
Juozas Kreivėnas 
1602 So. 48 Court 
Chicago 50, III.

Nr. 101

DIRVA
ATENTATE ŽUVO JORDANO PREMJERAS

Jordano premjeras Hazza 
Majali ir devyni kiti asme
nys Amane buvo užmušti 
laikrodžiais užvedamų bom
bų. Apie penkiasdešimt as
menų sužeista trijuose aten
tatuose. Bomba, kuri įstai
gos griuvėsiuose palaidojo 
premjerą Majalį, sprogo 
tuo pačiu metu, kaip ir ki
tos dvi — viena vyriausy
bės leidinių įstaigoje, antra 
užsienių reikalų ministeri
joje.

Ligšiol turimomis žinio
mis, atentatuose yra žuvu
sių aukštų valdininkų, bet 
nė vieno vyriausybės nario, 
išskyrus premjerą. Amano 
radijas po atentato nutrau
kė programą ir transliuoja 
tik religinę muziką. Telefo
no ryšiai nutraukti, mieste 
įvesti judėjimo varžymai ir 
gatvėse patruliuoja kariuo
menė.

Majali buvo laikomas vie
nu iš arabų vadų, nepaten
kintų JAR prez. Naserio po
litika. Kairo radijo translia
cijose Mala j i dažnai būdavo 
apšaukiamas ”britų-ameri- 
kiečių imperializmo agen
tu”. Jordano premjeru ka
ralius Huseinas jį buyo pa
skyręs prieš nepilnus me
tus, ir jis bandė tą nedidelę 
karalystę neramiuose Art. 
Rytuose išvairuoti vidurio 
keliu. Vienas paskutiniųjų 
jo oficialių aktų buvo pasi
rašymas arabų valstybių 
užsienių reikalų ministerių 
rezoliucijos, kuria arabų 
valstybės pasižadėjo sustab
dyti savitarpinius propa
gandinius užsipuldinėjimus.

Bombų sprogimai parodė, 
kad Amane galįs būti gerai 
organizuotas pogrindis. Val
stybės departamento parei
gūnai AVashingtone tiki, kad 
atentatas prieš Majalį ga
lįs turėti gilesnės reikšmės, 
t. y., būti nukreiptas prieš 
karalių Huseiną ir jo pro- 
vakarietišką politiką.

Kai kurie stebėtojai spė
lioja, kad į sąmokslą galįs

.Pietinėje Palangos miestelio dalyje, parke, Baltijos jūros pakraš
tyje yra Birutės kalnas, kurio viršūnėje auga grakščios pušys ir 
stovi koplytėlė. Daug gražių legendų yra sukurta apie šį kal
ną. Senovėj čia rinkdavosi barzdoti lietuviai garbinti savo die
vus, čia buvo kūrenama amžinoji ugnis, čia buvusi palaidota D. L. K. 
Kęstučio žmona Birutė, kurios kapą žemaičiai gausiai lankė, ją 
beveik šventąja laikydami.

Rugpiūčio-August 31, 1960

būti įsivėlęs gen. mjr. Abu 
Nuvar, kuris 1956 metais 
privertė karalių paleisti 
tuometinį Jordano armijos 
viršininką, anglą Sir John 
Bagot Glubb, ir susilpninti 
santykius su Britanija. Vė
liau Nuvar buvo ištremtas 
iš sostinės ir, kaip spėjama, 
atsidūręs Sirijoje.

Londone turimomis žinio
mis, Jordane neišsivysčiu- 
sios riaušės, bet britų kara
liškoji aviacija Nikosijoje 
esanti užaliarmuota, kaip 
sakoma, atsargumo sumeti
mais. Taip pat nerimas ki
lęs ir Izraelyje, kur premje
ras Ben Gurion tarėsi su sa
vo patarėjais apie galimą 
grėsmę Izraeliui.

Diplomatiniai stebėtojai

Amerikos Valstybių Organiza
ciją baigė savo užsienių reikalų 
ministerių konferenciją, pasi
rašydama "San Jose dekla
raciją".

Valst. sekr. Herteris tą dek
laraciją pavadino "aiškiu Castro 
vyriausybės Kuboje" pasmerki
mu, bet daugelis Lotynų Ameri
kos delegatų nesutiko su Her- 
terio interpretacija. Kuba dekla
racijoje teisioginiai neminima, 
ir daugumas delegatų ją yra lin
kę laikyti apeliacija Castro re
žimui, kad jis ieškotų paramos 
tarpamerikinėje sistemoje, o ne 
Sovietijoje. Meksika paskelbė 
specialų pareiškimąjtad dekla
racija esanti "bendro pobūdžio" 
ir Kiu būdu nereiškianti- 
pasn .'kimo arba grasinimų Ku
bai, Kurios užsimojimai pasiekti 
ekonominių pagerinimų ir so
cialinio teisingumo turį stiprias 
Meksikos vyriausybės ir gyven
tojų simpatijas.

Delegatų tarpe buvo nedidelių 
vilčių, kad konferencijoje suda
rytasis šešių valstybių komite
tui galbūt pasiseksią išlyginti 
nuomonių skirtumus tarp Kubos 
ir JAV ir tarpininkauti kitoseKa- 
raibų problemose.

Cleveland, Ohio
I

Londone tiki, kad atentatai 
galį būti įvykdyti Palesti
noje gyvenančių pabėgėlių, 
kurie Majalį laikę Vakarų 
valstybių įrankiu. 1955 me
tais Majali, trumpą laiką 
būdamas premjeru, stengė
si Jordaną įtraukti į Bagda
do paktą.

Jungtinėse Tautose Jor
dano delegacijos šefas Mo- 
nem Rifai dvi valandas ta
rėsi su gen. sekr. Ham- 
marskjoldu, informuodamas 
apie būklę Amane. Jungt. 
Tautos nuo 1958 metų Jor
dano sostinėje laiko specia
lų štabą, vadovaujamą Pier- 
re Pasųuale Spinelli, kuris 
ten buvo įvestas, kai Jorda
nas apkaltino Naserį, kad 
tas kurstąs neramumus 
prieš karalių Huseiną.

Bet Kuba išėjo iš konferen
cijos, prieš pat balsuojant dėl 
deklaracijos, ir Havanos spauda 
bei radijas smarkiai puolė JAV 
ir Amerikos Valstybių Organiza
ciją dėl minimos deklaracijos.

Dabar tikima, kad Castro 
režimas padidinsiąs savo ryšius 
su sovietiniu bloku. Kubos dele
gacija, pasitraukusi iš konferen
cijos, surengė didelį pokylį, ku
riame buvo kartojama, kad Kuba 
"eisianti viena", be Amerikos 
Valstybių Organizacijos. Taip pat 
prileidžiama, kad Kuba iš naujo 
apskųsianti JAV "už agresiją" 
Jungt. Tautų Saugumo Tarybai. 
Praeitą mėnesį Saugumo Tary
ba nesvarstė Kubos skundo, lauk
dama San Jose konferencijos re
zultatų.

Dominikos Respublika iš kon
ferencijos pasitraukė prieš de
šimtį dienų, kai buvo nubalsuota 
nutraukti su ja diplomatinius san
tykius ir taikyti "dalines" eko
nomines sankcijas. Už San Jose 
deklaraciją nebalsavo irVenezu- 
elos bei Peru užsienių reikalų 
ministeriai.

Konferencija parodė, kad A- 
merikos Valstybių Organizacija 
sustiprėjo, kaip organizacija, 
aiškiai pasisakydama Kubos ir 
Dominikos klausimais, bet drau
ge atidarė duris naujiems tarp- 
amerikiniams sunkumams.

BELGAI BAIGIA PASITRAUKTI IŠ KONGO
Jungt. Tautų pasekr. Ralph J. 

Bunche pareiškė, kad belgų ko
vos dalinių atitraukimas iš Kon
go baigiamas rugpiūčio 30. Ta
čiau nepaisant to pareiškimo, 
reikia laukti naujų komplikacijų, 
nes premjeras Lumumba teigia, 
kad Jungt. Tautų Saugumo Ta
rybos rezoliucija reikalaujanti 
atitraukti ne tik kovos dalinius, 
bet ir 1,500 belgų karinių tech
nikų, pasiliekančių dviejose bel
gų bazėse, ir nenurodytą skaičių 
karininkų, kurie apmoko prezi
dento Tshombes kariuomenę Ka
tangos provincijoje.

Ralph J. Bunche, baigęs savo 
misiją Konge, grįžo įNewYorką, 
savo vietoje laikinai palikdamas 
praeitos savaitės pabaigoje gen. 
sekr. Hammarskjoldo pasiųstąjį 
specialų įgaliotinį Andrew W, 
Cordier, kurį vėliau pakeis J. 
J. Rikhye iš Indijos. Prieš iš
vykdamas iš Kongo, Bunche ap
lankė sekmadienį kongiečių ka
reivių sužeistuosius aštuonis 
amerikiečius lakūnus ir du ka
nadiečius, kurie pareiškė dėkin
gumą Etijopijos kareiviams dėl 
jų išgelbėjimo nuo mirties. Bun
che pareiškė, kad jis dar nie
kada nėra buvęs tokioje vietoje, 
kur nesusipratimai būtų toki gi
lūs, kaip Konge.

Katangoje Jungt. Tautų Koman
da baigusi savo dalinių dislo
kaciją, siekiančią išvengti pilie
tinio karo. Lumumbos kariuome
nė, užėmusi Kasai provincijos 
sostinę Bakvangą, slenkanti link

Daiva Mongirdaitė rugsėjo 10 d. dainuos Slovėnu auditorijoje, Clevelande, Skautų Tėvų KomiSolistė
teto ruošiamame koncerte--baliuje. Rengėjai kviečia visus clevelandiečius į pobūvį atsilankyti ir pa
siklausyti šios mūsų jaunos ir pajėgios dainininkės, prieš dvejus metus laimėjusios Dirvos talentų 
konkursą, o šiais metais baigusios aukštuosius dainininkės mokslus.

GYVUOKIT NEO LITHUANAI! - rašo iš Lietuvos
Atidaryta trečioji Neo Lithuania stovykla

Trečios korp! Neo-Lithuania 
metinės stovyklos-studijų dienų 
atidarymo iškilmingo posėdžio 
susirinkusiems stovyklautojams 
bei svečiams, vyriausios Korp! 
valdybos pirmininkas, fil. Mečys 
Valiukėnas, perdavė sveikinimą 
gautą iš vieno Korp!Neo-Lithua
nia filisterio, kuris grįžęs iš 
Sibiro, šiuo metu gyvena Vilniu-

Katangos provincijos.
Iš įvairių krašto vietų prane

šama apie naujus incidentus tarp 
kongiečių ir baltųjųtačiaupasku- 
tinėse kalbos Lumumba jau pra
dėjo rodyti nuosaikesnį toną, į- 
tikinėdamas minias, kad reikią 
"sveikinti baltuosius, kurie atėjo 
mums pagelbėti... Jūs turite 
juos priimti į savo trobeles ir 
duoti jiems alaus ir duonos." 
Lumumba vienoje kalboje aiš
kino: "Afrikiečiai sukūrė Ame
riką ir išvystė Ameriką. Štai 
dėlto Amerika pasidarė didelė 
pasaulinė jėga. Jei afrikiečiai 
to galėjo pasiekti Naujajame Pa
saulyje, tai gali pasiekti ir 
varne kontinente."

są-

LIETUVIAI 
OLIMPIADOJE
Romoje vykstančiąI

XVII tarptautinę olimpiadą 
Sovietijos komandų sudėty
je yra išvykę 5 lietuviai 
sportininkai: Antanas Bag- 
danavičius, Zigmas Jukna, 
Birutė Kalėdienė, Mykolas 
Rudzinskas ir Ričardas 
Vaitkevičius.

Ligšiol turimomis žinio
mis, irklininkas M. Rudzins
kas, kuris 1000 metrų var
žybose dviviečiu kajaku 
startavo drauge su rusu Go- 
volachevu, pateko į finalą ir 
jame Sovietijai laimėjo ket
virtą vietą (3 taškus). 

je. Sveikinimas labai trumpas, 
vos du žodžiai: Gyvuokit neo
lithuanai.

Šie du žodžiai nusako tą va
lią, kurios vedini arti 40 jau
nų neo-lithuanų susirinko prie 
nedidelio, bet taip primenančio 
Lietuvos ežerėlius, Christiana 
ežero, J. P. Linkų vasarvietė
je. Be nuolatinių stovyklautojų, 
apie 80 svečių suvažiavo tik sto
vyklos atidarymo savaitgaliui.

Vakare vasarvietės pasilinks
minimų salėje įvyko susipažini
mo pobūvis, kuriame grojo Cle
velando neo-lithuanų orkestras, 
vadovaujamas šen. Algio Modes- 
tavičiaus. Pobūvyje programą 
pravedė Clevelando neo-lithua- 
nai, vadovaujami šen. Dalės Be- 
nokraitytės.

Po pasilinksminimo, vyriau
sios valdybos sukviesta, nedidelė 
grupė neo-lithuanų susirinko pa
sitarti aktualiais tolimesnės 
veiklos klausimais. Ypatingai 
džiugu buvo matyti pasitarime 
aktyviai dalyvaujant jaunus neo- 
lithuanus, šen. Dalią Mauru- 
kaitę, New Yorko neo-lithuanų 
pirmininkę, ir šen. Dalę Beno- 
kraitytę ir šen. Šlapelį, Cleve
lando neo-lithuanų valdybos na
rius.

Oficialus stovyklos atidary
mas įvyko tik sekmadienį, rug
sėjo 28 d. rytą. Tuoj po vėlia
vos pakėlimo, Tėvas Kubilius, 
S.J., atlaikė pamaldas ir pa
sakė labai jautrų, neo-lithua- 
nams pritaikytą pamokslą, pa
brėždamas, kad tik aukšta mo
rale, teisingumu, ir aukštu in
telektu galima rasti draugų a- 
merikiečių tautoje. Tai vienin
telis kelias tapti tikrais lie
tuvių tautos ambasadoriais lais
vame pasaulyje.

Po pamaldų, vasarvietės sa
lėje įvyko iškilmingas posėdis-- 
stovyklos atidarymas. Stovyklą 
oficialiai atidarė vyriausios val
dybos pirmininkas fit M. Valiu
kėnas, iškeldamas trejopą sto
vyklos tikslą: 1. Pailsėti, 2. Su

sipažinti ir susigyventi korpo- 
rantiškoje dvasioje, ir 3. Rim
tai dalyvauti stovyklos studijų 
programoje, fil. M. Valiukėno 
žodžiais tariant, "surasti są
moningą atsakymą, kodėl tu, mie
las kolega, esi lietuvis, akade
mikas, neo-lithuanas, ir kokius 
uždavinius tu turi."

Stovyklos vadovas, fil. inž. Va
cys Mažeika pasveikino visus 
stovyklautojus ir kvietė aktyviai 
ir sąmoningai dalyvauti numa
tomose paskaitose bei diskusi
jose. Fil. Mažeika pareiškė vil
tį, kad ši stovykla prisidės prie 
vieno iš pagrindinių Korp! tikslų 
vykdymo, tai valingos, kilnios ir 
taurios asmenybės ugdymo. Tų 
asmenybių, pabrėžė fil.. Ma
žeika, lietuvių tauta ypatingai 
šiandien reikalinga, kada tau
tos kamienas yra draskomas ir 
žudomas vergijoje.

Baigdamas fil. Mažeika pri
statė susirinkusiems stovyklos 
pareigūnus. Vyriausiuoju stovyk
los globėju pakviestas Tautinių 
Korporacijų Sambūrio vyriausios 
valdybos pirmininkas, fil. Jonas 
Našliūnas, stovyklos vadovo pa
vaduotoja mergaičių reikalams 
šen. Dalė Benokraitytė ir sto
vyklos vadovo pavaduotoju vyrų 
reikalams šen. Algis Saulis. Sto
vyklos dienraščio Naktibalda III 
redaktore šen. Eglė Žemgulytė. 
Šen. Žemgulytė savo pareigas 
pradėjo eiti dar prieš oficijalų 
paskyrimą, nes sekmadienio rytą 
pirmasis Naktibaldos numeris 
jau buvo atspausdintas ir jį skai
tėme dar prieš iškilmingąjį po
sėdį.

Stovyklą sveikino fil. Jonas 
Našliūnas, akademikų skautų 
korp! Vytis atstovas kol. Avižie
nis ir Tėvas Kubilius, S.J. Fil. 
M. Valiukėnas perdavė žodinį 
sveikinimą Tėvo Vaišnio, S.J., 
o fil. Mečys Šimkus perskaitė 
sveikinimo telegramą, gautą iš 
neo-lithuanų Sydney, Australi
joje.

(Nukelta į 3 psl.)
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Iš pasaulinės politikos užkulisių

STALINAS PAŽADA, SOKOLOVSKIS ATMETA
IŠTRAUKOS IŠ LAKŪNO PONERS BYLOS 1S|

Washingtonas, 1948 liepos 23. 
Amerikinėje sostinėje nepapras
tai karšta vasaros diena. Ir pre
zidentas Trumanas didele nosine 
šluosto prakaitą nuo kaktos, ei
damas ilgu koridoriumi į konfe
rencijų salę, kurioje papras

tai posėdžiauja Tautinio Saugumo 
Taryba.

