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Prezidentas Kennedy Įsakė 
padidinti karinę paruošt;

Prezidentas John F. Ken
nedy savo kalboje, kuri tu
rėjo amerikiečiams išryš
kinti komunizmo grėsmės 
didumą ne tik Berlyne, bet 
ir visame pasaulyje, parei
kalavo visuotinio JAV ka
rinės paruošties padidini
mo, gyventojų pasiaukoji
mo ir drąsos, o komunistinį 
pasaulį įspėjo: "Mes neno
rime kariauti, bet esame 
kariavę anksčiau”.

Krašto kariniam pasiruo
šimui padidinti prezidentas 
paprašė 3,457 milijonų dole
rių, iš kurių 207 milijonai 
eis civilinės gynybos reika
lams, o 1,800 milijonų — 
konvencinių ginklų arsena
lui. Jis pabrėžė, kad nedels
damas paprašys ir didesnių 
sumų, jei jų prireiks bolše
vizmo užmačioms atremti.

Prez. Kennedy pareiškė, 
kad šiuo metu nereikėsią di
dinti mokesčius, bet jis ga
lįs paprašyti juos padidinti 
už pusmečio, jei pasirodys, 
kad valstybės iždas nesu
renka pakankamai pajamų 
biudžetui išbalansuoti.

Ryžtingi žingsniai
Toliau prezidentas nuro

dė, kad šalia reikalavimų 
padidinti karines išlaidas, 
jis imasi ir kitų žingsnių:

• padidinti ginkluotąsias 
JAV pajėgas 217,000 vyrų, 
kad armijos (pėstininkų) 
dydis siektų 1 milijoną vy
rų, o taip pat būtų atitin
kamai padidintas laivynas 
ir karo aviacija, šiuo metu 
autorizuotas armijos dydis 
yra 875,000 vyrų, laivyno
— 190,000 ir karo aviacijos
— 825,000. Laivyną jis siū
lo padidinti 29,000 vyrų, ka
ro aviaciją — 63,000 vyrų, 
o likusioji dalis tektų armi
jai.

• padvigubinti ir patrigu
binti naujokų šaukimus 
ateinančiais mėnesiais. Pre
zidentas prašė kongresą lei
dimo pervesti aktyviojon 
tarnybon kai kuriuos atsar
ginių vienetus ir prailginti 
jų tarnybą. Pirmoje eilėje 
jis planuoja pašaukti akty
viojon tarnybon kai kuriuos 
orinio transporto vienetus 
ir tautinės gvardijos takti
nius vienetus.

• Strateginė oro jėga bus 
sustiprinta, nudelsiant B-17 
bombonešių išėmimą iš apy
vartos. Taip pat bus palikta 
tarnyboje daug kitų lėktu
vų ir laivų, numatytų ar 
jau išimtų rezervan, kad 
būtų padidinta taktinė oro 
ir jūros jėga.

Papildomi gynybos biu
džeto reikalavimai pakels 
JAV ginklavimosi išlaidas 
iki 47,5 bil. dolerių šiais 
metais. Tai 6 bilijonais dau
giau, negu buvo numatyta 
prez. Eisenho\verio pasiūly
tame biudžete. Valstybės 
iždo deficitas šiais metais 
viršys 5 bil. dolerių.

Visos tos karinio pasiren
gimo priemonės, kaip prezi
dentas pabrėžė, yra skirtos 
"išvengti karui” Berlyne. 
Jo žodžiais: "Mes siekiame 
taikos, bet nekapituliuosi
me. Tai centriifė mintis šio
je krizėje, ir ji reiškia mū
sų vyriausybės politiką”.

Tačiau...
po tų žodžių, pabrėžiančių 
aiškią JAV poziciją kovoje 

dėl Berlyno ir pasaulio lais
vės, prezidentas paliko at
viras duris ir deryboms su 
sovietais, "jei rusai siektų 
tikro susipratimo, o ne kon
cesijų mūsų teisėse".

Prezidentas aiškiai nuro
dė, kad tos koncesijos ne
bus daromos Berlyne, bet 
užsiminė apie koncesijas 
ten,.kur jų buvo reikalavęs 
Chruščiovas per pasitari
mus Vienoje:

"Mes pripažįstame Sovie
tų Sąjungos susirūpinimą 
dėl savo saugumo Vidurio ir 
Rytų Europoje... ir tiki
me, kad gali būti išdirbti 
susitarimai, kurie padėtų 
atremti tą susirūpinimą”.

