrečiai nėra
kam įpareigotas; jis nori padėtu
artimui bet kokia, net kito už
mušimo, kaina. Tą kainą, pa
teisinant, reikia išvengti disku
sijų apie leistinas ar neleisti
nas priemones. Tai geriausia
padaryti, kitiems priekaištau
jant, kad savo neatliko, kad nie
kuo negeresnisjgeriausia keršyti
"piktiesiems", kurie "pasislė
pę", grasinti jiems - ir visur
rasti blogį. Kiti turi būti blogi,
nes jie idealo nepasiekė; mes
turim būti geresni, nes mes gėrį
pasieksim.
Pragmatiško tarybinio pilie
čio gyvenimo pilkumoje šitas en
tuziazmas yra kaip šampanas,
kaip bitei medutis. Gyvenimo ap
linkybių dėka, tas "tikėjimas"
yra jam būtinas opiumas. Jis
neleis jo atimti, jis ir faktų
nematys, kurie galėtų tą tikėjimą

Iš Vienos rašo

ROKAS ROKUNDA
sugriauti. Tarybinis žmogus yra
Šito entuziazmo narkotikas (rū
koriai žino, apie ką kalbu).
Todėl nedyvai, kad drg. Lau
rinčiukas "Komjaunimo Tiesos"
redaktorius, iš Vienos sugrįžęs,
duoda gana įdomų miesto vaizdą.
Esą, automobiliais prikimštas bet bedarbiai stumdosi; parkai
gražūs, bet už kėdes reikia mo
kėti; yra, pasirodo, ir telefonai bet nori kalbėtis - įmesk į au
tomatą šilingą. Dargi, su reikalu
nuėjęs į tupyklą, kad ir dar toks
striokas - pirma mesk šilingą.
Tik piktos valios žmonės ir
provokatoriai gali sakyti, kad
už panašius patarnavimus Mas
kvoje irgi reikia mokėti. Melas,
čia visai kas kita! Maskvos be
darbiai yra tik persirengę MVD
agentai. Gulimos kėdės draugai,
tai darbo žmonių kultūringo po
ilsio sostai. Telefonai - pažangos
simboliai. Net tupyklos ir ži
bančios išvietės - ar ne darbo
žmonių kylančių sanitarinių po
reikių kelrodžiai? Už tokius džiu
ginančius reiškinius negaila au
kos, tai miela dovana, pasitar
naujanti didžiajam žmonijos tiks
lui: komunizmui. Lai gėdinasi
kiekvienas, kas nenori suprasti,
jog didysis tikslas pašventina,
kad ir dar taip netobulas prie
mones.
Todėl, piliečiai, supraskime
komunistinę spaudą, rimtai ver
tinkime paskiro tarybinio žmo
gaus šventus jausmus.
Juk gryna teisybė, kad visi
minėti dalykai pas mus, Vaka
ruose tarnauja grynai prozaiškiems tikslams! Gėdykimės to
kio betiksliškumo! Maža betiks
liškumo - stačiai užgauliojimas,
kad turi mokėti pinigą žmogui,
kuris iŠ to uždarbiauja! Negaila,
žinoma, tų kelių centų - bet
velniam kitas juos turi gauti!
Visai kas kita tarybinėje san
tvarkoje - ten viskas tikslinga,
viskas turi prasmę. Tarybinis
žmogus laiko raktus į šviesią
ateitį savo kišenėje - o mums:
špyga! Ir liksim mes vargšai,
prie tos prozaikos, kur viskas
pakinkyta uždarbiui. Gėdykimės!
Nepajudinamas tarybinio žmo
gaus tikėjimas.

Stalinas? Žmogžudys, sakot?
Kur jų nėra? Tau buvo asme
niška paklaida; ką norit iš "mišugine kopf" senio! Gerbiamieji,
komunizmas toks galingas, kad
ir žmogžudystes paverčia į gryną
gėrį! Mes turime to gėrio re
ceptą - vot, mes - o jūs neturit.
Ir neduosim, o ką jus mums pa
darysit? Jūs tik pūskitės - mes
jus sunaikinsim. Mes nelaisvi? Ką jus čia plepat? Mes gi aiškiai
matom, kad jūs už grotų!
Žodžiu, matot, kad tarybiniam
žmogui viskas aišku.
Nublunka faktai prieš tokį ti
kėjimą. Pagaliau, kas jau yra
faktai - liesas tiesos minimu
mas! O tikėjimas apima visą
tiesą - ar manot pripuolamas
"Pravdos" pavadinimas? Taigi,
nemanykit...
Todėl visai nenustebau, kai
vienas tarybinis agitatorėlis man
meistriškai atsikirto dėl "šmeiž
tų", kad rusų rašytojai nelaisvi.
Gryni juokai: jis pats skaitęs
romaną "Pasternak", kurį pa
rašė tas nelaimingas Dr. Zivago;
tai literatūrinis Šlamštas, ir
baigta. Nedrąsiai bandžiau pa
klausti, ar kartais ne Pasterna
kas bus parašęs romaną "Dr.
Živago" - dar kiti kapitalisti
niai jaunuoliai aplink išjuokė
žmogelį. "Na, vsio ravno" Pa_
sakė tas, ir tęsė pamokslą. Ži
not, jis manpatiko. Ką čia smulk
menas! Kodėl ne radijas išrado
Popovą, jeigu tai tarnauja žmo
nijos idealui - komunizmui !Gęrbiamieji, tokios faktinės paklai
dos, tai nulis prieš begalybę.
Nors liko širdyje negeras jaus
mas, žinot. Tai turbūt buržua
zinis raugas ar kietsprandiska
lietuviška prigimtis, Lietuviai iš
viso užsispyrėlių tauta. Vis jiems
"faktų" - nė trupučio neturi fan
tazijos...
Super - pragmatikas - štai kas
yra tarybinis žmogus.
Jų
tarpe .esama ir lietuvių - bet
kur jų nepasitaiko! Ir su vienu
tokiu kalbėjo vienas Amerikos
lietuvis. Tai bent, vyrai, buvo
spektaklis! Tas mūsų amerikie
tis irgi pragmatikas - žinoma,
netobulos kapitalistiškos rūšies;
bet visgi pragmatikas. Vos susi
tikus abiem, mūsų draugas komlietuvis - fain vyras, žinot ir beria: "A... jūsų ta Amerika,
žinai: tik vaikos visi iŠ paskos

Komunistai stato paminklus fašizmo aukoms...tautų kalėjime.

Įdomi mūsų lietuviška
spauda. Ir kartais juokin
ga, ypač atidžiau paskai
čius. Skirtumas čia gal tik
toks, kad mūsų lietuviškie
ji juokdariai dažniausiai..,
diplomuoti (arba bent kaip
kitaip tituluoti). Ir keis
čiausia, kad tie diplomuoti
ir tituluoti rašėjai, mus, ei
linius mirtinguosius skaity
toj us,verčia nusišypsoti,pa
tys to visai nenorėdami.
Nori skaitytojau pavyz
džių? Prašau.
Kai dar mūsų sportinin
kai savo šauniomis rungty
nėmis Pietų Ameriką stebi
no, tai mus, lietuviškų dien
raščių
skaitytojus, tais
krepšinio rungtynių apra
šymais maitino daktaras X.
X. Ir tie aprašymai visai
geri. Nieko juokingo. Juo
kingas tik tas, po krepšinio
rungtynių aprašymu paka
bintas cheminės technologi
jos doktoratas. Juokingas
lygiai taip pat, jei ten būtų
pasirašęs koks nors laikro-

dolerio, tik laksto uždarbio, tik
pinigo, pinigo jiem reikia... Tai,
brolyti, netaip pas mus..." Mūsų
amlietuvis, nebūtų, matai, rea
listas, viską paėmė už gryną
teisybę - bet ir jo išvada buvo
perdėm pragmatiška: "Tai sakai,
rublio niekas nesivaiko? Blogas
ženklas, bral; tas rublis turbūt
be vertės, perkamos galios ne
turi...? Tai dar reiks pagalvoti,
ar man grįžti..."
Mūsų komlietuvis net išsižiojo
- bet tuojau suprato: kągi, rea
listiška pažiūra. Ir veizėk, Čia
pat atsirado kompromisinis pa
siūlymas: "Et, žinai ką - tu
indoktrinuotas, aš indoktrinuotas, bandykim kalbėti kaip žmo
nės..."
Todėl neapsakomai nudžiugino
mus Vienoje žinia, kad Nikita
vyksta į New Yorką kalbėtis,
kaip valdžia su valdžia. Taip
bent bus pokalbiai! Pamatys nuo
savom akim aukštą gyvenimo
standartą - einam lažybų: ap
siverks, grįš namo ir taps ge
resniu žmogumi. O gal iŠ pa
vydo ir sprogs.
Jei ir ne visai taip, žinot,
yra dar kitų galimybių. Bet ban
dyti galima.
Žodžiu,
tarybinis žmogus
mums tęsie nesvetimas. Jis re
dukuotas į mums pažįstamas fun
kcijas: consume, excrete and re
produce yourself. Bet - jis turi
dar tikėjimą, ko mes neturime
(nebent "religinių prietarių").
Senasis Lietuvos kariuomenės
generolas Galvydis - Bykauskas
senai yra pasakęs gilią tiesą:
žmogus be kara mokslą ir reli
gijas - yra kiaula.
Todėl visai teisingai drg. Lau
rinčiukas nustebo dėl mūsų tau
tiečio Vytauto Valaičio kriuksė
jimo. Tasai, mat, paklausė,kodėl
Lietuvos darbo žmonės dar vis
gyvena sunkioje būklėje, nors
tiek daug pagamina; kad darbo
normos keliamos neproporcingai
atlyginimui.
Drg. Laūrinčiuko atsakymas,
nors ir geras, bet ideologiškai
nepatenkina. Jis aiškina, kad nuo
lat kyla darbo žmonių gerovė,
kad per septynmetį kils atlyginimai, ir tarybiniai darbo žmo
nės jau turės trumpiausią (7
valandų) darbo savaitę pasau
lyje. Na, taip, jau visa tai gir
dėta, žinot. Nors ir draugas Ni
kita Sergejevičius mėgsta kar
tais pasijuokti iš "ideologijos",
bet kam nutylėti visą teisybę?
O ta yra ši: ne dėl uždarbio
dirba tarybinės šalies darbinin
kas; jis ne vergas; jis neparduo
da savo raumenų jėgą fabrikan
tui už išsiderėtą kainą! Ne - jo
pirmasis uždavinys yra komu
nizmo statyba! Tai jį pripildo
didžiuliu entuziazmu; darbas
virsta grynu malonumu - o dėl
uždarbio - kompensacijos, to
menko priedelio, nė nesiginči
jama. Be to, tarybinėje santvar
koje darbininkas pats yra savo
įmonės šeimininkas. Jam mo
kama ne alga už parduotą darbo
jėgą, o procentai nuo jo nuosa
vybės darbo įrankiams!
Kad ir tenka drg. Laurinčiukui palinkėti daugiau ideologinės
stiprybės, mes jį šiaip labai
gerai supratom.