Susirinkusiųjų mintis slegia 
trečiojo pasaulinio karo pra
siveržimo galimybė. Karo avia
cijos ministeris, generolas Van- 
denbergas, pakelia ranką:

GREETINGS and BEST WISHES 
T6 Ali The Lithuanian People

COUNCILMAN

STEPHEN E. GASPAR
WARD 29th

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali The Lithuanian People 

FROM

MAYOR ANTHONY CELEBREZZE
AND

RALPH S. LOCHER —
LAW DIRECTOR

EDWARD C. KNUTH —
FINANCE DIRECTOR

BRONIS J. KLEMENTOW1TZ —
UTILITIES DIRECTOR

WILLIAM J. ROGERS —
PORT CONTROL DIRECTOR

LOUIS L. DRASLER —
SERVICE DIRECTOR

M. LAVIMIA WARNER —
WELFARE DIRECTOR

JOHN M. McCORMICK —
SAFETY DIRECTOR

HAROLD G. LAUSCHE —
PROPERTIES DIRECTOR

BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

ALBERT S. PORTER

COUNTY ENGI N EER

--Atsiminkite, ponai, kad pil
nai išvystytas orinis tiltas su
imtų visus* mūsų transportinių 
mašinų rezervus. Jeigu, netikė
tai prasiveržus karo veiks
mams, daugelis jų būtų sunaikin
ta, labai susilpnėtų mūsų stra
teginė smogiamoji jėga.

Tai yra motyvas, gąsdinąs dau
gelį konferencijos dalyvių, nes 
karo atveju Jungtinės Valstybės 
jau nebegalėtų aprūpinti toli iš
simėčiusių bazių.

Generolas Clay, kuris iš Vo
kietijos į konferenciją atvyko 
drauge su savo politiniu patarė
ju Robert Murphy, susijaudinęs 
paprašo balso. Trumanas pro 
akinius pasižiūri į jį, tartum ieš
kodamas pagalbos.

—Atsitraukimas iš Berlyno 
mūsų planams Vakarų Vokieti joje 
sukeltų katastrofiškas pasėkas 
ir sukliudytų visos Europos at
kutimą,--sako Clay, ir jo bal
sas skamba gana aštriai.

--O jeigu mes į Berlyną pa
siųstume ginkluotas sunkvežimių 
kolonas? -- klausia Trumanas, 
žvelgdamas į Clay, kuris anks
čiau pats iškėlė tą pasiūlymą.

Tačiau, generolas, matyt, pats 
per tą laiką įsitikino tokio žygio 
beviltiškumu, nes atsako:

--Rusai greičiausiai įrengtų 
kelių užtvaras, ir reikia laukti 
jėgos panaudojimo, jeigu mūsų 
pioneriai jas bandytų pašalinti.

—Man atrodo, kad orinio tilto 
intensyvinimas yra mažiau rizi
kingas, negu ginkluoti transpor
tai sausumos keliu,--pritaria 
Trumanas.

Tais žodžiais išreiškiamas ga
lutinis sprendimas. Oro tiltas bus 
plečiamas, tuo pat metu Mask
voje bandant išsiderėti blokados 
atšaukimą.

♦

Šaltai ir atstumiančiai skam
ba per telefoną draugo Erfejevo 
balsas. JAV ambasadorius Mask
voje, Bedell Smith, kalba su so
vietą užsienio reikalų ministerio 
sekretoriumi.

—Reikalas, kuriuo noriu kal
bėti su ministeriu, yra nepapras
tai svarbus,--sako Smith.

—Gaila, bet draugas ministe
ris yra atostogose. Galbūt jūs 
galėtumėte pirma pasikalbėti su 
ministerio pavaduotoju Zorinu?

Ambasadoriui nelieka nieko 
kita, kaip Zorinui pareikšti pa
geidavimą, kad Vakarai norėtų 
su Stalinu ir Molotovu kalbėti 
apie Berlyno blokados atšaukimą. 
Rusai sutinka kalbėtis.

Puikiai nusiteikęs Stalinas pri
ima JAV ambasadorių Bedell 
Smith, Anglijos ambasadorių Ro- 
berts ir Prancūzijos ambasado
rių Chataigneu. Net Molotovas 
rodo malonią šypseną. Krem
liaus bokštų laikrodžiai išmušė 
1948 rugpiūčio antrosios devintą 
valandą ryto. Maskvoje po
sėdžiaujama anksti.

Ambasadorius Bedell Smith iš 
savo diplomatinio portfelio išsi
ima raštą, kuriame suformu
luotas protestas dėl blokados.

Stalinas vis dar tebesišypso. 
Tai lengva, vos pastebimai iro
niška šypsena. Balsu, kuriame 
skamba susirūpinimas, jis už
tikrina:

—Žinoma, Sovietų Sąjunga ne
turi tikslo Vakarų valstybes iš
varyti iš Berlyno. Juk vis dėlto 
mes esame sąjungininkai.

Tačiau netrukus jo balso skam
besys pasikeičia:

Tolimesniuose ekspertų pra
nešimuose antrąją propagan
dinės lakūno Francis G. Powers 
bylos dieną pik. Andrejevas pa
reiškė, kad lėktuve rasti radijo 
įrengimai buvę pažymėti "MP" 
ženklais, kas reiškią, kad jie 
priklausę JAV gynybos departa
mentui ir buvę labai slapti.

Komisija radusi tipiškus ra
dijo' žvalgybos įrengimus, kurie 
galėję priimti keturių ilgių ra
dijo bangas. Priimtuvai taip pat 
galėję priimti įvairias radaro 
signalų rūšis. Lėktuve rasta po 
dvi kiekvienos rūšies antenas, 
kurios galėjusios būti panaudo
tos signalų kilmei nustatyti. Jos 
galėjusios priimti sovietų prieš
lėktuvinių stočių radaro signalus 
ir nurodyti, kada pats lėktuvas 
yra radaro sekamas.

Magnetofoninėje juostoje įre
gistruotų signalų analizė paro
džiusi, kad jie priklausę sovietų 
priešlėktuvinės artilerijos rada
ro stotims, ilgųjų distancijų se
kimo punktams ir naikintuvų 
krypčių dirigavimo įrengimams.

Komisija priėjusi išvados, 
kad radijo sistema lėktuve 
sudariusi sistemą rinkti radi
jo techninėms žinioms apie 
sovietų priešlėktuvinės gynybos 
sistemą.

Kitos ekspertų komisijos var
du pik. Vorošilovas aiškino apie 
lėktuve rastą begarsį pistoletą 
ir ampules, skirtas ugniai sukurti 
bei dūmų signalams paleisti.

Pistoletas buvęs normalios 
veikimo distancijos, bet turėjęs 
stiprią kulipkos įsiskverbimo jė
gą ir buvęs labai taiklus. Jis 
nebuvęs nei sportinis, nei 
medžioklinis, nei konvenciona
lus asmeninis ginklas, kokius 
paprastai nešioja karininkai.

—Vakarų valstybės nebetenka 
teisės okupuoti Berlyną, jeigu 
jos yra pasiruošusios sudaryti 
Vakarų Vokietijos vyriausybę ir 
jeigu Vakarų valiuta įvedama 
Berlyne. Susisiekimo nutrauki
mas yra tik savisaugos prie
monė.

Bet, to nepaisant, iš karto at
rodo, kad derybos einančios pa
lankia kryptimi. Vakarų valstybių 
atstovai yra pasiruošę priimti 
Rytų markės įvedimą visame 
Berlyne, keturių valstybių finan
sinė komisija turinti perimti va
liutos kurso kontrolę. Tačiau to
limesnėse derybose su užsienių 
reikalų ministeriu pradeda iškilti 
vis nauji nuomonių skirtumai.

Antrajame posėdyje su Stalinu, 
rugpiūčio 23, sovietai vėl pa
rodo didesnį palankumą ir nuta
riama keturiems kariniams gu
bernatoriams pavesti susitarimą 
dėl Berlyno blokados atšaukimo.

Dar kartą Berlyne, sąjunginin
kų Kontrolinės Tarybos rūmuose, 
susirenka visi keturi kariniai gu
bernatoriai. Trys Vakarų ats
tovai, kraipydami galvas, iš
girsta, kad maršalas Šokolovskis 
atmeta visus Stalino duotus Va
karų ambasadoriams pažadus. 
Po aštuonias dienas trukusių ne
vaisingų debatų išsiskirstoma. 
Blokada lieka. Už kelių savaičių 
pirmosios rudens audros sukrės 
oro tilto pagrindus, už kelių 
mėnesių sovietams talkininkaus 
žiema.

Tolimame Washingtone skun
džiasi JAV užsienių reikalų mi
nisteris Marshallis:

--Laikas dirba sovietams...
(Bus daugiau)

Penkios ampulės, rastos pas 
Powers, naudojamos tais at
vejais, kada reikią, palyginti, 
perilgai sugaišti, sukeliant kokio 
nors objekto gaisrą. Cilindrinis 
indas su dviem dangčiais, taip 
pat rastas pas kaltinamąjį Powers 
turėjęs dūmų signalizacijos 
priemones dienos ir nakties 
atvejams.

Powers tada pakilo ir pareiš
kė, kad neturįs klausimų, bet 
norėtų suteikti paaiškinimų.

--Ar būtų galima pamatyti man 
vieną iš tų ugnies sukūrimo am
pulių?--paklausė jis.

Gavęs jis apžiūrėjo, paskui 
paprašė, kad būtų išverstos ins
trukcijos, užklijuotos ant am
pulės. Vertėjui tai padarius, jis 
pasakė:

--Tie dalykai naudojami vien 
tik ugniai susikurti lauke, kada 
turi šlapias malkas arba greitai 
neužsidegančius dalykus. Pisto
letą, kuris man buvo duotas, 
aš paėmiau vien tik medžioklės 
reikalams. Deja, niekas, išsky
rus mane patį, nežino, kad aš 
negalėčiau nužudyti žmogaus, net 
jei ir prireiktų gelbėti savo gy
vybę. Aš negalėčiau to pada
ryti. Pistoletas buvo skirtas 
medžioklei, gyvybės išlaikymui.

Generolas Borisoglebskis 
Kaltinamasis Powers, tamsta.be 
abejo, žinai kad 68,000 pėdų 
aukšty yra sunku medžioti.

Powers — Jį būčiau panau
dojęs tik tuo atveju, jei būčiau 
priverstas nusileisti.

(JAV karo aviacijos pilotai 
dažnai pasiima tokius pistole
tus, leisdamiesi į rizikingesnes 
keliones, kad priverstinio nusi
leidimo atveju galėtų pasirūpinti 
maisto.)

Toliau kitas ekspertas, pik. 
Burmistrov - Zujev, aiškino apie 
lėktuve rastas sprogdinimo prie
mones. Jų pakakę lėktuvui ir 
jų įrengimams susprogdinti, ir 
rastasis kiekis neturįs palygini
mo bet kurio krašto aviacijos 
istorijoje.

Sprogdinimo priemonės buvu
sios įrengtos po piloto kabina, 
iš kurios lėktuvas valdomas. 
Sprogstamoji medžiaga buvo 
hexogenas ir jo rasta L 4 kg 
(apie 3 svarus). Hexogenas, jis 
pridūrė, yra labai stipri sprog
stamoji medžiaga ir naudojama 
JAV armijos.

Prof. Prozorovskis pareiškė, 
kad rastoji adata, kuri buvo duota 
lakūnui Powers nusižudyti, jei 
jis nebepakeltų rusų kankinimų, 
turėjusi paprasto smeigtuko iš
vaizdą ir buvusi apie colio il
gumo. Plonajame adatos galebu- 
vo gilūs grioveliai, padengti ru
dos spalvos tiršta mase, kuri 
pasirodė esant nuodais iš curare 
grupės - mirtingiausiais ir grei
čiausiai veikiančiais iš visų ži
nomų nuodų; jie buvę naudojami 
Pietų Amerikos indėnų strėlių 
smaigaliams užnuodyti.

Prof. Prozorovskis pasakojo, 
kad ekspertai ta adata įdūrę šu
niui į kairiąją koją. Šuo po mi
nutės nuvirtęs. Trisdešimčia se
kundžių vėliau jo kvėpavimas su
stojęs, liežuvis ir nosis pamė
lynavusi, ir šuo buvo pripažintas 
negyvu, praėjus trims minutėms 
nuo įdūrimo. Balta pelė, kuri 
buvusi taip pat įdurta ta adata, 
nudvėsusi nuo kvėpavimo orga
nų paraližiaus per 20 sekundžių. 
Sovietų ekspertai yra įsitikinę, 
kad tie nuodai nužudytų žmogų 
tokiu pat greičiu, kaip ir gyvulį.

Sekantis ekspertas pik. Žda- 
novas aiškino, kad U-2 lėktuve 
buvusiomis kameromis padary
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tos nuotraukos apėmusios did
žiąją dalį teritorijos tarp Taš
kento i; Sverdlovsko. Pirmoje 
eilėje buvę fotografuojami aero
dromai ir kai kurie kiti objektai 
su valstybinėmis ir karinėmis 
paslaptimis.

Ekspertų liudijimais buvo 
baigti bylos antrosios dienos po
sėdžiai.

Trečiosios dienos posėdžiai 
buvo pradėti prohiroro Rudenkos 
kalba, kuri buvo persunkta pro
paganda, JAV užsienių politikos 
kritika ir JAV administracijos 
pareigūnų kaltinimais. Baigda
mas ją, Rudenko pareiškė:

— Jūsų, draugai teisėjai, 
sprendimas dar kartą parodys 
tas gausias sovietinio humaniz
mo išraiškas, kurios yra griež
tai priešingos Powers ponų - 
ČIA ir Jungtines Valstybes val
dančių jėgų, kurios jį pasiuntė 
į tikrą mirtį ir geidė jo mirties 
- pažiūroms į žmogų.

Kaltinamasis Powers paskuti
niame savo žodyjeprašėatkreip
ti dėmesį į tai, kad jo surinktoji 
slapta informacija nenuėjo į tuos 
kanalus, kur ji turėjo patekti, 
ir pabrėžė, kad jis niekada nėra 
buvęs Rusijos gyventojų priešu.

♦

Čia pateikėme kiek platesnę 
Kremliaus suorganizuotos pro
pagandinės lakūno Francis G. 
Powers bylos santrauką. Jos dė
mesys, kaip skaitytojas paste
bėjo, buvo daugiau sukoncentruo
tas į kaltinamojo laikyseną, jo 
liudijimus ir įdomesnes techni
nes detales, visiškai išleidžiant 
ilgas prokuroro Rudenkos ti
radas, ekspertų ir teisėjų kal
bas, kurios didžiąja dalimi buvo 
skirtos ne tiek bylai nagrinėti, 
kiek komunistinei propagandai 
išpūsti.

Byla, kaip visi stebėtojai su
tinka, buvo gana tiksliai sureži
suota, joje nebuvo nukrypimų nuo 
iŠ anksto paruoštų planų, išsky
rus porą paties Powers interven
cijų, net gynėjas teismo salėje 
nė kartą nesikalbėjo su kaltina
muoju. Teismo sprendimas, kaip 
daugelis tiki, buvo padarytas ne 
scenoje pasodintųjų generolų, bet 
aukštesnių instancijų.

Ir vis dėlto byla, kuri iš anksto 
buvo taip triukšmingai ištrimi- 
tuota, iš sovietinės propagandos 
taško žiūrint, praėjo gana blan
kiai, ją palyginant su anksčiau 
ruoštomis panašiomis bylomis. 
Sovietams nepasisekė aiškiai į- 
rodyti dviejų esminių propagan
dinių momentų: kad lėktuvas buvo 
sovietinės raketos numuštas 
68,000 pėdų aukšty, ir kad jis 
neturėjo jokių identifikacijos 
ženklų.

Amerikinės įstaigos dar prieš 
bylą buvo paneigusios • abu šiuos 
sovietų teigimus. Jos sakėsi tu
rinčios įrodymų, kad lėktuvas 
pradėjęs prarasti aukštį ne dėl 
sovietinės raketos, o dėl kaž
kurio mechaninio defekto. Esą, 
jei sovietai ir pašovę, tai ne tame 
aukštyje. Lakūnas aiškino, kad 
jis pajutęs kažkokį smūgį, atseit 
lėktuvo sudrebėjimą, tame aukš
tyje, bet tam galėjo būti daug 
priežasčių. Taip pat byloje ne
sistengta išaiškinti, kodėl pilotas 
taip ilgai krito su lėktuvu ir 
nenaudojo išmetamosios sė
dynės. Gal tuo norėtas nuslėpti 
kuris sovietų propagandai nedė
kingas momentas?

Daug amerikiečių kaltina la
kūną, kad jis prisipažinęs kal
tu. Bet valstybės departamentas 
tą prisipažinimą buvo padaręs 
keliais mėnesiais anksčiau,

Anglų laikraštininkas J. Mor- 
ris, kuris stebėjo tą bylą, sako, 
kad lakūno elgesys salėje jam 
kėlęs "neįžvelgiamą mįslę". Jis 
vaizdavo save nedidelės inteli
gencijos, menkai visame reikalų 
komplekse susivokiančiu lėktu
vo "šoferiu". Bet stebėtojui su
sidaręs įspūdis, kad jis nesąs 
jau toks paprastas nesusivokė- 
lis. Kartais jo išsireiškimai bu
vo gana gilūs ir prasmingi, kar
tais jis vartojo labai subtilius 
žodžius. Jis gana sėkmingai ne
vienoje vietoje atmetė liudiji
mus, kuriuos prokuroras norėjo 
įsprausti į jo lūpas. Be to, jo 
liudijimai labai sutapo su JAV 
administracijos pareiškimais, 
nors žinoma, kad jis kalėjime 
nematė amerikinių laikraščių.