Oderio-Neises linija ir...
Prezidentas įsakmiai ne

nurodė, ką jis turėjo minty
je, tai pareikšdamas, bet 
amerikinės spaudos komen
tatoriai jau pradėjo ryškin
ti. James Reston, analizuo
damas prezidento kalbą, nu
rodė, kad galima bazė susi
tarimams su sovietais, ap
sauganti Vakarų teises Vo
kietijoje ir garantuojanti 
Berlyno laisvę, tačiau nepa- 
žeidžianti Chruščiovo oru
mo, būtų:

"Kai kurie atsakingi (Wa- 
shingtono) pareigūnai tiki, 
kad tos bazės centrą suda
rytų, jei JAV ir kitos Va
karų valstybės priimtų taip 
vadinamą Oderio-Neisses li
niją nuolatine siena tarp 
Lenkijos ir Vokietijos".

Sekančią dieną kitas ko
mentatorius Arthur Krock 
nuėjo dar toliau, pabrėžda
mas, kad "vienas iš tokių 
susitarimų” būtų sąjungi
ninkų kontroliuojamo kori
doriaus į Vakarų Berlyną 
mainai už nuolatinę Lenki- 
jos-Vokietijos sieną prie 
Oderio-Neisses. ši linija jau 
buvusi nubrėžta Jaltoje ir 
patvirtinta Potsdame, be- 
lieką ją tik galutinai patvir
tinti.

Pavojus Pabaltijui 
nepraėjęs

Ar ne tos pačios mintys 
iš spėjusio pagarsėti C. L. 

Vaiko gražiausios nuotraukos 
KONKURSAS

KONKURSINE NUOTRAUKA Nr. 4 Henrikas Pikturna, pusantrų 
metų amžiaus. Nuotrauka D. Pikturnaitės.

Sulzbergerio straipsnio, kur 
šalia "bazės centro" ir "vie
no iš tokių susitarimų” bu
vo siūlyti ir tolimesni ėji
mai, rekomenduojami "kai 
kurių atsakingų Washing- 
tono pareigūnų": Pabaltijo 
p r i p ažinimas sovietams ? 
Tie pažadai taip pat buvo 
prez. Roosevelto padaryti 
Teherane ir kitur.

Imant dėmesin kai kurių 
reikšmingų politikų, pvz. 
Adenauerio, pareiškimus ir 
diplomatinių stebėtojų pra
nešimus iš Maskvos, kad 
Chruščiovas šiuo metu ne
siruošiąs eiti į karą dėl Ber
lyno, telieka laukti derybų 
tarp Maskvos ir Vakarų. Ar 
tos derybos būtų prasmin
gos ar ne — kitas klausi
mas, atsimenant, kad sovie
tai niekada nesilaiko sutar
čių, bet "bazės” toms dery
boms jau nedviprasmiškai 
peršamos, ir jos bent laiki
nai naudingos Chruščiovui: 
ačiū už dovanas, o aš tuo 
tarpu paorganizuosiu kitą 
krizę ne Berlyne, bet kita
me pasaulio krašte; vėliau 
gi pradėsiu iš naujo.

Pritarimas ginklavimosi planui
Prezidento Kennedžio planas 

sustiprinti JAV karines pajėgas 
susilaukė teigiamo atgarsio ne 
tik abiejų partijų tarpe, kongre
sui patvirtinus prezidento reika
lavimus, bet ir visame laisva
jame pasaulyje, kuris džiūgauja, 
kad JAV vieną kartą parodėtvir- 
tą nusistatymą.

Gynybos departamentas pa
skelbė, kad rugpiūčio mėnesio 
naujokų kvota padidinama nuo 
8,000 iki 13,000, o rugsėjo mė
nesį sieksianti jau 20,000 vyrų.

Karinius pasiruošimus taip pat 
padidiho Britanija, kuri ruošiasi 
pašaukti atsarginius, kad sustip
rintų gerai paruoštą ir kovingą 
britų "Reino armiją".

Pasipiktinimą JAV karinio pa
jėgumo stiprinimu, kaip ir rei
kėjo laukti, pareiškė Maskva, 
kuri apkaltino prezidentą Ken- 
nedį, kad jis išnaudojąs Berlyno 
ginčą priedangai greitinti Rytų 
--Vakarų ginklavimosi lenkty-

A. Bielskus, sporto vadovas, sveikina tris plaukikes -- Šimkutę iš Detroito ir Janušaites iš Roches- 
terio, laimėjusias pirmąsias vietas Pabaltiečių pirmenybėse, kurios įvyko Clevelande praeitą sa
vaitgalį.