(Palygink straipsni "Vienos
balandžiai" 1959. VIII. 2d. "Kom
jaunimo Tiesoje").

žmogus esi priverstas neno
romis pagalvoti, kad gal
kartais tos mokyklos pada
dininkas X. X. Jeigu jau rė didelę klaidą, diplomų ne
ieškotume, ką bendro turi vertiems ir nežinantiems, ką
cheminė technologija ar lai- su jais daryti, juos išduo
krodininkystė su krepšiniu, damos o o □
tai laikrodis ir krepšinis gal
daugiau turi bendro, negu
Nevisada patys rašeivos
cheminė technologija.
savo pavardes titulais ap
Ir gaila, kad mūsų laikro kaišo. šitokį meškos patar
dininkai, rašydami ne savos navimą padaro ir pati spau
profesijos temomis straips da. Ir Dirva čia ne šventoji.
nius, nesitituluoja. O būtų Jos redaktoriai, titulų sagstyme, galėtų taip pat būti
dar linksmiau ...
Yra ir daugiau tokių pa kiek taupesni (ypač jeigu
vyzdžių. Ana, iš kai kurio patys bendradarbiai savęs
Amerikos pakraščio savo nesitituluoja). O jei jau no
siuntinių į Lietuvą biznelį rime skaitytoją su kokiu
reklamuoja kitas daktaras žmogum plačiau supažin
Y. Y. Doktoratas čia geo dinti, galima po pavardės
grafijos mokslų, tik ir jis paaiškinti, kas jis yra, kokį
šiuo atveju mums nelabai darbą dirba, kokius moks
reikalingas, nes ant siunti lus baigė ir t.t. Ir informa
nėlio adresą užrašyti neblo cijos daugiau, ir įdomiau.
giau sugebėtų, kad ir koks Ir daug skoningiau, negu
nors diplomuotas ar ir ne- prieš pavardę prikergtas ti
diplomuotas pienini n k a s. tulas.
Geografija čia labai menka,
Ne vien tik daktarai (o
ir mūsų žiniomis, tokiems gydytojai tarp kitko tai dar
reikalams joks pasaulio uni nebūtinai daktarai) šita
versitetas doktoratų neda juokdaryba užsiima. Anks
čiau net iki akiplėšiškumo
lina ...
šitokia kvailybė, savo save tituluodavosi kariškiai.
rimtai įgytus doktoratus Tačiau tie patys kariškiai,
kalinėti po straipsneliais, atrodo, patys pirmieji pa
nieko bendro neturinčiais juto laiko dvasią ir bent
su ta mokslo šaka, kurios šiuo metu Šitokiu svieto
apvaldymą lyg liudija uni linksminimu retai beužsi
versiteto išduotas daktaro imą. Gi vėl, patys atkak
laipsnis, mūsų, lietuvių, at liausi iš titulomanija ser
rodo atsivežta dar iš ana gančių amatininkų, bene
pus Atlanto. Prisimename bus — inžinieriai. Dar vi
dar „Dievo Paukštelių’’ sto sai nesenai vienas iš jų, kil
vyklose skaitytus vieno pro nios organizacijos kilniam
fesoriaus, daktaro, diplo tikslui stambų pinigą iš
muoto ekonomisto ž. ž. traukęs, visai nekaltai ir su
įspūdžius iš kelionės per At mišusiai paklausė, kaip gi
lantą. Gerbiamas (nes kaip jam čia dabar aukų lape pa
gi negerbsi žmogaus, savo sirašyti: Jonas X, ar inž.
pavardę apkarsčiusio tiek Jonas X. O sunku buvo nu
daug ir taip skambių titu kęsti nepasiūlius diplomuo
lų) ekonomijos mokslinin to kalvio titulo . . .
kas ten aprašinėjo, kaip jū
Pagaliau, o ar verta
ros liga susirgę keleiviai še mums čia dėl tų juokdarių
ria žuveles. Nelaimei tik, jaudintis? Ir taip, ir ne. ši
kad tas „mokslinis’’ straips tokiame titulų potvynyje
nis, kaip ir dauguma moks nelabai jaukiai pasijaučia
linių straipsnių, buvo nela dar bininkas, amatininkas,
bai įdomiai parašytas, ir mokytojas, ar šiaip geros
vėliau mes, kad ir be jokių valios netituluotas lietuvis.
diplomų, turėjom progos Daugelis gabių, gerų ir są
savo akimis stebėti daug žiningų lietuviškų organiza
įdomesnes žuvelų šėrimo cijų ar spaudos darbininkų
procedūras, negu mūsų eko vengia visuomeninio darbo
nomijos profesoriaus apra vien todėl, kad jiems, be ti
tulų, neįmanoma ar nejau
šymuose.
Kokios priežastys sukelia ku titulus pamėgusioje vi
šitą titulomanijos ligą? La suomenėje varžytis, konku
bai paprastos: ambicija, ruoti ar dirbt be titulų. Ir
garbėtroška, noras pagarsė pagaliau, netgi nesąžininga
ti. Ir vis tai labai geri, ypač reikalauti ar reikšti dau
mums lietuviams dar labai giau pagarbos kartais ne
reikalingi dalykai. Ir būtų labai gabiam inžinieriui,
visai nejuokinga, o labai negu sąžiningam ir geram
naudinga, jei mūsų „titu staliui. Ir ypač kai reikalas
luotieji” profesionalai, no liečia tokias gyvenimo sri
rėdami savo titulais pasi tis, kuriose išmintingo sta
garsinti, parašytų daugiau liaus mintys kartais vertos
savą profesiją liečiančių daugiau pagarbos.
populiarių straipsnių, supa
Profesionalams ir kitiems
žindinančių skaitytojus su titulų mėgėjams vertėtų,
jų srities pažanga, naujeny vietoj tuščio ir juokingo sa
bėmis, įdomumais (o tokių vęs titulavimo, pasirūpinti,
straipsnių lietuvių spaudoj kad už juos kalbėtų ir jiems
niekad nebuvo perdaug).
garbę teiktų ne jų titulai,
Būtų ir naudos, ir progos bet darbai. Titulai save pa
savo titulais pasigarsinti. O teisina tik tol, kol žmogus
kada tie titulai be atodai nuolat įrodo, jog yra jų
ros kabinėjami ir ten kur vertas. O įrodyti galima tik
reikia, ir kur nereikia, tai darbu, ne juokais.,..

Z. V. REKAŠIUS

DIRVA
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MARTA PERDUODA ATOMINES PASLAPTIS
GELTONPLAUKIUI VOKIEČIUI
Buvusio anglų slapto agento atsiminimai
1950 metų rudenį sovietų žval.
gybos šefas iŠ Washingtono so
vietų pasiuntinybės paVeda Mar
tai Dodd-Stern nugabenti į Va
karų Berlyną atominės Los Ala
mos
laboratorijos
paslaptis.
Tempelhofo aerodrome ji neti
kėtai sutinka senai jos įtarinė
jamą agentą Borisą Morrosą.
Jos įtarimai padidėja, nes jis
tuo metu turėtų būti Meksiko
je, o dabar skrenda į Maskvą
tartis dėl filmų gamtybos.- Ji
ryžtasi jį likviduoti, ir tai prasitaria atsisveikindama. Po to
Marta nuvyksta į viešbutį, o
Morros —r į sovietų komendan-

Vos tik pasiekusi viešbučio
kambarį, Marta atidaro savo pud
rinę. Iš jos išimami tušti po
pierėliai. Bet iš tikrųjų, jie nėra
tušti: tai specialiai preparuotas
popieris, kuriame nematomu ra
šalu surašyti pranešimai. Pa
naudojus specialius chemikalus,
raidės vėl pasidaro matomos.
Marta žino, kad ten surašytos
svarbios karinės Los Alamos
laboratorijos paslaptys. Sekda
ma nurodymus, ji popierėlius
įvynioja į vonioje esančio tua
letinio popierio kamuolį.
O Hollywoodo plikasis produ-'
centas tuo tarpu praėjo Branden
burgo vartus ir įžengė į sovietų
karinę komendantūrą.
Marta viešbučio kambaryje,
Vak. Berlyne, laukia savo ryši
ninko. Prasideda vakaras. Vie
niša reklama mirkčioja nuo prie
šais stovinčio namo.