Ši mįslė, be abejo, viešumai 
liks neatsakyta dar .ilgą laiką, 
nors kai Ras gal kiek daugiau 
išryškės po Maskvos ruošiamos 
RB-47 bylos.

tamsta.be
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KARO INVALIDAI ELGETAUJA TRAUKINIUOSE
Ryte nešioja siūlydami 

arbatos, kavos, bulkučių. 
galima užsisakyti ir pagal 
duodamą valgių sąrašą.

Nuo mūsų ketvirtas yra 
vagonas — restoranas, ži
noma, mes ištaigingumu 
negalim naudotis.,bet mais
to yra įvairiausio.

Keleiviai daugumoj jau
ni. Atrodo, kad didžiausia 
dalis tarnautojų. Bendrai, 
rusai pakankamai kalbūs. 
Ir jeigu kuris įdomaujasi 
kur važiuojam, sakausi į 
Maskvą. Jeigu to neužten
ka, sakau, kad į Lietuvą. 
Bet platesnių kalbų vengiu 
su keleiviais vesti.

Dukterys neina nuo lan
gų. Jos nieko nematę, tik 
miškus ir mažą mūsų buvu
sį kaimelį. Joms viskas įdo
mu.

— Tėveli žiūlėk, kiek ši
tam name daug langų.

— Kokios gražios maši
nos juodu ”stalu” važiuoja.

Aš joms aiškinu prava
žiuojančio Krasnaj a r s k o 
grožybes. Kad joms dar 
teks labai daug visko ma
tyti.

Patinka ir mums pro lan
gą pasižiūrėti. Skaityti iš
kabintus gražius šūkius 
„Pasauliui taika”, ”Mes už 
taiką”. Yra parašytų šūkių 
kiniškom raidėm, ir angliš
kai, bet mes jų neperskai
tom.

Pro vagono langą ir tie 
patys taigos miškai gražiai 
atrodo. Tat ir mes daugiau
sia laiko prie langų pralei
džiam.

Didesnėse stotyse išlipa 
ir įlipa nauji keleiviai. Pro 
mūsų vagoną praveda aklą 
ir neturintį rankų karo in
validą. Jis gailiu balsu pra
šo keleivių, kad jį, kas kuo 
galėdamasi sušelptų.

— Jeigu negalite sušelp
ti pinigais, tai atiduokite 
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2 ACT SHOW CONTINUOUS
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A NEW TRAVELING SHOW EVERY FRIDĄ Y
SAT. NITE LATE SHOW AT 11:30 PM

mano vedėjai tuščius bute
lius.

Vedžiotoja dėkoja už 
duotus pinigus ir į maišelį 
krauna tuščius butelius.

Karo invalidas, užsidėjęs tamsius akinius, kairėj rankoj laiko 
ištiesęs kepurę, nes dešinioji neturi pirštų. Dauguma žmonių su
šelpia.

Sekančią dieną, vidutinio 
amžiaus vyras, su juodos 
spalvos palaidine, padaina
vęs karišką fronto dainą, 
prašo, kad jį sušelptų. Jis 
užsidėjęs tamsius akinius 
ir kairėj rankoj laiko ištie
sęs kepurę, nes dešinioji 
ranka neturi pirštų. Daugu
ma žmonių sušelpia, žino
ma, neatsiliekame ir mes.

Vagonas pilnas keleivių. 
Rūkyti norisi ir išeinu į ko

DIRVA

ridorių. čia jau stovi vienas 
rūkantis,. o atsivertęs ba
tams valyti suoliuką ant jo 
sėdi tas pats karo invalidas. 
Taip eina pašnekesys:

Vyt. Raulinaičio iliustracija

— Ne, aš niekur kitur ne
vaikščioju dabar ir nereika
lauju, o tiesiai einu pas pro
kurorą. Aš jam išaiškinau 
ir jis pats pripažino, kad 
už šimtą rublių, kuriuos 
gaunu per mėnesį kaip karo 
invalidas, pragyventi nega
lima. Jis man išdavė šitą 
raštą, žiūrėk, — rodo iš
traukęs kokį tai dokumen
tą. — Traukiniais Nr. 49, 
51, 57 ir t.t. aš galiu važi
nėti ir kontrolieriai mane 
įsileidžia. Traukiniuose Nr. 
62, 66, 68 ir t.t. man už
drausta važinėti ir rinkti 
aukas.

— O kodėl tais trauki
niais uždraudė, — klausia 
rūkantysis.

— Matai, tais traukiniais 
kartais pravažiuoja svečiai 
iš Kinijos ir bendrai iš už
sienio. Matyt, kad manęs 
nenori jiems parodyti. 
Traukinys jau greitį maži
na ir aš čia išlipsiu, o grįšiu 
atgal su 51-ju.

— Na, laimingos jums 
kelionės.

Į šitą stotį iš mūsų vago
no neišlipo nei vienas kelei
vis ir nei vienas neįlipo. 
Traukinys, tik trumpai su
stojęs, bėga tolyn.

— Žiūrėk, — sako kon
duktorius, — čia prasideda 
kita pasaulio dalis. Šitas 
stulpas rodo rubežių tarp 
Azijos ir Europos.

— Aš manau, kad per vi
durį Uralo kalnynų eina ru- 
bežius ?

— Ne. Uralo kalnynai 
daugiau priklauso Europai, 
negu Azijai.

Dabar jau galim laukti 
Maskvos, nors dar užtruks 
kelias paras.

Už Uralo kalnynų euro
pinė dalis prasideda miš
kais ir miškais. Artėjant 
prie Maskvos pasirodo dau
giau miestelių ir kaimų. 
Kaimuose kai kur matyti 
naujų didelių pastatų. Tur
būt tvartai. Gyvenami na
mai gražesni, negu buvo 
taigos zonoj.

— Prašom atiduoti pa
klodes! Daugiau jau ne- 
nakvosime. Už dviejų va
landų bus Maskva, Jaro- 
slavskaja stotis.

Visi ruošiasi išlipimui. 
Vakaras. Maskva blizga 
milijonais žiburių.

Tik išlipus tuojau prieina 
su vežimėliais numeruoti 
daiktų vežikai.

— Kur turėsiu nuvežti 
jūsų čemodanus?

— Iki artimiausio taksi. 
O taksi tuoj atidaro maši
nos duris.

— Kur turiu jus vežti?
— Į viešbutį.
— Viešbučiai dabar labai 

perpildyti. Jūs'į Visasąjun
ginę parodą atvažiavot?

— Ne, esam pravažiuo
jantys.

— Atleiskit, ar galiu pa
klausti — į kur ?

— Į užsienį.
—. Maskva užsieniečius 

sutinka ir išleidžia labai 
gražiai.

Koki mes čia užsieniečiai, 
— galvoju.

— Kokiam viešbuty norit 
apsistoti ?

— Man tas pats, tik kad 
nebūtų toli nuo Bielarusijos 
ir Didžiosios Gruzinų gat
vės stoties.

— Acha, jūs turit reika
lų Vokietijos kansulate. Ge
rai važiuosim į Jaroslavo 
viešbutį. Jei ten vietų ne
bus, tai į Turistą.

Mes išsižioję žiūrim į ap
šviestas, plačias Maskvos 
gatves. Lyg per pasakų ka
raliją lengvai mus neša 
Moskvičius. Pagaliau tu ir 
mums, tremtiniams, pasiro
dei kas rytą ir vakarą rusų 
dainoj apdainuojama ir gi
riama Maskva.

Kitam numery: Maskvoj 
tvarkom tolimesnės kelionės 
reikalus.

NEOLITUANAI...
(Atkelta iš 1 psl.)

Vykdant stovyklos studijų 
programą fil. Antanas Diržys 
skaitė paskaitą, kurioje nušvietė 
Korp! Neo-Lithuania ideologi
ją. Fil. Diržys nurodė, kadKorp! 
šūkis Pro Patria labai tiksliai 
nusako korp! tautinę ideologiją. 
Reziumuodamas, kol. Diržys pa
stebėjo, kad idealus neo-lithua- 
nas yra ir idealus lietuvis. Ypa
tingai taikliai, išreikšdamas tau
tinės ideologijos ir religijos san
tykius, fil. Diržys pareiškė "mes 
veikiame ne Dievo vardu, bet su 
Dievo pagalba. Mes žinome, kad 
mums Dievo pagalba yra nuola
tos reikalinga, bet Dievui mūsų 
pagalba ne būtina. Baigdamas 
fil. Diržys siūlė neo-lithuanams 
imtis konkretaus darbo Lietuvos 
labui. Vieną iš tokių konkrečių 
darbų jis siūlė steigti fondą pir
majam Nepriklausomos Lietuvos 
biudžetui paremti. Tai būtų ti
kėjimo Lietuvos Nepriklauso
mybe demonstracija, net jei pats 
fondas ir negalėtų būti grei
tai panaudotas numatytajam tiks
lui.

Labai džiugu buvo nugirsti jau
nuosius neo-lithuanus kalbant 
paskaitoje iškeltais klausimais. 
Tai rodė jų atidų susidomėjimą. 
Linkėtina, kad šis susidomėji
mas nesumažėtų atsimiešdamas 
stovyklos pramogose. Tai užtik
rins stovyklos pasisekimą.

Visas stovyklos atidarymo iš
kilmes filmavo kol. Plaušinaitis. 
Jis numato paruošti stovyklos gy
venimo filmą, kuri bus demons
truojama įvairiose vietovėse, kur 
yra neo-lithuanų.

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti

Nr. 101 — 3

Vaizdai iš Vasagoje (Kanadoje) Įvykusios jaunučių stovyklos, ku
rią organizavo ir pravedė tėvai pranciškonai. Viršuje berniukų 
vadovas Vyskupaitis ir mok. Matulaitis daro didžiuli Lietuvos 
žemėlapi. Žemiau mažieji stovyklautojai patys puošia takelius 
prie palapinių.

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali The Lithuanian People

GARI NEtfMAN 
MASON CONTRACTOR

450 LLOYD Rd. RE 1-2705 EUCLID, Ohio

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali The Lithuanian People

FRANK S. DAY

COUNTY RECORDER
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Judrusis Darbo Dienos savaitgalis
Šių metų Darbo Dienos savaitgalis lietuviškajame 

gyvenime nepaprastai judrus. Į kurią pusę tik pasisuksi 
— vis suvažiavimai, stovyklos, šventės. Ir čia — Jungti
nėse Amerikos Valstybėse ir kaimyninėj Kanadoj.

Iš tų gausių suvažiavimų ir švenčių galima tikėtis ir 
būsimų darbų derliaus. Jei ir ne tiek, kiek tokiais atve
jais šventiškai nusiteikusių užsimojama, tai vis greitesnio 
ir naujais keliais į tikslą ėjimo. O tų naujesnių ir prak
tiškesnių veiklos kelių mums būtina susirasti. Juk senais 
eidami pradedam pavargti ir nuo gyvenamojo laiko rei
kalavimų atsilikti.

Kada sakome, kad mums reikia daugelyje sričių nau
jesnių kelių pasiieškoti ir tuo pačiu lietuviškąją veiklą 
vėl iš naujo pajudinti, tai mes neužmirštam ir tų naujų 
darbininkų, kurie jau gali ir kurių laukiam ateinant. Ypač 
iš priaugančiųjų, savo bendraamžius lietuvybės darbui 
uždegančius ir vedančius.

Tat reikia tikėti, kad tas judrusis Darbo Dienos sa
vaitgalis, ta kryptim daugelį ir pasuks. Ypač, kur į tuos 
reikalus bus įsigilinta, blaiviai praeitis įvertinta ir realiai 
ateičiai užsimota.

Pirmieji į šio judraus savaitgalio kelią įsijungė neo 
lithuanai, šiame krašte susirinkę į trečiąją savo stovyklą. 
Ji, kaip ir praėjusiais metais, vyksta Christiana Lodge, 
jaunimui gerose darbo ir poilsio sąlygose, čia, kiek teko 
patirti, bus daugiausia dėmesio kreipiamą į neo lithuanų 
.prieauglio stiprinimą.

Rugsėjo 3 ir 4 d. Chicagoje posėdžiaus Lietuvos Ne
priklausomybės Talkos prezidiumas. Tiems posėdžiams, 
lygiai tautinė srovė, lygiai jai priešingos, skiria nemažai 
dėmesio. Dėmesio todėl, kad čia jau turima reikalo su 
vienu iš vadovaujančių veiksnių. Ir nuo prezidiumo narių 
nutarimų aiškės tolimesnė LNT veikla, kurios laukiama 
dinaminiškesnės, Lietuvai esant sunkiose sąlygose, jai 
rūpestingai tarnaujančios.

Tame savaitgalyje Chicagoje įvyks jubiliejinis atei
tininkų kongresas 50 metų sukakčiai atšvęsti. Kongresas 
vyks šūkiu: Ištikimybė Kristui ir ištikimybė Lietuvai.

Tuo pačiu laiku Chicagoje susirinks ir sportuojantis 
lietuvių jaunimas į Dešimtąsias Šiaurės Amerikos leng
vosios atletikos žaidynes, čia bus demonstruojama spor
tinė mūsų jaunimo jėga. O kur tikras sportas, ten ir 
sveika dvasia.

Chicagoje tame savaitgalyje dar posėdžiaus lietuviai 
inžinieriai ir architektai, žinoma, jų daugiausia bus iš 
Chicagos ir apylinkių. Jų tarimai bus daugiau organiza
cinio pobūdžio, dažnai pamarginti ir savosios profesijos 
reikalais. O inžinierių rankose šioje gadynėje labai didelė 
jėga.

Tame savaitgalyje Kanados lietuviai, susirinkę į To
ronto, švęs savąją šventę, čia, kaip paprastai, bus tūks
tančiai mūsų vyresniųjų ir jaunųjų, čia bus pravestas ir 
tautinių šokių festivalis. O to didelio lietuvių susibūrimo 
proga, Kanados Lietuvių Tautinė Sąjunga praves savo 
suvažiavimą ir taip pat paieškos naujesnių veiklos kelių.

Darbo Dienos savaitgalyje, New Yorko pašonėje, pra
sidės skautų akademikų stovykla, o už savaitės Santaros 
suvažiavimas Tabor Farm vasarvietėje.

Taigi suvažiavimų, stovyklų ir švenčių gausoka. Te
reikia laukti, kad po jų lietuviškoji veikla bus gyvesnė, 
našesnė ir mums visiems linksmesnė. B. G.

Viceprezidentas Richard M. 
Nixon šiomis dienomis tarėsi 
su jo taip vadinamuoju "smege
nų trestu", t. y., asmenimis, ku
rie patars Nixonui ir padės laiks 
nuo laiko paruošti programinius 
pasisakymus svarbiaisiais klau
simais. Nixono patarėjų grupė 
susideda iš plačiai Amerikos gy
venime žinomų žmonių, dau
gumoje iš akademinio pasaulio. Į 
šią grupę įeina:

LawrenceA. Kimpton, Univer- 
sity of Chicago rektorius; 
Charles Percy, Bell & Howell 
firmos prezidentas; John E. 
Burchard, Massachusetts Insti
tute of Technology humanitarinių
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PRAŠAU ATSPAUSTI DIRVOJE
Lietuviškoj spaudoj buvo ats

pausti raginimai remti Kenne
dy.

Aš tąjį raginimą atitinkamai 
užpildžiau (raudonai) ir, nors 
aš ne clevelandiškis, antrąjį 
egzempliorių pasiunčiau nurody
tu adresu. Jei įdėtumėt DIRVO
JE, tai gal, sakau, atsirastų dau
giau "talkininkų".

Su geriausiais linkėjimais.
Jonas D. Čėsna, 

Chicago

NE MŪSŲ NENAUDAI...
Korektūros klaidos, nors ir 

sunkiai išvengiamos, niekam ne
patinka. Jų atitaisymai taip pat 
labai neįdomūs. Bet kartais bū
tinai reikia.

Maho kronikoje apie "visą bė
dą ir blogiausią" (Dirva Nr.98) 
pasitaikė kiek daugiau tos rūšies 
riktu. Jų trejetą norėčiau pa
taisyti.

L Apie poetą komsomolcą J. 
Marcinkevičių surinkta: "... iš
tikimo Rusijos vergo patraukęs

džiūgavimas". Deja, ne patrau
kęs, bet turėjo būti--p atrakęs 
džiūgavimas.

2. Aiškinant Vaižganto posakio 
prasmę, rinkėjui kažkaip iškrito 
pats tas Vaižganto posakis: "Ra
šytojai ne pelkių sausintojai-- 
bendruoju planu, viena tiesia li
nija".

3. Pats blogiausias rinktas tai 
apie p. Sidzikauską, kuris skraido 
per Atlantą Europos pavergtų 
tautų vaduoti. Surinkta: "Jis tai 
daro ne už mūsų pinigus, ne mū
sų naudai, atskaitomybės mums 
už tai neprivalo"... Mano rank
raštyje buvo pasakyta, kad jis tai 
daro "ne mūsų nenaudai". Skir
tumas gal ir ne baisiai esminis, 
bet visdėlto niuansas yra: ką da
ryti ne mūsų naudai, arba daryti 
ne mūsų nenaudai.

Šie žodžiai kronikoje atsirado 
dėl V. Trumpos man pada
ryto griozdiško priekaišto, neva 
aš buvęs nepatenkintas p. V. Sid
zikausko skraidymais. Priešin
gai,--diskusijose aš kaip tik tei
sinau ir net gyriau mūsų politikų 
aktyvumą, nerasdamas pateisi
nimo ir pagyrimų mūsų kultūri
ninkų liurbiškumui.

