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Išsiuntė daugiau kaip 5,000
Lietuvos jaunuolių

"Komjaunimo Tiesa”, mi
nėdama komjaunimo orga
nizacijos legalizavimo Lie
tuvoje 20 metų sukaktį, ofi
cialiai pažymėjo, kad:

''Lietuvos komjauni m a s 
pasiuntė-: įsisavinti 
dirvonų ir plėšinių — dau
giau kaip 2000 jaunuolių, 
statyti Pavlodaro aliumini
nio kombinato — 800, tiesti 
geležinkelių Kazachstane — 
800, statyti Donbaso šach
tų — apie 1,500”.

Tai iš viso daugiau kaip 
(arba "apie”) 5,100. Tiek 
jaunų vyrų ir merginų kom
jaunimo organizacija prisi
pažįsta išsiuntusi iš 
Lietuvos į tolimus sovieti
nės imperijos kraštus. Į 
tuos darbus siunčiama ne 
ribotam laikui, ne pauždar- 
biauti, bet visiškai tenai 
apsigyventi. Kitaip 
sakant, komjaunimas iš
siunčia jaunimą iš Lietuvos/ 
negrįžtinai. Tenai 
nėra lietuviškų mokyklų, 
nėra lietuviškų "kultūros 
klubų”, nėra lietuviškos 
spaudos (galima parsisiųs
dinti iš Vilniaus lietuviškais 
žodžiais spausdintų laikraš
čių).

Tiesa, ne visi tie išsiun
čiamieji jaunuoliai yra lie
tuviai. Būna jų tarpe ir ru
sų jaunuolių iš Lietuvos ko
lonizatorių šeimų. Iš kitos 
pusės, tie komjaunimo or
ganizacijos išsiunčiami e j i 
jaunuoliai toli gražu nėra 
vieninteliai šių laikų emi
grantai iš Lietuvos. 
Yra dar kitos įstaigos, ku
rios nuolat organizuoja gy
ventojų pe r ke 1 d i.n i- 
m ą. Be to, dar yra ka
riuomenė, kurioje privalo
mą tarnybą tolimuose kraš
tuose atlikę vyrai įvairio
mis priemonėmis spaudžia
mi apsigyventi "ten, kur 
partija šaukia”, tai yra, 
dažniausia anapus Uralo.

VĖL ATSKLEIDŽIA 
DUOMENŲ APIE 

REZISTENCINES KOVAS
”Valsti e č i ų laikraštis’’ 

spausdina pasakojimą apie 
vieno iš lietuvių partizanų 
vadų — "Vanago” — Adol
fo Ramanausko veiklą. Nu
rodoma, kad A. Ramanaus
kas buvo gimęs 1918 me

tais, Jungtinėse Valstybėse, 
New Britaine (Conn.), bu
vo mokytojas Alytuj, turė
jęs jaun. leitenanto laipsnį. 
Pasakojimas remiamas ci
tatomis iš A. Ramanausko 
parodymo, duoto 1956 metų 
lapkričio mėnesį. Pasakoji
me partizanų veikla palie
čiama labai plačiai, minima 
daug slapyvardžių ir tikrų 
pavardžių. Nors pasakoji
mas ir saviškai suredaguo
tas, bet vaizdžiai patvirti
na, kokių aršių būta Lietu
voje kovų prieš okupacinę 
valdžią ir jos bendradar
bius.

JAU PASKIRTAS 
SVEIKATOS MINISTERIS

Nuo birželio 28 dienos vil
niškė sveikatos apsaugos 
ministerija vėl turi minis- 
terį — Vytautą Antaną 
Kleizą. Buvęs ministeris A. 
Dirsė iš tų pareigų buvo 
atleistas vasario 25 d., vi
siškai prieš partijos suva
žiavimą. Po suvažiavimo, 
praslinkus trims savaitėms 
nuo Dirsės atleidimo, tos 
pareigos buvo laikinai eiti 
pavestos pavaduotojui M. 
Zaikauskui.

Ankstyvesni nurodymai, 
kad A. Dirsė buvęs nepar
tinis, klaidingi: A. Dirsė 
buvo (gal ir tebėra) parti
jos narys ir buvo net res
publikinio partijos Centro 
Komiteto kandidatas, šį
met, po jo atleidimo iš mi
nisterio pareigų, A. Dirsė 
nebepateko ir į CK kandi
datus. Bet jau tada, kovo 
pradžioj, CK kandidatų są-

Kongo respublikos skilimas
pradėjusios 
turtingiau- 

visos Kongo 
išsilaikymo

Prieš porą savaičių nepriklau
somą gyvenimą 
Kongo Respublikos 
šioji provincija ir 
Respublikos ūkinio 
pagrindas, vario kasyklų sritis 
Katanga pasiskelbė nepriklauso
ma valstybe.

Katangos provincijos prem
jeras Moise Tschombe per ra
diją paskelbė "Visišką nepri
klausomumą" nuo Kongo, pridur
damas, kad Katanga išlaikys eko
nominius ryšius su Belgija. Jis 

rašė atsirado V. Kleiza. To
dėl yra pagrindo manyti, 
kad keturis mėnesius nu
delstas V. Kleizos paskyri
mas buvo svarstytas ir pro
jektuotas jau Dirsės atlei
dimo metu.

Užsienio reikalų ministe
rio vis dar nėra, nors mi
nisterija ir nepanaikinta. 
Oficialiai Lietuvoje "yra” ir 
gynybos (karo) ministeri
ja, bet niekas dar nėra gir
dėjęs, nei kas yra jos mi- 
nisteris, nei kur ji yra .-.. 
Nebepasirodo ir naujų auk
štesnio laipsnio karininkų 
lietuvių. Karo metu "inkor
poruotieji” Lietuvos ka
riuomenės generolai bei pul
kininkai dabar jau visi pen
sininkai (kai kurie dar dės
to karinio parengimo daly
kus aukštosiose mokyklo
se).

NEPAKEIČIAMAS 
SPECIALISTAS?

Vilniuje yra tokia insti
tucija, vadinama Respubli
kiniai liaudies kūrybos na
mai. Tai patalpa mėgėjų 
meninei veiklai. Tų namų 
tvarkytojas — direktorius 
yra... Z. Sverdiolas. Ma
tyt, Lietuvos liaudies kūry
bos centriniams namams 
tvarkyti negalėjo surasti 
lietuvio ...

Geri ausias ”1 i e tuvis” 
šachmatininkas dabar yra 
Cholmovas. Geriausias dvi
ratininkas (laimėjęs lenk
tynes aplink Letuvą) — Ti- 
mofiejus Zlotnikovas ...

(LNA)

taip pat pareiškė, kad belgų 
kariuomenė provincijos sostinėje 
Elisabethvilleje pasiliksianti, ir 
jis paprašęs atsiųsti didesnius 
jos kontingentus. Prieš tai jis 
paskelbė nepaprastojo meto būk
lę ir buvo prašęs karinės ar 
policinės pagalbos iš Šiaur. 
Rodezijos, britų administruoja
mos teritorijos.

Jis taip pat įspėjo Kongo Res
publikos premjerą Lumumbą, kad 
tas nesimaišytų jo provincijoje.

Kongo juodųjų kariuomenės

Praeitą šeštadienį, liepos 9 d., Clevelande Įvyko sportinės varžybos Dariaus ir Girėno sukakčiai 
paminėti, kuriose dalyvavo Clevelando ir Toronto lietuviai sportininkai. Varžybų metu buvo pastatyti 
keli S. A. lietuvių rekordai. Nuotraukoje: Vidurio Vakarų apygardos komiteto nariai prie teisėjų stalo. 
Iš kairės: Laima Ješmanaitė—komiteto sekretorė, Stefa Juodvalkytė--komiteto narė ir apygardos va
dovas--Algirdas Bielskus. Toliau stovi komiteto iždininkas Jurgis Vadopalas.

Dirvos nuotrauka

SOVIETAI NUMUŠĖ IAV ŽVALGYBOS LĖKTUVĄ
kuris liepos 1 dingo Arkties tyrinėjimų misijoje

Sovietiją pranešė Jungtinėms 
Amerikos Valstybėms, kad prieš 
10 dienų dingęs amerikinis žval
gybinis lėktuvas buvo numuštas 
virš sovietų teritorinių vandenų 
liepos 1 d, Taip pat buvo pra
nešta, kad du išlikę gyvi iš še
šių Įgulos narių būsią teisiami 
sovietinių teismų "visu Įstatymų 
griežtumu".

Jungtinėms Amerikos Vaisty

riaušininkams tebekovojant su 
belgų daliniais, Lumumba krei
pėsi Į Jungt. Tautų karinius 
specialistus, kad jie padėtų re
organizuoti Kongo ginkluotąsias 
pajėgas. Prašymas buvo Įteiktas 
per Jungt. Tautą pasekr. Ralph 
Bunche, kuris ten vieši nuo ne
priklausomybės paskelbimo iš
kilmių.

New Yorke JT gen. sekr. Ham- 
marskjold pareiškė, kad esą pla
nuojama Į Kongą pasiųsti devynis 
afrikiečius karininkus draus
mei atstatyti. (Jungt. Tautos da
bar turi 10 Afrikos narių, Įskai
tant P. Afrikos Uniją, tačiau 
kitos afrikinės tautos atsisako 
drauge posėdžiauti su P. Afri
kos Unijos atstovu).

Washingtone buvo paskelbta, 
kad JAV 24-sios divizijos dvi 
kuopos, esančios Vak. Vokietijo
je esančios parengties būklė
je, kad galėtų būti pasiųstos Į 
Kongą, jei prireiks pagelbėti iš
gabenti pabėgėlius. Tos divizi
jos daliniai buvo prieš porą 
metų siųsti Į Libaną, kai ten 
reikėjo atstatyti tvarką. Konge 
šiuo metu yra apie 2000 
amerikiečių.

KAIRĖJE: Dalis sportininkų, 
dalyvavusių praeitą šeštadienį 
Clevelande Įvykusiose sporto 
varžybose, su sporto vadovu A. 
Bielsku džiaugiasi draugų laimė
jimais. Iš kairės: V. Stoškus, S. 
Venclauskas, E. Modestavičius, 
A. Bielskus, A, Motiejūnas, šiose 
varžybose trišuoly jaunių A kl. 
pasiekęs š. A. liet, ir tremties 
rekordą 41 pėd. 1 col., A. Mo
destavičius, L. Juodytė, N. Ge- 
ležytė.

Dirvos nuotrauka

bėms apie tai buvo pranešta 
"griežto protesto" notoje, ku
rią Sovietijos užs. reik. min. 
Gromyko Įteikė JAV ambasadai 
Maskvoje, ir kurioje JAV kalti
namos "nauju dideliu sovietinės 
oro erdvės pažeidimu". Gromyko 
taip pat Įteikė notas Britanijos 
ir Norvegijos ambasadoriams, 
kaltindamas tuos kraštus, kad jie 
leidę naudoti savo bazes JAV 
žvalgybos lėktuvams.

Lėktuvas, žvalgybos tikslams 
modifikuotas RB-47 bombonešis, 
kaip anksčiau buvo skelbta, turė
jęs uždavinį ruošti magnetinių 
polarinės zonos laukų žemėla
pius. Jis išskridęs iš Brize Nor- 
ton bazės Anglijoje, ir paskuti
nė žinia iš jo buvo gauta, kai 
jis buvęs už 275 mylių į šiaurę 
nuo sovietinio Murmansko uosto, 
virš Barentso jūros. Vėlesni 
ieškojimai nedavė jokių rezulta
tų, bet, praėjus dviem dienom po 
to, kai jis buvo paskelbtas dingu
siu, sovietai paskelbė, kad jų 
laivas Įsijungiąs Į ieškojimą.

Dat ’r , sugretinus sovietinę no 
tą su a. "tesniais pranešimais, 
daromais, kad sovietai ban
dę surasti kitus dingusius Įgu
los narius, osvarbiausia--lėktu- 
vo ir jo Įrengimų dalis. Be abiejų 
gyvųjų įgulos narių, ltn. Olmstead 
ir navigatorius McKone, sovietai 
dar radę gelbėjimosi valtelėje 
negyvą pilotą Palm.

Sovietinėje notoje sakoma, kad 
lėktuvas buvęs numuštas 14 
mylių atstume nuo kranto, kai 
skridęs link sovietų uosto 
Archangelsko. "Nepaisant so
vietinio naikintuvo duodamų 
signalų sekti jį ir pasiruošti 
nutūpimui^ Įsiveržėlis lėktuvas 
skrido gilyn Į sovietinę oro 
erdvę," sakoma notoje.

Sovietai savo teritorija laiko 12 
mylių zoną nuo kranto, o JAV 
pagal tarptautinius Įstatymus 
tik 3 mylias, tačiau praktikoje 
kariniams lėktuvams yra Įsakyta 
respektuoti 12 mylių zoną, kad 
išvengus tarptautinių incidentų.

Washingtonas tuo tarpu dar 
susilaiko nuo bet kokių komen
tarų. Britų vyriausybė taip pat 
dar tebestudijuojanti notą, o Nor
vegijos vyriausybė paneigė sovie
tų kaltinimus.

RB-47, šešių sprausminiųmo- 

torų lėktuvas, gali, nepapildęs 
degalus, išsilaikyti ore 6-8 va
landas. Jis skrenda 600 mylių 
per valandą greičiu ir gali pa
siekti 40,000 pėdų aukštį.

♦

Sovietijos premjeras Chruš
čiovas spaudos konferencijoje 
paskelbė, kad abu Į sovietų ran
kas patekę gyvi lakūnai prisi
pažinę, jog skridę šnipinėti Į 
Sovietijos teritoriją.

Jis kaltino JAV, kad jos ban
dančios išprovokuoti "pavojingą 
karinį konfliktą".

Chruščiovo žodžiais, RB-47 
lėktuvas buvęs ginkluotas šau
dymui paruošta patranka ir ap- 
rūpintas specialiais fotografi
niais aparatais.

♦

Valstybės departamento parei
gūnai Washingtone oficialiai pa
neigė "panašumą arba lygiagre
tumą" tarp U-2 ir RB-47 in
cidentų. Jie pareiškė, kad RB- 
47 nebuvo siųstas šnipinėjimo 
tikslais Į Sovietiją.

Baltųjų Rūmų sluoksniuose pa
reikšta, kad Rusija, numušdama 
JAV žvalgybos lėktuvą atvira
me vandenyne, "apgalvotai ir be 
atodairos bando sukurti tarp
tautinį incidentą".

TRUMPAI IŠ VISUR
♦ JAPONIJOS premjeras Kishi 

ir jo kabinetas nutarė atsista
tydinti liepos 14. Jo Įpėdinį turės 
išrinkti parlamentas, ir jis ne
abejotinai bus išrinktas iš val
dančiosios liberalų demokratų 
partijos, kuri turi absoliutinę 
daugumą parlamente.

♦ KUBOS užs. reik, ministeris 
Raul Roa kreipėsi Į Jungtu 'li
tų Saugumo Tarybą, reiks, 
mas apsvarstyti Kubos 
dėl JAV "intervencija ■ 
"ekonominės agresijos" 
Kubą.

♦ PARYŽIUJE pasirašytomis 
sutartimis, keturios Vakarų 
Afrikos autonomininės respubli- 
kos--Dramblio Kaulo Pakrantė. 
Niger, Dahemey ir Voltaic—ne
trukus atgaus pilną nepriklauso
mybę prancūzų tautų bendruome
nės rėmuose.
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Atominiai šnipai

VIENĄ DIENA FUCHSAS DINGSTA
Po Naujųjų Metų Fuchsas, 

kuris jau yra atvykęs į Jungti
nes Valstybes, apsisprendžia nu
eiti į dar Anglijoje sutartą susi
tikimo punktą Jamaica Avenue. 
Kaip sutarta, jis laiko ranko
je teniso kamuolėlį, lėtai žings
niuodamas kairiąja gatvės puse.

Jau už kelių žingsnių jis su
sitinka vyrą, kuris pirštinėtoje 
dešiniojoje laiko žalią knygą. 
Fuchsas sustoja, stebi vitrinoje 
išdėstytas prekes ir pusbalsiu 
prabyla "Klaus Fuchs". Antrasis 
atsako "Raymond".

Netardami daugiau nė žodžio, 
abu vyrai įsėda į "atsitiktinai" 
pro šalį važiuojantį taksį. 
Fuchsui nekrinta į akis, kad 
"Raymond", kuris iš tikrųjų va
dinasi Harry Gold, šoferiui nepa
sako adreso restorano, kuriame 
jis turi kalbėtis su ryšininku. 
Jis perdaug susijaudinęs, kad 
pastebėtų, jog jau buvo sekamas, 
kai išėjo iš savo buto Barbozin 
aikštėje.

«
Staiga automobilis sustoja. 