.Šviesa erzina Martą. Ji priei
na prie lango ir užtraukia užuo
laidas. Jos nervai įtempti iki
kraštutinumo.
Vaikščiodama po savo kambarį
ji prisimena jaunystę. Vestuvės
su žmogumi, kurio visiškai ne
pažinojo. Berlynas linksmoje ka
ro išvakarių agonijoje. Prabanga
švitį vakarai amerikinėje pa
siuntinybėje. Susitikimas su Hit
leriu. Rusų pulkininkas.
Kas iš jos pasidarė? Martą,
kuri nuo tų dienų gulėjo tokios
daugybės vyrų glėbiuose, nukre
čia šiurpulys. Ji prieina prie
lango ir praskleidžia užuolaidą.
Berlynas! Galbūt šis keistasis
miestas vėl reiškia jos gyvenimo
posūkį. Ji jaučia, kaip baimė
sukausto jos kūną.
Nes, jeigu tiesa, kad Boris
Morros dirba amerikiečiams, jis
turės progos apie jų susitikimą
Tempelhofo aerodrome painfor
muoti savo draugus. Šį kartą
Vakarų Berlynas jai atrodo, kaip
spąstai.
Kažkas pabeldžią į duris.
- Prašau, - sušunka Marta.
Kambarin įeina milžiniško ūgio
vyras, blondinas, kiek perilgais
plaukais, kaip tuo metu Berlyne
buvo įprasta. Marta spėja, kad
jis gali būti apie 35 metų. Jo

riesta nosis keistai trumpa.Mėlynos akys.
- Labas vakaras, drauge!
- Labas vakaras, - santūriai
atsako Marta.
- Aš ateinu iš baleto.
Martos nervai atslūgsta. "Ba
letas" yra slaptažodis.
Svetimasis, nelaukdamas kvie
timo, atsisėda. Jis pasiūlo Mar
tai cigaretę. Ji atsisako. Jis il
gai ieško degtukų.
- Kaip pasisekė kelionė?
- Puikiai.
- Jokių incidentų?
- Jokių, - atsako delsdama.
Jos smegenys greitai dirba.
Papasakoti ryšininkui apie susi
tikimą su Morrosu? Galbūt tai
atrodys labai kvaila. Ryšininkai
taip pat yra maži rateliai didelė
je mašinoje. Šis geltonplaukis
vokietis tikriausiai nėra nieko
girdėjęs apie Morrosą. Jei ji
nori Morrosą apskųsti, tai turi
atlikti aukštesniam valdininkui.
- Ne, nieko, - pakrtoja ji.
- Ar nepastebėjote, kad būtu
mėte sekama?
- Ne, - atsako jis. - Nepaste
bėjau.
- Kada skrendate atgal?
- Pagal nurodymus.
Atrodo,'kad svetimojo tas ne
tiesioginis atsakymas nenuste
bino. Jis atsistojo ir ištiesė ran
ką. Plačią, nuo darbo sukietėju
sią ranką. Marta .instinktyviai
sudreba.
- Na, - sako blondinas, duokite popierius.
Marta žengia žingsnį atgal,
Jos nugara beveik siekia langą.
- Ieškokite.
- Ar tai turi reikšti juoką?
- Aš pasakiau: ieškokite.

Marta puikiai žino, ką daro.
Pagal slaptųjų tarnybų taisykles
ryšininkas turi žinoti du dalykus:
slaptažodį ir paslėpimo vietą.
Normaliomis aplinkybėmis pa
kanka tik slaptažodžio. Bet jeigu
agentui dėl kurių nors priežas
čių kyla įtarimas, jis turi teisę
ryšininką ištirti.
- Atrodote, drauge, labai nervuota, - sako milžinas,
Aš
juk pasakiau slaptažodį.
- To nepakanka.
- Abejojate mano tapatybe? jis nusijuokia. - Jeigu jau laikote
mane priešingos pusės agentu,
tai malonėkite pasakyti, kas at
sitiko su jūsų tikruoju ryšininku,
Marta į tai atsako klausimu:

- Kaip tai gali atsitikti, kad
tamsta nežinai slėptuvės?
- Aš gi nepasakiau, kad ne
žinau.
Didysis blondinas pradeda
vaikščioti po kambarį. įsivieš
patauja visiška tyla. Tik iš tolo
girdisi Kurfuersten gatvės ju
dėjimas.
- Tamsta esi neatsargi, drau
ge, - pagaliau prabyla vyras. Jeigu prileidi, kad aš dirbu prie
šingai pusei... tai kodėl iš viso
išsidavei, kad esi sovietų agen

tė? Ir kad dokumentus su savimi
turi?
Marta pradeda atsitraukti.
- Aš esu moteris, - sako ji.
AŠ esu viena Berlyne. Tamsta
įsiveržei į mano kambarį.
- Aš pasibeldžiau.
- Sakykite pagaliau, ko norite?
- Nieko, visiškai nieko...
Vyras numeta cigaretę.
- Ar čia yra vonios kambarys?
- klausia jis.
- Taip, ten...
Marta nepajuda iš vietos. Su
didžiausiu įtempimu seka sve
timąjį.
Jis atidaro vonios duris, įeina
ir už akimirkos grįžta. Jis laiko
rankoje tualetinio popierio ka
muolį. Lėtai, atsargiai pradeda
popierį išvynioti. Ilga popierio
juosta ant nudėvėto kambario ki
limo atrodo, kaip begalinė balta
gyvatė.
Nepaisant rimtos situacijos,
scena Martai atrodo labai ko
miška. Netardamas žodžio, sve
timasis išima iš kamuolio do
kumentus ir įsideda kišenėn.Pas
kui sako:
- Kad mane bandėte, drauge
Stern, tai labai gerai. Bet...
- Bet...?
- Kodėl nutylėjote, kad Tempelhofe buvote susitikę su vienu
žmogumi?
- Tai tamstai nesvarbu.
Vyras pradeda popierinę gy
vatę vėl suvynioti. Jis truktelia
pečiais.
- Puiku. Tai aš turėsiu pra
nešti...
- Tai buvo vienas iš mūsų
žmonių, - nutraukia ji. Jos balse
vėl pastebima baimė.
- Ar tikrai?

JAV kongreso narės M. Griffiths (Mich.) pastangomis lietuvių protesto rezoliucija, smerkianti
Chruščiovo pakvietimą į Ameriką, įtraukta į "Congressional Records". Nuotraukoje: M. Griffiths
kalba visuotiniame ALB suvažiavime. Dešinėje - ALB Detroito apyl. pirm. V. Kutkus.
Dirvos nuotrauka

Lietuviu protesto rezoliucija JAV Kongrese
DETROITAS. Pirmajame
JAV Lietuvių Bendruomenės Su
važiavime, įvykusiame rugsėjo
mėn. 5 ir 6 dienomis Detroite,
buvo priimta rezoliucija ryšium
su Chruščiovo atvykimu į Ame
riką. Charakteringa, kad šią mū
sų rezoliuciją banketo metu per
skaitė JAV Kongreso narė Mar
tha W. Griffiths. Tai dar pirmas
toks įvykis Detroito lietuvių gy
venime. Negana to, sekančią die
ną ji tą pačią rezoliuciją per
skaitė JAV Kongrese ir įtraukė
į Congressional Records. Toki
reiškiniai mums itin reikšmingi,
kadangi visa tai įvyko tik savaitę
prieš Chruščiovui atvykstant į
šį kraštą.
Banketo metu kongreso narė
Martha W. Griffiths pabrėžė,kad
kongresas darys viską ką gali,
kad tik užbaigtų savo sesiją dar
prieš Chruščiovo atvažiavimą,
nes nenori jo sutikti bendroje
sesijoje su senatu. Jie dirbo
šeštadieniais ir net Labor Day
metu, tačiau savo žodį išpildė
ir išsiskirstė Chruščiovo atvy
kimo išvakarėse.
Kongrese ji pristatė rezoliu
ciją sekančiai:
"Gerbiamas Pirmininke, va
kar aš kaip viešnia dalyvavau
JAV Lietuvių Bendruomenės su
važiavime, kuriame dalyvavo at
stovai net iš 20 JAV valstybių
ir taip pat svečiai iš Kanados,
Italijos ir kitur. Šie dalyviai,
kurie gerai supranta Amerikos
laisvę ir komunizmo žiaurumus,