Bronys Raila, 
Los Angeles

KODĖL PASISAKAU UŽ R.
NIXON

Amerika yra turėjusi gerų pre
zidentų, užsienio reikalų vadovų, 
gerų generolų. Tačiau iš visų 
tų gerųjų vyrų išryškėjo nedaug, 
kurie būtų buvę aiškūs, kieti ir 
drąsūs antikomunistai. Visi jie, 
jei jau aplinkybes prispirdavo, 
bolševikams pasipriešindavo, ta
čiau jie niekad komunizmo ne
puolė kaip ideologijos, kaip tam 
tikro naujo tikėjimo, nešančio 
žmonijai, tautoms baisų gy
venimą.

Tik generolas Douglas Mac- 
Arthur--karo didvyris, John 
Foster Dulles--buvęs užsienių 
reikalų vadovas ir Richard M. 
Nixon--dabartinis vicepreziden
tas ir kandidatas į prezidentus 
yra iškilę kaip aiškūs komuniz
mo priešai, drįsę iš aukštų uži
mamųjų vietų komunizmą piešti 
laisvam pasauliui tokį, koks jis 
yra, sakyti jo baisumą vargšui 
ir turtuoliui, o taip pat ir vi
soms tautoms.

Iš tų trijų tik ką paminėtų 
vyrų yra likęs vienas pačiame 
jėgų stiprume t.y. R. Nixon ir 
šiandien jis ryžtasi imtis Ame
rikos prezidento pareigų, jei tik 
tauta jam pritars.

Tuo pačiu metu Nikita Chruš
čiovas, parodęs savo iltis tie
siai pačiai Amerikai, atrado du 
asmenis, kuriuos pirmoj eilėj, 
jei tik galėtų, suspardytų negy
vai. Vienas iš tų aukų turėtų 
būti viceprezidentas Nixon.

Tokioj būklėj visiems Ame
rikos piliečiams iškyla ne 
vien ambicijos klausimas, bet 
būtinas reikalas išrinkti užgrū
dintą ir komunistams neap- 
gaunamą prezidentą. O tokiu pre
zidentu tegali būti Richard Mil- 
house Nixon.

A. Diržys, 
New York

NEREIKIA KLAIDINTI

Skaičiau Drauge Clevelando 
kelių demokratų redaguotą ko
respondenciją ir vėliau Dirvoje 
A. Kutkaus pastabą, negi Cle
velando lietuviai tokie trumpa
regiai.

Dėl tos korespondencijos tik 
tiek reikėtų pasakyti, kad ji per
daug klaidinanti ir visiškai ne- 
atatinkanti tiesą. Clevelando lie
tuviai nė nemano balsuoti už 
Kennedy. Balsuos tik tokie, kurie 
apie kovos rimtumą su komu
nizmu nenusimano.

Kl. Virpša, 
Cleveland

ir socialinių mokslų katedros de
kanas; Henry C. Alexander, New 
Yorko bankininkas; Arthur F. 
Burns, Columbia University eko
nomijos profesorius; Paul W. 
Cherington, Harvardo universi
teto School of Business Admi- 
nistration profesorius; Henry 
Ahlgren, University of Wiscon- 
sin agrikultūros fakulteto direk
torius.

William Y. Eliot, Harvard Uni
versity, valstybinių mokslų pro
fesorius; Marion B. Folsom, 
Eastman Kodak kompanijos di
rektorius ir buvęs prezidentas; 
Lon B. Fuller, Harvard Univer
sity Law School, teisės profe
sorius; John A. Hannah, Michi- 
gan Statė University, rektorius; 
Dr. John T. Keller, New England 
Institution of Medical Research, 
direktorius.

John Kaplan, University ofCa- 
lifornia at Los Angeles, fizikos 
profesorius; David Sarnoff, Radio 
Corporation of America, direk
torių tarnybos pirmininkas; Dr. 
Leonard A. Scheele, buv. U. S. 
surgeon general; Roberte. Spra- 
gue, Sprague Electric firmos 
prezidentas: Philip W. Thayer, 
Johns Hopkins University, School 
of Advanced Studies dekanas; 
Dr. Millard Roberts, Parsons 
College rektorius;

Nixonas į šią savo patarėjų 
grupę įjungė žymiausius Ame
rikos mokslininkus ir visuome- 
ninkus. Jų stipria parama ir pa
tarimais naudodamasis, vicepre
zidentas Nixonas galės tikrai iš
samiai ir tvirtai pasisakyti svar
biomis visuomeninėmis proble
momis. Gera, kad toks asmuo, 
kaip viceprezidentas Nixonas, 
kuris turi ilgą patirtį kongre
se ir aštuonerius metus buvo 
svarbiose viceprezidento pa
reigose, randa reikalo pasitarti 
su įvairių sričių specialistais ir 
atlikti tai, kas yra tikrai rei
kalinga šio krašto ir viso pa
saulio progresui, o ne tik tai, 
kas yra politiškai naudinga. 
Sekant dabar vykstančią rinki
minę kovą, jau galima drąsiai pa
sisakyti, kad lapkričio mėnesio 
8 dieną, atidavus balsus už 
Richard M. Nixon ir Henry 
Cabot Lodge, Jungtinės Ameri
kos Valstybės savo priešakyje 
turės asmenybes, užtikrinančias 
krašto gerovę.

Raimundas Mieželis

IR TAIP BŪNA 
GYVENIME

* LAS ANIMES, Cal. buvo 
paskelbtas geriausiai atrodančių 
kiemų konkursas. Vienas dalyvis 
teigė, kad jo kiemas atitinka 
visus konkurso reikalavimus: nė
ra piktžolių, vabzdžių ir gražiai 
atrodo. Jo kiemas yra ce
mentinis žaliai nudažytas. Mat, 
konkurso sąlygose nieko nebuvo 
pasakyta apie žolę.

* PRINCETON UNIVERSITE
TE nuo 1748 metų baigiančiųjų 
vardu prakalba sakoma lotynų 
kalba. Nors iš studentų ją mažai 
supranta, bet jie ploja ir juo
kiasi atitinkamose vietose. Pa
sirodo, kad studentams iš anksto 
išdalinamas kalbos tekstas su 
nurodymais kaip reaguoti vie
noje ar kitoje vietoje.

* NEW YORKE šaldytuvų tai
sytojui įėjus į alaus šaldytuvą 
užsidarė durys, kurių nebegalėjo 
iš vidaus atidaryti. Greit galvo
jąs taisytojas užsuko visus alaus 
vamzdžius. Pritrūkus alaus baro 
vėdėjas nuėjo patikrinti į šal
dytuvą ir čia atrado pusiau su
šalusį darbininką.

* ROMOS LAIKRAŠČIAI ke
lius mėnesius prieš olimpinius 
žaidimus išspausdino karika
tūrą, kurioje vaizduojamas auto
mobilistas, ieškąs vietos auto
mobiliui pasistatyti, kad suspėtų 
į žaidimus.

* MILWAUKEE gyventojas su
žinojo, jog jis 30 metų mokėjo 
mokesčius už kaimyno garažą. 
Už tą patį garažą savininkas taip 
pat mokėjo mokesčius.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali The Lithuanian People

Anthony 0. Calahrese Jr.

CANDIDATE FOR

STATĖ REPRESENTAT1VE

ON THE DEMOCRATIC TICKET
ELECTION NOVEMBER 8, 1960

BEST WISHES
To Ali The Lithuanian People

J U DGE

JOHN E. SWEENEY
MUNICIPAL COURT

CANDIDATE FOR

JUDGE

OF DOMESTIC RELATIONS COURT

GENERAL ELECTION NOVEMBER 8, 1960

BEST WISHES 
To Ali The Lithuanian People 

tfILSON PURE 0IL
SERVICE STATION

8000 BESSEMER AVĖ DI1-9807

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali The Lithuanian People

SURPLUS VALDE CENTER

13107 ST. CLAIR AVĖ. UL 1-5116

GREETINGS and BEST WISHES
To Ali The Lithuanian People

NIEHN'S BAKERY
For GOOD Baked Goods - See WIEHN’S

12429 ARLINGTON AVĖ GL 1-3756

GERIAUSI SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI 
VISIEMS LIETUVIAMS

HARtfIU ICE CREAM CO.
6519 CARNEGIE AVĖ HE 1-7979

WILLARD MILLER MGR.

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali The Lithuanian People

FORSBERG ENAMEUNO 
COMPANY

5103 LAKESIDE AVĖ. EX 1-9269



1960 m. rugpiūčio 31 d. DIRVA Nr. 101 — 5

SOCIALINIS DRAUDIMAS |:|
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/
MŪSŲ PASIRODYMAI IR IŲ ATDALSIAI

SOCIALINIO DRAUDIMO 
UŽDAVINIUI

Esame trumpai jau paminėję, 
kaip ir dėl kokių priežasčių buvo 
įvestas socialinis draudimas 
Amerikoje. Kad ateityje nemai
šytume ir nesuplaktum sociali
nio draudimo paskirties su ko
kiomis kitomis panašiomis prog
ramomis ir draudimais, dar bū
tina keletą žodžiu paminėti tuos 
reikalus, už kuriuos yra atsa
kinga socialinio draudimo prog
rama, apie kurią kalbėsime šia
me skyriuje.

Jau asmeniškai teko daug 
kartų patirti, jog žmonės la
bai dažnai galvoja, kad socia
linis draudimas Amerikoje api
ma viską ir rūpinasi visokiomis 
socialinio teisingumo proble
momis.

Visi ne. Kai ateityje varto
sime žodžiu "socialinis drau
dimas" tai mintyje turime tų 
žodžių siaurąją prasmę, angliš
kai vad. "sočiai security".

Kodėl taip? Pirma, jeigu kal
bėtume apie socialinį draudimą 
bendrai, tai susidurtume su 
daugybe klausimų bei situacijų, 
kuriems išaiškinti reikėtų dau
gelio žinovų, daug vi etos laikraš
tyje ir nemažai laiko. Antra, ap
siribodami tik siauruoju socia
linio draudimo supratimu, mes 
galėsime skaitytojams patiekti 
praktiškų patarimų įvairiais 
Amerikos socialinio draudimo 
klausimais. '

KAS YRA "SOCIAL SECURITY"?

"Socialinio draudimo" prog
ramoje, pagal 1935 metų pasi
rašytąjį socialinio draudimo į- 
statymą, įeina šios trys pa
grindinės programos su posky
riais:

A. Socialinis draudimas:

L Senatvės pensijų ir ne
darbingumo pensijų apdraudos;

2. Nedarbingumo ap- 
drauda.
B. Viešoji parama neturtingie
siems:

1. Parama seniesiems (old age 
assistance).

2. Pagalba akliesiems.
3. Pagalba vargšams vaikams.
4. Pagalba visiškai nedarbin

giems.
C. Vaikams parama:
1. Gimdymo ir vaikų sveika

tos tarnyba.
2. Parama nesveikiems vai

kams,
3. Vaiko gerovės tarnyba.
Kaip matome, "SočiaiSecuri

ty" apima labai daug įvairiausių 
socialinio gyvenimo aspektų, ta
čiau labai dažnai plačioji 
visuomenė, kai kalba apie so
cialinį draudimą, mintyje tu
ri senatvės bei nedarbingumo 
pensijas, kurias išmoka ir kurių 
administracija išimtinai rūpi
nasi tik federalinė valdžia. To
dėl ir mes, kai minėsime so
cialinį draudimą, tai mintyje 
turėsime tik tą socialinio drau
dimo įstatymo dalį, kuri apima 
Senatvės ir nedarbingumo pen
sijas.

Skaitytojai, kurie turės progos 
susidurti su senatvės arba ne
darbingumo pensijų reikalais, 
automatiškai susidurs su vad. 
Old Age and Survivors Insurance 
Bureau. .Tai yra oficialus, visų 
dažnai sutinkamas socialinio 
draudimo įstaigų pavadinimas. 
Turiu tat priminti kad visada, 
kas bebūtų, koks klausimas be
iškiltų ir kokią problemą beno
rėtume išsiaiškinti socialinio 
draudimo senatvės ar nedarbin
gumo pensijų reikalais, tik aukš
čiau minėtoji įstaiga yra pilnai 
kompetetinga tais klausimais 
kalbėti.

Iš kitos pusės, socialinio drau
dimo įstaiga jau minėtu vardu 
negali jokiu kitu klausimu kal
bėti. Tiesa, nurodymus gali su
teikti, tačiau jai yra nevalia duo
ti atsakymus. Vadinasi, jeigu 
mes turėtume klausimų apie ne
darbingumo mokesčius (unem-

Visais šio skyriaus 
reikalais laiškus pra
šom adresuoti: Dirva, 
Socialinis skyrius. 6907 
Superior Avė., Cleve- 
lįuiįd 3, Ohio.

ployment compensation) ar kitais 
kuriais klausimais įdomautumės, 
kurie liestų kitas programas, 
mes turime kreiptis į kitas kom- 
petetingas įstaigas, bet ne į so
cialinio draudimo.

Trumpai: socialinio draudimo 
įstaigos (Bureau of Old-Age and 
Survivors Insurane) atlieka:

a) Išmoka pensijas tiems žmo
nėms, kurie turi teisę į tas pen
sijas pagal socialinio draudimo 
įstatymą,

b) Saugoja socialinio draudi
mo piniginius fondus, išmokė
dama pensijas tik tiems, kurie 
atitinka nustatytiems reikalavi
mams. Reiškia, turtingumas ar 
neturtingumas nieko bendro ne
turi su socialinio draudimo 
pensijomis. Jas lygiai gali gauti 
ir elgeta ir milijonierius, jeigu 
jie pakankamai ilgai išdirbo 
ir yra seni arba nedarbingi.

KAS KLAUSIA • NEKLYSTA
PAAIŠKINKIT SKIRTUMĄ TARP 

DVIEJŲ DRAUDIMŲ

Manau, kad būtų naudinga la
bai ryškiai išaiškingi skirtumą 
tarp dviejų valdinių draudimų, 
kuriuos žmonės gana dažnai su
plaka po vienu "Sočiai security" 
vardu. Turiu galvoj "senatvės 
draudimą" ir "nedarbo draudi
mą". Kaip žinoma, senatvės 
draudimo mokestį turi mokėti 
visi dirbantieji (dalį patys, dalį 
darbdaviai). Nedarbo atvejų 
draudimas tvarkomas vietinių 
valstybių ir reikia kaikur apsi
žiūrėti, ar samdinys tikrai yra 
apdraustas nedarbo atveju. Kai- 
kas, matydamas, kad jam yra 
atskaitomas tam tikras nuošim
tis šalia mokesčių dar ir "so
čiai security" reikalui (neofi
cialiai tas terminas daug kur 
vartojamas pensijų fondo atskai
tymams), esti įsitikinęs, kad jis 
yra apdraustas ir ligos ir iš 
darbo atleidimo atveju. Yra į- 
staigų, kuriose tačiau to drau
dimo kaip tik nėra (jį paprastai 
tik darbdavys turi mokėti, bent 
kaikuriose valstybėse). Žmogus 
lieka ’ ai nesmagiai nustebintas 
kai s xrgęs sužino, kad atlygi
nimą.. jam sustoja (nei pusės 
negauna, kaip kitur), arba tapęs 
iš darbo atleistas sužino, kad 
jis nėra apdraustas nedarbo at
vejui, ir negali "kolektuoti".

Iš tikrųjų, apsidraudimas ne
darbo, ligos, darbingumo nusto- 
jimo atvejams ir senatvės pen
sijai visi tinka po viena socia
linio draudimo (arba saugumo) 
iškaba. Bet tos saugumo šakos 
tvarkomos skirtingai ir įvairiai, 
todėl labai svarbu, kad žmonės 
tuos skirtumus žinotų ir bent 
vidutiniškai suprastų.

V.R.

ATSAKYMAS V. R.

Sutinku su skaitytojo V.R. nuo
mone, kad labai dažnai vadina
masis "senatvės draudimas" nuo 
"nedarbo draudimo" daugelio 
žmonių neatskiriami.

"Sočiai Security" mokesčiai, 
kuriuos pusę moka darbininkas 
ir pusę darbdavys, yra vad. 
F.I.C.A. taxes. Situos mokes
čius privalo atskaityti, ir savo 
dalį sumokėti, visi darbdaviai. 
Iš šių mokesčių nėra išmokama 
nei nedarbo (unemployment), nei 
nedarbingumo (workmen*s com
pensation) kompensacijos ir to
dėl kiekvienas dirbantysis turė
tų pasitikrinti ar darbdavys mo
ka kitus reikalingus mokesčius.

Apie skirtumą tarp nedarbo, 
ligos, darbingumo nustojimo pa
šalpų ir senatvės bei nedarbin
gumo pensijų, aiškinamės at
skirai.

J. S.

AR GAUSIU PENSIJA IŠSIKĖLĘS

I VOKIETIJĄ
Nepaprastai apsidžiaugiau 

perskaitęs jūsų straipsnį Dir
voje. Turiu dabar galimybę iš- 
siaiškintis man rūpimą klausi- 
mpa. Štai jis:

Gaunu socialinę pensiją nuo 
1957 metų. Gyvenu Amerikoje 
jau 10 metų ir nesu jos pilietis. 
Noriu išsikelti gyventi į V. Vo
kietiją. Ar gausiu aš ten savo 
pensiją ir kur tuo reikalu turiu 
kreiptis?