"Raymond"--Gold išlipa, meta 
šoferiui banknotą ir greitai eina 
į restoraną. Klaus Fuchs jį seka 
pro suveriamas duris prie vieno 
nuošalaus stalo, kuris tuo metu 
lieka laisvas, nuo jo atsistojus 
dviems vyrams. Ir čia jam ne
krinta į akis sąmoningas "at
sitiktinumas".

--Ar turite man ką nors šian
dien?--pradeda pokalbį "Ray
mond", užsakęs gėrimus -- sau 
apelsinų sunkos, o Fuchsui deg
tinės.

Tik dabar pradeda atominis 
fizikas iš Anglijos atidžiau pa
žvelgti į ryšininką su "žalia knyga 
pirštinėtoj rankoj". Ar tas 
"Raymond" yra amerikietis? Jis 
atrodo maždaug 35 metų am
žiaus, o gal tik 30. Kiekvienu 
atveju jis atrodo labiau panašus 
į didelį jaunuolį, negu į suaugu
sį vyrą.

Fuchsą atstumiančiai veikia jo 
perdėta elegancija. Kaip prie
miesčio kavalierius, galvoja jis. 
Ypač nesimpatiška jo lyg nuda
žytai atrodanti burna. Ir antakiai 
sukelia tą įspūdį.

Antrą kartą klausia "Ray
mond":

—Ar nieko neturite man šian
dien?

Kokia puiki kombinacija
DŽIAUGSMAS... DRAUGAI... IR UGNIM VIRTAS STROH'S

Lauke ir jūsų gyvenamam kambary Stroh’s yra alus, 
kuris duoda gerą skonį ir laiką. Stroh’s yra lengvesnis, 
skanesnis, daugiau gaivinantis negu kiti.... neturi 
tokio skonio joks kitas Amerikos alus ir negali lygintis. 
Ragauk Amerikoj vienintelio ugnim virto alaus šian
dien!

Jums patiks

Šviesesnis!
DABAR UŽ VIETINES KAINAS!

Fire-brewed at 2000 degrees

The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Michigan

Klaus Fuchsas nustemba, kaip 
švelniai skamba jo balsas. Ne
galima įsivaizduoti, kad jis 
priklausytų komunistui, kuris 
turi agituoti ir ryškiais argu
mentais įtikinėti žmones.

--Ne, neturiu nieko,-- pus
balsiu atsako Fuchsas, nustebda
mas, kaip skiriasi jo balsas nuo

CGHVgNtMTLocATtoNs».
813 East 185th Street 
25000 Euclid Avenue 
6235 St. Clair Avenue

"Raymondo". — Aš norėjau tik 
užmegsti ryšį su jumis.

❖

Fuchsas nemato, kad vienas 
iš dviejų vyrų, atsistojusių nuo 
stalo, pro suveriamas duris 
grįžta į restoraną ir atsisėda 
ant aukštos kėdės prie baro, ir 
kur stebi jų stalą.

—Aš žinau, kad tamsta su 
grupe kitų mokslininkų dirbi 
prie atominės bombos,--sako 
"Raymond".

Po to jis išsamiai išaiškina 
darbdavių pageidavimus. Fuchsą 
nepaprastai nustebina, kaip gerai 
yra informuotas jo ryšininkas.

--Ar tamsta taip pat atominis 
mokslininkas? — paklausia jis, 
tačiau "Raymond". nieko neat
sako, tik atidžiai pasižiūri 
ir staiga atsistoja. Numetęs 
ant stalo dolerį, jis skubiai 
dingsta iš patalpos.

Kol Fuchsas atsigauna iš 
nustebimo, "Raymond" jau din

gęs už durų. Ir tas paslaptingas 
liesasis vyras prie baro sku
biai apsimoka ir išskuba paskui. 
Tik po arešto Fuchsas sužinojo, 
kad tai buvo sovietų vicekonsulas 
Anatolijus Jakovlevas.

Vicekonsulas, iš tikrųjų so
vietinio špionažo New Yorkevir- 
šininkas, ir ateityje bus netolie
se, kai Gold lauks "medžiagos" 
iš Fuchso, kad tai, kas gauta, 
tuoj pat perimtų.

*
Daugiau, kaip metus, Fuchsas 

savo ryšininką aprūpina vertin
gomis informacijomis. Bet vieną 
dieną jis dingsta. Sovietų vice
konsulas siunta. Harry Gold nu
važiuoja pas Klauso Fuchso se
serį, kuri gyvena Cambridge, 
Massachussets valstijoje.

--Tamsta turi žinoti, kur yra 
tamstos brolis,—Harry Gold 
puola Christel Heinemann.-- 
Aš čia atvažiavau ne dėl kokio 
malonumo.

Tas keistasis svečias tikrai 
nesužadina pasitikėjimo.

--Aš tikrai nežinau, kur jis 
yra,--atsako ponia Heinemann.-- 
O be to, aš tamstos visai ne
pažįstu.

—Aš esu tamstos brolio drau
gas ir turiu su juo būtinai pa
sikalbėti.

--Bet aš nežinau, kur jis šiuo 
metu yra, tikėkite manimi. Man 
pasakė, kad jis išvažiuojąs kaž
kur į pietvakarius. Tai, žinoma, 
labai plati sąvoka.

—Ar jis nė karto neparašė? 
O gal jis vėl tamstą aplankys.

--Būtinai. Jis pažadėjo at
vykti per Kalėdas. Bet laiškų dar 
neparašė.

Harry Gold paprašo gabalo po
pieriaus, įrašo jame telefono nu
merį, po juo—didžiosiomis rai
dėmis savo slapyvardį RAY
MOND. Paskui jis klausia:

--Ar turite kokį voką?
Ji rausiasi stalinėje ir paga

liau randa vieną voką. Gold pa
ima jį, įkiša sulankstytą lapelį 
su telefono numeriu ir rūpestin
gai užklijuoja.

--Kai Klausas grįš, paduokite 
jam šį laišką. Jis labai svarbus, 
suprantate, labai svarbus...

(Bus daugiau)

Dėmesio!
Paraginkit savo pa

žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

Šimtai naujų skaitytojų, 
pradėję skaityti Dirvą ir ja 
džiaugiasi. Pasiteiraukit, 
ar Dirvą" skaito jūsų pažįs
tami ir kaimynai. Jei ne— 
atsiųskit jų adresus. Jie 
Dirvą gaus dvi savaites 
nemokamai.

Naujiems skaityto
jams prenumerata 
metams tik 8 doleriai

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME ĮVAIRIUS RE- 
ZIDENCIN I U S, MEDICI
NOS IR PREKYBOS TIKS
LAMS SKIRTUS PASTA

TUS.
ARCHITEKTAS ATLIEKA 
PLANAVIMĄ PAGAL JŪ

SŲ PAGEIDAVIMĄ.

REpublic 7-8949 
6350 S. ALBANY AVĖ. 

CHICAGO, ILL.

VISAIS 
APDRAUDOS 
REIKALAIS, "V 

kaip automašinų, gyvy
bės, nelaimingų atsitiki
mų ir gaisro, kraiptis į 

atstovę 

PAULINA
MUZIIRAITISBENNETT 

Hl 2 4450
642 Meadow Lene Dr. 
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VISIEMS LAISVOJO PASAULIO 
LIETUVIAMS, LATVIAMS 

IR ESTAMS
PABALTIJO TAUTŲ GEDULO PROTESTAS

Prieš dvidešimt metų, 1940 liepos 21 dieną, Raudo
nosios Armijos okupuotose Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
respublikose Kremliaus komisarų sufabrikuoti vadinami 
liaudies seimai Taline, Rygoje ir Kaune priėmė vienodo 
turinio Maskvos padiktuotas rezoliucijas, prašančias So
vietų Sąjungos Aukščiausiąjį Sovietą, kad Lietuvą, Lat
viją ir Estiją priimtų į Sovietų Sąjungą.

Tuo Sovietų Sąjungos karinių jėgų okupacijos ir 
NKVD teroro sąlygomis Kremliaus primestu Pabaltijo 
respublikoms tariamai savanoriškos savižudybės aktu 
Maskva siekė ir tebesiekia sufabrikuoti teisinį šydą savo 
agresijos nuogybei pridengti. Tuo sumetimu ir š. m. lie
pos 21 Maskva ruošia to makabriško spektaklio minėji
mą, kuriame pavergtieji lietuviai, latviai ir estai bus prie
vartaujami liaupsinti savo pavergėją ir sovietinę vergiją.

Tačiau nei 1940, nei juo labiau 1960 metais jokie 
Maskvos makabriški spektakliai nesuklaidino ir nesuklai
dins nei pavergtųjų Pabaltijo tautų, nei laisvojo pasaulio 
nusistatymo. Sovietų Sąjungos agresijos veiksmai prieš 
Lietuvos, Latvijos, Estijos respublikų nepriklausomybę ir 
teritorinį integralumą jokiais Maskvos spektakliais ne
užtušuojami. Užtenka čia tik priminti Jungtinių Ameri
kos Valstybių Kongreso specialios komisijos Pabaltijo 
valstybių okupacijai tirti išvadas. ”Yra aiškiai ir galuti
nai įrodyta, — seko Komisija, — kad Estija, Latvija ir 
Lietuva buvo jėga užimtos ir neteisėtai prie Sovietų Są
jungos prijungtos. Bet kuris Sovietų Sąjungos tvirtini
mas, kad 1940 m. liepos mėn. jos pravesti rinkimai buvo 
laisvi ir savanoriški, arba kad to pasekmėje sudarytų 
parlamentų priimtos rezoliucijos, prašančios (Lietuvą, 
Latviją, Estiją) pripažinti sovietinėmis respublikomis, 
buvo teisėtos, — yra melagingas ir nepagrįstas”.

Tad Liepos 21-ji yra sovietinio melo, apgaulės ir Pa
baltijo tautų valios klastojimo diena.

Pabaltijo Valstybių Laisvės Taryba, griežčiausiai pro
testuodama prieš Sovietų Sąjungos tęstinę agresiją Pa
baltijo respublikų atžvilgiu ir prieš jos ciniškas pastan
gas tai agresijai legalizuoti,

1960 mietų liepos 21 dieną skelbią laisvųjų lietuvių, 
latvių ir estų protesto-gedulo diena.

Tą dieną visi laisvojo pasaulio lietuviai, latviai ir es
tai kviečiami:

(a) susilaikyti nuo visų rūšių pasilinksminimų;
(b) organizuoti specialias pamaldas visų tikėjimų 

maldos namuose;
(c) siųsti asmeninius ir kolektyvinius protestus prieš 

Sovietų Sąjungos agresiją Pabaltijo respublikų atžvilgiu 
savo gyvenamo krašto vyriausybei, prašant ją daryti žy
gių teisei ir laisvei atstatyti;

(d) demonstruoti tautinių spalvų ir tautinio herbo 
ženklelį su gedulo šydu.

Pabaltijo Valstybių Laisvės Taryba

Jūros mėgėjus vasaros atostogas praleisti 
kviečiame prie ATLANTO, ASBURY PARK, N. J.

P. ir O. LANIŲ VASARNAMYJE
čia ąžuolų apsupto vasarnamio erdviuose 

kambariuose, už nedidelę kainą, ramiai pailsėsite, 
pasimaudysite švariausiam paplūdimyje iš visų 
ATLANTO pakraštyje esančių.

Tik per keletą minučių pėsčiam nuo vasar
namio pasiekiamas vandenynas — paplūdimys, 
kino teatrai, bažnyčios, krautuvės, restoranai ir 
kitos pramogų vietos.

Svečių patogumui galima naudotis virtuvė
mis, šaldytuvais, maitintis vietoje. Maudymosi 
mokestis apmokamos savininkų.

Kambarius siūlome užsisakyti iš anksto;

P. Lanys arba P. Lanys
515 4th Avė., 1248 Waverly PI.,
Asbury Park, N. J. Elizabeth, N. J.
Tel. PR 6-9783 Tel. EL 3-1169

ČIA GERIAUSIA PRALEISTI VASARDS ATOSTOGAS
VILA MEŠKA yra saulėtam Cape Cod, Mass,, kurio kran

tus skalauja Golfo srovės šildomos Atlan
to bangos.

VILA MEŠKA tikram poilsiui be rūpesčių siūlo;
[įf Ramią ir gražią aplinkumą.

Erdvius ir patogius kambarius*
Į3' Gerą ir sveiką maistą.
ĮvT Neaukštas kainas.
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Sibiro tremtinio atsiminimai (26] A. Valasevičius

NORI PRIVERSTI, KAD SAVUOSIUS ŠNIPINEČIAU...
Aušta pavasaris. Bėga 

vasara neatnešdama kol- 
chozininkams jokių paleng
vėjimų nei pragiedrulių jų 
gyvenime.

Liepos mėnesį, vidurnak
tį, pažadina mane iš miego 
žmona ir siunčia, kad pa
kviesčiau jai daktarą. Liga 
man žinoma. Kol prikeliu, 
parvedu daktarą, jau nauja 
gyvybė, dar nepažinusi šio 
gyvenimo vargų nei kančių, 
jau verkė. Uošvienė vaikšto 
bardama mane:

— Ar reikia šituose var
guose tiems rusams dar vai
kus gimdyti?

Ir ji sako šventą teisybę. 
Jaučiuos didžiausias kalti
ninkas už būsimus šios gy
vybės vargus. Stoviu nulei
dęs galvą. Dabar suprantu, 
kodėl jie nepritarė mūsų ve
dyboms. Jie viską numatė 
ir žinojo. Mums tik atrodė, 
kad mes teisūs.

— Matai, kokią rėksnę 
dukterį turi, pasižiūrėk, — 
sako daktaras.

Aš pakeliu akis į ją, kuri 
pirmu sušukimu sukėlė dva
sines kančias. Ji man nepa
tinka tokiu neramiu verki
mu. Atrodo, kad ji dar dau
giau mane bara.

Mano žvilgsnis nuslenka 
ant išvarginto motinos vei
do. Mūsų akys susitinka ir 
atviras, nuoširdus šypsnys 
nubloškia visas mano sun
kias mintis. O gal jos gy
venimas bus laimingas? Ar 
žinojo mūsų motinos, mus 
gimdydamos, koks bus mū
sų gyvenimas ?

Aš ilgai nepamilau to kū
dikio, bet džiaugiausi kartu 
su ja, matydamas didelę 
motinos meilę. Mama parda
vė savo „atliekamus” dra
bužius, aš laikrodį, kad tik 
būtų vaikui maisto.

Padaviau prašymą kol
chozo tarybai, kad pagelbė
tų nusipirkti karvę. Atmetė. 
Gal ne iš blogos valios, nes 
pagal planą labai trūksta 
karvių. Mažai čia ir naudos 
iš tų karvių. Reikia per me
tus atiduoti valdžiai 8 kg. 
sviesto, sumokėti virš 50 
rublių mokesčių, o šerti nė
ra kuo. O jei bloga karvė tai 
esi visai prapuolęs.

Kartą iššaukia mane ko
mendantas. Jis įveda mane 
į atskirą kambarį, kur vaik
što man nepažįstamas, su 
geltonais MVD antpečiais 
kariškis. Ten palikęs mane 
išeina.

KUR GERIAUSIA PAILSĖTI PER 
ATOSTOGAS

Garsiame cape cod — osterville, mass., ku
rorte PRIE ATVIRO ATLANTO, LONG BEACH PLIA
ŽO, PUŠŲ PAVĖSYJE, GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE VA

SARVIETĖS VILOJE

"AUDRONE"
87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass.

TEL. GA 8-8425
Ištaiginga vila, erdvūs kambariai • Gražus privatus 2 
gkrų pušynas — parkas • Šiltos Golfstromo srovės, atvi- 
fts jūros pliažas 5 min. pėsčiom • Rami aplinkuma, daug 
laktos poilsiui ir žaidimams • Geras lietuviškas maistas 

ir malonus patarnavimas.
VILA ATIDARYTA VASAROJIMUI

Lietuviai savininkai Dr. Ed. ir Marija JANSONAI 
visus maloniai kviečia atvykti. Kreiptis: 

AUDRONE-JANSONAS
87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass. 

Naujas telefonas: GA 8-8425

— Na ar aklimatizavaisi,, 
apsipratai Sibire?

— Aklimatizuotis sun
kiau, bet pradedu apsipras
ti.

— Kaip patinka mūsų 
tvarka ?

— Kolektyviniai dirbti 
man taip pat patinka, — at
sakau gudravodamas.

— Kaip patinka žmonės ?
— žmonės geri. Tiesa, jie 

labai keikiasi, bet keikiasi 
ne iš piktumo.

— Na taip, jų toks pa
pratimas, — man sako.

— O kaip patinka val
džia ?

— Valdžia, matyt, deda 
visas pastangas, kad liau
dis geriau gyventų. O jeigu 
ją liaudis išsirinko tai turi 
patikti.