nepritaria Chruščiovo vizitui
šiame krašte.
Jų nusistatymas yra gerai iš
reikštas sekančioje rezoliucijo
je:
JAV Lietuvių Bendruomenės
suvažiavimas, vykstąs Detroite,
Michigane, 1959 m. rugsėjo mėn.
5-6 dienomis ir atstovaująs
virš 20 valstybių ir daugelio
apylinkių lietuvių kilmės asme
nų Amerikoje, nutarė:
kadangi spauda ir Washingtonas skelbia, kad komunistų dik
tatorius ir demokratijos priešas
- Taip. Tai yra...
ruošiasi
aplankyti Jungtines
- Kas - tai yra?
Amerikos Valstybes;
- Ar turite laiko?
kadangi toks vizitas reikštų
- Laiko visada reikia turėti, priėmimą nepageidaujamo as
sako svetimasis.
mens, kuris paneigia visas žmo
Jis baigia savo juokingą veiklą
gaus laisves, teises ir princi
ir atsisėda.
pus, paskelbtus mūsų konstitu
Ir taip atsitinka, kad agentė
cijoje, pagal kurią yra paremtas
Marta Dodd - Stern tą 1950 m.
mūsų laisvas gyvenimas;
rudens naktį - galbūt jos ner
kadangi toks vizitas smarkiai
vams neišlaikius perdidelio ban
sumažintų visas viltis paverg
dymo, galbūt iš aklos neapykan
toms tautoms savo laisvę ir jų
tos Morrosui - nepažįstamajam
tikėjimą į Amerikos demokrati
ryšininkui išpasakoja visus įta
ją:
rimus.
kadangi Chruščiovo kaip gar
Kai blondinas milžinas išeina
bingo svečio priėmimas pakeltu
iš Kurfuersten gatvės viešbučio,
jo prestižą komunistų pasaulyje,
jam visa pasakyta: naktinė ke
sustiprindamas komunistų pozi
lionė į Connecticuto karinę sto
ciją tokiuose kraštuose, kaipltavyklą, gausybė įtartinų Morroso
lija, Prancūzija, Pietų Amerika,
prasitarimų, jos santykiai su
Azija ir Afrika, kur šiandien
Payne, keistas susitikimas su
komunizmas sunkiai kovoja dėl
Morrosu prieš keletą valandų
savo egzistencijos;
Tempelhofo aerodrome.
kadangi jo kelionė j Jungtines
Kitą rytą Washingtonas žino,
Amerikos Valstybes suskaldytų
kad sovietų agentė Marta Stern
amerikiečių sąjungininkus, pa
jau permatė amerikiečių agento
sėdama jų tarpe įtarimus ir ne
Boriso Morroso dvigubą žaidimą.
pasitikėjimą Amerikos užsienio
Tačiau Spree ir Volgos upėmis
politika, ir susilpnintų NATO
nutekės dar daug vandens, iki ir Los Alamos dokumentų slėp priklausančių tautų vienybę;
Marta Dodd patirs, kad ji pati tuvę?
kadangi priėmimas laisvų tau
viską išsipasakojo amerikinės
Šią paslaptį skaitytojas patirs tų pavergėjo suskaldytų ame
slaptosios tarnybos valdininkui. gerokai vėliau.
rikiečius į dvi viena kitai prie
Ir kaip atsitiko, kad geltonplau
šingas grupes užsienio politikos
(Kitame numeryje: Meksikie
kis, mėlynakis milžinas žinojo
atžvilgiu ir tuomi sumažintų mū
ne tik slaptažodį "baletas", bet tis dailininkas)
sų vienybę ir veiksmingumą;
kadangi Chruščiovo kelionė į
Ameriką pažeistų JAV prestižą,
kurios piliečiai nuoširdžiai tiki
DIRVA IEŠKO NAUJŲ SKAITYTOJŲ
Amerikos nepriklausomybe ir
Laikraštį pastoviai gerinant ir ruošiantis nuo
asmens laisve, išreikšta mūsų
1960 metų pradžios dažninti, labai reikalingi nauji
konstitucijoje, kuriai Chruščio
vas ir jo režimas yra visiškai
skaitytojai.
priešingas ir nori sunaikinti;
Ateikit mums į talką. Užsakykit Dirvą savo ar
kadangi Chruščiovo lankyma
timiesiems, kurie dar jos iki šiol neskaito. Jei jūs
sis mūsų miestuose paskatintų
žinote tokius savo artimuosius, ar kaimynius, kurie
jį dar atkakliau siekti ir kitų
norėtų su Dirva susipažinti, mes jiems laikraštį siu
laisvi] tautų pavergimo ir dar
sime nemokamai 4 savaites. Tuoj atsiųskite jų ad
daugiau įtempti paniką sukelian
resą.
čią propagandą laisvame pasau
Užsakydami ar rekomenduodami naudokitės čia
lyje todėl
Tebūnie nutarta, kad būtų pa
spausdinama atkarpa.
naudojamos visos galimos pas
tangos sustabdyti Chruščiovo ke
lionę į JAV, jei jis neišpildys
bent šių pagrindinių sąlygų:

Užsakau
Rekomenduoju Dirvą siųsti
(Vardas, pavardė)

(Adresas)

Už saują prenumeratorių siunčiu $
(Mano adresas)

Tytuvėnai. Šv. P, Marijos bažnyčia ir vienuolynas XVII amž.

1. atstatyti nepriklausomybę ir
laisvę Sovietų užgrobtose ir
pavergtose tautose.
2. panaikinti visas koncentra
cijos ir vergų stovyklas ir su
grąžinti visus pavergtus žmones
į savo išlaisvintus kraštus.
3. pasitraukti iš Rytų Vokie
tijos ir leisti ten įvykdyti lais
vus rinkimus.
4. padėti imperializmo sie
kiančius ginklus ir užbaigti vi
dujines ir tarptautines intrigas,
kurios sukelia pasaulyje nesu
sipratimų židinius".

Mums, lietuviams, tikrai džiu
gu, kad Chruščiovo atvykimo iš
vakarėse atsirado tokia JAV
Kongreso narė, kaip Martha W.
Griffiths, kuri šią rezoliuciją
perskaitė ne tik mūsų bankete,
bet ir JAV Kongrese. Kiek mes
iki šiol turėjome tokių įvykių
Amerikos lietuvių gyvenime? O
tokių gerų draugų mums tikrai
reikia turėti.

V. Kutkus

Dirvą pasiūlyk savo
kaimynui susipažinti

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
MOZŪRA ITIS-BENNET
Insurance Agent
13706 Benwood Avė.
Cleveland 5, Ohio

SK 1-2183

ATIONWIDE
MUTUAl INSURANCE COMPANY
HOME OFFICE • COIUMBUS OHIO

J. S. AUTO
SERVICE
Sav. J. Švarcas
Cleveland
1254 Addison Road
Tel. HE 1-6352
Atidarą 11110 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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Ir taip būna gyvenime...

Los Angeles lietuviai
/

KAI AVINAS TAMPA
Kada namus pasistato ar nu
siperka organizacijos, kurios
prieš tai sugeba sutelkti pakan
kamai lėšų, tada atsiranda salės
parengimams, svetainės susirin
kimams, kambariai skaitykloms,
pramogoms, kultūriniams reika
lams ir t.t. Bet Los Angeles
lietuvių namus tuo tarpu "tebe
stam" korespondentai. Laikraš
čiuose jie išvedžioja planus, su
manymus ir dėl jų kovas. Viskas
yra, net ir pinigų jau "daugybė",
tik namų vis nėra. Taip "sta
tant", kažin kada ar būtų.
Sėkmingai namus jau pradėjo
statyti ir "Vienybės" korespon
dentas iš Los Angeles. Progą
davė Los Angeles LB apylinkės
valdybos užsimojimas įsigyti at
skirus lietuvių namus. Apylinkės
valdyba vienbalsiai sutiko, kad
mūsų miestui ir lietuviškai ko
lonijai tereikia vienų namų, statytinų bendromis pajėgomis.Idant
tapti vertingu partneriu, Ben
druomenės šalininkai turėjo su
tvarkyti savo reikalus ir tam
tikslui išrinko trijų asmenų ko
misiją (J. Uždavinys, Dr. S.
Valančius, A. Dabšys).

VALSTYBĖS RŪPESČIU
sesnės ir patogiau apsigyvenu
sios.
♦

Poetas humoristas Antanas
Gustaitis, kuris spalio 3 d. da
lyvaus Los Angeles Tautinių Na
mų Fondo ruošiamame baliuje
su savo naujais kūriniais.

muo apie tai Tautinių Namų Fon
do Valdybos nėra painformavęs,
♦
ir joks kitas fondas negalėtų
"Vienybėje" pasirodė žinia,kad priimti T.N.F. blankų ar jais
tvirtų pasižadėjimų ši grupė turi kaip naudotis.
Jeigu tik šitaip "Vienybės"kouž 10,000 dolerių. Tai būtų graži
respondentas
"stato" namus ir
suma. Tik tie pasižadėjimai va
dinami "vekseliais", ir taip ra didina Bendruomenės fondo "vek
šoma su kabutėmis. Ką reiškia selius", tai namų greit neturė
tie "vekseliai" - ar tai lietuviški sime. Šizofreniškais prasima
vekseliai, ar čekiai, ar koks nymais grindžiamos "informa
kitas būdas, taip ir neaišku. Kai cijos" dar niekad ir niekur jokių
tokia suma bus tikra ir gulės namų nėra pastačiusios.
banke, tai, žinoma, bus kitas
Bendruomenės valdyba pati su
reikalas.
pranta, ir tai buvo matyti per
Patiriama ir džiaugsmingų ži
ankstyvesnį pasitarimą, kad na
nių. Vienybės korespond ntas
mams
įsigyti pirmiau reikia rea
pranešė, kad "Dirvos" straips
niai namu reikalais atlieka gerą lių lėšų ir visiems reikia dirbti
iš vieno.
efektą: po kiekvienos "Dirvos"
*
korespondencijos, esą "atsiranda
vienas ar daugiau asmenų, ‘anks
Los Angeles tautinių namų įsi
čiau įsipareigojusių Tautinių Na
mų Fondui, dabar tuos įsiparei gijimo reikalas nebuvo ir nebus
gojimus pervedančių Bendruo lengvas. Nors kolonija sparčiai
menei". Vadinasi, jau buvo keli auganti, bet dideliuose plotuose
tokie asmenys, o dabar, anot labai išblaškyta. Kur namus bekorespondento, dar vienas "Ben statysi, visur jie didesnei da
druomenės Valdybai atidavėTau- liai lietuvių bus toli ir neparan
tinių Namų Fondo jam duotą 10C kūs. Sąlygos čia žymiai kitokios,
dolerių pasižadėjimą prašyda negu, sakysim, Naujosios Angli
mas, kad tai būtų perrašyta Ben jos lietuvių kolonijose, Omahoje
ar kitur.
druomenei".
Jeigu Bendruomenės būsimi
Geriems ir visais atžvilgiais
namai gauna tokių naujų "vekse tinkamiems namams įsigyti rei
lių", tai labai gerai. Vienu ar kėtų ne keliolikos, bet 100,000
kitu būdu, jei tik tautiečiai iš ar ir daugiau dolerių. Niekam
sijudina, jei tik noriau dedasi, nėra lengva tokias sumas surink
tai pinigai eina vis tiem patiem ti ir dėl to nereikėtų karščiuo
namam. Čia gaila tiktai vieno tis. Be to, namus skolon įsigi
dalyko - tokio korespondento ir
jus, reikia labai rūpestingai aps
jo "informacijų". Patikrinus pa varstyti ir numatyti, kaip jie
aiškėjo, kad ligi šio laiko (rug galės būti pelningai administruo
sėjo 12 d.) nė vienas asmuo savo jami. Čia iškils daug klausimų
pinigų ar pasižadėjimų nėra at ir sunkumų. Nėra joks idealas
šaukęs iš Tautinių Namų Fondo. namus neapgalvotai įsigyti ir vė
Joks asmuo nėra perdavęs savo liau juos prarasti, kaip tai yra
pasižadėjimo kitam fondui (to atsitikę jau daugelyje vietų, kur
ir negalėtų padaryti), joks as- lietuviškos kolonijos buvo gau-