B.Ž.
ATSAKYMAS B. Ž.

Nors ir esate nepilietis, jums 
jokių sunkumų socialinio drau-

Kaip jūs daugelis, taip ir aš, 
nemažai prisiskaitėm apie lie
tuvių įruoštą paviljoną Chicagos 
Pramonės ir Prekybos parodoje. 
Šiais metais beveik visi mūsų 
laikraščiai tam pasirodymui ne
pagailėjo vietos. Ypač Dirva daug 
davė įvairių aprašymų, pasikal
bėjimų, įspūdžių ir nuotraukų. 
Vieni gyrė, kiti peikė ir kritika
vo. Daugiausia apkaltinimų buvo 
suversta ant lietuviško skyriaus 
įrengėjo dailininko A. Valeškos.

Kažkaip nesinorėjo tuojau šok
ti ir įsimaišyti į diskusijų įkarš
tį. Pagalvojau, kad per kokį 
mėnesį - kitą nuotaikos truputį 
atvės.

Man atrodo, kad mes turėtu
me dar kartą pagalvoti apie šio
kius ar kitokius lietuviškus pa
sirodymus amerikiečių visuome
nėje. Mūsų visuomenė ir spauda 
neretai tokius žygius taip nedė
kingai įvertina, tiek po to būna 
priekaištų, zirzimų ir apkalti
nimų, kad, brolyčiai, man rodos, 
mes ne ilgai ateityje tokius pasi
rodymus begalėsime suruošti. 
Mes patys pasismaugsime ir 
taipgi pasmaugsime mūsų ryž
tingesnių ir pasiaukojančių žmo
nių nuotaiką ir pastangas padėti 
tokiems lietuvių pastangoms at
sirasti.

Abejoju, ar visi tie, kurie po 
lietuviškų pasirodymų ima rašyti 
laikraščiuose ir iš peties kri
tikuoti, patys daug supranta ir 
ant savo kailio yra išgyvenę, kiek 
tokie pasirodymai kainuoja, kiek 
reikia įdėti pastangų ir kokių būna 
sunkumų.

SURUOŠTI PARODĄ BRANGU 
IR PAINU

Man tokie ir panašūs dalykai, 
laimei, gana gerai žinomi iš as
meninio patyrimo per daugelį 
metų. Taip, tai "privataus biz
nio" patyrimai, bet jie turi daug 
panašumų ir su "neprivačiais 
bizniais". Seniau, kada turėjau 
septynias vasarvietes įvairiose 
vietose, man yra tekę per eilę 
metų nuolat dalyvauti turizmo or
ganizacijų rengiamose parodose. 
Tai buvo biznio reikalas: visi 
norėjome parodyti, ką gero turi
me, ir patraukti turistus aratos- 
togininkus į mūsų vietas apsi
lankyti.

Daugelį kartų teko dalyvauti 
panašiose parodose Coliseum ir 
Amphiteatro salėse ir Ste- 
vens viešbučiuose Chicagoje, da
bar ConradHilton, suruoštosepa- 
rodose. Taip pat Milwaukee, 
Wis„ Detroit, Mich. ir kituose 
vidurvakarių didžiuose mies
tuose. Samdydavau nuo 10 iki 
40 pėdų pločio paviljonus, kur 
paveikslais, plakatais ir kitomis 
priemonėmis buvo supažindami 
žiūrovai su vasarvietėmis. Da
lindavome reklaminius skel
bimus ir įvairią turistinę lite
ratūrą. Pats plušdavau ir dar 
samdydavau po tris ar daugiau 
žmonių teikti informacijoms, 
sutvarkyti rezervacijas, už- 
megsti ryšius su prospektyviais 
mūsų svečiais ir t.t. Visur, kur 
tokios vasarviečių parodos bū
davo ruošiamos, iš anksto mė
gindavau kaip galima didesniam 
skaičiui savo klientų tame mieste 
pranešti, kad atsilankytų, ateitų 
pažiūrėti ką naujo turime.

Tad gal sutiksite, jog ir kai- 
kuriais mūsų ne biznio, bet bend
rųjų ir tautinių pasirodymų klau
simais, turėčiau kiek patyrimo 
ir teisės pasisakyti. Man labai 
gerai žinoma, kiek kaštuoja 
didesnių ar mažesnių paviljonų 
nuomos, jų įrengimas, kiek atsi
randa visokių smulkių ir įky-. 
rių sunkumų. Pvz., kai unijos 
viską tvarko, tai jei tau reikia 
vinį įkalti ar kokį sraigtą į- 
sukti, tu privalai samdyti unijos 
žmogų pagal nustatytą jo darbo 
valandų atlyginimo minimumą, 
nors tavo reikalui būtų užtekę 
pusvalandžio ar kelių minučių.

dimo pensijos gavime, gyvenant 
V. Vokietijoje, nesusidarys. Mat, 
kiekvienas pensininkas, išdirbęs 
arba išgyvenęs Amerikoje bent 
10 metų, turi teisę gauti pensiją 
visur ir visados (išskyrus ko
munistų okupuotus kraštus) ir 
tokiu atveju pilietybė neturi jo
kios reikšmės.

Jeigu išsikeltumėte gyventi į 
Vokietiją, tučtuojau apie tai pra
nešti vietinei socialinio drau
dimo įstaigai. O ten nuvykus, 
reikia painformuoti artimiausią 
Amerikos konsulatą.

J.Š.

Juozas I. Bachunas

Kai nori apšvietimą įrengti, vėl 
reikia unijos žmogaus patarna
vimo, ir kaštai tokiems reika
lams yra gana dideli.

Man atrodė, kad pastarojo mū
sų paviljono Chicagos parodoje 
smarkiausi kritikai, į tokias 
"smulkmenas" visai nesigilino, 
o gal neturėjo nė mažiausio su
pratimo. Jiems gal atrodo, kad 
didelis, turtingas, puošniai ir 
gerai sutvarkytas lietuviškas pa
viljonas, parodoje gali atsirasti 
burtininko lazdelės pamojimu. Ir 
tas burtininkas turi būti ne jie 
patys, savo darbu ar pinigais 
prisidėdami, bet kas nors kiti. 
Žinoma, rengėjai! Jie žino, kad 
buvo rengėjai, tai jie viską ir 
turi taip padaryti, kad mums 
visiems būtų tik didžiausia gar
bė... Rengėjų kišenei ir atsa
komybei viskas suverčiama.

KAIP DARYDAVO A. OLIS

Ne aš vienas dar gerai pa
menu, kai netolimoje praeityje, 
A. a. A. Olis išrūpino ir fi
nansavo, kad lietuvių tremtinių 
dailininkų paveikslai galėtų iš 
Vokietijos atsirasti Amerikoje 
ir čia būtų parodyti ne vien 
lietuviškai visuomenei.

Tai kaštavo daug pinigų, laiko 
ir pastangų. Pats jis turbūt ne 
vieno paveikslo iš anksto nebuvo 
matęs, bet pasitikėjo, kad lie
tuviai dailininkai bus tremtyje 
atlikę darbų, kuriuos verta ir 
ne gėda plačiau parodyti, at
kreipti į juos amerikiečių vi
suomenės dėmesį. Jis atgabeno 
tuos kūrinius dar prieš daili
ninkų atvykimą, viską apmokėjo, 
ir parodos įvyko New Yorke, 
Chicagoje ir, berods, dar kitose 
vietose. Pasisekimas buvo pu
sėtinas, tų parodų surengimas 
morališkai ir patriotiškai žiū
rint save pateisino. Bet nestigo 
asmenų, kurie visa tai tuoj peikė 
ir beširdiškai kritikavo. Buvo 
baisiai nepatenkintų ir pačių dai
lininkų tarpe, spaudoje visokių 
priekaištų, nepasitenkinimų, įsi
žeidimų. Tik A. Olio angeliška 
kantrybė visa tai galėjo pakelti. 
Jis niekam nesiskundė, neapgai
lestavo pradėjęs tokį nedėkingą 
"biznį”. Jis tikėjo, kad vi stiek, 
kas ką besakytų, tai buvo pa
galba Lietuvos dailininkams ir 
lietuviško meno propagandai 
Amerikoje.

Tas pats ir su Lietuvių Tau
tinės Sąjungos ir Misijos reng
tais didesniais suvažiavimais bei 
sąskrydžiais Washingtone, D.C, 
Atvirai pasakius, viską pareng
davo pats A. Olis, kelių kitų 
savo draugų pagelbstimas. Vie
nas iš tokių didesnių sąskrydžių 
su dainos, meno ir muzikos pa
sirodymais, kaštavo apie 
$20,000.00. Iš visuomenės buvo 
sudėta apie $3,000.00. Beje, 
buvo specialiai pasamdytas žmo
gus, kuris važinėdamas per liet, 
kolonijas tam tikslui aukas rinko. 
Bet kai sąskaitos buvo subalan
suotos, tai paaiškėjo, kad jis

Žalgirio mušis (13)

KOVOS LAUKE
Tie du šūkiai, išlikę len

kiškoj formoj visai patiki
mame lotyniškame šaltiny, 
buvo duoti vien lenkų ka
riams. Jais karalius sakė 
lenkams, jog dabartinė ko
va vyksta dėl dviejų valsty
bių, kurių sostines jis mini. 
Tuo jis davė suprasti, kad 
lietuviai yra lenkų sąjungi
ninkai ir Lietuvos D. K-tija 
ir Lenkija — jungtinės val
stybės. Lietuvos D. K-tijos 
savaimingumas čia išeina 
aikštėn.

Baigtinai ruošiantis mū
šiui, prie Jogailos atvyko du 
Ordino d. maršalo pasiųsti 
heroldai plikais kardais ne
šini. Jie kvietė karalių stoti 
į kovą ir net leido jau pa
sirinkti kovos lauką. Jogai
la, nors ir numanė 1 kar
dą esant skirtą Vytautui, 
tačiau jo nekvietė priimti, 
nes žinojo jį esant labai įsi
traukusį į mūšio rengimą. 
Jogaila priėmė nusižeminęs 
abu kardus ir pasisakė esąs

šuj besikaujančių kariuo
menių skriejančiu riteriu. 
Tad ne iš Matejkos paveiks
lo kilo nuomonė Vytautą bu
vus karo vadą, kaip įrodinė
ja’ Kučinskis, bet Matejka 
gavo savo paveikslui temą 
iš literatūros, pirmoj eilėj 
iš Dlugošo.

Už trijų valandų prieš 
pusdienį, kaip šaltinis liudi
ja, duotas kovos ženklas. 
Pirmi pradėjo lietuviai, įsa
kyti Vytauto, kuris "nekan
travo dėl viso delsimo". Jie 
turėjo priešus, kaunančiuo
sius po šv. Jurgio vėliava, 
kas rodo juos buvus svečius 
kryžininkus ar samdinius. 
Mat, po šia garbinga visų 
riterių globėjo vėliava kau 
davosi Ordino žemėj daž
niausiai pašalaičiai. Tad lie
tuviams teko kieti priešai, 
užsigrūdinę kovotojai, gali 
sakyti, anų laikų profesio
nalai kariai, geidę pelnyti 

Vladas Baltrušaitis, dirigentas -oU^bę, na, gal ir nuodėmių 
A. Kučiūnas, Chicagos Lietuvių 
Vyrų Choras, moterų choras ir, 
žinoma visi mūsų solistai! Ar 
daug visuomenės prisidėdavo jų 
pasiaukojimui paremti? Prisidė
davo ateidami į spektaklius,šiaip 
vienu kitu doleriu, bet stambiau
sias išlaidas dengė keli pavieniai 
stambūs rėmėjai.

beveik tik tiek tepajėgė surinkti, 
kiek jo kelionių išlaidos kašta
vo... Tuo tarpu vien Čiurlionio 
ansamblio atvežimas kaštavo 
apie $2,000.00. O ką kalbėti apie 
72 orkestrantų simfoninį orkes
trą.

Ar lietuvių visuomenė buvo 
dėkinga už šias lietuviško meno 
ir muzikos demonstracijas Ame
rikos sostinėje? Taip, dalis tai 
suprato ir įvertino, bet turbūt 
didesnė dalis ignoravo ar nieki
no. Spaudoje buvo priekaištų,ku
rie net smerkė tokius sąskryd
žius, kurie tokiame, grynai idea
listiniame lietuviškame darbe, 
įžiūrėjo "vienybės skaldymą” ir 
partines blogybes...

Net toks "nepartinis" dalykas, 
kaip operų spektakliai lietuvių 
kalba ir su lietuviais dainininkais 
Chicagoje, kartais sukelia nepa
sitenkinimų ar napagrįstų prie
kaištų. Kiek yra pasišventusiai 
dirbęs jų iniciatorius solistas

NEPERTEMPKIM KANTRYBĖS
‘ SIŪLO

Sekant visus tokius reikalus 
ir įvykius, man jau ne kartą 
kildavo klausimas: ar ilgai taip 
bus, ar ilgai tie geri patriotai 
taip dirbs ir aukosis, kai nekar
tą, jie sulaukia tik lietuvių vi
suomenės neįvertinimo, nedėkin
gumo ir įžūlių priekaištų?

Suprantu, kad čia tikrąjį mąstą 
surasti ir nustatyti, "kur teisy
bė", ne visada lengva. Kai kurie 
pasirodymai gali būti labai žemos 
vertės, visai mėgėjiški, nedarą 
tinkamos propagandos lietuviš
kam reikalui, nors jų rengėjai 
ir būtų įdėję daug pačių geriau
sių norų.

Rimtos kritikos reikalas būtų 
visa tai atseikėti ramiai ir be 
keiksmažodžių. Bet tokiais at
vejais, kai mūsų viešųjų pasiro
dymų lygis ir pajėgumas yra 
neabejotinai pakankamas, kai tuo 
atliekamas mūsų sąlygomis ir 
pakankamai naudingas Lietuvai 
darbas, mūsų visuomenė turėtų 
parodyti savo įvertinimą ir pri
deramą dėkingumą. Taip pat ji 
galėtų energingiau sudrausti vi
sada ir visokiame darbe atsi
randančius kenkėjus, intrigan
tus ir šmeižikus. To nedarant, 
nuodų prileistoje atmosferoj e ga
li iš nevilties ir pasibiaurėjimo 
užgęsti ir pačios gražiausios 
mūsų idealistų pastangos. Čia 
priešai mus smaugia mažiau, 
negu mes patys save užsismau- 
giame.

Ta pražūtinga "lietuviško bū
do" yda vėl labai ryškiai pasiro
dė ir lietuviško paviljono įren
gimą Chicagos parodoje. Apie 
tai kitą kartą...

I. lakštas 

pasirengęs kovoti dabar už
imtoj pozicijoj.

Lietuviai ruošėsi kauty
nėms užėmę dešinįjį fronto 
sparną aplink Tanenbergo 
kaimą. Lenkai laikė kairįjį./ 
Apie Vytauto triūsą prieš 
pat kautynes ir kautynių 
metu turime Dlugošo apra
šymą, kuris skamba lyg iš
kilminga preliudija į pačios 
kovos vaizdavimą. Ji verta 
būti pacituota: "Bet Alek
sandras Vytautas, D. L. Ku
nigaikštis, vien Dievui savo 
galvos ir kūno saugumą pa
tikėjęs, skrajojo bėgiojo 
tarp lenkų ir lietuvių ka
riuomenės; dažnai keisda
mas arklius, mažai turėda
mas palydovų ir jokių sar
gybinių; jis atstatydavo 
palaužtas eiles ir mūšį lie
tuvių kariuomenėj”.

Greičiausiai šis Dlugošo 
patiektas vaizdelis ir bus 
įkvėpęs Matejką garsiame 
paveiksle "Žalgiris” vaiz
duoti mūsų D. K-tį lyg vir-

atleidimą kovoj su "pagoni
mis”. Ordino vadovybė juos 
metė prieš lietuvius, gali
mas daiktas, pagal nustaty
tą planą sugurinti pirmiau
sia Vytautą ir jo frontą pa
laužti. Matyt, jie laikė jo 
sparną pranašiausia jėga 
visoj jungtinėj kariuomenėj 
ir jos palaužimas.būtų jiems 
pergalę laidavęs.

Šią Ordino strategiją at
skleidžia ir toks patikimas 
šaltinis, kaip Cronica con- 
flictus, kuris sako: "Dides- 
aiė Prūsijos kariuomenės 
dalis iš rinktinių dalinių bu
vo nukreipta prieš kuni
gaikščio Vytauto tautą” 
(Scr. r. Pr., 3, 436). Tačiau 

lietuviai, rusai ir totoriai 
atlaikė pirmą ataką. Kai 
kryžiuočiai jų negalėjo pa
laužti, jie permetė dalį pa
jėgų iš kairiojo lenkiškojo 
fronto į dešinįjį lietuvišką.

Dlugošas, kuriam terūpė
jo lenkiškojo kardo garbė, 
naiviai pasakoja, kad kry
žiuočiai panūdo pirma su
triuškinti lietuvišką frontą, 
patyrę jį silpnesnį esant už 
lenkiškąjį. Tam jie ir su
stiprinę prieš lietuvius nu
kreiptas pajėgas iš lenkiš
kojo fronto atitrauktais da
liniais.

Greičiausia buvo priešin
gai: lietuvių fronto prana
šumas ar tikslas jį pirma 
palaužti vertė Ordino vado
vybę stiprinti jį pridėtinė
mis pajėgomis.