Pavergtųjų Seimo reakcija dėl Prezidento kalbos
Ryšium su prezidento 

Kennedžio pareiškimu savo 
kalboje, kad Amerika "pri
pažįsta Sovietų Sąjungos 
istorinį rūpestį dėl savo 
saugumo Centro ir Rytų 
Europoje”, Pavergtųjų Sei
mas pasiuntė prezidentui 
telegramą, kurioje skaito
me:

"Ne dėl savo kaltės Ant
rojo Pasaulinio karo pabai
goje patekę sovietų armijai 
ir vėliau įtraukti į vergų 
imperiją šimtas milijonų

nes.
"Prezidento žodžiai apie pasi

ruošimą vykdyti derybas buvo 
paskandinti karinėje progra
moje," paskelbė Tassas oficia
liame komentare.

JAV prezidento įgaliotinis John 
McCloy, viešėjęs Maskvoje dėl 
pasiruošimų nusiginklavimo de
ryboms, vos tik praėjus kelioms 
valandoms po prez. Kennedžio 
kalbos, buvo iškviestas J Sočį 
pasitarimams su Chruščiovu. 
Vėliau Tassas paskelbė, kad pa
sitarimai vykę "draugiškoje at
mosferoje", o McCloy išskrido J 
Washingtoną, galbūt gabendamas 
naujus Chruščiovo pasiūlymus 
arba bent jo asmeninę reakciją 
į prezidento kalbą.

Maskvoje gerai informuoti Va
karų diplomatai tiki, kad Chruš
čiovas netrukus pareikšiąs norą 
tartis su Vakarais dėl Berlyno 
ir Vokietijos.

TRUMPAI IŠ VISUR
♦ PORTUGALUOS vyriausy

bė planuoja suteikti lygias pi
lietines teises ir 10 mil. afri
kiečių trijose savo teritorijose: 
Angoloje, Mozambike ir portu
galų Gvinėjoje. įstatymas turė
siąs įsigalioti už trijų mėnesių 
arba ir anksčiau, jei kariuomenei 
pasiseks numalšinti neramumus.

♦ PIETŲ RODEZUOJE vyriau
sybė gavo gyventojų pritarimą 
naujai konstitucijai, įgalinančiai 
afrikiečių atstovavimą parla
mente. Pagal sutartį su Britani
ja, konstitucija apribos britų tei
ses toje kolonijoje ir duos ne
grams 15 iš 69 vietų parlamente. 
Afrikiečių nacionalistai referen
dumui priešinosi, reikalaudami 
negrų daugumos parlamente.

♦ ANGLUOJE įvesti plataus 
masto ūkiniai suvaržymai ir mo
kesčių padidinimai, kuriais sie
kiama sustiprinti valiutą ir pa
skatinti eksportą. Bankų moka
mų palūkanų padidinimas turįs 
pritraukti užsienio kapitalą. Mo
kesčiai kai kurioms prekėms 
padidinti lO^o.

♦ BRAZILUOS vyriausybė 
naujoje sostinėje anksčiau pa
skirtus Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos atstovybėms sklypus dabar 
atidavė Bulgarijai, Vengrijai ir 
Rumunijai. 

laisvės siekiančių rytinės 
Europos žmonių bus pri
blokšti Jūsų, Pone Prezi
dente, praeito vakaro kal
bos vienu pareiškimu. Su 
giliu nusivylimu jie konsta
tuos, kad nė vienu žodžiu 
neužsiminta patvirtinti jų 
apsisprendimo teisę, lygiai 
neginčijamą, kaip kad ne
ginčijama tautoms kitose 
pasaulio dalyse, tuo pačiu 
ir vokiečių tautai. Vietoj to 
jiems buvo tarta, kad Sovie
tų Sąjunga, ta mūsų laikų 
beatodairiškiausia imperia
listinė galimybė, yra teisė
tai susirūpinusi savo sau
gumu Centro ir Rytų Eu
ropoje.

Šis karo meto mito atgai
vinimas, esą, sovietinė Ru
sija vardan savo saugumo, 
kadangi keliskart buvusi 
užpulta, turinti specialių 
teisių kitų valstybių sąskai- 
ton, juo labiau yra apgailė
tinas, kad visiškai neatitin
ka istorinę tiesą. Tiek cari
nė, tiek sovietinė Rusija tu
ri nepralenkiamą 300 metų 
savo agresijų bei užgrobi
mų lapą savo mažesnių kai
mynų atžvilgiu. Kai kurie 
šiame Seime atstovaujami 
kraštai dešimtis kartų yra

Prancūzijos santykiai su IT 
šefu pablogėjo

Prancūzija apkaltino Jungt. 
Tautų , generalinį sekretorių 
Ilammarskjoldą, kad remiąs Tu
nisą Bizertos kivirče.