MERGAITĖ RAŠO MERGAITĖMS
Iš įspūdžių, aplankius Washingtoną
Prisimenu aną gražų rytą:saulutė lydėjo mūsų klasės mer
gaites tolimon kelionėn. Tai iš
kyla į Washingtoną ir New Yorką.
Washingtonas juk kaip ir viso
pasaulio tautų sostinė. Čia lan
kosi diplomatai, politikai, dori
žmonės ir pavergėjai. Vieni ieško
paramos - užtarimo, pagalbos
laisvės kovose. Kiti išdavimo
•ir paniekinimo tikslais.
Tokia tradicinė Marijos Aukš
tesniosios Mokyklos abiturien
tams ruošiama kelionė kasmet.
Kelionės būna vadovybės iš anks
to suplanuotos, numatytos iki
smulkmenų. Jos tęsiasi 10 dienų.
Mes išvargusios, vos grįžu
sios į savo viešbutį. Stoviu prie
lango, žvalgausi į gatvę. Lietus
ir žaibų prošvaistės.
Nuostabu - surikau. Ką aš ma
tau!?
Pribėgo ir kelios draugės.Žiū
rėkite, juk tai mūsų trispalvė
plevėsuoja.
Griebiu telefonu knygą susi
randu adresą ir skambinu.
Atsiliepė malonus moters bal
sas. Tai ponia Kajackienė. Iš
dėsčiau reikalą nuo Adomo ir
Ievos: kad Čia esama būrelis
mergaičių atvykusių iš Chicagos,
kad labai norėtume aplankyti mū
sų laisvos Lietuvos atstovybę.
Ponios atsakymas nuoširdus
ir jaudinantis: "Atvykit'uors vi
dunaktį, mes jūsų laukiame.Kiek
vienam lietuviui, iŠ bet kur at-

vykusiam, čia durys atdaros 24
vai. į parą”.
Prie to sumanymo prisijungė
seselė vadovė. Ir visas būrelis
tuoj drožėme skersai gatvės.
Pakilusi nuotaika. Jaudinuosi.
Reikės kai ką pasakyti... Štai
jau esame mūsų atstovybėje.Pa
sijuntu lyg tėvų žemėje. Štai
mus sveikina ir atstovybės val
dytojas p. Kajeckas. Jis aprodo,
paaiškina. Ir apsidžiaugia mūsų
apsilankymu.
Aplankome ir Arlington kry
žių tankumynes. Čia palaidotas
leitenantas S. Harris, amerikie
tis, žuvęs Lietuvoje, Lietuvos
prisikėlimo metais.
Galvoju apie gyvybęs auką. Ir
ją gali duoti tik kilnieji. Galvoju
ir apie tai, kad mes nesenai
apleidome savo mokyklos kla
ses. Išsisklaidome po įvairius
universitetus. įmūsų suolus ateis
jaunesnės. Pasikeis veidai,nuo
taikos, bet tikslai liks tie patys.
Ir taip toji lietuviškoji Šaltinio
srovė tekės per amžius...
Mes sutiksime audringą jūrą
ir didelius pavojus. Ar išliksim
ištikimos tiems didiesiems idea
lams?
Ir balsas, einąs iš širdies
gelmių atsako: išlikti būtinai rei
kia. Reikia mylėti Lietuvą, jos
žmones, lietuvių per amžius su
kurtus dvasinius turtus.
Rūta Čeputytė,
Chicago

Tautinių Namų Fondo valdyba
visas tas aplinkybes iš karto
numatė ir pamažu, kantriai, bet
planingai ėmė ruoštis tokio su
manymo įvykdymui.
Tolimesniam lėšų telkimui da
bar buvo panaudota aukų bilie
tėliai. Jie buvo išsiuntinėti po
visą Ameriką. Džiugu pranešti,
kad išpirktų bilietų grįžta šak
nelėmis kasdien po kelias de
šimtis.
Aukotojams paskirti trys ver
tingi laimėjimai: dail. A. Varno
paveikslas, skulp. P. Vėbros dro
žta lietuviška lėkštė ir patefo
nas. Spalio 3 d. įvyks Tautinių
Namų Fondo ruošiamas balius,
kur bus paskirstyti laimėjimai.
O losangelieČių publika turės pro
gos išgirsti savo mylimos solis
tės H. Bartuškaitės - Schwagert
dainų ir pirmą kartą mūsų mies
te pamatys gabųjį' poetą humo
ristą Antaną Gustaitį iš Bostono,
kuris praves šio vakaro progra-

L.A. Augūras

Jį galima pamatyti Vak.
Vokietijos sostinės sargy
bų bataliono kareivinėse.
Jis yra vadinamas ”Kuno”,
turi 6 kg. sveriančius Tagus
ir jau spėjo tapti populia
riausiu Vokietijos avinu:
dėl jo ginčijasi aukščiausios
karinės ir civilinės įstaigos.
Istorija prasidėjo šį pa
vasarį, kai Bonnos gyvulių
globos draugija sugalvojo
jauniems kareiviams įkvėp
ti gyvulių meilės jausmą.
Keli miesto tarybos nariai
pasiūlė sostinės sargybų
batalionui padovanoti "pul-

ko gyvulį”. Kiek vėliau
slaptame posėdyje miesto
taryba pasiūlymą priėmė
ir už 400 markių (beveik
$100) nupirko trejų metų
muflonų veislės aviną. Do
vanos įspūdingumui ir reprezentatyvumui padidinti
buvo už 174 markes išsiuvi
nėta gūnia su Bonnos mies
to spalvomis.
Sargybų bataliono karei
vius, kaip pasakojama, pa
dovanotasis keturkojis, ku
rio tikroji tėvynė yra Kor
sika ar Sardinija, tikrai nu
džiugino. Bet tuo pat metu
prasidėjo vargai įvairiose
įstaigose.
Pirmiausiai avinas sukė
lė karštus debatus miesto
seimelyje. Vienas jo narys
pasipiktino, kad taryba iš
leidusi perdaug pinigų:
”Kas gi moka už aviną 400
markių ?” Kitas panoro su
žinoti, iš kokių sumų avinas
nupirktas: "Aišku, ne iš
burmistro reprezentaci n i u
sumų”. Diskusijos nebaig
tos ir vis tebekarštėja.

Reakcija kilo ir karinėse
įstaigose. Viena aukšta
krašto gynybos ministeri
jos instancija trumpai, bet
griežtai pareiškė: ’Pulko
gyvulys kolonos priekyje
neatitinka vokiečių karines
tradicijas. Bet nedraudžia
ma jį laikyti sargybų bata
liono rajone”.
”Kuno” draugai pradėjo
priešpuolį. Bataliono vadas
oficialiai pareikalavo mi
nisteriją, kad būtų padary
ta išimtis. Reikalavimą mi
nisterija tebesvarsto.
0 kariniai istorikai- tuo
tarpu rausiasi pageltusiuo
se dokumentuose. Jie nori
įrodyti, kad vokiečių kari
nėje istorijoje būta oficia
liai pripažintų pulko gyvu-

lių. Jei jiems pasiseks,
"Kūno” turės teisę per pa
radus žygiuoti bataliono
priekyje.
Pats ”Kuno” apie užkuli
sių kovą nieko nežino. Jis
gyvena specialiai sukalta
me tvartelyje kareivinių ra
jone ir kramto šieną, dobi
lus, o kai jų globėjams pri
stinga pinigų tiems skanės
tams nupirkti
ąžuolų lapus. Etato avinas dar neturi, bet jo reikia, kad aviną galima būtų priskirti
kariniam daviniui ir, ligos
atveju, pasiųsti .pas karinį
veterinorių.
Vokiečių kariuomenės is
torikai, kurie nori įrodyti,
kad jau kaizerių laikais pul
kams buvo dovanojami ir
globojami gyvi gyvuliai, at
kreipia dėmesį į 43 pėst.
pulko istoriją. Tas pulkas
Koeniggratzo mūšyje 1866
m. laimėjo didelį, Austrijos
dvigalviu areliu papuoštą
būbną ir vežimėlį, šuo, ku
ris pagal austrų papročius
būdavo kinkomas vežimėlio
priekyje, mūšyje žuvo. Ta
da kaizerio kabinetas spe
cialiu dekretu leido "vi
siems amžiams” tą istorinį
būbną, uždėtą ant šunimis
pakinkyto vežimėlio, vežti
pulko priekyje.
Nuo to laiko pulkas ir vė
liau jo įpėdinis (1-jo Kara
liaučiaus pulko II batalio
nas) visą laiką turėjo vieną
arba du šunis, kurių vardai
visada būdavo Sultonas ir
Paša. Paskutinysis pulko
šuo 1914 m. išžygiavo į ka
rą ir prie Tannenbergo pa
teko į kautynių lauką. Po
karo, uždraudus vokiečių
kariuomenę, ir šuns etatas
buvo užmirštas. Beje, dali
nys, kuris globojo būbną ir
šunis, buvo pravardžiuoja
mas "šunų pulku”.

P. J. KEKSIS
609 Society for Savings Blgd. — Cleveland, Ohio
OFISO TELEF.: M A i n 1-1773
REZIDENCIJA: PEN1NSULA 2521
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemies.
čiuose, kreipkitės į mane, gausite pigia kaina. Taipgi gausit
patarnavimu įvairiuose apdraudos-insurance reikaluose.
Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir iš
pildymas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba

Kauno rotuše statyta XVI amžiuje
JUOZO MIKONIO NAMŲ PIRKIMO-PARDAVIMO
ĮSTAIGA

asmeniškai.

EAST SHORE REALTY

I. J. SAMAS JEV/ELER

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

šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. įvairus dovaay
pasirinkimas.

Jūsų patarnavimui atidaryta kiekvieną dieną. Mes
tarpininkaujam namus įsigyti ten, kur Jūs
pageidaujat.