— Valdžia gera, bet žmo
nės ne visi geri. Yra daug 

--Jeigu išpasakosi šios dienos 
gal šiuos straipsnius...

tokių,, kurie bando kaišioti 
į važiuojančius valdžios ra
tus pagalius. Visi turi gerai 
dirbti.

— Man dar niekas nesa
kė, kad aš blogai dirbu. Be 
to prašom pasiteirauti pas 
kolchozo pirmininką ir jis 
pasakys.

— Mums šitas darbas ne
svarbus, bet tu turi suži
noti, kas iš kolchozininkų 
ar tavo tautiečių kalba prieš 
valdžią. Sužinoti, gal kuris 
tremtinys ruošiasi bėgti. 
Ar kūlimo metu kas tyčia 
neįkiša geležies, kad maši
ną sulaužytų. Tu esi pamo
kytas, turi šeimą ir mes tau 
duosim geresnį darbą.

— Ne, šitokio darbo aš 
negaliu dirbti. Niekad aš 
nebuvau šnipu ir tai ne ma
no charakteriui, žmonės ir 
taip jau manim nepasitiki 
ir prie manęs prieš valdžią 
nekalba.

— Matai, tuoj pasirodai, 
kaip tau patinka mūsų val
džia. Manai, kad ištremtas 
i Sibirą galėsi girti savo bu
vusią supuvusią santvarką. 
Tokiems, kurie neina su 
mumis kartu, mes rasim 
gražesnę vietą negu Sibiras.

pašnekėsį, būsi baudžiamas pa-

Vyt. Raulinaičio iliustracijos

—■ Buvau ištremtas ir 
dabar galit tremti kur tik 
norit. Mane, nemokantį šni
pinėti, tuoj išaiškins ir už
muš patys mano tautiečiai.

Jis dar ilgai įvairiausiai 
grasindamas nori mane už
verbuoti. Aš griežtai atsi
sakau.

— Neprašysiu ilgai, — 
pagaliau jis sako. — Mums 
užtenka ir susipratusių 
žmonių. O kuo tu buvai ir 
kuo esi aš dar pažiūrėsiu! 
Jeigu išpasakosi šios dienos 
pašnekesį, būsi baudžiamas 
pagal šiuos straipsnius. — 
Ir jis man rodo popiergalį, 
kurį atidžiai perskaitau. 
Ten ir yra parašyta ką jis 
žodžiu pasakė, o baudžiamų
jų straipsnių numerių gerai 
nei nematau.

— Pasirašyk, kad tau tai 
žinoma.

Pasirašau.
— Svolačius! Jam patin

ka valdžia. Padarysim mes 
iš tavęs dar žmogų! — kal
ba išleisdamas pro duris.

O jūs šėtonai, šėtonai — 
einu galvodamas, žino, tu
riu šeimą, bijosiu ir sutik
siu būti judošium. Tegul de
da kur nori, žmona taip pat 
pritars areštavimui ar nau
jam ištrėmimui, negu išda
vystei.

— Na, ko norėjo iš tavęs 
komendantas ? — klausia 
žmona.

— Buvo iš gretimo kaimo 
moteris. Ji nemoka rusų 
kalbos ir buvau pakviestas 
vertėju, — miglotai aiški- 
nuos pirmą kartą meluoda
mas žmonai. Ir meluoju ne 
todėl, kad bijočiau jos išpa- 
sakojimų kitiems, bet pa-

Antanas Supronas (Toronto "Vytis") buvęs Lietuvoj lengvosios atletikos rekordistas, kalbasi su 
dukterimi Taida, taip pat rekordiste, kuri Clevelande įvykusiose sporto varžybose pastatė mergaičių 
B klas. šuoly į tolį Š. A. liet, rekordą--15 pėdų. Šalia kita torontietė sportininkė Jonynaitė, mergaičių 
C kl. pastačiusi Š. A. liet. 4 rekordus. Dirvos nuotrauka

NAUJUJU METŲ PASAKA
‘ ‘ (8) _ _ _ _ _  Vladimir Dudincev _ _ _ _ _ _ _ _

Aš susinešiau visus instru
mentus į savo kambarį iratsi- 
skaičiau su šoferiu.

Mano pelėda tupėjo senojoje 
vietoje, ant palangės. Dabar aš 
galėjau visiškai ramiai į ją pa
sižiūrėti. Stipri kambario lempa 
apšvietė ją pro stiklą. Ar aš 
tikrai aiškiai ją matau? Aš pri
ėjau prie lango. Kurį laiką mes 
stebėjome vienas kitą. Paskui 
pelėda pajudėjo ant palangės, kaip 
juda pelėdos ant šakos zoolo
gijos sode. Po to ji pasilenkė 
į priekį, pakėlė savo koją su 
trim geltonais nagais ir krapš
tėsi snapą. Paskui vėl atsitie
sė ir nejudėdama spoksojo savo 
geltonomis, negyvai atrodančio
mis akimis. Aš mačiau savo pe
lėdą visiškai aiškiai. Aš susi
griebiau ir pradėjau iš dėžių 
išiminėti ir sustatinėti savo 
instrumentus. Netrukus kamba
ryje sublizgėjo stiklu ir nikeliu; 
aš buvau jį pavertęs laborato
rija.

Kaip turiu pasiekti savo tikslą, 
klausinėjau save. Man reikėjo 
mažiausiai šešerių metų.

Aš bandžiau atsiminti bent ke
letą savo minčių, kurios įvairiais 
laikais buvo liepsnomis iš
rūkusios pro laboratorijos kro
snį. Aš bandžiau jas užsirašytu 
Tačiau iš to niekas neišėjo.

Jei aš dar tebeturėčiau tuos 
užrašus, tai man būtų sutau
pyta pusė darbo, dingtelėjo man, 
ir trenkiau kumščiu į stalą.

Aš pastebėjau ant grindų plė
šiko laišką, kurį dienos metu 
buvau nepagarbiai numetęs ant 
grindų. Tada aš negalėjau net 
baigti jo skaityti. Dabar apsižiū
rėjau, kad dar buvo keletas ei
lučių antrojoje lapo pusėje:

"Aš tikiu galėsiąs tamstai dar 
kartą pagelbėti. Ar dar atsime
nate plėšiką? Tad paklauskite 
moterį, kuri atnešė šį laišką, 
ir ji tamstai perduos sąsiuvinį, 
kurin aš slaptai įtraukiau visus 
tamstos užrašus iš lapelių, kurie 
dvejus metus ėjo liepsnomis pro 
mūsų laboratorijos krosnį. Aš 
pats norėjau juos panaudoti, nes 
tamsta, kaip atrodo, visai nekrei
pei į juos dėmesio."

--Kaip aš besurasiu tą mo
terį?--suaimanavau, pakeldamas 
žvilgsnį į lubas. Tačiau aš dar 
buvau nebaigęs skaityti laiško, 
ir, kai susimąstęs nuleidau į jį 
akis, pamačiau žodžius:

"Jos telefono numeris yra..."
Visa tai man atrodė lyg pasa

ka, ir jau po kelių sekundžių 
aš atsiradau tarp savo kolegų,

čiam gėda, kad norėjo pa
daryti savų brolių šnipu.

Šįmet derlius buvo kiek 
blogesnis, bet už darbadieni 
gavom po 1 kg. pasturlakų, 
o pinigais tik po 15 kapeikų.

Kitam numery: Išsiunčia 
miško plukdymo darbams. 

kurie nejudėdami, lyg užburti, 
spoksojo į televizijos aparatą. 
Aš pasistačiau aparatą ant vieno 
draugo peties ir išsukau numerį. 
Tačiau tik po kelių skambučių 
atsiliepė jos balsas. Prasidėjo 
naujas mano gyvenimo perio
das—nuo nesusipratimo, kurį aš 
pats buvau suvėlęs.

--Kodėl ne tuoj pat pakėlėte 
ragelį?—išsprūdo man. Tuoj pat 
susigriebiau, kaip grubiai tie žo
džiai turėjo nuskambėti.—Kur 
sąsiuvinys? Jūs turėjote jį man 
tuoj pat paduoti.

--Ar jūs jo paprašėte?--pa
sakė ji.--Jūs net laiško nebaigė
te skaityti. Nes ten parašyta: 
"Jeigu..."

--Tuoj galima pastebėti, kad 
tamsta nesupranti laiko vertės,— 
niršau aš.—Bet prašau, at
leiskite...

Jokio atsakymo.
—Kodėl jūs nieko nesakote?— 

vėl sušukau.—Kur sąsiuvinys?
—Aš tuojau ateisiu,—švel

niai suskambėjo malonus balsas.
Išgirdęs jos žingsnius, ži

nojau, kad laukiu ne vien tik 
sąsiuvinio. Jau pirmą kartą pa
matęs tą moterį, pasijutau savo
tiškai jos traukiamas; kaip 
medžio gabalas, plaukiąs upėje, 
jau iš tolo patenka į krioklio sro
vę. Antrasis auksinio smėlio grū
delis artėjo į smėlio laikrodžio 
sąsmauką, kad netrukus, už aki
mirkos, nukristų į dugną. Aš lau
kiau su tylia rezignacija: gerai 
—teatslenka ir nukrinta.

Jūs, gražiosios moterys, no
rite būti apsuptos gerbėjų ir 
turite teisę. Ir tu nori to, kaip 
tavo seserys. Tu dar neužmir
šai to, prie kurio kapo dūsavai. 
Tu negalėsi jo užmiršti. Mano 
nereikšminga išorė negalės iš 
tavo atminimų išspausti to keisto 
žmogaus ir jo savotiško veido. 
Jausmams, kaip meilė, aš tau ne
egzistuoju.

Tą akimirką atsidarė durys, 
įėjo ji. Tylus grožis. Aš myliu 
tave, prabilo mano jausmai. Mano 
jaunystės laikai buvo praėję, buvo 
atėjęs subrendimas.

Bildesys į langą pažadino ma
ne iš tų minčių. Tačiau aš neat

TREČIOKAS A6EHCY
SENIAUSIA LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA
Kelionių bilietų parvpinima* ir pini<ų persiuntimas i visus kraitus 

TAIP PAT IR VISOKIOS RŪŠIES APDRAUDA
Kur tik besiruoituaMt keliauti, tuoj eusiriikit su mūsų |staif%

ALBINAS IR KAZYS TREČIOKAI 
311 Wainut Street, Newark 5, N. Jersejr 

Telefonas; MArket 2-4867

sisukau, nes žinojau, ką tas bil
desys reiškia.

Po trumpo pasisveikinimo iš
plėšiau sąsiuvinį iš jos rankų. 
Aš nusisukau, varčiau puslapius 
ir mačiau visus brėžinius, apy
braižas ir skaičiavimus, kuriuos 
ištisais metais nerūpestingai pa
likdavau užrašų lapeliuose. 
Susijaudinęs varčiau sąsiuvinį: 
žinojau laimėjęs dvejus metus. 
Aš dirbsiu institute ir namie ir 
taip sutaupysiu dar dvejus 
metus. Visa taip susitvarkysiu, 
kad tuo pat metu vyktų keli ban
dymai. Aš dirbsiu dieną ir naktį.

--Kodėl taip karštai?—paklau
sė moteris, pamačiusi mane šo
kinėjantį tarp vamzdelių ir apa
ratų.

--Turiu labai maža laiko...— 
skubiai atsakiau,--mano gyve
nimas yra trumpas, o dar daug 
turiu atlikti. Aš turiu labai sku
bėti.

Visi aparatai ir instrumentai 
buvo įjungti. Iš pūstų stiklinių 
spinduliavo margos šviesos. 
Stiklo vamzdeliais tekėjo spalvoti 
spinduliai, nes tirpintuvuose 
minkštėjo reti mineralai.

Prieš langą miegojo mano pe
lėda. Ji buvo savo galvą pasi
kišusi po sparnu. Aš panorau 
galutinai įsitikinti ir pašalinti 
paskutinę abejonę.

—Ką tu matai priešais langą? 
—paklausiau moterį, rodydamas 
pirštu į pelėdą.

Po mano žodžių milžiniškas 
paukštis pakėlė galvą ir su
mirksėjo savo geltonomis aki
mis.

Moteris priėjo arčiau prie 
lango. Ji prispaudė savo veidą 
prie stiklo. Rankomis pridengė 
smilkinius, kad galėtų geriau ma
tyti.

—Aš nieko neįžiūriu,—pasakė 
ji šypsodamosi ir nutilo. Ji žiū
rėjo į mane, sučiaupusi lūpas. 
Atrodė, kad ji yra nustebusi.

--Aš nieko negaliu įžiūrėti; 
ten nėra nieko,--pakartojo ji.— 
Ką tamsta ten matei? Ar esi 
sekamas?

--Ne, ten nėra nieko,—išsi
sukinėjau aš.

Paskui išgirdau klausimą, 
kuris mane nustebino, ir aš ne
žinojau, ką į jį atsakyti:

—Kodėl tamsta pakeitei savo 
kambarį?

(Bus daugiau)
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Braunasi neprašyti "talkininkai”
šią vasarą, jau žymiai didesniu skaičium, Maskva j 

Lietuvą vėl vežasi raudonuosius propagandistus. Pirmieji 
jau nuvykę ir bent radijo bangomis jau pradėję aiškinti, 
kokia dabar gera tvarka Lietuvoje ir kokie geri rusai.

Jie, grįžę atgal, turės, kaip ir praėjusių metų vežti 
panašūs propagandistai, kalbėti susirinkimuose, rodyti 
filmus, rašyti brošiūras ir knygas, kad tik plačiau pa
skleistų Maskvai naudingus aiškinimus. Ir, žinoma, Mask
va juos aprūpins visa reikiama medžiaga. Ir ne tik me
džiaga, bet ir visomis kitomis tokiai propagandai reikia
momis priemonėmis. Jau ir čionykščiai komunistiniai laik
raščiai, leidžiami lietuvių kalba — Vilnis ir Laisvė, aprū
pinami ne tik straipsniais, nuotraukomis, bet ir skyrių 
vinjetėmis, tarsi nukopijuotomis iš Tiesos ar Tarybų Lie
tuvos. Atseit, tuo pačių dailininkų pieštomis. Tai broliš
kos, komunistų dosnios rankos „talka” čionykščiams ko
munistams, kad jie galėtų laisvėje gyvenančius lietuvius 
mulkinti.

Šiais metais maskviniai pavergėjai, rengdami grobio 
šventę, ten sukviestiems komunistiniams propagandis
tams rodys lietuvių tautos „džiaugsmą”. Ir paskiau, kaip 
įprasta, pasipils pranešimai, kaip ten buvo didinga ir 
linksma. Linksma rusui, bet ne lietuviui — bet to nepa
sakys. Nepasakys, kad lietuviai, ir šiose sąlygose, kiek 
tik galėjo, demonstravo savo tautinį rūbą, buvo santūrūs, 
laikėsi pavyzdingai ir į rusus žiūrėjo su panieka. O eiti, 
kur buvo varomi, turėjo. Juk toks nedidelis pasirinkimas: 
pildyti įsakymus arba važiuoti į tremtį...

Šiais metais, greta jau įprastinių komunistinių pro
pagandos priemonių, kuriomis jie klaidina Vakaruose gy
venančius, pasišovė ir naujais metodais įsibrauti į lietuvių 
tarpą. Jie pradėjo gaminti neva patriotinius rašinius, ku
riuose labai gerai maskuota komunistinė destrukcija ir 
iškilesnių lietuvių niekinimas. Ir vis tai vardan Lietuvos 
patriotiškumo.

Tokius, pagal Maskvos kurpalių sukirptus rašinius, 
jie pradeda siuntinėti įvairioms lietuviškų laikraščių re
dakcijoms. Rašiniai, kad mažiau būtų įtarimo, net ranka 
rašyti, duoti rašiusiųjų adresai, tik įdomu, kad patikri
nus, ar adresas teisingas, iš viso tokių asmenų nerasta. 
Taigi komunitiniai lietuvių kiršintojai išsigalvojo dar vie
ną metodą. Ir kai kuriuose lietuvių laikraščiuose, patrio
tiškumo skraiste apgaubti kiršinantieji rašiniai, kažin ar 
nebus atėję iš tų pačių šaltinių? Nes metodai, kuriais 
mums norima „gero”, lygiai panašūs, kaip du vandens 
lašai.

Nereikia abejoti, kad Lietuvos okupantai sugebės ir 
dar šį tą ”nauja” išgalvoti. Išgalvoti ir mesti į mūsų tar
pą. O atsiras, kaip visada tokiais atvejais atsiranda, kas 
ateis į ”talką”. Vieni iš naivumo, kiti iš noro su kuo tai 
suvesti senas ar naujas sąskaitas, kiti dar dėl kurių kitų 
išsilaikymo priežasčių. Ir taip okupantui, atėjusiam ne
prašyta talka, pasiseks piudyti, drumsti, vieną kitą su
klaidinti ir ant savo meškerės pagauti. B. G.