Paryžiaus vyriausybės sluoks
niai iš naujo pabrėžė, kad jie 
nesijaučią saistomi Saugumo Ta
rybos rezoliucijos, reikalaujan
čios ginklų paliaubų ir grįžimo 
į ankstyvesnes pozicijas.

Prancūzija pakartojo, kad jos 
kariuomenė bus atitraukta iš Bi
zertos miesto ir kitų pozicijų už 
bazės ribų tik tuo atveju, jei 
gaus užtikrinimus, kad tunisie
čiai nebandys nutraukti ryšius 
tarp bazės ir tolimesnių postų.

Laiškų apsikeitimas tarp JT 
generalinio sekretoriaus ir 
Prancūzijos užsienių reikalų mi- 
nisterio aiškiai parodė santykių 
pablogėjimą. Prancūzijos užsie
nių reikalų ministerija nieko ne
atsakė į Hammarskjoldo pasisiū
lymą atvykti Paryžiun ir išklau
syti prancūzų pąžiūras. Ministe
rijos kalbėtojas pastebėjo, kad 
Hammarskjoldas nesąs Saugumo 
Tarybos oficialiai įgaliotas to
kiai misijai.

Laiškuose Prancūzijos vyriau
sybė pabrėžė nusistatymą 
spręsti Bizertos kivirčą ties logi
nėmis derybomis su Tunisu, 
be jokios pašalinės intervenci
jos, bet ji nėra linkusi nusi
leisti Tuniso reikalavimams eva
kuoti bazę.

A. Garlos nuotrauka

buvę carinės ar sovietinės 
invazijos aukomis.

Esant šiokiai tikrovei, 
iškelti Sov. S-gos saugumą 
aukščiau už jos aukų apsi
sprendimą yra tolygu pri
pažinti didžiosioms valsty
bėms imperialistinio užka
riavimo teises mažesnių 
valstybių sąskaita. Tai yra 
tolygu vilką saugoti nuo 
ėriuko.

Prieš šitokią koncepciją 
mes esame priversti kreip
tis į pasaulio sąžinę su 
griežtu protestu pavergto
sios Albanijos, Bulgarijos, 
Č e k o s lo vakijos, Estijos, 
Latvijos, Lenkijos, Lietu
vos, Rumunijos ir Vengri
jos vardu.

Vakarų galybės savo ka
ro metų ir pokarės įsiparei
gojimus padėti mūsų vals
tybėms atstatyti savo ne
priklausomybę ir laisvais 
rinkimais sudaryti savo vy- 
-riausvbes gali gerbti ar už
miršti, bet, mes kartodami 
tvirtiname, kad nei JAV, 
nei kuri kita valstybė netu
ri teisės prekiauti nenusa
vinamomis mūsų valstybių 
teisėmis mainais už tikrą 
ar įsivaizduojamą pelną 
Berlyne ar kur nors kitur.’’

JT gen. sekr. Hammarskjol
das aplankė prancūzų kariuome
nės užimtą Bizertos miestą be 
jokių trukdymų ir kalbėjosi su 
miesto gubernatorium. Grįžęs 
New Yorkan, jis padarys praneši
mą Saugumo Tarybai.

Maroko karalius Hassan pa
skelbė šaukiąs šiaurės Afrikos 
valstybių lyderių pasitarimą dėl 
Bizertos. Diena anksčiau Tuniso 
prezidentas Bourguiba buvo pa
skelbęs atsišaukimą į Šiaurės 
Afrikos valstybes, kviesdamas 
pagalbon savanorius. Kaire Ara
bų Lyga nutarė pasiųsti nepa
skelbto dydžio karinį kontingen
tą.

JT sluoksniuose tikima, kad 
Tunisas netrukus įteiks naują 
skundą Saugumo Tarybai, ku
riame Prancūzija bus apkaltinta, 
kad nepildo Saugumo Tarybos 
rezoliucijos.

Kuba
Fidel Castro, gavęs "ginkluo

tos sovietų pagalbos" pažadus, 
paskelbė, kad jo revoliucija bū
sianti sujungta į vienintelę pro
letariato "socialistų" organiza
ciją, kaip komunistų bloko kraš
tuose.