7007 Superior Avė.

Namus įsigysi — niekad nesigailėsi!

SAVINGS
EARN

OPEN EVERY SATURDAY
UNTIL NOON

/0

SUPERIOR
SAVINGS

ACCOUNTS

INSURED TO

k

'10,000

HOME AND
REMODELING LOANS

CORNER 6 8TH — S U PER IOR AVENUE

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

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

6212 Superior Avenue

Tel. EN 1-6525

Antroji mūsų krautuvė yra

1404 E. 66 Street

Tel. EN 1-4551

Greta Ezella Theatre

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

DIDžIAUSIA, PATIKIMIAUSIA, SU 25 METŲ
PRAKTIKA, APMUITINTŲ SIUNTINIŲ Į LIETU
VA, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR VISUS RUSIJOS KRAš
TUS, PERSIUNTIMO IŠTAIGA.
SU INTURISTO LEIDIMU

GLOBĖ PARCEL SERVICE Ine

<

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

šios įstaigos tarnautojai lietuviai.

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

GLOBĖ PARCEL SERVICE INC.

čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius
mėsos produktus.

1313 Addison Rd.
Corner Superior Avė. & E. 71 St.
Tel. UTah 1-0806 & UTah 1-0807

Kreipkitės j mus ir būsit patenkinti.

SIUNTINIAI SIUNČIAMI TIESIOG Iš CLEVELANDO.
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MILŽINO PAUNKSMĖ
CLEVELANDE
Esame išsiilgę- gero lie
tuvių teatro ir jo pastatymo
gero lietuviško veikalo. Ir
su malonumu galime pra
nešti, kad visa tai spalio 11
d., sekmadienį, bus Clevelandė. Tą dieną* į Clevelandą atvyksta Montrealio Lie
tuvių Dramos Teatro 14 ak
torių ir eilė jų palydovų su
vaidinti Lietuvos istorinį
Balio Sruogos veikalą ”MiIžino Paunksmė”. Tai trijų
veiksmų ir devynių paveiks
lų Lietuvos istorijos kroni
ka.
Montrealio Lietuvių Dra
mos Teatras šiuo metu yra
pajėgiausias aktorių kolek
tyvas. Jo pastatytieji vei
kalai yra atkreipę didžiausį
dėmesį ir susilaukę- labai
aukštų vertinimų. Mes ge
rai žinome, kad ir daugelis
clevelandiškių labai interasavosi "Milžino Paunksmę"
pamatyti Clevelande, tik
niekas dėl labai didelių iš
laidų nedrįso to padaryti.
Dabar Dirva, norėdama vi
sus clevelandiškius tvirčiau
surišti su Lietuvos istorine
praeitim, - tai ir daro tikė
damasi, kad neliks lietuvio,
kuris nenorėtų šio įdomaus
ir Birutės Pūkelevičiūtės
gerai pastatyto veikalo pa
matyti.
Sekite platesnius prane
šimus kitame Dirvos nume
ryje.
• Kun. V. Mincevičius,
'Italijos Lietuvių Bendruo-

APYLINKĖSE
DEŠINEJE: Vaizdai iš Dirvos
spaudos baliaus. Prie pirmojo
stalo, iŠ kairės: B. Balsytė, M.
Gilvydis, D. Benokraitytė, G.
Yasukynaitė, H. Pikturna, B. Na
vikaitė, akordeonistas Ch. Dau
baras, R. Yasukynaitė, K. Gai
džiūnas ir«V. Gulbinaitė.

Prie antrojo stalo J. MisČikas,
p. Jonaičiai, Dr. ir ponia Puškoriai, V. Rutkauskas, P. A.
Keršis.

Dirvos nuotraukos

Romo Butrimo (antras iš dešinės) orkestras, grojęs Dirvos
spaudos baliuje. Dainuoja Rimas Čenkus.
Dirvos nuotrauka

GREETINGS and BEST WISHES

To Ali the Lithuanian People
Iš Dirvos spaudos baliaus: H. Žiūrienė, St. Barzdukas, Dr. J. Bartkus, V. Rutkauskas.

menės pirmininkas, atvykęs

į Clevelandą praėjusį penk
tadienį aplankė Dirvą.

• Stanley C. Minotas, su
sipratusių lietuvių vaikas,
kandidatuoja į Euclido
Council prezidentus. Visi
Euclido lietuviai turėtų jį
paremti.

Dirvos nuotrauka

Buvusių Vasario 16 gimnazijos
mokinių pastabos
Rugpiūčio 30 d. popietį
įvažiavome į Vasario 16
Gimnazijos kiemą. Tai buvo
po pusmečio nuo brandos
egzaminų pirmas apsilanky
mas į šią vietą, kurioje
mums teko praleisti dalį sa
vo jaunystės dienų.
Pilaitė stovėjo tuščia.
Parke nesigirdėjo įprasto

juoko ir kalbų. Buvo atos
togos. Nejučiomis prisimi
nėme, kaip 1954 metų žie
mą atsikėlėme iš Diepholzo
• šventojoj Valandoj, suį šią pilaitę. Koks sunkus
rengtoj šv. Jono Katedroj
buvo tada įsikūrimo laikas!
protestuojant prieš Chruš
Dabar (po pusmečio) džiau
čiovo atvykimą, už žuvusius
gėmės,
pamatę tą gražią lie
ir pavergtų kraštų laisvę
tuvišką
aplinką, kurioje
maldas kalbėjo šių tautų
mums
teko
augti ir bręsti,
kunigai: Karpatų rusinu,
ir
kurios
dabar,
gyvendami
kiniečių, kroatų, čekų, ven
tarp
svetimųjų,
taip pasi
grų, latvių, lietuvių (kun.
Parduodamas 2 šeimų
gendame. Tuojau prisimi
P. Dzegoraitis), lenkų, ru
namas
nėm ir ilgus vakarus, pra
munų, slovakų, slovėnų ir
Modernus
2
šeimų
—
5
ir
leistus
prie knygų, ruošimą
ukrainiečių.
5 k. 2 nauji gaso pečiai. 2 si brandos egzaminams,
nauji karšto vandens tan džiaugsmą juos išlaikius,
kai. Labai geram stovy. bet kartu buvo ir liūdesys,
Išnuomojamas gražus
Prie 130 St. ir Shaw Avė. 2 kad esame palikę šią lietu
namas,
garažai. Naujas išdažymas. višką šeimą.
vienos šeimos, 6 kamb. 1327 Labai prieinama kaina. Pa
Sekančią dieną gimnazi
East 65 St., netoli šv. Jur likimo tvarkymas.
jos pilaitė pradėjo atgyti:
gio bažnyčios.
pasigirdo garsios kalbos,
Agentas; GL 1-9763.

Trys jaunos clevelandietės sportininkės, aktyviai besireiškiančios įvairiose sportinėse žaidynėse.
Iš kairės: Silvija Obelenytė - laimėjusi I vietą šuolyje į tolį (12 p. 1 c.), Asta Karaliūtė - laimėjusi
I vietą 50 jardų bėgime (7.1 sek.) ir Dalia Čiurlionytė - laimėjusi tris antras vietas: 50 jardų bėgime,
šuolyje į tolį ir aukštį.
Dirvos nuotrauka

pasirodė grupelės mokinių,
kurie ėmė grįžti iš atosto
gų ir dalinosi vasaros įspū
džiais. Dauguma tų moks
leivių mums pažįstami. Vie
ni antriems turime daug ką
pasakyti-pasipasakoti. Kal
bos dažnai nukrypsta apie
gimnazijos dabartinę būklę,
josios rūpesčius, trūkumus
ir sunkumus. Pavyzdžiui,
mes ir mūsų jaunesnieji
draugai mato, kad reikėtų
klases ir gyvenamuosius
kambarius geriau įrengti,
įsteigti skaityklą, geresnių
mokslo priemonių įsigyti,
būtiniausius remontus at
likti, žiemą geriau apšildy
ti kambarius ir t.t. Bet mes
taip pat dabar matome, kad
gimnazija atlieka labai di
delį ir svarbų lietuvybės iš
laikymo ir jaunimo moky
mo darbą. Iš tikrųjų, nė
vienas mūšų, baigusiųjų šią
gimnaziją, turbūt, nebūtų
turėjęs progos prikopti
aukštojo mokslo, o gal net
daugelis būtų seniai patapę
tikrais vokietukais. Kiek
vienas ilgesnį laiką pabuvęs
gimnazijoje, įgauna daug
lituanistinių žinių, kurių jis
niekur kitur negautų. Jis
čia pažįsta Lietuvą ir ima
trokšti jai laisvės.Mes, kurie tikrai daug
gero patyrėme šioje gim
nazijoje, jaučiame didelę
padėką visiems tiems, kurie
sudarė sąlygas ją išsilaiky
ti, nes tik jų padedami ga
lėjome išeiti vidurinįjį mok
slą ir tapti sąmoningais lie
tuviais.
Dabar, atsilankę matome,
kad būtų milžiniškas nuo
stolis mūsų jaunesniems
draugams, o tuo pačiu ir
visai lietuviškai bendruo
menei, jeigu kartais šiai
gimnazijai tektų užsidaryti
savo vartus tokiam dide
liam būriui lietuviško jau
nimo.
Maloniai- prabėgo mūsų
trumpas viešėjimo laikas
Vasario 16 Gimnazijoje. Su
liūdesiu atsisveikinome, ti
kėdamiesir kada nors ir vėl
atsilankyti į šią brangią
mums vietą.
V. Bartusevičius,
J. Klimaitis, A. Lingė

JULIUS J. PETRASH
STATĖ SENATOR

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

936 East 185 St.
KE 1-7770

DARBUI IR IŠEIGAI

SALAM A N D E R
3325 LORAIN AVENUE, CLEVELAND
Tel. ME 1-5837

dirva
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Ligos ir mitingai Chicagoje

KAS IR KUR?