Dabar Vytauto pajėgos 
n e b eatlaikė padidėj u s i o 
spaudimo ir turėjo trauktis 
pradžioj kovodamos, paskui 
priešo persekiojamos. "Ku
nigaikščio Vytauto tauta 
priversta trauktis. Taip 
juos (ją) persekiodami 
(kryžiuočiai) tarėsi jau pa
siekę pergalės, — rašo mi
nėtas Cronica conflictus au
torius.

Ordino kronikininkas Po- 
silge tą patį įvykį savaip 
nusako. Pagal jį,, pagonys 
"buvo iš kojų išmušti", ta
riant, išvesti iš rikiuotės, 
kaip mes šiandien pasakytu
me. Vadinasi, abu šaltiniai 
sutartinai liudija apie lietu
viškojo fronto palaužimą ir 
tuo abejoti netenka. Tad ne
turi pagrindo istorijoj — 
rodos, šainochos — pa
skleista nuomonė, kad lie
tuvių pasitraukimas (ar pa
bėgimas), sekant totorių 
kovojimo būdu buvo takti
nis manevras, ši nuomonė 
pamėgta mūsų tautinės is- 
torijografijos ir vis karto
jama nūdien straipsniuose 
apie Žalgirį. Ją pasisavino 
ir Žiugžda ir, turbūt, jo mo
kinys M. Jučas. Bet istori
nės tiesos vardu ją turėtu
mėm atmesti.

(Bus daugiau)

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.
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SPORTO DIENOS
Dešimtosios Sportinės Žaidynės

PROFESIONALINIS FUTBOLAS AMERIKOJE

Tarytum į kokius atlaidus ir 
vėl renkasi lietuviai sportininkai. 
Šiuo kartu į didžiąją Chicagą. 
Chicaga didi nevien tik gyvento
jų skaičiumi, pramone, prekyba, 
mokslo įstaigomis ir t. t. 
bet ir gyvu lietuviškumu. Chi
caga, neveltui vadinama lietuvių . 
sostine.

Rugsėjo 3 - 4 d.d. Chicagoje 
viešės apie 300 lietuvių spor
tininkų, kurie atvykę į sukaktu- 
vinesr 10-tas Šiaurės Amerikos 
Lietuvių Sportines Žaidynes, 
varžysis lengvoje atletikoje, fut
bole, lauko tenise ir plaukyme.

Šių žaidynių pirmojo rato var
žybos buvo pravestos New Yor
ke. Tuomet buvo varžytasi krep
šinyje, tinklinyje, stalo tenise 
ir šachmatuose. Žaidynėse da
lyvaujančių sporto klubų koman
diniai ir individualiniai laimėji
mai yra vertinami taškais. Pir
mojo rato varžybų laimėtoju iš
ėjo Toronto LSK Vytis su 188 
taškais. Toliau seka Clevelando 
LSK Žaibas surinkęs 162 taškus 
ir Toronto PPSK Aušra su 134 
taškų kapitalu.

Nelengva iš anksto numatyti 
galutinį žaidynių laimėtoją. Vie
nok iš anksto aišku, kad į lai
mėtojus gali drąsiai pretenduoti 
abu Toronto, o taip pat ir Cle
velando Žaibo klubas. Ypatingai 
galimybės neblogos Žaibui, ku
ris į šias žaidynes numato pa
siųsti pusšimtį vien tik prieauglio 
klasių sportininkų.

Laimėtojui teks J.A.V. Lietu
vių Bendruomenės didžiulė pe
reinamoji dovana. Ji įsteigta 1959 
m. Pirmasis dovanos laimėtojas 
yra Clevelando LSK Žaibas.

Daugiausiai dalyvių bus leng
voje atletikoje. Šioje sporto ša
koje daugiausiai reiškiasi Cleve
lando ir Toronto sporto Klubai. 
Nesmagu, kad gyvesnio susido
mėjimo lengvąją atletika kituose 
miestuose yra žymiai mažiau. 
Ši spraga šiemet matoma ir pa
čioje Chicagoje. Kitados buvo 
ątvirkčiai ir Chicagos sporto 
klubus atstovaudavo nemaža iš
kilių lengvaatletų skaičius. Pas
taruoju metu, deja, Chicagoje 
snaudulys įsigalėjo. Tačiau šis 
priekaištas daugiau tiktų spor
to darbuotojams bei mūsų spor
to veteranams, bet ne patiems 
sportininkams. Sportininkų ir 
sportuoti norinčių netrūksta. 
Taip bent šventai tiki rašanty
sis. Tačiau nėra kas jais do
mėtųsi, kas juos surinktų ir pa
ruoštų sportinėms varžyboms. 
Padėtis nėra maloni. Tačiau taip 
yra, ir jei neatsiras pasišventu
sių darbuotojų, taip ir liks.

Nežiūrint krintančio šešėlio, 
keli chicagiškiai lengvaatletai į- 
vykstančiose žaidynėse bus pir
mųjų tarpe. Atrodo, kad pui
kioje formoje esąs Alexejunas, 
Ripskis, Balan ir dar vienas 
kitas užtikrintai laimės. Šiaip 
gi lengvoje atletikoje daugiausiai 
laimėtojų bus Clevelando ir To
ronto sportininkų tarpe.

P. Ptr.

Chicagos LFK Lituanicos var
tininkas J. Perkūnas.

Futbolo varžybose dalyvaus 
ęhicagos, Toronto ir New Yorko 
futbolininkai. Šios varžybos, at
rodo sutrauks ir žiūrovų didžiau
sią skaičių. Pernai laimėtojų iš
ėjo Chicagos LFK Lituanicos ko
manda. Regis, kad ir šiemet pa
našiai turėtų baigtis. Tačiau iš 

anksto laimėtojų neskelbkime, 
nes futbolas dažnai atneša įvai
riausių netikėtumų, Kas laimė
toju beišeitų, futbolo varžybos 
bus įdomios ir pelnytai vertos pa
matymo.

Lauko tenise laimėtojai ne
aiškūs. Vyrų vieneto varžybose 
laimėtoju tapti nemažai galimy
bių turi šiuo metu Chicagoje gy
venąs V, Grybauskas. Prieš iš
vykdamas iš Rochesterio jis yra 
stipriai pasirodęs keliuose 
miesto turnyruose. Jam didžiau
siu varžovu bus Arūnas iš New 
Yorko ir neblogoje formoje esą 
chicagiškiai tėvas ir sūnus Juo
dikiai, Andrijauskas ir kit. Mo
terų klasėje atrodo pirmaus A. 
Loy, čiagimė lietuvaitė ir ne 
taip senai iš Australijos į Chi
cagą persikėlusi šešiolikmetė 
Dalia Dumbrauskaitė. Pastaroji 
prieš porą savaičių Chicagos 
parkų teniso pirmenybėse yra 
laimėjusi antrą vietą ir apie 
ją buvo rašyta vietos dienraščių 
sporto skyriuose.

Clevelandietė M. Mazoliaus- 
kaitė, viena geriausių mūsų plau
kikių.

Plaukymo varžybose šiemet 
matysis naujų jėgų. Girdėtis, kad 
Clevelando Žaibas smarkiai su
aktyvino plaukymo treniruotes, 
Clevelando plaukikams vadovau
ja mūsų rekordistė M. Mazo- 
liauskaitė. Clevelando plaukikai 
kuone visi prieauglio klasių. Iš 
jų keliolika numato dalyvauti žai
dynėse. Plaukymo varžyboms 
rengiasi ir detroitiečiai. Jie, 
palyginant, visad tvirti. Neatsi
lieka ir Chicagos candens sporto 
mėgėjai.

Susirinkusius Chicagoje lie
tuvius sportininkus ir jų spor
tines kovas būtina paraginti, 
kad sektų kuo gausesnis žiūrovų 
skaičius. Skaitlingesnis atsilan
kymas visuomet paskatina ir pa
čius sportininkus. Iš kitos pusės 
nuo žiūrovų gausumo nemažai 
priklauso ir visas žaidynių pa
sisekimas. Juk atsilankant iš
leidžiamas vienas kitas doleris. 
Žaidynių vykdytojams kiekvienas 
doleris yra labai brangus, nes 
žaidynių apimtis yra didelė ir 
tikrai didelės rengimo išlaidos.

Tad nepagailėkite laiko ir do
lerio sportuojančiam jaunimui. 
Jis vertas. Jis laukia lietuviš
kosios visuomenės palankumo. 
Atsilankykite skaitlingai, kaip ir 
pridera lietuvių sostinės gyven
tojams.
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X-jų Š. Amerikos liet, sporto žaidynių, įvykstančių rugsėjo 3-4 d.d.
Chicagoje komiteto pirm. P. Petrutis (dešinėje) su vicepirm. Z. 
Degučiu (kairėje) ir sporto rėmėju P. Ambutavičiu.

E. Šulaičio nuotrauka

SPORTINIŲ ZAIDYNIįį PROGRAMA
1960 M. RUGSĖJO 3 D.

11 vai. Lauko teniso varžybų 
pradžia.

2 vai. p.p. Iškilmingas žaidy
nių atidarymas ir sportininkų 
paradas.

2 vai. p.p. Pirmosios futbolo 
rungtynės.

2:30 vaL P.P. Lengvosios at
letikos varžybų pradžia.

4 vaL P.P. Antrosios futbolo 
rungtynės.

8 vaL vak. Susipažinimo va
karas.

1960 M. RUGSĖJO 4 D.
10 vai. Plaukymo varžybų pra

džia.
10 vaL Lauko teniso varžybų 

tąsa.
2 vai. P.P. Lengvosios atleti

kos varžybų tąsa.
2 vaL P.P. Futbolo rungtynės 

dėl 3-4 vietos.

Lietuviai tenisininkai Šeputa, Kraslauskas, Misiūnas, Lubiai, 
Grybauskas, Armonas ir Sidzikauskaitė šį savaitgalį varžysis 
Chicagoje.

4 vai. p. p. Futbolo rungtynės 
dėl 1-2 vietos. (Futbolo var
žybose dalyvauja Chicagos, New 
Yorko ir Toronto futbolo koman
dos)

8 vai. vak. Žaidynių užbaigtu- 
vės.

ŽAIDYNIŲ VYKDYMO VIETOS
1. Žaidynių atidarymas ir vi

sos lengvosios atletikos ir lauko 
teniso varžybos vyks HANSON 
PARK stadione, Centrai ir Ful- 
lerton Avenue kampas. (2400 į 
šiaurę ir 5600 į vakarus) Įėjimas 
iš Centrai avenue.

2. Futbolo varžybos vyks MAR- 
QUETTE PARK aikštėje, Cali- 
fornia Avenue prie 69th Street.

3. Plaukymo varžybos vyks 
BLAKHAWK PARK baseine, 2318 
Lavergne avenue prie Fullerton 
Avenue. (2400 į šiaurę ir 5000 
į vakarus).

4. Susipažinimo vakaras ir žai
dynių užbaigtuvės vyks LIETU
VIŲ AUDITORIJOJE, 3137 So. 
Halsted Street.

KAS IR KUR
♦ 10-jų Šiaurės Amerikos Lie

tuvių Sportinių Žaidynių 2-jo 
rato varžybas, įvyksiančias rug
sėjo 3-4 d.d. Chicagoje, rengia 
Šiaurės Amerikos Lietuvių Fizi
nio Auklėjimo ir Sporto Komi
tetas.

♦ Žaidynes vykdo Chicagos 
Lietuvių Futbolo Klubas Lituani
ca ir Chicagos Lietuvių Sporto 
Klubas Neris.

♦ Žaidynes globoja J.A.V. Lie
tuvių Bendruomenės Chicagos 
Apygardos Valdyba.

♦ Žaidynių organizacinio komi
teto sudėtis: P. Petrutis--pirmi
ninkas, Z. Degutis ir A. Vaitke
vičius -- vicepirmininkai, E. 
Gerulis - Snarskis--sekretorius, 
J. Juška ir L. Juraitis—iždi
ninkai, V. Miceika--parengimų 
vadovas, J. Ilčiukas--aukų ir do
vanų teikėjas, E. Šulaitis-- na
rys spaudos reikalams, A. Nau
sėda--narys nakvynių reikalams, 
A. Sasnauskas--narys transporto 
reikalams, P. Ambutavičius, N. 
Navickas - nariai.

♦ Žaidynių varžybinio komite
to sudėtis: J. Kirvelaitis,—pir-

Tarptautinė Futbolo lyga jau 
užbaigė pirmąjį sezoną. Baig- 
minėsi rungtynėse susitiko pir
mojo rato nugalėtojas --škotų 
Kilmarnock su antrojo rato bra
zilų Bangu vienuolike. Nors ško
tų vienuolikė kovojo kietai ir fi
ziniai buvo pranašesni už savo 
priešininkus, tačiau pastarieji 
savo sparta privertė priešininkus 
nusileisti. Bangu vienuolikė gra
žiu kamuolio valdymu, pui
kiais deriniais ir tiksliu šau
dymu užtikrina sau pergalę (2:0). 
ir laimėjo $ 3000.00 premiją.

Ši lyga įsteigta pavasarį su
darė galimybes šiame kontinen
te stebėti aukšto lygio vienuoli
kes. Nors pirmame rate visos 
komandos irgi buvo pirmaujan
čios savo krašte ir žiūrovai 
turėjo progos stebėti gražų žai
dimą, tačiau atsilankiusiųjų žiū
rovų skaičius buvo mažas. Bu
vo pradėta galvoti, kad dar ne
atėjo laikas profesionaliniam fut
bolui Amerikoje. Tačiau antra
me rate nepajėgiant sudaryti, 
kaip buvo numatyta, antros ame
rikiečių komandos, jos vieton 
buvo pakviesta Brazilijoje pir
maujanti Bangu vienuolikė. Ta
tai ir išgelbėjo lygą nuo finan
sinių sunkumų. Dar prieš pra

LFK LITUANICOS LAIMĖJIMAS

Momentas iš Chicagos LFK Lituanica—Chicagos Rams futbolo 
rungtynių. Pirmas dešinėje A. Martinkus. Dešinėje, juodomis kel
naitėmis, nesenai iš Sao Paulo, Brazilijos atvykęs A. Kuneckas. 
Kiti Rams žaidikai. Rungtynes Lituanica laimėjo 5:L

P. Petručio nuotrauka

Rugpiūčio 28 d. Lituanicos fut
bolininkai «"Peel cup” varžybose 
7:4 pasekme laimėjo prieš "Ma- 
jor" divizijos Slovaks komandą. 
Toks gražus laimėjimas nevien 
tik nudžiugino lietuvius futbolo 
mėgėjus, bet gerokai nustebino 
ir pačią Slovaks komandą bei 
aikštėje buvusius įvairių tauty
bių žiūrovus.

Po šių rungtynių seks baigmi
nis taurės varžybų susitikimas. 
Lituanicai greičiausiai teks su
sitikti su pajėgia Kickers ko
manda. Šias rungtynes numatoma 

mininkas, Z. Žiupsnys--sekre- 
torius, Br. Keturakis -- leng
vosios atletikos vadovas, R. Ko- 
žėnas -- futbolo vadovas, V. 
Grybauskas --lauko teniso va
dovas, G. Valantinas --plaukymo 
vadovas.

♦ Teisėjų kolegijos sudėtis: 
A. Bielskus--vyriausias žaidy
nių teisėjas, A. Supronas--vyr. 
lengvosios atletikos teisėjas, A. 
Visockis--vyr. futbolo teisėjas, 
Pr. Misiūnas -- vyr. lauko te
niso teisėjas, J. Bulionis--vyr. 
plaukymo teisėjas.

♦ Žaidynių gydytojas: Dr. St. 
Biežis,

♦ Sportininkų registracijos ir 
informacijos būstinės: Jaunimo 
Centras, 5620 So. Claremont 
Street, telef. PR 8-7227. Jauni
mo Centre registracija bus vyk
doma ir informacija teikiama nuo 
rugsėjo 2 d., penktadienio, 5 vaL 
vak. iki rugsėjo 3 d., šeštadie
nio, 11 vai. Vėliau sportininkų 
registracija bus vykdoma žai
dynių aikštėse. Žaidynių metu 
informacija bus teikiama ir Liths 
Club patalpose, 2622 W. 69th 
Street. Telef. GR 6-9638.

♦ Rugsėjo 3 ir 4 d.d. Lietuvių 
Auditorijoje didžiojoje salėje yra 
šokiai ir veiks bufetai. Šokių 
pradžia 8 vaL vak.

♦ 10-jų Žaidynių proga išleistas 
leidinys--programa ir specialūs 
vokai bei atvirukai. Šie leidiniai 
bus platinami registracijos - 
informacijos punktuose, aikštėse 
ir vakaro metu Lietuvių Audito
rijoje.

sidedant sezonui buvo skaičiuo
jama, kad reikalinga mažiausia 
8000 žiūrovų kiekvienose rung
tynėse. Pirmame rate žiūrovų 
atsilankė daug mažiau, bet an
trame rate kai kurios rungtynės 
sutraukė net trigubai.

Šitoks pasisekimas iškėlė nau
jų idėjų. Antrajam ratui dar ne- 
įpusėjus, lygos įsteigėjas B.Cox 
jau pradėjo planuoti apie naują 
lygą, kuri būtų sudaryta iš eilės 
vietinių ir kviestinių Europos 
ir P. Amerikos žaidikų ir žais
tų populiariųjų Amerikos sportų 
pagrindais. Tuo tikslu jis šį mė
nesį sukvietė Amerikos ir Ka
nados S-gų vadovybes pasitari
mui. Jis galvoja, kad šion lygon 
turėtų įeiti 8-10 komandų ir 
rungtynės būtų žaidžiamos New 
Yorke, Philadelphioje. Chicago
je, St. Louis, Montrealyje, To
ronto ir Los Angeles. Tenka 
pastebėti, kad Kanadoje jau eilė 
klubų tvarkosi profesionaliniais 
pagrindais.