PORA PASTABŲ DĖL VIENO
B. RAILOS AKIMIRKSNIO

šių metų birželio 29 d. Dir
voje buvo atspausta B. Railos 
akimirksnio kronika apie vieną 
Los Angeles Dailiųjų menų tau* 
bo posėdį. Pagrindiniu to 
posėdžio kalbėtoju buvo S. 
Žymantas, o po jo kalbėjo kiti 
klubo nariai ir pats B. Raila. 
Iš B. R. aprašymo nelabai 
aišku, ką ten pasakė Žymantas, 
kiti nariai. Aiškiau tik, ką 
pasakė pats B.R., kuris liurbiais 
išvadinęs kultūrininkus ir kaž
kodėl nepatenkintas, kam V. Sid
zikauskas skraido per At
lantą. Manyčiau, kad eiliniam 
skaitytojui būdų daug įdomiau, 
jeigu jis iš to palyginti ilgo 
straipsnio galėtų sužinoti, kokia 
ar kokios problemos tame po
sėdyje buvo svarstytos, kaip dėl 
jų pasisakė pats Žymantas, kaip 
kiti diskusijų dalyviai. Tai viena 
mano pastaba.

Antra—tai dėl to, kad "mūsų 
pasipriešinimas turi būti visada 
vedamas totalinėje plotmėje". 
Vėl nežinia, ar taip pasakė Žy
mantas, ar pats Raila, ar kitas 
klubo dalyvis. Man visa, kas to- 
tališka, kažkaip kvepia neska
niai.-Bet labai abejoju, kad ir
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paskelbus totališką kultūrinin
kų mobilizaciją būtų "bematant 
galima nuginkluoti sovietinę pro
pagandą spaudoje, literatūroje, 
meno ir mokslo leidiniuose”. 
Kaip ir kokiu būdu? Netikiu, kad 
ir koks kultūrinės akcijos centras 
čia ką galėtų padėti. Tai tebūtų 
tik dar vienas veiksnys, kurių 
B.R. kitais atžvilgiais taip 
aistringai nemėgsta.

Visa bėda tačiau yra ne čia. 
Visa bėda, kad kai kas pas mus 
galvoja, kad kultūrinį gyvenimą 
galima lygiai lengvai surikiuoti, 
kaip kareivių kuopą. Tik duok 
pakankamai jiems grikių košės 
ir drausmės ir pamatysi, kaip 
ji bematant nuginkluos visą so
vietinę propagandą. Lyg, rodos, 
jie pamirštų, kad grikių košės ir 
drausmės prasme mes tikrai so
vietų nepralenksime.

Bet blogiausia, kai B.R. bando 
nurodyti, kad mūsų rašytojai tu
rėtų dainuoti ne apie Orfejaus 
medį, bet rašyti apie Pirčiupio 
tragediją ir Kalniškių mūšį (o 
gal čia Žymanto mintis?). 
Kadaise išmintingasis J. Tumas- 
Vaižgantas visiškai teisingai yra 
pasakęs: "Rašytojai ne pelkių 
sausintoiai -- bendruoju planu, 
viena tiesia linija". Tikrai, mie
las Brony, nei joks kul
tūrinės akcijos centras, nei 
jokia rikiuotė čia nieko 
nepadės. Nepadės ir joks 
įsivaizdavimas, kad esame la
bai stiprūs ir kad viską galime. 
Nebūkime melo didvyriai, ir 
neapgaudinėtame patys save. 
Vienintėliu, kuo dar mes ga
lime kam nors padėti, tai savo 
prisirišamu prie tiesos ir savo 
galėjimu, bent ligi tam tikro

KAIP MES 'SURUSINOME'KOMPARTIJOS VADOVYBE!
, Raudonkepuraitės pasaka su Mizara vietoj vilko (3)

--Rašydami apie Lietuvos vei
kėjus, pareigūnus, jie "surusina" 
lietuvius, kad* sudarytų didesnį 
rusų skaičių, daleiskime KP 
Centro Komitete. Tūlų lietu
viškų pavardžių galūnes jie nu
kerta, kad atrodytų rusiškomis...

Štai net šitokiu būdu R. Mi
zara stengiasi išteisinti krem- 
linę valdžią Lietuvoje nuo ru
siškumo priekaišto.

Ką gi, turbūt geriausia bus pa
kartojus, arba ištisai surašius 
tas "lietuviškas" pavardes iš CK, 
kurias ne mizarinė lietuviška 
spauda pamini ir parašo ne bū
tinai taip, kaip "dzūko" Zimano 
"Tiesa", o kaip V. A. Meščeria- 
kovo "Sovietskaja Litva" rašo. 
Bet prieš tai reikia pažymėti, 
kad ir toji "Sovietskaja Litva" 
lietuvių pavardes rašo gražiai 
lietuviškai ir jokiu galūnių ka
pojimu ar kraipymu jų nerusina. 
Pavyzdžiui, Adomavičius, Ba- 
gaslauskas, Balkevičius, Ba
naitis ir t. rašomi rusiškomis 
raidėmis, kiek galima prisilai
kant arčiausiai prie lietuviško 
ištarimo. Maža to, net ne lie
tuvių, bet vietinių, neatėjūnų pa
vardes rašo lietuviškai, net ir 
rusiškomis raidėmis. Pavyz
džiui, tas pats Zimanas, o ne 
Ziman, Bialoptetravičius (sta
tybos min.), o ne Bialopetrovič, 
Kalačiovas, o ne Kalačiov. Yra, 
pavyzdžiui, Fedoravičius (Fil
harmonijos direktorius) ir Fe- 
dorovič-- lenkiško dienraščio 

laipsnio, laisvai tiesai tarnauti. 
Nurodinėjimas, ką rašytojas turi 
rašyti, jau yra pasikėsinimas 
į tokią laisvę. Nėra tarnavimas 
tiesai ir Justino Marcinke
vičiaus pravardžiavimas "kom- 
somolcu". Lyg, rodos, rašytojus 
galima būtų rūšiuoti į ateiti
ninkus, tautininkus, krikščionis 
demokratus, ar liaudininkus.

V. Trumpa, 
Washington

YRA IR TOKIŲ ŽURNALISTŲ

Prieš kelias dienas Naujie
nose skaičiau neva atsakymą į 
Dirvos padarytus priekaištus so
cialistams. Po tuo rašiniu pa
sirašęs Vistaspats. Atseit— 
Pronskus (?).

Man atrodo, kad Vistaspats 
elgiasi kaip pirmapradžiai žur- 
nalistėliai. Kai jau nėra argu
mentų atsakyti, tada pradėda ka
binėtis prie pavardžių ar kitų 
asmeniškumų, nieko bendro su 
rašiniu neturinčių. Tai jau toks 
žemas žurnalizmo stilius, kokio 
Vistaspats tikrai turėtų gydytis.

O apie socialistų talką ko
munistams įsigalėti nėra rei
kalo nei Gaidžiūnui nei kitiems 
įrodinėjant prakaituoti. Reikia tik 
apsidairyti. Pavyzdžių kiek nori. 
Kitas reikalas ar tai socialis
tams ir jų tarnams malonu,jei 
faktai akis bado.

Vincas Paberžis, 
Climax

PAKLYDĘS GUDRUMAS C
Naujienose buvo paskelbtas la

bai gudria, bet sunkiai supran
tama antrašte "Bekomentarinių 
insinuacijų komentarai" užvar
dintas J. Pivoriūno rašinėlis, 
kuris turėjo būti lyg ir atsa
kymas į Dirvos (71 Nr.) pa
skelbtas A.A. "Ištraukas be ko
mentarų".

Visai neliečiant J. Pivoriūno 
literatūrinio skonio, kur jis tvir
tina, kad J. Meko eilėraščio iš
traukos vaizdingesnės ir sti- 
lingesnės už Dan Propper (pa
galiau didesnio vaizdingumo kie
kį galėjo nulemti J. P. tautiniai 
sentimentai, pav., jau vien sumi
nėtieji Leono Lėto, Algirdo 
Landsbergio ir kalvio Žaldoko 
vardai), tenorėčiau atitaisyti ma
žą datų nesusipratimą, kuris bu
vo panaudotas kaip vienas svar
biausių argumentų, ginant J. 
Meko neliečiamybę. Girdi, A.A. 
pražiopsojęs, jog knyga "The 
Beats" turi įrašą "First 
Printing March 1960, gi "Met
menys" pasirodė 1959 m. gale. 
Tai tiesa. Tačiau J. Pivoriūnui 
tereikėjo žvilgterėti į sekantį 
puslapį, ir jis būtų pamatęs, kad 
turinyje prie Dan Propper ei
lėraščio taip pat pažymėta (c) 
1959 m.

J.U., 
Chicago

V. Rastenis

"Czerwony Sztandar" redak
torius (lenkiškai vieną rašo 
Fedorawiczius, kitą Fedoro- 
wicz). Taigi, rusu atėjūnus, pa
sidariusius Lietuvoje "veikėjais 
ir pareigūnais" ne taip jau sun
ku atskirti. Jų pavardės nelietu
vių kalba leidžiamuose laikraš
čiuose nelietuvinamos.

Taigi, paimkim tegu sau ir nau- 
jausį partijos CK narių, kandi
datų ir revizijos komisijos są
rašą. Ten yra štai kokių pa
vardžių:

Barinov, Baukov, Byčkov, Gor- 
batenko, Denisov, Dubovskij, Iva- 
nov, Kolesnikov, Kulvec, Lu- 
chniov, Meščeriakov, Podnebie- 
sova, Počupailo, Romanov, Svis- 
čiov, Spasionov, Strelcov, Teli- 
čiov, Titov, Chazova, Čistiakov, 
Gordijčuk, Pročuchanov.

Štai dar šiek tiek anksčiau 
CK ir kitų didžiųjų pareigūnų 
sąrašuose matytų pavardžių:

Bacharov (buvo respublikinis 
prokuroras Lietuvoj apie 16 me
tų), Bobanov, Cyganov, Fedotov, 
Jefremov, Kunčin, Paršin, Pet- 
rov, Poliščuk, Smirnov, Jegorov, 
Pantiuchin, Sokolov, Teriošin, 
Vjuk, Volodin, Kulaženko, Afonin, 
Diomin, Dorošenko, Gorbatov, 
Krainiukov, Krasnobajev, Miro- 
nov, Ščiogolev, Majorov, Ufim- 
cev, Jekaterincev, Korotkov, 
Škodin, Liubimcev, Zasypkin, 
Petrov (apie dešimtmetį buvęs 
planavimo komiteto pirmininkas) 
Mamajev, Kapralov, Kondakov, 
Kalugin, Levickij, Molotok, Tro- 
fimov, Šupikov...

Tai yra dalis pavardžių, ku
rios Lietuvoj yra tapusios žino
mos, nes tie atėjūnai rusai už
ėmė bei tebeuŽima vis aukštas 
politines administracines pa
reigas.

JEI REIKALINGAS AU-40 
F ASINIO VANDENS ŠILDYTOJO

... Šilus UHBUO TIK II! KUKIS

THE EAST OHIO GAS COMPANY

Jeigu net Washingtone valdan
čios partijos vadovybėje ir visų 
departamentų viršūnėse (saky
sim, undersecretary ar pa
našiose pareigose) atsirastų te
gu sau tiktai ir toks skaičius 
(apie 60) rusų, tiesiai atvykusių 
iš Maskvos,--ar nešauktų ame
rikiečiai, kad rusai Ameriką val
do? O čia 'gi, palyginti, mažu
tėj Lietuvoj tiek atėjūnų valdy
tojų! Ir tai ne tiek! Juk pagal 
surašymą, atėjūnų rusų Lietu
voj dabar yra mažiausia 180,000. 
Atmeskim vaikus, gal net mo
teris ir kitus svarbesnių pa
reigų nepaėmusius, vistiek liks 
įvairioms aukštesnėms ir že
mesnėms pareigoms administra
cijoje ir pramonėje ne šešios 
dešimtys, o šešios dešimtys 
tūkstančių atėjūnų rusų, 
atėjusi į mažą Lietuvą tenai 
ką nors valdyti!

Čia nei nepaminėtos tokios pa
vardės, pagal kurias irgi galė
tum pamanyti, kad jų nešioto
jai gal rusai, tik sulietuvinę 
savo pavardes. Pavyzdžiui, nau
joji Šumausko pavaduotoja (vie
toj Preikšo)--Piliušenko (Dir- 
žinskaitė), Kuzminas (ne Kuz- 
min), Muraško, Kalinas ir kt. 
Prie lietuvių (!) apsipratom pri- 
skaityti ir Lietuvoj gimusį bei 
mokslus ėjusį Niunką, arba Lie
tuvoje beveik negyvenusių tėvų 
Rusijoj išaugintą sūnų Ozarskį 
(o juk vicepremjeras!) arba tokį 
patį Rusijoj išauklėtą Liau- 
danskį—Liaudį. Bet galimas da
lykas, kad toki savo pažiūromis 
yra rusiškesni už rusus, lygiai, 
kaip rusiškesnis už rusus yra iš 
lietuviškiausios šeimos kilęs 
Sniečkus. Arba, imkim Žiugždą, 
iš kilmės turbūt gi jau tikrą 
lietuvį: kur rasi rusą taip be
atodairiškai ir taip pataikūniškai 
tempiantį Lietuvos istoriją ant 
rusams nacionalistams pagei-

daujamo kurpalio!
Taigi, jeigu jau keistumėm pa

vardes, stengdamies padidinti 
rusų skaičių, tai pirmi tam kan
didatai galėtų būti Sniečkin ir 
Žugždin...

Kažin kodėl Mizara stengiasi 
įtikinti, kad tų rusų Lietuvoj, na... 
nėra perdaug, kad visi, kas 
apie tą daugumą kalba, tai 
perdeda. Taip įtikinėti, žino
ma jis bus išmokęs Vilniaus 
"kalvėje". Bet ir anie tenai ar 
kartais neklysta, stengdamiesi 
slėpti tikrąjį rusų skaičių ir 
tikrąjį jų vaidmenį Lietuvoje. 
Jeigu nori slėpti, jeigu nori ru
sų reikšmę rodyti mažesnę, 
negu iš tikrųjų yra, tai tas 
reiškia, jog patys jaučia, kad su 
tais rusais visgi nėra gerai. Tas 
reiškia, kad gėda prisi
pažinti, jog visgi svetimi Lie
tuvą apsėdo ir tvarko. Jeigu ti
kėtų, kad rusų valdymas Lietu
vai puikus dalykas, tai tada di
džiuotųsi jų daugumu, nes gero 
daikto juo daugiau, juo geriau... 
O dabar pyksta, jaudinasi už 
tą paprastą tiesos priminimą. 
Esą, et, "jiems tik rusai, rusai 
ir rusai!" Tai viskas, ką nuo
lankūs kvislingai ir jų apaš
talai gali apie tai pasakyti...

(Bus daugiau)

PRAŠO PARAMOS
Lietuvių Katalikų Sielovada 

Vokietijoje, matydama diena iš 
dienos progresuojantį lietu
viškojo jaunimo nutautėjimą, 
ryžtasi ir šiais metais tą ne
lemtą vyksmą mėginti apstabdyti 
per vaikų ir jaunimo vasaros sto
vyklą. Jau daugiau kaip prieš 
pusmetį buvo susitarta su PLB 
Vokietijos Krašto Valdyba, ku
rios pirmaeilis tikslas yra lietu
viškumo išlaikymas ir ugdymas, 
tą stovyklą organizuoti bend
romis jėgomis. Kr. Valdyba ti
kėjosi tam tikslui gauti lėšų. 
Tačiau, deja visai neseniai pa
aiškėjo, kad lauktosios subsidijos 
nebus galima gauti ir to iš
vadoje Kr. Valdyba nutarė pradė
to darbo atsisakyti.

Sielovada, pasitikėdama lie
tuviškosios pasaulio visuomenės 
lietuviškuoju sąmoningumu ir 
vokiečių bei tarptautinių organi
zacijų duosnumu Pasaulinių Pa
bėgėlių Metų proga, vistik ryž
tasi organizuoti vasaros stovyklą 
bent katalikiškajam lietuvių jau
nimui. Ligi šiol jau yra susi- 
registravę virš 130 vaikų ir jau
nuolių nuo 10 ligi 18 metų amžiaus, 
kurių didžioji dalis beveik visą 
laiką praleidžia nelietuviškoje 
aplinkoje.

Jie susirinks į Vasario 16-to- 
sios Gimnazijos patalpas ke
turioms savaitėms, klausysis 
lietuviškų paskaitų, mokysis lie
tuviškų dainų, susipažins su lie
tuviškais papročiais ir turės pro
gos pajusti, kad būti lietuviu nėra 
pažeminimas, o garbė.