• Amerikos Lietuvių Tau
tinės S-gos Chicagos sky MARGUTĘ. APNIKO NELAIMĖS
rius ruošia iškylą, kuri
Prieš porą savaičių širdies
Įvyks rugsėjo 27 d. (sek smūgis paguldė Į ligoninę "Marmadienį) Chicago Heights ' gučio" žurnalo redaktorių ir ra
”Sau Trail Woods South” dijo apžvalgininką Dr. Bronių
aikštėje. Pradžia 10 vai. ry Dirmeikį. Netrukus panašios li
to. šokiai grojant akordeo gos buvo paliesta ir "Margučio"
nui. Veiks bufetas. Lietin savininkė Lilija Vanagaitienė.
Jie sveiksta ir, tikimasi grei
gam orui esant yra erdvi
tai
galės ir vėl tęsti savo darbą.
pastogė. Kviečiami nariai ir
Skaudesnis
likimas ištiko tre
mūsų malonūs svečiai su
čią "Margučio" darbininką - Ka
šeimomis skaitlingai daly zį (Casey) Deveikį. Sekmadienį,
vauti.
rugsėjo 13 d., gavęs širdies smū
gį,
jis mirė savo namuose, Chi
• Lietuvos, Estijos ir Lat
vijos diplomatiniai atstovai cagos priemiestyje Berwyn.
K. Deveikis buvo populiarus
JAV: J. Rajeckas, einąs
"Margučio" radijo pranešėjas
Lietuvos atstovo pareigas, apie 20 metų. Paskutinį dešimt
Dr, Arnolds Spekke — Lat metį jo lietuvių kalbos žodynas
vijos ministeris, J. Kaiv — ir tarimas padarė didžiulę pa
Estijos Generalinis konsu žangą. Savo lietuvių kalbos mo
las einąs atstovo pareigas ir kytoju jis laikė Vladą Vijeikį,
Dr. A. Dinbergs — Latvijos su kuriuo jie eilę metų skaitė
Pasiuntinybės patarėjas bei
E. Jaaksoll — Estijos vice
konsulas, turėjo pasitarimą
Estijos Generalinio Konsu • Michigano Valst. Univer
lato patalpose, New Yorke, siteto Lietuvių Studentų
rugsėjo mėn. 11 d.
Klubas, turėdamas savo ka
Pasitarimo dalyviai apta soje tik $10.25, nutarė tuos
rė dabartinę politinę padėtį paskutinius centus pasiųsti,
ir ryšyj sū ja panaudotinų anot Br. Railos („Dirva”
žygių suderinimo reikalą.
nr. 70, š. m. rūgs. 14), eili
niui kareiviui Stepui Zobarskui.
Jie žino, kad tie keli cen
tai Stepo Zobarsko pasaky
to „vargas man” nesuma
žins, bet yra gražus įrody
mas, kad mūsų jaunimas,
kuris Stepą Zobarską gerai
prisimena iš tų dienų, kada
jie skaitė jo knygas vai
kams. dar tebėra su juo ir
įvertina jo pasiryžimą iš
leisti „Selected Lith. Stories” angliškai kalbančiai
visuomenei.
• Antanas Diržys, Dirvos'
b e n dradarbis Venezueloje,
su šeima persikėlė gyventi
į JAV ir apsistojo New
Yorke.

• Stasys Gudas, baigęs Lie
tuvoj ekonominius mokslus,
vėl pradėjo savo profesinį
darbą (Statė of New York,
Department of Taxation
and Finance), kaip mokes
čių skyriaus vedėjas.
Jis yra aktyvus New Yor
ko lietuvių visuomenės vei
kėjas, daugelio tautinių or
ganizacijų narys ir ALT
S-gos New Yorko Apygar
dos pirmininkas. Gražios
sėkmės naujose pareigose!

• Lietuvių Gydytojų Sąjun
gos naują valdybą sudaro:
A. Montvydas — pirm., sekret. ir ižd. V. Tauras, vice
pirmininkai S. Budrys, V.
Tercijonas ir VI. Rama
nauskas.
• Chicagos Vyrų Chorui
suėjo 10 metų veiklos su
kaktis. Choras rengiasi lie
tuviškai pastatyti ketvirtą
operą — Trubadūras. Pa
statymas įvyksiąs 1960 m.
kovo mėn., Chicagoje.
• Vakarų Vokietijos^ kinuo
se nemažu pasisekimu ro
doma nauja filmą ”Jons ir
Erdmė”. Ji pagaminta pa
gal Hermano Sudermano
”Litauische Geschichten”.

• Dr. Martynas Kavolis
rugsėjo mėn. kalbėjo į Lie
tuvą per Amerikos Balso
radijo religinę valandėlę te
ma „Gyvenimas pažadu,
viltimi ir atsakomybe”.
Prieš tai jis tokiu pat būdu
kalbėjo tema „Veikiančioji
bažnyčia”.
• Kauno kapinės baigiamos
panaikinti. Laiku užsiregis
travę savo artimųjų kapus
skuba perkelti. Perkėlimui
duodamas karstas ir trans
porto priemonės.
• Lietuvių Inžinierių ir Ar
chitektų Sąjunga korespondenciniu būdu vykdo nau
jos vadovybės rinkimus.
Nariai savo balsus turi at
siųsti iki spalio 15 d. Į val
dybą kandidatuoja: J. Augustinavičius, V. Civinskas,
J. Dačys, St. Dirmantas, J.
Gimbutas, V. Izbickas, St.
Kolupaila, St. Matas, V.
Mažeika, J. Mikalauskas, A.
Nasvytis, J. Rugis, J. Ruo
kis, J. Vasys ir P. žiūrys.
Į kontrolės komisiją kan
didatuoja: B. Brizgys, V.
Čyvas ir K. Krulikas.
Į garbės teismą kandida
tuoja: V. Birutis, J. Gravrogkas, A. Jurskis ir A. No
vickis.

A. t A.
JUOZUI IR MAGDALENAI

BUTK AMS-BUTKE VIčI A MS
mirus Lietuvoje, jų sūnui inž. JUOZUI BUTKUI
gilią užuojautą reiškia

Liet. Tautinis Akademinis Sambūris
ir L. S. T. Korporacija Neo-Lithuania

New Yorke

žinias per "Margučio" radiją,
jas paįvairindami vykusiu hu
moru.
JAV armijos inžinerijos korpe K. Deveikis II pasaul. karo
metu buvo išsitarnavęs kapitono
laipsnį. Jis parašė knygą apie
savo pulką "The Eager Beaver
Regim ent".
Kazys Deveikis buvo gimęs
1918 m. Mirė jaunas, vos 40 m.
sulaukęs. Palaidotas tautinėse
lietuvių kapinėse Chicagoje, rug
sėjo 17 d.

PAVĖLUOTA AKCIJA
Prieš pat Chruščiovo atvyki
mą Chicagoje buvo eilė priešchruščiovinių mitingų.
Vienas jų buvo sušauktas rug
sėjo 12 dieną Chicagos centre,
didelėje Orchestra Hali salėje.
Jo rengėjai - antibolševikinės
organizacijos - kalbėtojais pa
kvietė žymiausius kovotojus dėl
pavergtųjų laisvės, jų tarpe bu
vusį kongresmaną Kersteną ir kt.
Mitingo invokaciją skaitė vysk.
V. Brizgys.
Praeiviams padarė reikiamą
įspūdį smarkiai padidintos sker
dynių nuotraukos, vaizduojančios
Lietuvos okupantų žudynes Pravieniškiuose, Telšiuose ir kt.
Jas po miesto centrą demons
travo tautiniais drabužiais lie
tuvaitės. Jų nuotraukos su di
džiulėmis skerdynių fotografi
jomis pasirodė kai kuriuose ame
rikiniuose Chicagos dienraščiuo
se. Lapeliai su bolševikinių žiau
rumų vaizdais rytojaus dieną pa
siekė įmones ir įstaigas ir ten
buvo plačiai komentuojami.
Kitas susirinkimas buvo Jau
nimo Centre dieną vėliau - rug
sėjo 13 dieną.
Jame Lietuvos konsulas dr.
P. Daužvardis atkreipė klausy
tojų dėmesį į Chruščiovo paža
dų panašumą į jo pirmtakūnų Stalino, Molotovo, Cičerino ir
kt. - gausius pažadus, kuriuos
jie be jokių skrupulų sulaužė.
Nėra jokio pagrindo tikėti, sakė
konsulas, kad Chruščiovo paža
dai (gyventi taikiai, nieko nepul
ti ir t.t.) būtų geresni.
Konsulas ragino susirinkimo
dalyvius neprotestuoti dėl Krem
liaus diktatoriaus pakvietimo
(nes protestai jau nieko nepa
keistų), bet prašyti JAV prezi
dentą, kad jis pasikalbėjimuose
su Nikita reikalautų pavergtie
siems laisvės.
Senatorius Paul Douglas savo
kalboje pabrėžė Sovietų Sąjungos
peršamos koegzistencijos nerea
lumą ir pareiškė įsitikinimą, kad
taikus sugyvenimas turėtų būti
pagrįstas laikymusi Jungtinių
Tautų principų ir laisvės sutei
kimu pavergtiesiems. Senatorius
įsitikinęs, kad Chruščiovo lan
kymasis patarniausiąs komuniz
mo tikslams. Baigdamas, jis ra
gino pareikšti protestą žmogui,
kurio įsakymu žudomi laisvės
siekią patriotai.
Kun. A. Stašio invokacija pra
dėtas susirinkimas buvo baigtas
rezoliucija, prašančia preziden
tą ir toliau nepripažinti Lietuvos
ir kt. Pabaltijo valstybių aneksi
jos ir reikalauti Sov. Sąjungą
pasitraukti iš okupuotų kraštų
ir leisti jiems laisvai apsispręs
ti.
Susirinkimą Jaunimo Centre
sušaukė Chicagos lietuvių tary
ba, kurios pirm, teisėjas Wells
susirinkimui vadovavo. ALTo
vardu kalbėjo sekretorius Dr.
P. Grigaitis.