Pažvelgę arčiau Į Amerikos 
profesionalinių sportų pradžią, 
galime drąsiai tvirtinti, kad fut
bolas jau yra užėmęs savo vietą 
Amerikos populiariųjų sportų 
tarpe. J.K.

sužaisti rugsėjo mėnesį. Tiksli 
data dar nenustatyta.

Pusiaubaigminėse Lituanica 
- Slovaks rungtynėse mūsiškiai 
futbolininkai aiškiai šeiminin
kavo aikštėje. Ypatingai tai buvo 
ryšku pirmame kėlinyje. Jisbai- 
gėsi 5:1. Įvarčiai: J. Kaunas 3, 
A. Bavarskas 1, H. Jenigas L

Antrame kėlinyje Lituanicos 
agresingumas buvo mažesnis. 
Pasitenkinta dviem įvarčiais. 
Nesistengta, nes laimėjimas ir 
tai jau buvo aiškus. Antrame 
kėlinyje įvarčius pelnė A. Damu- 
šis ir M. Mikalauskas.

Šiose rungtynėse ypatingai 
gražiai pasireiškė vidurio sau
gai. Tai yra pakaitomis žaidę 
J. Žukauskas. A. Martinkus, H. 
Gavėnia ir nesenai iš Brazilijos 
atvykęs A. Kuneckis.

Reikia pastebėti, kad Slovaks 
sudėtyje centro puoliku pastoviai 
žaidžia J.A.V. futbolo rinktinės 
žaidikas Murphy. Šiose rungtynė
se jis mažai galėjo pasireikšti. 
Jo staigius prasiveržimus nesun
kiai likvidavo Lituanicos ginikai. 
Šias rungtynes reikia laikyti ge
riausiai sužaistomis šiame se
zone.

P. Ptr.

Naujiems skaitytojams 
Dirvos prenumerata 
metams tik 8 doleriai!

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.
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CLEVELANDE 
ir apylinkėse

• Povilas Dargis su po
nia, SLA prezidentas, at
vyksta Į Clevelandą ir daly
vaus SLA rengiamoj gegu
žinėj p. Blaškevičių sody
boje.

• Dr. J. Vitkus su ponia, 
dabar gyveną Floridoje ir 
Z. Strazdas su šeima iš 
Hartford, Conn. praėjusį 
savaitgalį viešėjo pas K. E. 
Gasparaičius.

• Akademinio Skautą Są
jūdžio, Amerikoje, dešimto
ji vasaros stovykla, įvyksta 
rugsėjo 4-11 d.d., Camp 
Nendawen, Palisades Inter- 
state Park, Tuxedo, New 
York.

Tai bus jubiliejinė sto
vykla, su turtinga ir įdomia 
programa. Kaip ir kasmet 
degs laužai, skambės seniai 
pamėgtos bei naujai išmok

Kad keturi Petrai prie karštų dešrelių susitiktų nedažnas Įvykis. 
Mūsų fotografas užklupo Petrus--Kliorį, Gruodį, Tamulionį ir Ži
linską užkandžiaujančius Ateities klubo piknike Clevelande ir pasku
bėjo juos "Įamžinti".

V. Pliodžinsko nuotrauka

tos dainos, bus užmezgamos 
ar atnaujinamos pažintys 
bei draugystės.

Laikas artėja pakuotis į 
šią iškilmingą vasaros sto
vyklą, kurią New Yorko A. 
S.S. skyrius stropiai ruošia. 
Clevelando Akademikų, be

CH/CAGO IŠ ARGENTINOS LIETUVIIĮ GYVENIMO

20 metą tos srities 
praktika

Vokiečių radijų 
taisymas
TELEFUNKEN

Authorized Factory S.rvlc.

TELEFUNKEN HI-FI STEREO SETS

SCHWAB RADIO & T. V.
Šatei a*d Seiučce

11615 DETROIT AVENUE 
Cleveland 2. OhioSandėlyje didelis pasirinkimas įvairiausių modelių

LAkewood 1-4669

siruošiančių važiuoti, visas 
būrys nekantriai laukia tų 
laimingų dienų.

• Pirmasis šio sezono kon- 
certas-balius įvyks rugsėjo 
10 d., šeštadienį, Slovenian 
Auditorium. Meninės pro
gramos dalyviai, nors ir abu 
iš to paties Bostono, bet la
bai skirtingi savo kūrybi
niais talentais — tai solistė 
Daiva Mongirdaitė ir rašy
tojas - satyri kas Antanas 
Gustaitis.

Skautų Tėvų Komitetas, 
kuris šį koncertą rengia, ti
kisi, kad lietuviškoji visuo
menė, kurios dėmesį vasarą 
buvo nukreipusi į gamtą ir 
paplūdimius, pasigenda dva
sinio atsigaivinimo ir gau
siai atsilankys į koncertą.

Bilietus jau galima gauti 
pas platintojus ir Spaudos 
Kioske, sekmadienį. Kreip
tis į p. Marcinkevičių tel. 
PO 1-3260.

ALIAS CHICAGOS SKYRIAUS 
DEŠIMTMETIS

Rugsėjo 3, 4 ir 5 d. per vi
suotiną Amerikos Lietuvių Inži
nierių ir Architektų suvažiavi
mą Chicagoje, chi'cagiečiai inži
nieriai paminės savo skyriaus 
dešimtmetį.

į iškilmingą posėdį Jaunimo 
Centre — 5620 S. Claremont 
Avė., šeštadienį, rugsėjo 3 d., 
3 vai. p.p., kviečiami ALIAS 
ir PLIAS nariai, organizacijų 
atstovai ir pavieniai, lietuviai 
inžinieriai ir architektai.

Sekmadienį, rugsėjo 4 d., 8 
vaL v. įvyks banketas--vakarie
nė ir šokiai Sharkos restorane 
(6301 W, 61 St.) Nariai, norintieji 
dalyvauti ir atsivesti šeimas bei 
draugus, turi užsiregistruoti 
telefonu GR-6-8176 arba raštu 
-- 6547 S. Maplewood, Chicago 
29, III.

Chicagoje ir artimoje apy
linkėje priskaitoma apie 150 
lietuvių inžinierių ir architektų. 
Iš jų apie 20 čia baigusiųjų moks
lą, apie 30 Vokietijoje, kiti Lie
tuvoje.

Chicagos visuomenei inžinie
rių organizacija yra žinoma savo 
šauniais metiniais baliais, ma
žiau kam yra žinoma, kad kultū
rinėje ir visuomenėje veikloje 
ALIAS Chicagos skyrius pasi
žymėjo "Technikos Žodžio" (dvi - 
menėsinis, iliustruotas žurna
las) nepertraukiamu leidimu nuo 
pat 1950 m., braižybos kursų 
pakartotinu ruošimu viešomis 
paskaitomis bei parodomis, 
terminologijos rinkimų žuvusių
jų bei Sibiran ištremtųjų inž. ir 
arch. registracija, lietuviškųor- 
ganizacijų, mokyklų ir pavienių 
technikos studentų rėmimu.

K.B.

VAIDINO OSKARO MILAŠIAUS 
VEIKALĄ

Rugpiūčio 14 d. per naciona
linę radijo stotį Buenos Aires 
buvo vaidinamas Oskaro Mila
šiaus veikalas "Miguel Manara". 
Šį veikalą ispanų kalbon išvertė 
Argentinos poetas, didelis lie
tuvių draugas - Galtier.

Prieš vaidinimą buvo duota 
Oskaro Milašiaus biografija, ku
rioje jis buvo pristatytas, kaip 
lietuvių tautos poetas.

Nesenai tas pats poetas Gal
tier buvo suruošęs argentinie- 
čiams literatūros mėgėjams ir 
intelektualams paskaitą apie Os
karą Milašių ir jo kūrybą.

LIETUVIAI AVELLANEDOS
GLOBĖJOS ŠVENTĖJE

Rugpiūčio 14 - 15 dienomis 
Buenos Aires provincijos di
džiausioji dalis -- Avellaneda,

rinčius kuo nuvažiuoti kuo
pos valdybą 12 vai. paims 
nuo buv. lietuvių namų.

KVIEČIA Į GEGUŽINĘ

Nepraleiskite progos linksmai 
praleisti sekmadienio popietę, 
skaniai pasivaišinti, išbandyti 
savo laimę, pasidžiaugti besibai
giančios vasaros gamta ir 
smagiai pasišokti. Visą tai Jūs 
turėsite atvykę į Detroito Lie
tuvių Bendruomenės gegužinę -- 
išvažiavimą, kuris įvyks rugsė
jo 18 d., sekmadienį, New Li- 
berty parke.

Bendruomenė, kuri rūpinasi 
kultūriniais, švietimo, sociali
niais ir lietuvybės išlaikymo rei
kalais, reikalinga Jūsųparamos.

kurioje gyvena ir didžiausioji 
lietuvių dalis, šventė savo glo
bėjos—Šv. Marijos šventę. Da
lyvavo kariuomenė policija, 
skautai, mokyklos ir organizaci
jos. Į. šventę buvo pakviesti da
lyvauti ir kitataučių atstovai, jų 
tarpe ir lietuviai.

Pasirodymuose, kurie buvo at
virame ore paruoštoje estrado
je, dalyvavo, lietuvių skautų tau
tinių šokių grupė, sulaukusi ne
paprasto pasisekimo. Jau atžy
giuojančius su tautiniais rūbais 
ir su savo trispalve, lietuvius 
pasitiko nepaprastos ovacijos.

Prieš programos pradžią per 
garsiakalbį buvo duota istorinė 
apžvalga apie Lietuvos ir apie 
dabarties kryžiaus kelius. Buvo 
atlikti trys tautiniai šokiai- -Len
ciūgėlis, Ožys -ir Rugučiai, pa
maldose ir vėliau pašventini
me naujai steigiamojoje kated
roje.

Šioje katedroje bus visam lai
kui paliktos dalyvavusių šioje 
šventėje tautų vėliavos.

Lietuviai taip pat dalyvavo ir 
savivaldybės suruoštame priė
mime.

Tenka priminti, kad Europos 
Laisvinimo Sąjūdžio pastan
gomis pastangomis į kurį įeina 
lietuvių atstovai Ant. Balčiūnas 
ir S. Babronis, iš Avellanedos 
savivaldybės organizacijų sąra
šų tapo išbrauktas visų tauty
bių prokomunistinio nusistaty
mo grupės, kurios niekur ne
galės būti kviečiamos oficialaus 
tautų atstovavimui.

Šiam Lietuvių pasirodymui va
dovavo inž. S. Babronis. Istori
nes ir šokių apžvalgas per gar
siakalbį ispaniškai davė "Lietu
vos Aidai" vedėjas L. Juknevi
čius.

DETROIT

LIETUVIU KLUBAS
ir

SVETAINĖ
Lietuvių Svetainėje renkite 1 cuviškus parengi

mus, o poilsį praleiskite xrp savųjų Klube.

— Cleveland —
6835 Superior Avenue EX 1-1143

• Daug neįsiregistravusių 
balsuoti ateinančiuose rin
kimuose. Skaito, kad Cūya- 
hoga apskrityje, kur yra ir 
Clevelandas, balsuoti turi 
teisę 900,000 gyventojų. O 
tuo tarpu įsiregistravusių 
kol kas tėra 668,125. Taigi 
dar 238,000 tos prievolės 
nėra atlikę.

• Parduodamas 1952 m. 
Chevrolet už 60 dol. Kreip
tis tel. GL 1-0883.

SLA išvažiavimas
SLA 352 kuopa rugsėjo 

4 d., sekmadienį, 1 vai. po 
pietų, p. Binkevičienės ūky
je — Middle Beit, prie Li- 
berty parko, rengia išvažia
vimą. šeimininkės rengiasi 
visus svečius skaniai pavai
šinti. Įėjimas visiems lais
vas, tik už mašinos pasta
tymą 50 c. mokestis. Netu-

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 
mūsų draugams ir rėmėjams

LOUISVILLE TITLE 
INSURANCE CO.

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

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

7:05-7:30 P. M.

EAST CLEVELAND-EUCLID & SUPERIOR AVĖ.
SAVINGS 

EARN
OPEN EVERY SATURDAY 

UNTIL NOON

ACCOUNTS 
iNŠURED TO 

» 10.000

SUPERIOR 
SAVINGS

Išnuomojamas kambarys 
su teise naudotis virtuve. 
Atskiras Įėjimas. Skambin
ti: PO 1-0021 po 5 vai. va
karo.

STROH’S
HOME ANO 

REMODEUNG LOANS

MERGAITĖS IR MOTERYS

17 metų ir daugiau darbui Į 
skalbyklą. Priimamos ir prade
dančios.

MENK BROS. LAUNDRY
643 East 103 Str. (101)

VIRTAS
DĖL

SKONIO

•CORNER 68™ — SUPERIOR AVENUE

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

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

Išnuomojamas butas
5 kamb. ir vonia ,E. 70 
ir Superior rajone. Nau
jas gazo pečius .Lauko 
porčiai. Skambinti UT 
1-2347.

TREČIOKAS ACENCY
SENIAUSIA LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA

Kelionių bilietų parūpinimas ir pinigų peraiuntimaa j visu* kraitu*

TAIP PAT IR VISOKIOS RŪŠIES APDRAUDA
Kur tik bcsiruoitumat keliauti, tuoj ausiriikit *u mūag įstaiga

ALBINAS IR KAZYS TREČIOKAI 
311 Wa!nut Street, Newark 5, N. Jersey 

Telefonas; MArket 2-4867

PRINOKĖ RUGIAIC

Daugelis mūsų apdovanoti 
talentu rimtą dalyką nerimtai 
svarstyti.

Gudria lape skaitomas Na
poleono laikų prancūzas diplo
matas Talleyrandas, saky
davo: "Žmonija sudaro du 
slyogsniai: kirpėjai ir kerpa
mieji."

♦
Kai kurių mūsų veikėjų at

siminimai yra kavos puodukas 
po pietų: išsigeri, pasigar
džiuoji ir pamiršti.

♦
Nepaprastam sunku rasti 

vietos paprastųjų tarpe.
*

Žmogus, sakoma, pirmiau
siai gyvena, po to--galvoja, 
o po to dar--apsigalvoja.

♦
Jei pasaulis būt platus, 
Kiaulė tarė kiaulei: 
Visiems vietos užtektų, 
Bet pasaulis neplatus.

V. Ihe Stroh Brewery Company. Detroit 26. Michigan

Mes verdame Stroh’s dėl skonio. Jis verdamas prie 
2000°. Tokia stipri kaitra išgauna geriausią skonį 
iš geriausių produktų... suteikia puikų atsigaivi
nimą, kurio nerasite jokiame kitame Amerikos alu
je. Pabandykite vienintelį Amerikoje ugnimi virtą 
alų šiandieną, ir jūs pasakysite, kad tai maloniau
sias, švelniausias alus, kokį esate bet kada pagavę!

JUMS PATIKS ŠVELNESNIS!

DABAR VIETINĖMIS KAINOMIS’



DIRVA
Nr. 101 1960 m. rugpiūčio 31 d.

Dr. P. Grigaitis iš ALT kasos 
pasiėmė $ 252.07 

šen. Kennedy aplankyti
KAS IR KUR?

• V. Rastenis, B. Bieliukas, 
B. Nemickas, L. Virbickas 
ir E. čekienė iš New Yorko 
vyksta į Lietuvos Nepri
klausomybės Talkos. Tary
bos suvažiavimą Chicagoj, 
kuris įvyks rugsėjo 3-4 d.d.
• Lietuvos Nepriklausomy
bės Talkos tarybos suvažia
vimui rengti komisiją su
daro: A. Kaulėnas — pirm.,
J. Paplėnas, A. Siliūnas ir
K. Drunga — nariai. Suva
žiavimas prasideda rugsėjo 
3 d., 9:30 vai. Dariaus-Gi
rėno salėje — 4416 So. Wes- 
tern Avė., Chicagoje.
• Istorikų kongrese, vyku
siam Švedijoje, Stockholme, 
dalyvavo trys lietuviai: 
prof. Z. Ivinskis, J. Deveikė 
ir K. J. Čeginskas. Dalyva
vo nemažai sovietų istori
kų, bet iš Lietuvos nebuvo 
atvežta nė vieno.
• Dr. H. Montvilienė rug
piūčio 22-27 dienomis lan
kėsi Milwaukee, Wisc., kur 
ji atstovavo New Yorko 
RCA Tyrimų Laboratorijas 
įvykusiam JAV Elektroni
nių Skaičiavimo Mašinų 
Draugijos metinėje konfe- 
.rencijoje. Ta proga Dr. H. 
Montvilienė aplankė savo 
senus pažįstamus ir bičiu
lius.
• Arvydas Kliorė rugsėjo 
3 d., 4 vai. Apreiškimo Pa
rapijos Bažnyčioje, Brook
lyne, N. Y., susituokia su 
Birute Ulėnaite.
• J. Kazanauskas — Mutual 
Federal Savings and Loan 
Ass’n prezidentas, Vasario 
16 Gimnazijos naujų klasių 
statybai paaukojo $50.00.
• Vargonininkų Sąjungon 
išrinkta: A. Giedraitis —• 
pirm. (Chicago), K. Ambra
sas — vicepirm. (Cleve
land), L. Bujauskas — sekr. 
ir ižd. (Waukegan). Muzi
kos žinių redaktorium per
rinktas J. Kreivėnas, o ad
ministratorium A. Skridu- 
lis,
• Inž. Jonas ir muzikė Ni
jolė U'lėnai, Jericho Long 
Jsland, N. Y., šįmetes savo 
atostogas praleido Los An
geles, San Franciske ir ki
tose Ramiojo vandenyno 
pakrantėse.