Apie 50 iš jų dalyvaus taip 
pat tarptautiniame eucharistinia
me kongrese Miunchene ir tuo bū
du prisidės prie lietuvių re- 
prezentavimo šiame pasauli
niame katalikų susitikime eu
charistinei puotai švęsti.

Visa tai reikalauja didžiulių 
lėšų. Išlaidos dar padidėja, ka
dangi už pasinaudojimą gimna
zijos patalpos Kr. Valdyba, ša
lia faktinių išlaidų, dar rei
kalauja sumokėti gimnazijai į 
dieną už kiekvieną dalyvį po pu
sę markės, kad iš viso sudaro 
apie DM 2000,--. Visa stovykla 
provizoriniu apskaičiavimu at
sieis apie DM 20,000, arba apie 
5000 dolerių.

Todėl aš apeliuoju į viso pa
saulio lietuvių sąžinę ir gera
širdišką duosnumą: ateikite į pa
galbą savo auka I Kiekvienas ska
tikas bus didelis pasitarnavimas 
mūsų jaunimo lietuviškai ir re
liginei dvasiai ugdyti.

Aukas prašau siųsti mano ad
resu: Tėv. Alfonsas Bernatonis, 
(16) DIEBURG, Minnefeld 34, W. 
Germany.

Kaip visuomet taip ir dabar lie
ku giliai įsitikinęs, kad mano 
prašymas bus išgirstas,

Jūsų Tėv. Alfonsas Bernatonis, 
Sielovados Direktorius

Šimtai naujų skaitytojų, 
pradėję skaityti Dirvą ir Ja 
džiaugiasi. Pasiteirauklt, 
ar Dirvą skaito jūsų pažįs
tami ir kaimynai. Jei ne— 
atsiųskit Jų adresus. Jie 
Dirvą gaus dvi savaites 
nemokamaL
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NAUJA MEDICINOS MOKSLO 
ŠAKA - PSICHIATRIJA m

Kas yra psichiatrija, daugelis 
nežino. Tai nauja medicinos mo
ksle šaka. Jos uždavinys yra su
rasti priežastis žmogaus galvo
jimo, jausmų ir elgesio sutriki
mų ir juos gydyti. Gydyti reikia 
ir asmenybę ne tik vien kūną. 
Psichiatrija mato žmogų ne tik 
kaip gyvą organizmą, bet ir kaip 
galvojantį, jaučiantį ir besiver
žiantį individą.
Vis daugiau patiriama, kad 

daugelis ligų yra nervinės kil
mės. Pa v., skrandžio žaizdos- 
jos atsiranda dėl nervinių įtem
pimų. Tokiomis žaizdomis žmo
nes pradės mažiau sirgti, kai 
jie išmoks geriau savus nervus 
tvarkyti. Taip pat pakilęs kraujo- 
spaudis daug rišasi su su
trikusiais nervais. Tam tikra rū
šis reumatų, kurieišsukinėja są
narius, ir daugelis kitų ligų 
pagrinde turi nervinį pakrikimą.

Psichiatrija yra dar jauna me
dicinos mokslo šaka ir dar netu
ri reikiamo pripažinimo ir 
bendradarbiavimo išgydytojųpu- 
sės. Psichiatrinis gydymas yra 
neįprastas mūsų žmonėms. Jis 
užima daug laiko ir reikalauja 
daug kantrybės. Pa v., psichiatras 
gydydamas berniuką su juo žai
džia, sviedinį ritinėja. Koks 
čia gydymas—nei injekcijų, nei 
piliulių, nei operacijų, bet tai ir 
yra psichiatrija.
Toks gydymas nedaug naudoja 

vaistų. Tik sunkiais atsitikimais 
elektrinis šokas ar insulinu gy
dymas. Svarbiausias žodis psi- 
chijatrijoje yra psichoterapija. 
Tai ilgas išsikalbėjimas, išnarp
liojimas visokių konfliktų, dau
giausia pasąmonėj esančių, su
pratimas šeimos atmosferos, 
šeimos klimato ir panašiai.

Mūsų žmonės daro didžiausią 
klaidą drovėdamisei išlieti gydy
tojui imtimiausių savo pergy
venimų, troškimų bei nepasise
kimų. Dėl išpažinties aš eisiu 
pas dvasiškį, o ne pas daktarą, 
—tūlas psichiatrinio gydymo ne
suprasdamas, nemediciniškai 
kalba ir per tai savo galimą pa
gijimą atitolina. Visi kurie eina 
pas psichiatrą, ar kurie vaikus 
veda į tokią kliniką, tegul nelau
kia stebuklingų "Šatų" ar piliu
lės, bet tegul būna pasirengę 
ilgoms, kartais labai nema
lonioms diskusijoms apie savo 
jausmus.

Paprastai sakoma, kad psi
chiatrinė terapija yra gydymas 
ne peiliu, ne adata, ne piliule, 
bet žodžiu. Kasdieniniame gyve
nime mes žinom, kad žodis daug 
reiškia. Žodžiu gali sužeisti ir 
užgauti skaudžiau negu peiliu.
Ne tik tarp mūsų, bet ir tarp 

amerikiečių yra kažkokia sar
mata, vengimas ir negarbė būti 
psichiniu ligoniu. O jau būti 
valstybinėj proto ligoninėj--tai 
didžiausia gėda visai giminei. 
Tuo tarpu nervų ir proto ligos 
yra tokios, kaip ir visos kitos 
ligos, kurių nereikia gėdintis, 
bet nuo jų gydytis. Tik pro
to ligos yra daug svarbesnės, 
nes tuo atveju kenčia ne tik li
gonis, bet ir visa šeima ypač 
vaikai. Motina, serganti tuberku- 
liozu ar reumatu, gali vaikus 
sveikais užauginti, bet protine 
liga serganti--ne!

Bet laikai keičiasi. Sitam kraš
te prieš 20 metų buvo sarmata 
sirgti tuberkuliozu, dabar patys 
žinoma kad ne. Didesnės inteli
gencijos amerikiečiai jau ima 
kalbėti apie šeimos psichiatro 
reikalingumą taip, kaip visi kalba 
apie šeimos gydytojo reikšmę.

KAIP TOS NERVŲ IR PROTO 
LIGOS PASIREIŠKIA

Kaip jau minėjom, proto li
goniui sutrinka galvojimas, jau
timas ir egesys. Galvojimo 
sutrikimo pavyzdys -- žmogus 
pradeda daryti neprotingus, ne
realius sprendimus. Pradeda 
galvoti, kad jis yra kas nors 
kitas, koks nors didelis— Napo
leonas pavyzdžiui.
Jautimui sutrikus, žmogus 

pradeda jausti, pav., kad jam 
ranka nepriklauso, kad jis kei
čiasi į ką nors kitą, kad jo 
maistas užnuodytas. Toks jaučia, 
kad jo niekas nemėgsta, kad jį 
persekioja.
Elgesiui sutrikus, žmogus be 

saiko geria, valgo, rūko ir nuo
latos mušas bei priekabių ieško. 
Taip atsiranda jaunuolių nusi
kaltėlių bandos bei narkoti
kams adiktų būriai.

Visos tos psichinės ligos gali 
būti tiek rimtos ir sunkios—kaip 
vėžys, arba taip lengvos ir lai
kinos—kaip sloga.

PROTO LIGŲ GRUPES
Sunkiausios Jų yra psichotinės 

ligos. Žmonės šiom ligom ser
gą gyvena savam įsivaizduotam 
pasauly. Jie atitrūksta nuo rea
lybės. Bet jie žino ir jaučia, 
kad dedas apie juos, tik nereaguo
ja. Vienas iš jų mato nesamus 
vaizdus, kitas girdi nerealius 
garsus, trečias normalų maistą 
laiko užnuodytu esant, ketvirtas 
užuodžia nesamu kvapus, penktas 
mano, kad jį kas nors seka, fo
tografuoja bei juo įtartinai do
misi. Kartais jie yra prislėgti 
kartais sujaudinti. Daugelis jau
čia, kad kas nors baisaus ims ir 
atsitiks su jais, arba mano, kad 
jie yra padarę kokį kriminalą 
ir laukia bausmės. Kartais tokie 
tiki, kad jie yra patapę karaliais 
ir pranašais ir turi magiškos 
galios.
Protinis ligonis labai kenčia, 
nors to ir neparodo. Jis jaučia, 
kas jam yra malonus ir geras. 
Todėl tokių ligonių negalima 
niekada pajuokti, su jais rei
kia visada švelniai elgtis.

Dauguma proto ligonių yra ra
mūs. Tik mažas nuošimtis jų yra 
pavojingi. Protinė liga retai pra
sideda staiga. Paprastai, pirmus 
protinio sutrikimo ženklus spe
cialistas gydytojas gali anksti 
pastebėti. Ankstyvas gydymas 
esti sėkmingesnis.

Kita grupė proto ligų yra 
neurozai. Tai stovis, kada suau
gęs žmogus savo elgesiu lieka 
vaiku. Tai pajautų (Emocinė) li
ga, kuri trukdo žmogui būti lai
mingam ir produktingam darbi
ninkui. Neurotikai jaučia, kad jie 
nėra mylimi, kad jieyra žemesni, 
menkesni už kitus. Kartais jie 
jaučiasi kalti be reikalo. Tokie 
per daug meldžias, per daug at- 
gailoja. Kiti turi baimės jausmą 
ne vietoj—nerimastis, klai
kumas juos kamuoja. Kiti bijo 
aukštų vietų, bijo važiuoti ele- 
veitorium. Dar kiti bijo visokių 
fizinių ligų, pav., vėžio. Eina 
per dešimtis gerų gydytojų, 
manydami, jei vienas gerai iš
tyręs nerado vėžio, tai gal ki
tas jį suras. Arba vėl-tokie 
esti nuolat pavargę, turi nervų 
įtempimą, būdami fiziniai visai 
sveiki. Jiems reikia pagalbos. 
Jeigu pas juos nerandama fizi
niai nieko blogo, tai tokie žmonės 
yra neorotikai, jiems reikia pa
dėti. Tokie tų žmonių nusiskun
dimai yra kūno kalba, kad kas 
nors pas juos yra negerai, tik 
jie to nežino.

Kita grupė proto ligonių, kaip 
minėta, yra elgesio prisitaikymo 
sutrikimas. Čia priklauso alko
holikai, kriminalistai ir visokie 
adiktai. Dar yra grupė proto li- 
gonių-tal tie, kurie užgimsta su 
menku protu, kurie yra ma
žos inteligencijos. Tolde pav., 
niekad nebaigs gimnazijos.

PROTO LIGŲ PRIEŽASTYS

Daugelį atvejų mes Jų prie- 
žąsčių nežinom, kaip ir daugu
mos kitų ligų. Pav., cukrinė li
ga (diabetas), mes nežinom, ko
dėl jinai atsiranda, bet mokam 
inzulinu ją sukontroliuoti.

Dalis proto ligų kyla dėl sme
genų sužeidimo, kita nuo alko
holizmo, dar kita nuo arterijų 
sklerozo, ypač senesnio amžiaus 
žmonių tarpe ši pastaroji prie
žastis turi daug reikšmės.

Dalis proto ligų vadinasi funk
cinėmis psichozėmis-šizofreni- 
ja, maninė depresija, paranoidas 
ir kitais vardais jos esti vadi
namos. šizofrenija yra sunkiau
sia ir nemaloniausia psichinės 
ligos forma. Jos priežastis, kaip 
minėta, yra blogu auklėjimu, arba 
neauklėjlmu pirmaisiais metais 
sutrukdytas psichologinis vaiko 
vystymasis. Kaip sveikai augant 
reikalingas geras maistas, tyras 
oras, vaisiai ir daržovės, kaip 
Jų pakankamai negavęs vaikas 
gauna rachitą ar kurią kitą 
negalią, taip panašiai dvasiniai 
besivystančiam vaikui, ypač pir
mais septyniais amžiaus metais, 
yra reikalingas dvasinis—emo
cinis maistas. Reikia, kad visi 
vaiko natūralūs reikalavimai—jo 
teigiamos emocijos būtų pa
tenkinta. Tai nepaprastai svarbu 
kiekvienam iš mūsų atsiminti. 
Ir norint, kad vaikas sveikas už-

Sportininkai šokimui į aukštį registruojasi pas teisėją S. Juod
valkytę. Iš kairės R. Dumbrys, E. Modestavičius, B. Butkus, 
registruojanti S. Juodvalkytė ir A. Modestavičius, Š. A. liet, ir 
tremties šuoly į aukštį rekordistas.

Dirvos nuotrauka

Pro Lietuvos paviljoną praėjo 
apie pusę milijono žmonių 

Jonas Paplėnas
Tarptautinėje prekybos paro

doje Chicagoje šiais metais da
lyvavo 22 valstybės. Tik viena 
jų (neskaitant Jugoslavijos) iš
anapus geležinės uždangos. Tai 
Lenkija, desperatiškai siekianti 
praplėsti prekybos apyvartą su 
JAV. Ir tik vienas paviljonas 
reprezentavo bolševikų pagrob
tos valstybės laisvėje esančių 
jos tautos narių pastangas. Tai 
savo dydžiu kuklus Lietuvos pa
viljonas, parodos programos 
plane pažymėtas Free Lithua
nia vardu.

KO EINAME Į, DIDŽIĄSIAS 
MUGES?

Ši tarptautinė paroda (tei
singiau—mugė), kaip Jos pro
gramoje pažymėjo parodos 
prezidentas P. W. Goodrich, sie
kė "pasaulio taikos per pasau
lio prekybą". Kiek ji ten prisi
dėjo prietaikos—sunku pasverti, 
bet yra jau dabar žinoma, kad, 
dar parodai tebevykstant, jau 
buvo sudaryta prekybinių su
tarčių už keliolika milijonų do
lerių.

Mes, deja, šiandieną nieko ne
perkame ir nieko neparduodame 
Lietuvos vardu. Tad ko mes eina- 

augtų, kad jis į pilnutinę asmeny
bę išsivystytų, kad jis ateity 
emocine liga nesirgtų, reikia 
jam, šalę tinkamo kūno užlaiky
mo, dar ir normalaus emocinio 
maitinimo.

Kitą kartą: Emocinis vaiko 
maistas.

me į tokias tarptautines muges? 
O kaip tik skelbti laisviesiems, 
kad šventą mūsų teisę su jais 

D. Pacevičiūtė (Toronto "Vytis"), Clevv įvykusiose sporto 
varžybose šuoly į aukštį pasiekusi geriausią » ekmę moterų gru
pėje (4 pėd. 7 col.) ir gavusi Liet. Bendr. I apylinkės skirtą Da
riaus ir Girėno dovaną. Dirvos nuotrauka

MUTUAL FEDERAL BENDROVES 
REKORDAS...

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metų pergvvenom karus, ekonomines 

depresijas, panikas ii- krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
lerį.

• Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite 
savo banko knygutę.

• Pinigų taupymui nereikią važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

• Numatoma, kad nuo šių metų liepos 1 d. dividendai 
bus pakelti iki 4’ i.

Mutual Savings
cmd ~L uan {ytyftsuciahon

Chartered and Supervised by the United Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

bendrauti tarptautinėje riitkoje 
suvaržė tarptautinis plėšikas. 
Lygiai kaip Jis suvaržė mūsų 
politinę, kultūrinę ir socialinę 
laisvę, šio momento išryškini
mas turėtų būti pagrindinis mū
sų tikslas ne tik tokiose parodo
se, bet visuose viešesnlo pobū
džio mūsų pasireiškimuose.

Dail. A. Valeška, Lietuvos pa
viljono direktorius, ryžosi, kaip 
galima spręsti iš eksponatų, pa
demonstruoti lietuvių tautos kū
rybingumą, atstovaujamą pro
fesionališkai paruoštų jos kūrė
jų, išvengusių bolševikinės ver
gijos. Tas kūrybingumas pade
monstruotas tik vienoje—vaiz
dinio meno—srityje. Jam atsto
vavo šie eksponatų autoriai: J. 
Bakis, J. Dahgėla, B. Jameikie- 
nė, A. Korsakaitė, V. Petravi
čius ir A. Valeška. Individuali
niai jų darbai--keramika, vario 
skulptūra, kilimai, mozaika, vit
ražai ir kt.--papildyti stalo ir 
kėdžių pavyzdžiais, lėlėmis, ve
lykiniais margučiais, mezginiais 
ir kt.

AR PASIEKTAS TIKSLAS?

Eksponatai, kuriuos pasirinko 
Lietuvos paviljono tvarkytojas, 
buvo gerai išdėstyti ir sudarė 
gana darnų bendrą vaizdą. Ta
čiau dažnas žiūrovas negreit su
vokė, jei suvokė, nelaimę to 
krašto, kurio menas paviljone ro
domas. Tiesa, buvo plokštė su 
svarbesnėmis ir istorinėmis 
Lietuvos datomis. Bet ji buvo 
padėta horizontaliai, neišryš
kinta ir tepastebima tik prie pat 
jos priėjus.