ŽURNALISTAI JUDA
Liet, žurnalistų sąjungos Chi
cagos skyrius spalio 3 dieną
šaukia Chicagoje apylinkės (Chi
cagos ir kaimyninių miestų)Žurnalistų suvažiavimą.
Pagrindiniai suvažiavimo tiks
lai: paminėti Liet, žurnalistų
s-gos (Lietuvoje) įsikūrimo su
kaktį ir aptarti lietuvio žurna
listo uždavinius laisvajame pa
saulyje.
Po suvažiavimo darbų posė
džio, Pakšto svetainėje bus vad.
spaudos balius. Meninėje baliaus
programos dalyje bus feljetonai,
deklamacijos, dainos ir šokiai.
Bus, žinoma, ir vakarienė.
Spaudos baliuje galės dalyvauti

"Lietuvos Atsiminimų" radijo valandėlės New Yorke jubiliejinę programą išpildžiusieji. Iš kairės
pirmoj eilėj: J. Valaitis, J. Matulaitienė, J. Audėnas, E. Čekienė, valandėlės direktorius J. Stukas,
S. Narkeliūnaitė ir A. Kačanauskas. Užpakaly stovi Rūtos choro dalyviai.
V. Maželio nuotrauka

Jokūbo Stuko programai 18 metų
Radijo valandėlės New Yorke
New Yorko didžiulėj lie
tuvių kolonijoj pirmoji ra
dijo valanda buvo įsteigta
Žilinsko 1930 m. Po to įstei
gė J. Dumčius, J. Valaitis,
J. Ginkus, P. Dulkė, P. Mačiulaitis, V. Matusevičius,
vėliau Ratkus, Lisauskas,
Geraitis ir 1941 m. Jokū
bas Stukas.
Iš visų išskirtinas Juozas
Ginkus, kurio valanda vei
kė ilgiausiai, net 28 metus,
ir tik nesenai užsidarė dėl
jo susilpnėjusios sveikatos.
J. Valaičio radijo valandėlė
lietuvišką žodį skelbė 12
metų kasdien, kol jis, per
ėjęs dirbti į BALFą, 1945
m. radijo išlaikyti nebepa
jėgė.

Šiuo metu New Yorke
beliko tik viena Lietuvos
Atsiminimų radijo valandė
lė, kuri po Ginkaus, savo
amžiumi užima pirmąją vie
tą, nes rugsėjo 16 d. jai su
eina 18 metų. Jos direkto
rius J. Stukas, transliacijas
pradėdamas, buvo tik 16
metų jaunuolis, todėl ir pro
gramą daugiausiai skyrė
jaunimui.
Jokūbo Stuko radijo va
landėlių programų turinys
įvairus, gyvas ir lengvas.
Jei komerciniai skelbimai
nebūtų pagrindinė valandos
išlaikymo galimybė, tai jos
programa būtų dar įvaires
nė ir įdomesnė. Tačiau, ne
žiūrint to, kiekvieną skel
bimą lydi plokštelių muzi
ka, lietuviškos dainos, poli
tinės ir kultūrinės žinios,
i n f o rmacijos, vaidinimai,

ne tik žurnalistai, bet ir tie,
kurie norės drauge su jais pra
leisti vakarą.
J. Rudnietis

koncertai.
Šiai lietuviškai valandė
lei remti 1941 m. buvo
įsteigtas Lietuvos Garsų
choras ir tautinių šokių
grupė. Bet, prasidėjus ka
rui, visi choro vyrai, o kar
tu ir pats to choro ir radijo
vadovas Jokūbas išėjo at
likti karinės prievolės, ir
dvejus metus jo radijo va
landą vedė Ona ir Stasys
Pociai.
Jokūbas Stukas, būdamas
16 metų, rugsėjo 16 d. įstei
gė radijo valandą ir šio mė
nesio 16 dieną sueina 16
metų, kai jis pats tai va
landai vadovauja.
1944 m., grįžęs iš kariuo
menės, įsteigė Rūtos vardu
mergaičių chorą, nes vyrai
dar nebuvo grįžę iš karo, o
V. Stilsonaitė - Šateikienė
suorganizavo tautinių šokių
grupę. 1950 m. choro vado
vavimą perėmė muz. A. Ka
čanauskas, perorganizavo į
mišrų, ir iki šiol yra jo di
rigentas. O tautinei šokių
grupei jau 4 metus vado
vauja Jadvyga Matulaitie
nė. Dabar šis choras pava
dintas Rūtos ansambliu, ku
riame jau daug metų dai
nuoja čia gimęs lietuvių
jaunimas, ruošiami koncer
tai ir gegužinės, sutrau
kiančios po keletą šimtų se
nimo ir tiek pat jaunimo,
kur daugumoj jau angliškai
kalba, bet lietuviškai galvo
ja ir lietuviškai tebedainuoja. Per eilę metų kartu dai
nuodami, daugelis sukūrė
lietuviškas šeimas.
Savo klausytojų ir rėmė
jų dėka, Lietuvos Atsimi
nimų radijas šiandien jau
turi nemažą archyvą, kurį
sudaro apie 2000 lietuviškų
plokštelių, visų Lietuvos
dainininkų bei žodžio meni
ninkų, politinių ir kultūri
nių temų, kurių dažniausiai
kartojamos V. Krėvės, Iva
nausko, H. Kačinsko ir k.

išvariusi Lietuvos Atsimi
nimų Radijo valanda, o
kartu ir jos direktorius Jo
kūbas Stukas, šiuo metu
talkininkaujamas A. Kačanausko ir J. Valaičio.
& čekienė

NEW YORK
• Akademinio Skautų Są
jūdžio New Yorko skyrius
pereitą savaitę išsiuntė
Prez. Eisenhoweriui laišką
su 888 parašais. Įdomu pa
stebėti, kad didelė dalis pa
sirašiusiųjų yra nelietuviai.
Laiško turinys toks: „Mes,
žemiau pasirašiusieji, tiki
me, kad tikra taika bus at
siekt? tik tada, kai Sovietų
Rusija išlaisvins iš dabarti
nės vergijos tas tautas, ku
rias Jūs, Pone Prezidente,
išvardinote savo Pavergtų
jų Tautų proklamacijoje.
Idant pastovi taika būtų
atsiekta, mes tikime, kad
Jūs savo pasikalbėjimuose
su Chruščiovu reikalausite,
kad jis panaikintų Sovietų
Rusijos valdžią Lietuvoje ir
kituose pavergtuose kraš
tuose. Teisinga ir pastovi
taika bus tik tada, kai So
vietų Sąjunga išpildys šiuos
reikalavimus”o

BOSTON

TAUTINĖS SĄJUNGOS
SKYRIAUS
DEŠIMTMETIS
Dešimtmečio minėjimas
įvyks spalio 3 d. Sąjungos
namuose. Iškilmingam mi
nėjime kalbės Vyt. Abraitis iš New Yorko, rašyt. St.
Santvaras ir kt.
Į skyriaus dešimtmečio
minėjimą kviečiami atsi
lankyti artimų skyrių na
riai iš New Yorko, Waterburio, Worcesterio. Minėji
mo vaišėms reikia iš anks
to užsisakyti vietas. Tai ga
Įvairiais klausimais kal lima padaryti pas valdybos
bėti nuolat kviečiami ir narius: inž. J. Dačį, A. Vi
nauji žmonės be pažiūrų lėniškį ir V. Vakauzį.
skirtumo, nepraeina nepa
minėtas joks žymesnis gy
venimo įvykis ar šventė.
Suteikiama proga pasireikš
KANSAS CITY miesto policija
ti ir patiems jauniesiems
lietuviukams, lituanistinės vienu metu gavo pranešimą, jog
mokyklos mokiniams, kurių mieste siaučia netikėta audra,
jautrus ir prasmingas lie Įvyko sprogimas, automobilis va
tuviškas žodis pasiekia ne žiuoja be vairuotojo. O tikrumo
vieno be tolstančio jų drau je pasirodė, jog viena moteris
norėjo pastatyti automobilį, kuri;
go širdį.

PADĖKITE PASTATYTI
PAMINKLĄ
Laisvės Kovų Muziejaus
ir Paminklo Statymo Ko
mitetas yra gavęs akmenų
žuvusiems dėl laisvės pa
minklui išmūryti. Deja, di
delė dalis tų akmenų tinka
tik įmūryti į paminklo vi
dų. Tuo būdu akmenų, tin
kamų paminklo paviršiui
(išorei), mums gerokai
trūksta, nes kvarcas, smil
tainiai ir kiti panašūs ak
menys tam visiškai hetinka.
Komitetas prašo visuo
menės, ypač keliautojų, ra
Per 18 metų, jau netoli
dus kur granito pobūdžio
akmenų (jų spalva nesvar 1000 kartų šio radijo ban
bu), nemažesnių kubinės gomis lietuviškas žodis, dai
pėdos didumo, įsidėjus į au na ir muzika pasiekė tūks
tomobilio bagažinę, atvežti tančius klausytojų, primin
juos į Jaunimo Centrą, 5600 damas jų kilmę, gimtąją
So. Claremont Avė., Chica kalbą, jų tėviškės laukus ir
pievas, tautos garbingą pra
go.
Būsime nuoširdžiai dė eitį ir tragišką dabartį. Ne
tenka abejoti, kaip gilią va
kingi!
Komitetas gą lietuvybės baruose yra

tėškė į garažą, tada metėsi Į
priekį, kur laužydamas krūmus
ir medelius pervažiavo per ke
turių kaimynų kiemus, penkta
jam nugriovė pamatus ir ant
šešto kaimyno cementinių laiptų
sustojo. Moteris teisinasi, jog
stabdžiai neveikę.
♦

LAIŠKAS, adresuotas Ganyto
jo viešbučiui Kairo mieste, buvo
pristatytas Į GoodShepherd vieš
butį Cairo, III.