Jonas yra vienoje firmo
je inžinierius, o Nijolė Vi
dur. Mokykloje muzikos bei 
dainavimo mokytoja.

Marijai Dūdienei su šei

ma, mirus sesutei

LEOKADIJAI
NATKEVIČLŪTEI-BURBULIENEI,

gilią užuojautą reiškia gimines

Petravičiai, Bliūdžiai ir Naikauskai

Mielai kolegei filisterei
J, NAGIENEI,

jos mamytei Lietuvoje mirus, giliausią užuojautą 
reiškia

Korp! Neo Lithuania ir 
LT A Sambūris Chicagoje

DIRVOS 45 MĖTĮ 
SUKAKTIES RĖMĖJAI

Dirvos 45 metų sukak
ties rėmėjais įsijungė:

$5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00

10.00
5.00
2.00
5.00
L00
5.00

5.00
5.00
5.00
1.00
1.00

R. Sidrys, Streaton !
Jonas Cėsna, Chicago
B. Mozūras, Montreal
A. Sodaitis, Maspeth 
J. Jurevičius, Chicago 
J. Vaičius, Cicero 
Ign. Andrašiūnas, Evanston 
N. Antanavičius, Boston 
J. Roman, So. Boston 
Dr. P. Švarcas, Mascoutah 
Pranas Stankus, Detroit 
J. Čėsna, Omaha 
A. Mačius, Bellwood 
J. Mikuckis, Baltimore 
J. Palšis, Chicago 
P. Kavaliauskas, 

Melrose Park
V. Petriks, Dėl Mar 
F. Šalpukas, Flushing 
M. Lekniūtė, Detroit
A. Stapulionis, So. Boston
B. Prapuolenis, Orland Park L 00 
B. Raila, Los Angeles 5.00 
Jonas Masaitis, Cleveland $ 5.00 
A. Žilėnas, E. Chicago 
Vanda Jonaitis, Granville 
J. Adomonis, So. Boston
J. Narvydas, Seaford
S. Iljasevičius, Detroit 
P. Ulėnas, Brooklyn 
Vladas Mažeiva, E. Chicago 5.00 
P. Stančius, Montclair 5.00 
VL Adomavičius, So. Boston 5.00 
Vyt. Ramonas, Philadelphia 5.00 
Ant. Garmus, Cleveland
K. Palubinskas, Cleveland 
J. ir A. Jonaičiai,

Cleveland

Rėmėjams širdingai dėkojame.

5.00
5.00
5.00
5.00
2.00
2.00

5.005.00
5.00

VISIEMS LLK S-GOS 
NARIAMS

Pranešame, kad rugsėjo 
ir 4 d. šaukiamas Lietu-3

vės Nepriklausomybės Tal
kos Tarybos suvažiavimas 
Chicagoje. Suvažiavimo po
sėdžiai įvyks Dariaus-Girė
no posto patalpose. Pirma
sis posėdis įvyks rugsėjo 3 
d., 9 vai. ryto. Tą pat rug
sėjo 3 d. vakarą įvyks suva
žiavimo dalyvių pobūvis 
Lietuvių Auditorijoje — 
3133-37 So. Halsted St. Po
būvio pradžia 7 vai. 30 min.

Kviečiame visus laisvės 
kovotojus suvažiavime ir 
pobūvyje dalyvauti.

LLK S-gos Vyr. 
Vadovybė

• A. Braskys, iš Sudbury, 
mok ėdamas prenumeratą, 
atsiuntė ir $5.00 auką.

L. Kančauskas, buvęs mūsų foto bendradarbis Argentinoje, dabar 
persikėlęs su šeima gyventi į JAV, savaitę svečiavosi Tabor Far
moje, Nuotraukoje J. ir M. Bačiūnai ir L. Kančauskas.

Savaitė Tabor Farmoje
Šių metų pradžioje, kada Ar

gentinoje lankėsi J. J. ir M. 
Bačiūnai, su jais ten susipaži
nau, o jiems iš Argentinos iš
vykus--susirašinėjau. Kada ma
no emigravimo reikalas stovėjo 
migloje, J. Bačiūnas darė vis
ką, kad galėčiau greičiau į JAV 
atvykti. Deja, nebuvo lengva. 
Teko laukti eilės pagal kvotą, 
kurios ir sulaukiau. Tuoj šią 
žinią pranešiau J. Bačiūnui, o 
jis atsakydamas į laišką užkvie
tė aplankyti jo vasarvietę—Tabor 
Farm, Sodus, Michigan. Kvieti
mu nutariau pasinaudoti.

Liepos 20 d. jau su šeima buvau 
Miami, Florida, iš kur ir pra
dėjau kelionę po JAV ir Kanadą, 
lankant daugelį metų nematytus 
draugus bei pažįstamus. Po 
trumpesnių sustojimų Miami, ir 
New Yorke, ilgiau teko pabuvoti 
Clevelande, pas 16 metų nema
tytą Vincą Saką. Clevelandas man 
sudarė gerą įspūdį ir kažkaip aš 
jį pamilau, nes iš jo iš
vykstant jutau, kad kažką nepap
rastą palieku... Esu dėkingas 
savo prieteliui, pas kurį vie
šėjau. Dėkingas ir visiems ki
tiems lietuviams, su kuriais su
sitikus teko patirti jų lietuvišką 
vaišingumą bei nuoširdumą. 
Džiaugiuosi, kad čia visi gerai 
įsikūrę ir nepamiršta lietuviškų 
reikalų.

Rugpiūčio 6 d. ankstų rytą pa
likau Clevelandą ir išvykau į Ka
nadą. Pirmiausiai nuvykau į Ha
milton, Ont. o iš Čia aplankiau 
London, ir Toronto. Nepaprastai 
buvo malonu dvi savaites pra
leisti žavioje kanadiškos vasaros 
globoje. Susidariau puikiausius 
įspūdžius iš tos šalies, lietuvių 
gyvenimo.

Pagal kelionės maršrutą kita 
mano ir šeimos sustojimo vieta 
buvo J. Bačiūno vasarvietė--Ta- 
Tabor Farm, jau JAV., Taigi, 
rugpiūčio 20 dienos vakare mus 
iš Hamiltono išvežė JAV link. 
Po ramios naktinės 8 valandų 
kelionės, jau ankstų sekmadienio 
rytą pasibeldžiau į J.J. ir M. 
Bačiūnų duris, juos prikeldamas 
iš saldaus miego. Maniau, kad 
išeis J. Bačiūnas su rūsčiu vei
du išbarti už ramybės trugdymą, 
bet* apsirikau. Tarpduryje pasi
rodė, kaip visada, rimta šyp
sena ir ištiesė ranką sveikinda
mas atvykusį į Tabor Farm.

Greit davė įsakymą savo pa
galbininkams paruošti man 
kambarį, o nebuvo taip lengva, 
nes vasarvietė buvo perpildyta 
vasarotojais. Laikinai apgyven
dino atsarginiame namelyje, o 
sekančią dieną jau davė kambarį 
centriniame name, kur ir pra
leidome savaitę karališkų atos
togų.

įvažiuojant į vasarvietę mus 
pasitiko užrašas "Velcome" ir 
gražūs vaizdai. Mus, 12 metų 
gražios gamtos nemačiusius, nu
stebino daugybėje medžių prie

glaudoje pastatyti vasarnamiai. 
. Pirmą dieną dėl nuovargio neteko 
plačiau pasižvalgyti, bet jau se
kančiomis dienomis tikrai neliko 
nieko nepamatyto. Atvykdami 
manėme, kad rasime čia daug lie
tuvių bevasarojant, bet apsiriko
me. Radome vien amerikiečius. 
Tik V, Adamkavičius su ponia 
iš vakaro buvo atvykę. Malonu 
buvo susitikti su V. Adamkavi- 
čium, su kuriuo lygiai prieš 
metus laiko susipažinau Argenti
noje, kada jis lydėjo Amerikos 
lietuvių krpšinio komandą. Gal 
todėl mes taip tvirtai vienas ki
tam ir rankas paspaudėme.

Mūsų atvykimo dienos vakare 
dar mūsų lietuvių būrelį padidino 
vienas iš Draugo redaktorių 
--kun. J. Prunskis. Savaitės lai
kotarpyje mes visi nuolat palai
kėme tarpusavio ryšį, pasidalin
dami dienos gyvenimo margumy
nais, besimaudydami baseine, 
žaizdami ar skaitydami lie
tuvišką spaudą, kuria mielai ap
rūpindavo lietuviškos spaudos 
mylėtojas ir rėmėjas, mūsų šei
mininkas, J. Bačiūnas.

Mus, atvykusius iš Argentinos 
ir gerai pažinusius to krašto tu
ristinių vietų tvarką, labai ste
bino J. Bačiūno tvarka valgykloje. 
Iki šiol neteko užtikti tokios vie
tos, kur maistas nenormuojamas, 
t.y. vasarotojas gali valgyti kiek 
nori ir ko nori be atskiro at-

Viena gražiausių Asbury Park, N. J., vasarviečių Lake Hotel 
šią vasarą buvo gausiai lietuvių lankoma. Nuotraukoje vasarvietės 
prez. E. Kubaitis ir viceprez. A. Žemaitis su žmonomis ir bendra
darbiais. y. Maželio nuotrauka

Taip išleidžiami į ALT kas; surinkti pinigai
nigus išmokėjęs, M. Vaidyla ir 
J. Talalas. Prieš pasisakė E. 
Bartkus ir T. Blinstrubas.

Dabar, kada paaiškėjo kiek P. 
Grigaitis UŽ tą kelionę paėmė, 
aiškėja ir tas Naujienose jo 
verkšlenimas, kad kelionė bu
vusi labai sunki, varginanti. Rei
kėjo gi visuomenei aplinkiniais 
keliais pasakyti, kad ta kelionė 
tikrai tokios sumos buvo verta...

Šis įvykis yra tik vienas iš 
daugelio. Ir jis vaizdžiausiai kal
ba, kodėl ALT vadovybės kai 
kurie nariai yra niekad nepakei
čiami. Ir bus nepakeičiami, kol 
ten P. Grigaitis šeimininkaus, 
kaip savo kišenėje. Šeimininkaus 
sau pelningai tuštindamas ALT 
kasą.

SEPTINTOJI KANADOS
LIETUVIU DIENA

Dirvoje buvo atspaustas K. 
Pranulio laiškas, kuriame jis 
klausė, ar Dr. P. Grigaitis, lan
kydamasis pas šen. Kennedy, pa
naudojo ALT lėšas, ar kelionę 
apmokėjo demokratai. Laiško au
torius netikėjo, kad kelionės 
išlaidas būtų padengęs pats Dr. 
P. Grigaitis. Esą, jis turįs prak
tikos netikėti, kad Dr. P. Gri
gaitis mokėtų iš savo kišenės.

Dabar aišku, kad K. Pranulis 
buvo teisus. Rugpiūčio 26 d. įvyko 
ALT centro valdybos posėdis. 
Jame paaiškėjo, kad Dr. P. Gri
gaitis, pasitaręs tik su M. Vai- 
dyla, nė žodžio nesakęs pirmi
ninkui L. Šimučiui ir vicepir
mininkui E. Bartkui, nusitarė 
vykti pas šen. Kennedy, demok
ratų prezidentinį kandidatą. Ir 
po kelionės iš ALT kasos 
pasiėmė $252.07.

Dėl tos kelionės ALT pasku
tiniam posėdy buvo daug pasi
aiškinimų, ginčų ir priminimų, 
kad nedera taip švaistyti į ALT 
kasą surinktus ir Lietuvos lais
vinimui skirtus pinigus. Bet po 
ilgesnių pasisakymų, keturiais 
balsais prieš du, kelionės išlaidų 
išmokėjimas buvo paliktas toks, 
kokį Dr. P. Grigaitis su M. 
Vaidyla sauvališkai jau buvo pa
darę.

Tie keturi balsai, patvirtinę 
P. Grigaičio sauvaliavimą, buvo: 
pats P. Grigaitis, L. Šimutis, pi- 

lyginimo. Kam maža, tas gali 
eiti pasiimti antrą ar net trečią 
kartą. Tokiems patys p, Bačiūnai 
padeda prisikrauti lėkštes. O val
gyti tikrai gundo gausybė gar
džių valgių. Manau, neklysiu sa
kydamas, kad pietų ar vakarie
nės metu vasarotojams čia patie
kiama apie 25 atskiri valgiai!

Ir taip gardžiai bevalgant, be
simaudant, bežaidžiant, besi
žvalgant po 185 akrųTabor Farm, 
prabėgo savaitė laiko. Ir atėjo 
diena atsisveikinti su Tabor 
Farm ir su mielaisiais jos šei
mininkais J. J. ir M. Bačiū
nais, kurių nuoširdumas ir tė
viška globa liks amžinai mano 
ir mano šeimos širdyse. Sunku 
rasti tinkamus žodžius padėkai 
už tą mums suteiktą malonumą. 
Jei likimas leis tvirčiau ir grei
čiau atsistoti ant naujo gyve
nimo pamatų JAV žemėje, 
tikiuosi nelikti skolingas.

Iš Tabor Farmos nuvykome į 
Chicagą aplankyti ten gyvenan
čius draugus ir pažįstamus. Chi
cagoje ir baigiame turistinį pasi
važinėjimą. Iš Chicagos skrisi
me į Los Angeles, kur mūsų 
laukia naujakūrio kietas gyveni
mas.

L. Kančauskas

Rugsėjo 3 ir 4 d. Toronte 
įvyksta VII-ji Kanados Lietuvių 
diena. Sis milžiniškas Kanados 
lietuvių sąskrydisyra skirtas pa
minėti 550 metų Žalgirio mūšio 
pergalei ir 20 metų Lietuvos oku
pacijai. Lietuvių dienų proga To
ronte įvyksta ir Šiaurinės Ame
rikos tautinių šokių šventė, ku
rios metu virš 200 šokėjų, iš 
JAV ir Kanados išpildys di
džiulėje Scarboro Arenoje, 75 
Birchmount Road, jungtinius tau
tinius šokius. Iškilmėms kal
bėtoju pakviestas Dr. Stasys Bač
kis, Lietuvos pasiuntinybės pata
ri** Vašingtone. Meninėje prog
ramoje dalyvauja sol. Vac. Žie- 
melytė ir Toronto liet, choras 
Varpas, vadovaujamas muz. S. 
Gailevičiaus.

Lietuvių dienų programa: šeš
tadienį, rugsėjo 3 d. 11 vai. Dai
lės parodos atidarymas (vieta: 
709 College St.,); 6 vai. vakare 
Scarboro Arenoje, talpinančioje 
per 4000 dalyvių, įvyksta di
dingas susipažinimo balius. Sek
madienį, rūgs. 4 d., 11 vai. iš
kilmingos pamaldos Toronto lie
tuvių kapinių aikštėje. Pamal
das laiko J.E. Toronto vyskupas 
Francis V. Allen. 4 vaL Scar
boro Arena salėje įvyksta iškil
mingas Lietuvių dienų aktas ir 
tautinių šokių šventė, Šventės 
proga kiekvienam dalyviui bus 
įteikta Kanados lietuvių puikus 
leidinys, redaguotas Dr. A. Šapo
kos. Leidinyje vertinga istorinė 
medžiaga iš Žalgirio mūšio ir 
Lietuvos okupacijos. Jame taip 
pat atspausdintas Kanados lietu
vių Bendruomenės statutas.

Kanados Lietuvių Bendruome
nės Toronto apylinkės valdyba, 
Lietuvių dienų rengėjas, malo
niai kviečia visus brolius ir se
ses Amerikos lietuvius gausiai 
atsilankyti į Vll-ją Kanados Lie
tuvių dieną. Didžiojo sąskrydžio 
metu bus gana gera proga at
naujinti senas pažintis, o kartu 
pasidžiaugti bendruomeniniais 
Kanados lietuvių laimėjimais. 
Kadangi tuo pačiu metu Toronte 
vyksta nacionalinė Kanados paro
da, atvykimo proga taip pat bus 
galima ją aplankyti.

Kanados Lietuviu Tauti
nės Sąjungos Centro Valdy
ba lietuvių sąskrydžio me
tu Toronte rugsėjo 3-4 die
nomis kviečia skyrių atsto
vų suvažiavimą.

*"

Varpo choras, pradėjęs 
po atostogų repeticijas, 
rimtai ruošiasi Lietuvių 
Dienai Toronte ir po to se
kantį šeštadienį, rugsėjo 10 
d., koncertui Rochesteryje.

Maironio vardo šeštadie
ninėje mokykloje mokslas 
prasideda rugsėjo 10 d. Vi
sų pareiga rūpintis, kad ir 
šiais mokslo metais mokyk
la uoliai būtų visų lietuvių 
lankoma,

♦

TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ, va
dovaujama G. Breichmanienės, 
dalyvauja Antrojoj Šiaurės A- 
merikos tautinių šokių šventėj 
rugsėjo 3-5 d.d. Lietuvių Dienų 
metu Toronte.
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