Raižytas "dalykinis" V. Pet
ravičiaus žemėlapis, -- arklių, 
žuvų, linų piešiniais žymįs, kuo 
kuri Lietuvos sritis būdinga,— 
gana įdomus, bet, turbūt, 
tik mums patiems. Svetimie
siems geriau būtų padėjęs susi
vokti mažiau apkrautas, bet di
desnis ir aiškesnis žemėlapis, 
labiau išryškinąs ne Lietuvos 
detales, bet geografinę jos pa
dėtį didžiųjų Lietuvos kaimynų 
tarpe. Juk taip dažnas kitatautis 

nežino netgi, kur ta mūsų Lietuva 
yra!

KREPŠINIS IR BALLET 
COMPANY

"Lithuania", 16 puslapių bro
šiūra anglų kalba, dalinta paro
dos svečiams, duoda pagrindinių 
žinių iš Lietuvos geografijos ir 
istorijos, kelias sutarčių citatas 
ir kultūrinės ir ekonominės 
pažangos apžvalgėles.

Kultūros skyriuje nieko nepa
sakyta apie N. Lietuvos univer
sitetus Ir kt. aukšt. mokyklas. 
Rašoma esą Lietuvoje buvusios 
dvi valstybės remiamos (state- 
subsidized) operos, keli dramos 
teatrai ir... baleto bendrovė (?— 
ballet company). Nežinia, ką 
norėjo pasakyti knygelės auto
rius, įjungdamas baletą į bendro
ves, bet turėtume, regis, dar at
siminti, kad N. Lietuvoje buvo 
ne valstybės remiamas, o valsty
bės išlaikomas—Valstybės Teat
ras.

Kalbėdamas apie sporto pa
žangą, autorius sako, kad Lie
tuvos krepšinio komanda laimė
jo Europos krepšinio pirmenybes 
1939 metais. Bet tai buvo jau 
antras meisterio vardo lai
mėjimas (Kaune). Pirmąsias Eu
ropos krepšinio pirmenybes Lie
tuvos rinktinė laimėjo ne 1939, 
bet 1937 metais Rygoje.

Ekonominės raidos apžvalgė
lėje, šalia gana įspūdingo Lie
tuvos ir tarptautinės pramonės 
augimo palyginimo, be reikalo 
manipuliuojama šimtosiomis da
limis procento, norint pa
vaizduoti Lietuvos svorį tarp
tautinėje prekyboje, Tietrupiniai 
įspūdžio nedaro. Vietoje to būtų 
buvę prasmingiau šį tą pasakyti 
apie socialinę Lietuvos pažangą. 
O pasakyti yra kas.

Brošiūros iliustracijos dau
giau patarnautų tikslui, jei jos 
vaizduotų ne rūpintojėlį ar medi
taciją, bet realų N. Lietuvos 
modernėjimą.

GAILA, BET VIENINGOS VA
DOVYBĖS MES NETURIME 
Brošiūros autorius nukrypo 

nuo tiesos, teigdamas, kad or
ganizuota pabėgėlių ir emigrantų 
veikla laisvajame pasaulyje yra 
vadovaujama Vyriausiojo Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto. Ne
manytume, kad autoriui būtų ne
žinoma, jog mes bendros lais
vinimo institucijos Jau keli metai 
neturime. Vlikas teapjungia tik 
lietuvių dalį; ir dargi negausią, 
kaip parodė bendruomenės rin
kimai. Tai daliai jis ir tegali 
vadovauti.

Tokiais atvejais, kai reiš- 
klamasi ir kalbama visų vardu, 
derėtų arba suminėti visus lais
vinimo organus arba nė vieno. 
Juo labiau, kai tas reiškimasis 
ir finansuojamas ne tos "vyriau
sios" vadovybės ar ją sudarančių 
grupių, bet visos lietuvių visuo
menės. Kiek mums žinoma, ta 
vadovybė Lietuvos paviljonui 
nedavė nė cento. Neteko girdėti, 
kad ir tą vadovybę sudarančios 
grupės būtų pinigais parėmu- 
sios šį reikalą. Tuo tarpu Ame
rikos Lietuvių Tautinės S-gos 
lėšomis Jau praėjusių metų pa
rodos proga buvo išleista didėlė 
dalis informacinių leidinių (apie 
tai praėjusiais metais kažkaip 
stengtasi nutylėti), o šių metų 
Lietuvos paviljoną ji ir vėl pa
rėmė šimtine dolerių. Tačiau 
Amerikos Liet. Taut. S-gos na
rių laisvinimo darbui Vlikas ne
vadovauja, lygiai kaip jis neva
dovauja Lietuvių Tautinio Są
jūdžio, Liet. Rezistencinės San
tarvės ir Liet. Atgimimo Sąjū
džio Lietuvos laisvinimo veiklai. 
Juos apjungia Lietuvos Nepri
klausomybės Talka, o ne 
Vilko likutis.

AR VERTA DALYVAUTI 
ATEITYJE?

Nepaisant to, kad Lietuvos pa
viljono tvarkytojai nepakankamai 
Išryškino svarbiausią momentą, 
būtent, kad Lietuva yra bolše
vikų pagrobta ir kad lietuvių tau
te visomis galimomis priemo
nėmis siekia valstybinės lais
vės, Ir nežiūrint Informacinio 
leidinėlio trūkumų, tenka pasa
kyti, kad mūsų dalyvavimas to
kiose tarptautinėse parodos: ir 
mugėse yra vertas įdėto (Urbo 
ir aukų.

Amerikos Lietuvių L indruo- 
menės Chicagos Apygardos Val
dyba, Lietuvos konsi cj' Dr. P. 
Daužvardžiul pasiūlius, pa.’’*— 
muši Lietuvos paviljono or
ganizavimo naštą, geriau nei kai 
kurie kiti (Chicagos lietuvių

(Nukelta į 6 psl.)
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Clevelandietis Benediktas Butkus, Clevelande įvykusiose sporto 
varžybose šuoly į aukštį pasiekęs geriausią pasekmę 5 pėd. 111/4 coL 
ir gavęs Liet. Bendr. I apyl. skirtą Dariaus ir Girėno dovaną. 

Dirvos nuotrauka

REIKIA PASIRUOŠTI BŪTI TĖVAIS
Iš Montessori draugijos veiklos Chicagoje

Straipsnių apie vaikų auklėji
mą, ypač lietuviškoj dvasioj, mū
sų spaudoje nemažai pasitaiko. 
Tačiau jie beveik visi, daugiau 
ar mažiau tekonstatuoja esamą
ją padėtį šioje srityje, kuri tikrai 
nėra labai džiuginanti. Arba duo
damas žvilgsnis į ateitį, kurios 
spalvos ypatingai tamsios, ir bai
giama, kad jeigu taip arba anaip 
įvyks, tai aišku kalti tik tėvai, 
ypatingai motinos. Ir, kad jeigu 
suomi nebus greitai susirūpinta, 
tai... Išvada aiški.

Nesusirūpins? Lyg vien rūpini
mosi viskas baigtųsi, lyg jo vieno 
užtektų. Kaip padaryti, kad tas 
rūpestis atneštų gerus rezulta
tus, tuomi labai nedaug kas do
misi. Čia jau esąs tėvų reikalas. 
Bet ar tikrai tik vienų tėvų? Ar 
tai nėra kiekvieno žmogaus rei
kalas, nežiūrint amžiaus, šeimos 
padėties bei profesijos, kad bfl- 
simoji karta išaugtų ne tik 
fiziškai, bet ir dvasiškai stipri? 
O mums, esantiems išeivijoje, 
dar ir lietuviška.

Parama šiame reikale gali būti 
įvairi. Ir pradėti gal reikėtų, 
remiant kiekvieną rimtą pastan
gą, kuri bando atverti duris

Pro Lietuvos...
(Atkelta iŠ 5 psL)

Chamber of Commerce šiais me
tais rengti paviljoną atsisakė!) 
suprato viso to reikalo prasmę.

Per 10 dienų--nuo birželio 25 
iki liepos 5--parodą aplankė 
per 400,000 žmonių. Dažnas jų 
stabtelėjo ir ties Lietuvos pa
viljonu. Dažnas ir brošiūrą pasi
ėmė. Besidominčius gyvu žodžiu 
ir informavo tautiniais dra
bužiais pasipuošusios lietuvai
tės. Dažnas sužinojo tai, apie ką 
anksčiau nebuvo girdėjęs.

Parodos pramogų estradoje 
Steponavičiaus choras turėjo 
progos pasirodyti su liet, progra
ma. Prie įėjimo į didžiules Navy 
Pier patalpas, Michigano ežero 
pakrantėje, parodos lankytojus 
sveikino dvi eilės įvairių valsty
bių vėliavų. Jų tarpe ir Lietuvos 
trispalvė. Plevesavo ji parodos 
dienomis šalia kitų ir puošniau
sioje šio didmiesčio Michigano 
gatvėje.

Nedaug teturime progų pasi
reikšti masėje su savomis idė
jomis. Tarptautinės parodos ir 
mugės mums, laikinai neprekiau
jantiems Lietuvos vardu, turi 
tarptautinis forumas priminti 
tūkstančiams kitataučių XX 
amžiaus gėdą—raudonąją ver
giją ir propaguoti Lietuvos ir 
kitų pavergtųjų laisvinimo i- 
dėją.

Tik pasiruošti joms turėtume 
kiek įgalima rūpestingiau.

būsimiems bei esantiems tė
vams, į vaiko auklėjimą. 
Kitaip sakant, pasiruošimą bū
ti tėvais. Savaime suprantama 
šituomi pirmiausia turėtų su
sirūpinti ir duoti pradžią 
patys tėvai, ir paskui visai 
teisėtai laukti ir tikėtis para
mos iš visuomenės.

Žinau, kad pav. sakinys "pasi
ruošti būti tėvais", dauge
liui, labai daugeliui tesukelia 
juoką. Tikrumoje tai liūdna 
reakcija ir dar liūdniau, kai į 
tai atsakoma visai neapgalvotu 
argumentu. Girdi, kas mūsų mo
tinas, mūsų seneles tam pa
ruošė, o ar neišaugom žmo
nėmis ir dar geresniais, 
nei su visu paruošimu. Vi
sai nenagrinėjant gerumo laip
snio, tenorėtųsi, kad prieš išta
riant tokį sakinį, tereikėtų pri
siminti, kokioj aplinkoj ir kokiose 
sąlygose augome me§, mūsų 
motinos ir 1.1., ir kokiose dabar 
turi augti būsimoji karta. 
Tiesa, vaiko kūnui vystytis čia 
sąlygos kuo puikiausios. Bet jo 
dvasiai? Ir ypač dar, kai jis ne
sulaukia jokios pagalbos iš savo 
tėvų, ir tai beabejo dažniausia 
tik dėl jų nežinojimo, kaip su
teikti šią pagalbą.

O, kad toks nežinojimas tikrai 
yra ir, kad jį stengiamasi suma
žinti, parodė Montessorinio 
auklėjimo kursai, prieš porą mė
nesių vykę Chicagoje. Jų metu 
neviena kursų dalyvė stebėjosi, 
kad štai šitas arba anas pri

ėjimas prie vaiko atrodo toks 
savaime suprantamas, o vienok 
apie jį nebuvo pagalvota vien 
dėlto, kad senu, nuo šimtmečių 
užsilikusiu įpročiu, į kūdikį te
buvo žiūrima, kaip į "besielį 
gyvą daiktelį", tereikalaujantį fi
zinės globos. Paskui į paaugusį 
vaiką, kaip į. tabula rasa, kurią 
tėvai pagal savo norus, aišku 
tik geriausius, turi prirašyti.

Belieka tik stebėtis, kad, 
vykstant tokiai milžiniškai pa
žangai civilizacijos srityje, pa
žanga vaiko dvasiniame auklė
jime kažkaip tiesiog nenorima. 
Ir keista, kad Marijos Montessori 
tikrai dideli laimėjimai šioje sri
tyje neįvertinami, o daugelio da
bar vadinami "pasenusiais" auk
lėjimo metodais, gi anie, jeigu 
taip galima pavadinti "metodai", 
nuo viduramžių užsilikę, te
benaudojami, nežiūrint aiškių 
įrodymų, kaip jie sužaloja vaiko 
dvasią, palikdami nebepataiso
mus pėdsakus žmoguje.

Tačiau yra žmonių, tiesa 
nedaug, kurie šiai problemai 
nėra nei kurti nei akli, kurie 
atiduoda ne tik savo laisvalai
kius, bet ir visą asmeninį gyve
nimą bei patogumus, kad padė
jus šitam gyvybiniam reikalui. 
Šitų žmonių, Marijos Varnienės, 
Domės Petrutytės ir prof. Adomo 
Varno pastangomis Chicagoje 
buvo įsteigta Montessori Drau
gija, kuri jau treti metai ruošia 
paskaitas, šį pavasarį suruošė 
kursus ir įsteigė vaikų židinė
lį. Kursai, kuriuose pravedė pe
dagogė Domė Petrutytė, talkinin
kaujama Marijos Varnienės, 
apėmė 12 paskaitų. Tai nėra daug, 
ypač toms kursų dalyvėms, 
kurios apie Montessorinį auk
lėjimą iš viso nebuvo nieko 
girdėjusios, arba tik labai 
paviršutiniškai, tik vieną kitą 
nuotrupą, kuri daugumoje pasi
rodė irgi gerokai iškraipyta. 
Pasitaikydavo, kad ir kursų metu 
perduodamos mintys dažnai bū
davo nesuprastos. Tačiau Ši
tuos nesusipratimus visuomet 
atitaisydavo kursų lektorė Domė 
Petrutytė, kaip tik šitokiais mo
mentais parodydama didelį taktą, 
nuoširdumą ir savo, kaip pedago
gės, sugebėjimus, stengdamosi 
perduoti dar kartą medžiagą taip, 
kad ji būtų suprasta pačių klau
sytojų pastangomis. Suprasta, o 
ne įkalta.

Vienu tokiu atveju, man prisi
minė dr. J. Adomavičiaus 
straipsnis, pavadintas "Sudo- 
minkim, pražiodinkim, sušer- 
kim". Straipsnis lietė vaikų auk
lėjimą. Ir tėvai buvo tie, kurie 
turėjo būti taip "prišeriami" 
medžiaga, kaip auklėti vaikus. 
Šitoks tėvų "apšvietimo" bū
das man tuomet pasirodė absur
diškas, jau visai nekalbant apie 
pasėkas. Netrukus po to teko per
skaityti žinutę apie jėzuitų 
mokytojų suvažiavimą Chicago
je, kurio metu St. Louis uni
versiteto dėstytojas Tėv. J. J. 
Divine pareiškė, kad mokyklose, 
šiuo metu yra perdaug "pe
nėjimo šaukštų", kuris vedąs prie 
protinio bergždumo. • Išdava 
aiški--tėvai šeriami žiniomis, 
jie tą patį daro su savo vai
kais, ir ratas sukasi visą 
laiką toje pačioje vietoje.

Grįžtant prie kursų: jųpaskai- 
tos atspausdintos, ir kiek
vienas kuris tuomi domisi, jas 
gali užsisakyti pas P. M. Ku- 
činienę, 6622 S. Wood St., Chi-

cago 36, I1L Tikėkimės, kad 
šių kursų tąsa prasidės vėl ru
denį. Kokie Montessorinio auk
lėjimo rezultatai, be abejo 
geriausia galėtų pasakyti anie 
tėvai, kurių vaikai lanko 
D. Petrutytės ir M. Varnienės 
vedamą vaikų židinėlį. Aplan
kyti židinėlį gali kiekvienas iš 
anksto susitaręs, kuriam įdomu 
pamatyti, kaip ir ką mažieji ten 
veikia. Tikrai labai gaila, kad 
šis vaikų židinėlis dar toks ne
didelis, o tai dėl lėšų ir patalpų 
stokos, kad jis dar tiek nedaug 
vaikų gali savyje sutalpinti. To
dėl, nors ir naivu, bet reikia 
tikėti, jog jis susilauks pa
ramos, kad galėtų išsiplėsti ir 
apimti kiek galint daugiau vai
kučių. Pagaliau, šis tikėjimas 
jau turi pagrindą, mes jau 
turime pionierių šiame darbe 
ir tai Tautinė Sąjunga, pa
aukojusi $1000. Už šį tūkstan
tį buvo nupirkta didesne dalis 
darbo ir mokslo priemonių vai
kų židinėliui. Šis Tautinės Sąjun
gos mostas yra daugiau nei gra
žus, nes jis. parodo, kad 
yra dar žmonių, kuriems tik
rai yra svarbu, kokia bus 
būsimoji karta, kad jie jaučiasi 
už tai atsakomingi.

Z. K.

SEVENTH and PARK Avės ASBURY PARK , N. I.
DIDŽIAUSIA IR GRAŽIAUSIA LIETUVIŲ 
VASARVIETĖ - ATLANTO PAKRANTĖJE
Gražūs kambariai, šviežias maistas, žemos kainos. 
Vakarais šokiams groja orkestras. Tarp dviejų ežerų, 
prie pat okeano paplūdimio. Kreiptis: Edmundas Ku- 
baitis, prezidentas, arba A. žemaitis, vicepreziden- 
tas*-sekretorius. Tel. prospect 4-7788 ir 6-9671

EAGLE STAMPS VISADA PADIDINA SUTAUPĄS

M AY 2 BASEMENT

IŠPARDAVIMAS!
Lengvumas antroj vietoj... WASH ’N’ WEAR

TROPINES KELNES
Gamintos labai garsaus 

Geriausio vyrų kelnių gamintojo

LIETUVIŲ KLUBAS 
ir 

SVETAINĖ
Lietuvių Svetainėje renkite lietuviškus parengi

mus, o poilsį praleiskite tarp savųjų Klube.

— Cleveland —
6835 Superior Avenue EX 1-1143

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 
mūsų draugams ir rėmėjams
LOUISVILLE TITLE 
INSURANCE CO.

The Louisville Title Bldg^ 118 St. Clair Avė., 
N. E. Phone: MA 1-2075

Listen to Rudolph Ringwall and his "Memorable 
Music” WJW Radio, Monday thru Friday, 

7:05-7:30 P. M.

• Amel* Triacetate
• Dacron** Polyester andRayon

• Navy Blue
• Medium Grey
• Charcoal Grey
• Tan

Taip pat, apskritus metus 
pasirinkimas iš šių grupių:

• Dacron** Polyesfpr and Ame!* Triacetate
• Dacron** Polyester and Cotton

Metinis kelnių išpardavimas! Puiki kombinaci
ja puikaus stiliaus, gero siuvimo, geriausios 
medžiagos ir May’s Basement žema kaina! Su 
jomis visą vasarą Draleisit vėsiai, ilgiau, negu 
su kitomis, jūsų biudžetą neapsunkinančiom 
wash and wear kelnėmis. Visos turi gerą išbai
gimą, visos populiaraus stiliaus. Ilgiau nelau
kit... taupymui... taupymui!

35c ekstra už atlenkimus.
* Celanese trademark ** Du Pont trademark

Paštu ir telefonu užsakymai pildomi... 
Šaukit CHerry 1-3000

The May Co.’s Basement Cl.othing Departmenč, 
Downtown and On he Heights

DYDŽIAI
28 iki 50 

Vyrams ir 
jauniems 
vyrams!
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CLEVELANOE 
ir apylinkėse

SPORTO VARŽYBAS 
LAIMĖJO ŽAIBAS

Pereitą Šeštadienį, liepos 9 
d., Clevelande įvyko sporto šven
tė Dariaus ir Girėno tragiško 
žuvimo 27 metų sukakčiai pa
minėti. šventės programoje 
buvo tarpmiestinės lengvosios 
atletikos rungtynės tarp Cle
velando ir Toronto ir Š. 
Amerikos lietuvių lauko teniso 
komandinės pirmenybės. Šven
tę globojo LB Clevelando pirmo
sios apylinkės valdyba.

Lengvosios atletikos pirmeny
bes laimėjo clevelandiečiai 
220:170. Ir tuom atsirevanša
vo už praėjusių metų pra
laimėjimą. Varžybos buvo sėk
mingos ir pasiekta visa eilė 

VYKSTATE ATOSTOGŲ?

Pagrindinė suma

Pasirūpinkite nelaimingų atsitikimų ir 
ligos apdrauda.

$10,000.00 $15,000.00 $20,000.00

Nei. atsit. medic. išlaidos
$ 1,000.00 $ 1,500.00 $ 2,000.00

Apdraudos dienos
7................$4.35 $ 6.05 $ 7.70

14................$7.15 $ 9.85 $12.60
21................ $8.75 $12.10 $15.40

Galima apsidrausti iki $50,000.00.

GENERAL UNDERWRITERS 
UT 1-2345 

Joseph P. Mull

TRIP-TIPS

Daug daugiau džiaugsmo, kada keliaujate grupėmis. 
Pobūviams, piknikams, išvažiavimams, konvencijoms — 

daug saugiau, greičiau, smagiau — pigiau, negu galvojat.

FOR GROUP TRIP INFORMATION 
PHONE MAIn 1-9500

CLEVELAND TRANSU SYSTEM

May Co., kurios skelbimai kas savaitę skelbiami Dirvoje, baigia įrengti trečiąją savo didelę krau
tuvę naujai įrengiamam Parmatovn Shopping Center. Krautuvė įrengiama pagal naujausius reikala
vimus, turės virš 200 pardavimo skyrių. Šis skyrius bus šios dienos atsakymas į pirkėjų pareika
lavimus—pareiškė May Co. viceprezidentas ir vyriausias vedėjas S. Rosenberg. Krautuvės plotas virš 
300,000 kvadratinių pėdų. Pirkėjų mašinų pastatymui bus per 5000 vietų. Naujos krautuvės vieta, 
esanti prie Ridge ir Ridgewood Dr., yra gerai pasiekiama labai plačioms apylinkėms. Jos atidarymas 
numatomas šios vasaros pabaigoje;

neblogų pasekmių ir keletas naujų 
Š. A. Liet, rekordų.

Specialią Dariaus ir Girėno 
dovaną už geriausią varžybų pa
sekmę vyrams gavo B. Butkus 
(Clevelando Žaibas), šuolyje 
aukštį pasiekę 5* 11 1/4" (1.81 
m). Tokią pat dovaną moterų 
klasėje gavo D. Pacevičiūtė (To
ronto Vytis), taip pat šuolyje į 
aukštį pasiekusi 4* 7" (1.40 
m). Abi dovanas paskyrė LB Cle
velando pirm, apylinkės valdyba.

Plačiau apie varžybas ir jų 
davinius bus kitame Dirvos nu
meryje.

Lauko teniso komandines var
žybas laimėjo Toronto Vytis. 
Nugalėtojams teko Ohio Lietu
vių Gydytojų Draugijos pereina
moji taurė. i

Vakare, Čiurlionio Ansamblio 
namuose, įvyko Dariaus ir Gi
rėno minėjimas, dovanų įteikimas 
laimėtojams ir sportininkų po
būvis. J. Nasvytis jauniesiems 
sportininkams papasakojo apie 
Dariaus ir Girėno žygį. Spor
tininkus sveikino LB pirm, apy-

DIRVA

linkės vald., pirm. F. Eidimtas 
ir LVS Ramovės pirm. A. Jo
naitis.

' Tiek iš sportinės, tiek iš or
ganizacinės pusės šios varžybos 
buvo vienos iš geriausiai pasi
sekusių.

• Mirga Ęižienė, šv. Kazi
miero lituanistinės mokyk
los vedėja, mokslo metams 
pasibaigus, atsiuntė Dirvai 
padėką, už teiktą mokyklai 
talką.

BALFo skyrius prašo 
patikslinti, kad jų gegužinė 
Neurų ūkyje įvyks liepos 
24 d., o neolithuanų liepos 
31 d.

• St. Gudas su ponia, 
vykdamas į SLA seimą 
Pittsburghe, aplankę arti
muosius Toronte, Detroite 
ir kitur, buvo sustoję Cle
velande, apžiūrėjo Dirvą ir 
pasikalbėjo aktualiais i a i s 
reikalais.

• Skautų tėvų komitetas 
dėkoja skautų reikalams 
aukojusiems. Po $10.00 — 
Dr. J. Stankaitis, Dr. Juš- 
kėnienė, V. Matulevičius, Z. 
Jankus, ir Ramovė. Po $5.00
F. Kaminskas, J. Kamaitis,
J. žagarskas, M. P. Puško- 
riai, A. Jonaitis. Komitetas 
prašo iki liepos 15 d. aukas 
su išsiuntinėtais vokais grą
žinti komitetui.

• Jonas ir Marytė Rudo
kai, tabako ūkininkai iš 
Burfodo, Ontario apylinkės, 
drauge su sūnumi Vytuku, 
praėjusį savaitgalį viešėjo 
Clevelande pas savo bičiu
lius ir Vytuko krikštatė
vius, Vytautą ir Norą Bra- 
žiulius. Viešnagės proga ap
lankė K. Atkotaičio, Mrs. 
Annos Liutkus, inž. Pijaus 
ir Hypatijos žiūriu šeimas. 
Jonas Rudokas lydimas Vy
tauto Braziulio lankėsi ir 
Dirvos redakcijoje; svečią 
iš Kanados su šios spaudos 
įmonės darbu supažindino 
Dirvos redaktorius Balys 
Gaidžiūnas. Svečias Dirvos 
reikalams paliko $5.00*.

• SLA 14 kuopos vasari
nis pobūv i s-iškila įvyks 
rugsėjo 4 d., sekmadienį, 
gražioje Jono ir Onos Blaš- 
kevičių sodyboje. ALS 14 
kuopos ir kitų mūsų susi
vienijimo kuopų, veikiančių 
Clevelande bei jo apylinkė
se nariai, malonai kviečiami 
iškiloje dalyvauti. Bus pa
daryti delegatų, dalyvavu
sių deimantiniam seime, 
pranešimai.

KAS DIRVOS NESKAITO 
- DAUG NUSTOJA!

Naujiems skaitytojams 
Dirvos prenumerata 
metams tik 8 doleriai!

Iš S. Asevičiaus 65 m. sukakties Clevelande. Iš kairės: L. Staškūnas, p. Žemaitienė, V. Braziulis, 
K. Žukas, S. Asevičius, J. Virbalis, p. Tallat Kelpšienė, F. Eidimtas ir p. Gatautienė.

S. ANSEVIČIAI IŠSIKĖLĖ Į KANADĄ
S. Asevičius su ponia, 

Clevelande išgyvenę virš. 10 
metų, buvę aktyvūs lietu
viškųjų organizacijų veikė
jai, praėjusį savaitgalį ap
leido Clevelandą ir išsikėlė 
j Torontą. Išsikėlimo prie
žastys, kad ten drauge gy
vendami su sūnaus šeima, 
lengviau galės leisti pensi
ninko dienas.

St. Asevičius gimęs 1895 
m. vasario 26 d. šių metų 
pradžioje Clevelande buvo 
atšvęsta jo 65 m. amžiaus 
sukaktis. Jo gyvenimo ke
lias labai įvairus, Lietuvos 
nepriklausomybę atstatant 
labai patrauklus ir Įvairus, 
tat šia proga čia kiek pla
čiau ir supažindinsime.

St. Asevičius mokėsi Sei
nų miesto keturklasėje mo
kykloje, Veiverių Mokytojų 
Seminarijoje ir Suvalkų Pe
dagogikos kursuose,. ku
riuos baigė 1914 m. Yra bai
gęs Irkutsko karo mokyklą 
ir rusų kariuomenėje išbu
vęs 1915-1918 metais.

1918 metais rugsėjo mėn. 
su Lietuvių Rovno bataliono 
likučiais grįžo į Lietuvą. 
Grįžęs mokytojauja pra
džios mokykloje Mikyčių 
kaime, Seinų apskr. Jau
1918 m. gruodžio 15 d. Sei
nuose organizuoja apskri
ties karo komendantūrą, o
1919 m. sausio 6 d. su savo 
kareiviais kaunasi prieš len
kus. Sausio mėn. 9 d. pa
skelbia Seinų mieste ir aps. 
karo stovį. Per visą buvimą 
Seinų apskr. komendantu 
kovoja prieš lenkus, ypač 
gana žiaurios kautynės pra
sideda rugpiūčio 22 d. ir tę
siasi iki rugpiūčio 27 d., ka
da Seinų miestas pereidinė- 
ja iš rankų į rankas ir galu
tinai tenka lenkams, nes 
nustatoma nauja demarka
cijos linija, o komendantū
rai tenka įsikurti Lazdijuo
se.

Spalio pradžioje, pačiam 
prašantis, perkeliamas į 7 
pėst. pulką ir dalyvauja 
kautynėse prieš bermonti
ninkus iki 1920 m. sausio 
14 d.

Nuo 1920 m. sausio 16 d. 
iki 1922 m. gegužės 28 d. 
prieš lenkus.

1926 metais tarnauja šar- 
vočių Rinktinėje Tankų Ba
talione, po to 1927 m. 1 Di
vizijos štabe ir 1 pėst. pul
ke. 1932 m. rugpiūčio-1 d.

PARDUODAMI NAMAI
Neff Rd. — East Park 

Dr. dviejų butų po 5 kamb. 
Trys gražūs kamb. ant 3-čio 
aukšto. Centr. šildymas.

Coit Rd. trijų butų 6x6x4. 
Trys nauji gaso pečiai. Pra
šo $21,900.

Neff Rd. — 185 St. vie
nos šeimos mūrinis, 9 metų, 
iš 5 kamb. Didelis sklypas.

Noble — Monticello colo- 
nial iš 8 kamb.; dvi vonios: 
centralinis šildymas. Prašo 
$18,900.

Šaukite Paul Mikšys na
mų telef. LI 1-8758 art>a 
bffice

KOVAC REALTY
KE 1-5030 960 E. 185 St.

St. Asevičius, Lietuvos kariuo
menės majoro uniformoje.

išeina į pensiją apsigyven
damas ūkyje, netoli Lazdi
jų.

Begyvendamas ūkyje įsi
jungia į visuomenines ir 
ekonomines organizacijas: 
jis Smulkaus Kredito Drau
gijos valdybos pirmininkas 
ir reikalų vedėjas, žemės 
Ūkio kooperatyvo valdybos 
narys ir reikalų vedėjas, Sa- 
vanorių-kūrėjų apskrit i e s 
valdybos pirmininkas, At
sargos karininkų Seinų aps.

EAST CLEVELAND-EUCLID & SUPERIOR AVĖ.
SAVINGS 

EARN

4%
ACCOUNTS

INSUREDTO*10000

<CORNER €>8T* — SUPERIOR AVENUE

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Delta E. Jakubs & Wiiiiam J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsam uoto jai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edua Avenue 936 East 185 St.
EN 1-1763 KE 1-7770

TELEFUNKEN HI-FI STEREO SETS

SCHWAB RADIO & T. Ve

SALES AND SERVICE
PAPIGINTA KAINA PARDUODA TELEVIZIJOS 

IR TELEFUNKEN RADIJO APARATUS.

11615 Detroit Avė. LA 1-4669
Cleveland 2. Ohio

Nr. 80 — 7

skyriaus vald. pirmininkas, 
Apskrities Tarybos pirmi
ninkas, Apkrities šaulių Ta
rybos narys.

1941 metais vėl Lazdijų 
apskrities k o m e n dantaš. 
Laikinąją vyriausybę vokie
čiams likvidavus, likviduo
jama ir komendantūra.

Po šio pasišvenčia vien 
tik ūkininkavimui, bet 1944 
m. liepos 29 d. bolševikams 
spaudžiant vokiečius, su vi
sa šeima apleidžia tėviškę ir 
atsiduria Dresdene. Vokie
čiams kapituliavus papuola 
j Seligenstadto lietuvių sto
vyklą, kur beveik visą laiką 
eina stovyklos kooperatyvo 
valdybos pirmininko parei
gas.

1950 m. balandžio 25 d. 
atvyksta į Clevelandą. čia 
jis visą laiką dalyvauja Lie
tuvių Bendruomenėje, LVS 
Ramovėje, SLA 136 kuopo
je, Lietuvos Atgimimo Są
jūdyje.

S. Asevičiui, Dirvos nuo
latiniam skaitytojui ir rė
mėjui, apleidus Clevelandą 
ir įsikūrus judrioje ir di
delėje Toronto lietuvių ko
lonijoje, linkime geriausio 
pasisekimo.

OPEN EVERV SATURDAY 
UNTIL NOON

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME ANO 
REMODEUNG LOANS

20 setiĮ tos srities 
praktika

VOKIŠKŲ RADIJO 
APARATŲ TAISYMAS

TKLIFUNKIN
AetOieriieS Fectery Servise



Nr. 80 1960 m. liepos 13 d.

KAS IR KUR?
• Lietuvos Pajūrio, Mažo
sios Lietuvos Bičiulių Drau
gijos leidžiamo laikraščio 
antrasis numeris jau at
spaustas ir artimiausiu lai
ku jis pasieks skaitytojus. 
Numeris gausiai iliustruo
tas, yra aktualių straipsnių 
ir naujų žinių.

• Vienas Kanadoje miręs 
lietuvis parašė labai gražų, 
tautini testamentų. Aprūpi
nęs savo gimines ir apmo
kėjęs skolas, visą savo tur
tą paliko Baltui, jei jo mir
ties dieną Lietuva dar bus 
okupuota. Teismui prista
čius įrodymų, kad Lietuva 
tebėra okupuota, Baltas ga
vo $2,261.61 palikimo. Su
rinkus daugiau žinių apie šį 
patriotą-geradarį, visuome
nė bus painformuota pla
čiau.
• Jonas Lietuvninkas, iš 
Baltimorės, atsiuntė vėl dvi 
Dirvos prenumeratas.
• J. Mažionis, iš Washing- 
tono, mokėdamas prenume
ratą atsiuntė ir $5.00 auką.

• Balfo Centre birželio mėn.
turėta $11,632.76 pajamų. 
Iš jų bendrajai šalpai skir
ta $8,952 ($1,878.84 už
vaistus). Vasario 16 gimna
zijai atsiųsta $1,353.00. 
Lietuviškoms gimnazijoms 
paremti kun. B. Sugintas 
kas mėnesį atsiunčia $1100.

Įvairūs Balfo skyriai ir 
o r g a n i z a ei jos prisiuntė 
$4,105.21 aukų. Pažymėti
na, kad Los Angeles Biru- 
tietės atsiuntė $210.00, Los 
Angeles Balto skyrius $500, 
Balfo skyrius Elizabeth 
$77.00, Waterbury $118.51, 
Kanados Lietuvių Bendruo
menės šalpos Fondas $550, 
Harison $116.00, Nashua 
$38.00, Lawrence, Mass. 
$45.00, Chicagos Balfo sky
riai (per Apskritį): Nr. 3 
— $148.00; Nr. 4 — $70.00; 
Nr. 5 — $121.90; Nr. 6 — 
$820.70; Nr. 14 — $300.00; 
Apskrities Valdyba $100.

New Yorko, apylinkių ir 
iš toliau atskiri asmenys 
birželio proga dar atsiuntė 
$273.00; Čiurlionio Ansam
blio Koncertui Rengti Ko
mitetas $200.00, New Ror- 
ko sportininkai — $50.00.

--šitą aukštĮ peršokti man vieni juokai... —pasakojasi E. Modes
tavičius, jaunių A kl. pasiekęs pirmą vietą, mūsų žymiausioms 
sportininkėms tremtyje, ŠĮ kartą teisėjais esant, Elvyrai Šikšny- 
tei-Vadopalienei ir Stefai Juodvalkytei.

Dirvos nuotrauka

VAISTŲ SIUNTIMAS
Į LIETUVĄ

Gavome tikras žinias, kad 
vaistų siuntimas į Sovietų Sąjun
gą ir jos okupuotus kraštus nuo 
š. m. spalio 1 d. pertvarkomas. 
Nuo tos dienos, sovietams reika
laujant, visi vaistų siuntinukai, 
pasiekę gavėją už geležinės už
dangos, privalės turėti receptus, 
išrašytus ir antspauduotus sovie
tų daktarų. Receptuose turės būti 
Įrašas: "vaistams iš užsienio". 
Be tokių receptų vaistų siunti
nėliai po spalio 1 dienos nebus 
Įteikiami.

Kaip ir kuriomis sąlygomis 
daktarams bus leista rašyti re
ceptus "vaistams iš užsienio" 
—nežinome. Iki šiol tokie re
ceptai buvo duodami labai neno
romis, kiti gydytojai visai jų ne
rašydavo, teisindamiesi, jog už
drausta.

Norėtųsi visiems vaistų siun
tėjams Į Lietuvą ar SSSR patarti, 
kad chroniškiems ligoniams di
desnes vaistų atsargas pasiųstų 
prieš rugsėjo 1 d. Vėliau siun
tinių be receptų nebebus galima 
siųsti.

Nereikėtų pulti Į paniką ir 
tuoj pat siųsti bet ką ir bet kam. 
Vaistai nėra saldainiai. Jei ne
reikalingi--gali labai pakenkti. 
Tačiau, kurie yra įsitikinę vaistų 
reikalingumu, liepos ir rugpiū
čio mėnesiais drąsiai dar gali 
pasiųsti ir be receptų.

Didesnius kiekius siunčiant 
reikia daboti, kad gavėjęs nebū
tų Įtartas spekuliavimu.

Siuntoms skolon virš $ 50.00 
vertės reikia su užsakymu į Bal
tą atsiųsti ir $ 50.00 rankpinigių. 
Toks yra Balfo Centro Valdybos 
nutarimas,

Vaistų siuntiniams per Baltą 
kreditas duodamas neilgesniam 
kaip vieno mėnesio laikui.

Kun. L. Jankus, 
Balfo Reikalų Vedėjas

HARTFORD
Pavergtųjų tautų savaitė

Liepos 16 dieną, šeštadie
nį, 8 vai. vakaro Batchelder 
Mokykloje, kampas New 
Britain ir Newington, Hart
forde įvyksta tautybių ben
dras susirinkimas paverg
tųjų tautų reikalu. Pagrin
diniu kalbėtoju yra pa
kviestas kun. Brown, garsus 
kalbėtojas ir sovietų reika
lų žinovas, kuris buvo JAV 
Ambasados kapelionu Mas
kvoje per 12 metų. Be to 
kalbės Pavergtųjų Tautų 
Centro Komiteto atstovas

LIETUVIŲ DIENŲ leidykla nesenai puošniai išleido Algirdo Gustaičio ir Vytauto Stasiflnaičio knygą 
vaikams "Algis Trakys ir Taksiukas Šleivys", apie jų nutikimus Lietuvos kaime, pirmąją seriją Kova 
su gaidžiu". Tai lietuviškų "komikų" tipo skaitymai ir paveikslai, pagal kuriuos anksčiau V. Stasiūnaitis 
Chicagoje yra paruošęs spalvotą muzikalinę filmą. Knygos išleidimo proga Lietuvių Dienų leidėjas 
ir redaktorius, autorius ir draugai viename Sunset bulvaro restorane, Hollywood, Calif., turėjo iš
kilmingas ir vaišingas krikštynas. Nuotraukoje dalyviai iš kairės: jau pasveikęs žinomasis liaudies 
ir tautinių šokių mokytojas, "Vilties" folkloro magazino redaktorius Vytautas Beliajus, prof. St. 
Žymantas, Liet. Dienų administratorius A, Pauliukonis, komiko autorius Algirdas Gustaitis, aktorius— 
režisorius Gasparas Velička, Liet. Dienų magazino leidėjas A. Skirius, redaktorius Bernardas Braz
džionis ir Bronys Raila (žiūri į laikrodį, nes linksmos vaišės, matyt, per ilgai užsitęsė).

Daumanto Cibo nuotrauka

CHICA60S LIETUVIU ŽINIOS
ŽALGIRIO MŪŠIO SUKAKTIS

Žalgirio mūšio 550 metų ir 
Dariaus-Girėno skridimo mi
nėjimo, kuris Įvyks š. m. lie
pos 17 d., sekmadienį, "LITHU- 
ANIAN PLAZA", Marąuete 
Parke, tokia tvarka:

I. PAMALDOS

Visose Chicagos lietuvių baž
nyčiose Įprastu laiku sekma
dienį, liepos 17 d., laikomos pa
maldos minėjimų intencijai. Sa
komi pritaikinti pamokslai. Tuo 
reikalu yra pasiųsti parapijų kle
bonams laiškai.

II. PARADAS
Prasidės 2 vaL po piet nuo 

Western Avė—69-tos g-vės. Iki 
šiol turimomis žiniomis pa
rade dalyvaus: Dariaus-Girėno 
ir Don Varno postai, ramovėnai, 
savanoriai--kūrėjai, birutietės,

ir burmistras J. Kinsela. 
Antroje dalyje numatoma 
meninė programa.

Pavergtųjų Tautų savai
tei propaguoti yra išleista 
keletas tūkstančių plakatų 
su užrašu ”Fęr Freedom’s 
Sake Observe Captive Na- 
tions’ Week July 17-23”.

Šie plakatai yra platina
mi Hartforde ir apylinkėse. 
Tautiečiai yra prašomi tuos 
plakatus įsigyti ir prikabin
ti prie automobilio. Susirin
kimo parengimu ir plaka
tais rūpinasi specialus iš 
įvairių tautybių sudarytas 
Conn eetieuto Pavergtųjų 
Tautų Išlaisvinimo Komite
tas.

Tikimasi, kad žmones su
pras pareigą šitame bendra
me susirinkime dalyvauti ir 
visi įsigys minėtus plaka
tus.

Lietuvių atstovas

DIRVAI AUKOJO
Prenumeratą pratęsdami, 

Dirvą aukomis parėmė:

Petrauskas V., North Chica
go L 00

Akelis V., Venezuela 5.00 
Macius A., Bellwood 2.00 
Traptkas H., Chicago L00 
Rekašius Z.,W.Lafayette 5.00 
Dabrila V., Worcester L00 
Aleksandrūnas V., Los An

geles 2.00
Grigonis A. Dr., Chicago 5.00 
Klimas M., Linden 2.00
Apanius V., Cleveland 5.00 
Daunoras J., Chicago 5.00 
Mališka J., Norwood L00 
Barauskaitė D., Chicago 3.00 
Jurkevičienė E., Toronto 5.00 
Kukarskas J., Baltimore 2.00 
Kalėda K., Colombia 2.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

šaulės, skautija, skautai akade
mikai, ateitininkai, neolituanai, 
sportininkų grupė, Lietuvos Vy
čiai, Kęstučio klubas, Miški
ninkai, Jaunimo centro taut, 
šokių grupė, Ateities šokėjų gru
pė, šaulių taut. šokių grupė, 
Dainavos ansamblis, Švento 
vardo D-ja Marąuette Parke.

Turimomis žiniomis parade 
dalyvaus ir Vytautas Didysis su 
savo kariais-palydovais.

m. IŠKILMES PRIE DARIAUS- 
GIRĖNO PAMINKLO

1. Pradžia-paradui užsibai
gus prie paminklo.

2. Iškilmių atidarymas-Frank 
Gray — Dariaus-Girėno posto 
Komanderius.

3. JAV ir Lietuvos HimnaL
4. Invokacija: Prelatas Ignas 

Albavičius ir Kun. A. Trakis.
5. Programos vedėjo Valdo 

Adamkevičiaus pristatymas — 
Frank Gray—Dariaus- Girėno 
posto Komanderius.

6. Lietuvos Konsulo Dr. Petro 
Daužvardžio žodis.

7. Senatoriaus Thruston B. 
Morton — Chairman — Republi- 
can National Committee žodis.

8. Vainiko padėjimas prie Da
riaus-Girėno paminklo.

9. Šūvių saliutas.

IV. FUTBOLO VARŽYBOS

Tuojau po iškilmių prie Da
riaus-Girėno paminklo Įvyksta 
ten pat Marąuette Parko aikštė
je futbolo žaidynės tarp Chicagos 
L.F. K. Lituanica ir Bridgeporto 
L.S.K. Tauras.

MŪSŲ SOLISTĖS 
STEBINA AMERIKIEČIUS 

GRAND PARKE
Chicagos Grand Parke 

vyksta garsieji vasaros kon
certai, kuriuose dalyvauja 
pačios įžymenybės ir todėl 
sutraukia tūkstančių tūks
tančius klausytojų, nes įėji
mas yra nemokamas..

Trečiadienį, liepos 6 d. 
koncertan buvo pakviestos 
mūsų chicagiškės solistės 
Prudencija Bičkienė ir Mo
nika Kripkauskienė, kurios 
šauniai nustebino daug 
tūkstančių kitataučių.

Pirmoji pasirodė Pr. Bič
kienė su arija ”Vissi darte” 
iš ”Toscos” ir iš tos pačios 
operos duetu su solistu Mau- 
rizio Roman. Solistė Monika 
Kripkauskienė dainavo iš
traukas iš operos ”La Bo- 
heme” (trečio veiksmo 
kvartetą) drauge su trimis 
amerikiečiais solistais. Taip 
pat ji užbaigė koncertą pa
skuti ■ \u jo numeriu — Mus- 
setos valsu su pavarde ne
pažymėtu solistu ir choro 
ansambliu.

Abi mūsų solistės susi
laukė gausių publikos ova
cijų ir gėlių.

NUOTAIKINGA IŠKYLA
Lietuvių Tautinis Akade

minis Sambūris ir Korp! 
Neo Lithuania praeitą sek
madienį surengė šeimyninę 
iškylą gražiuose Chicago 
Heights miškeliuose, toli 
nuo aprūkusio Chicagos 
miesto. Buvo prasimanyta 
įvairių pramogėlių, tat sam- 
būriečiai ir korporantai gra
žiai praleido laiką gamtos 
prieglobstyje.

žurn, Vyt. Kasniūnas sėk
mingai pravedė tinklinio 
rungtynes tarp korporaci
jos senjorų ir juniorų. Sen
jorų kapitonu buvo išrink
tas Matas Naujokas. Visų 
nustebimui, žaidynes laimė
jo senjorai. Jūsų korespon
dentas, kuris žaidė senjorų 
pusėje ir kuriam nė karto 
nepasisekė pagauti sviedi
nio .... buvo paprašytas 
tarti žodį, kodėl senjorai lai
mėjo? Mūsų biznieriai ir 
žiūrovai tuoj susimetė orga
nizuoti laimėtojams atitin
kamą „prizą”.

Visais iškylos ūkiniais 
reikalais ir tvarka rūpinosi 
sekr. Stasys Mankus. Su 
saulėlydžiu išbruzdėta atgal 
į Chicagą. Alb. V.

r
DANUTE SIRUSAITĖ, kuriai liepos 23 d. sueina 16 metų, prieš 

porą savaičių į New Yorką atskridusi iš Lietuvos, nors tėvų ne
pažinusi, bet jų globoj greit pasijuto šeimos nariu. Lietuvoje ji 
ilgiausiai gyvenusi tetos Elenos Barkauskienės, vidurinės mokyklos 
mokytojos globoj, Radvilišky, yra baigusi devynias klases. Nors 
ji čia svetimos aplinkos dar nespėjo pajusti, bet labai pasiilgo 
savo likimo draugės, kaimynystėj gyvenusios Zitos Sukauskaltės, 
kurios tėvai Detroite taip pat rūpinasi dukrelės atvykimu.

NEW YORK
Jokūbo Stuko vedama 

Lietuvos Atsiminimų radijo 
valanda New Yorke, nuo lie
pos 2-os dienos transliuoja
ma vieną valandą vėliau, t. 
y. nuo 5-os iki.6-tos valan
dos vak., kiekvieną šešta
dienį.

Rugpiūčio 7 d. įvyks ra
dijo valandos gegužinė len
kų sode, Jamaica, N. Y. Bus 
renkama tos šventės gra
žiausia lietuvaitė, skiriamos 
premijos geriausiai šokėjų 
porai ir kt.

Dr. Stasės Bintakienės ir 
Juozo Kent, čia gimusio lie
tuvio, sutuoktuvės įvyko 
liepos 9 dieną, Apreiškimo 
parapijos bažnyčioj, Brook
lyn, N. Y.

Stasys Gudas ir Domas 
Penikas su žmonomis praei
tą savaitę lankėsi Detroite 
pas inž. Joną ir Jadvygą 
Dunčius ir kitus gimines bei 
draugus. Grįždami porai 
dienų buvo sustoję Niagara 
Falls, Ont.

Abu keliautojai yra akty
vūs New Yorko lietuvių vi
suomenės veikėjai.

Dr. Pranas Sutkus iš Chi
cagos, ilgąjį savaitgalį pra
leido New Yorke, kur jis da
lyvavo savo kolegos dr. Ge
dimino čeko ir Aldonos No- 
akaitės jungtuvėse pirmuo
ju pabroliu. Vėliau aplankė 
New Yorko žymesnes vie
tas.

Dr. Sutkus nesenai baigė 
atlikti praktiką moterų li
gų specialybei įgyti ir grei
tu laiku ruošiasi atidaryti 
gydytojo kabinetą Chicago-

Konsulas A. Simutis, dr. 
V. Paprockas ir P. Paproc- 
kas liepos 10 d. išskrido į 
Maino valstybę porai savai
čių atostogų pas dail. Lapę.

Stella ir Vytautas Abrai- 
čiai, aktyvūs Tautinės Są
jungos veikėjai, atostogas 
praleido SLA viloje, Atlan- 
tic City, N. J. Kartu atos
togavo S. Abraitienės ma
mytė p. Žostautienė ir jos 
anūkė iš Chicagos.

Agr. Antanas Zubrys, iš 
Chicagos, svečiuojasi pas 
gimines Joną ir Oną Valai
čius, Brooklyne, N. Y. Ap
lankė ir buvusius kolegas 
Jurgį Sirusą, Antaną Diržį 
ir kt.

G. Peniko nuotrauka
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