Per šventę buvo pirmą kar
tą viešai pademonstruoti rusų 
gamybos naikintuvai MIG,



Nr. 86 — 2 DIRVA 1961 m. liepos 28 d,

MALTOS VILKSTINĖ (18)

Savi lėktuvai nepadeda...
Vietoj žadėtų "Liberators" 

lėktuvų admirolui Burrough buvo 
atsiųsta eskadrilė, susidedanti iš 
"Beau - Fighters" ir "Spitfires”. 
Jai atvykus, paaiškėjo, kad prak
tiškai jos negalima panaudoti, nes 
nebuvo įmanoma su lėktuvais už - 
mėgsti radijo ryšį.

Abu aukšto dažnumo radijo 
siųstuvai, kuriuos vilkstinė tu
rėjo ryšiui su lėktuvais, buvo 
pastatyti "Nigerijos" ir "Kai
ro" kreiseriuose. Vienas tų lai
vų dabar buvo sunkiai sužalotas 
ir netinkamas akcijai, kitas -- 
jau paskendęs.

Ir taip atsitiko, kad gelbėtojai 
patruliavo virš vilkstinės tuo me
tu, kada kreiseriai buvo vo
kiečių ir italų torpeduojami, o 
lėktuvai negalėjo nieko padėti. 
Pagaliau jie grįžo į savo bazę, 
nes buvo beprasmiška eikvoti 
ir taip jau brangius degalus, ne
galint įsikišti į kautynes.

Siekdamas išvengti tokios fa
tališkos nesėkmės pasikartoji
mo, vienas karininkas visą naktį 
triūsė, improvizuodamas radijo 
įrengimus, kuriuos galųgalebai- 
gė, kai pasirodė nauja "Beau 
-Fighters" eskadrilė. Su Malta 
buvo susitarta, kad ryšis bus 
palaikomas 5.570 kilociklų ban
ga.

Dabar jau daugiau kaip valan
dą ryšio karininkas stovėjo ant 
"Ashanti" tiltelio, per mikrofoną 
kartodamas sutartą šaukinį "Ba- 
con-Apples" ir laukdamas atsa
kymo. Kartais jo veidas lūkestin
gai nušvisdavo, bet netrukus jo 
bruožuose vėl pasirodydavo nusi
vylimas.

Galų gale atrodė pasisekę už- 
megsti ryšį, ir jis pradėjo šif
ruotą pasikalbėjimą, kurio nesu
prato nė vienas iš šalia stovin
čiųjų. Jis vis žvalgėsi į viršų 
tarytum laukdamas, kada "Beau- 
fighters" pradės pulti priešą. Bet 
vis atrodė, kad jie nesuprantą. 
Jie tebeskraidė virš vilkstinės 
be aiškaus bandymo vykdyti ins
trukcijas. Pagaliau leitenantas su 

Vaiko gražiausios nuotraukos 
KONKURSAS

Dirva skelbia vaiko gražiausios nuotraukos 
konkursą.

Konkurse gali dalyvauti visi lietuviai, prisiųs- 
dami nuotrauką’ lietuvių kilmės berniuko ar mer
gaitės, ne vyresnių kaip 10 metų amžiaus. Nuo
trauka turi būti nemažesnio kaip atvirutės for
mato dydžio, nespalvota, portretinė ar veiksminė, 
bot joje neturi būti daugiau asmenų, kaip vienas 
vaikas. Prie nuotraukos turi būti pridėti duome
nys: vaiko vardas ir pavardė, amžius, gyvenamoji 
vieta ir fotografavusiojo pavardė ir adresas. Kon
kursai! nepriimamos svetimtaučių fotografų da
rytos nuotraukos.

Nuotraukos siunčiamos iki 19G1 m. lapkričio 
1 d. Dirvos redakcijai, 6907 Superior Avė., Cleve
land 3, Ohio, pažymint, kad jos skirtos konkursui. 
Jos bus numeruojamos pagal gavimo eilę ir spaus
dinamos Dirvoje. Pasibaigus konkursu], gražiau
sias tris nuotraukas išrenka Dirvos redakcija, pa
sikvietusi du specialistus fotografus. Ir už gra
žiausias nuotraukas, jų autoriams, paskiria tris 
pinigines premijas:. $25.00, $15.00 ir $10.00.

Prašome nuotraukas siųsti tuoj pat. kad jų 
perdaug nesusirinktų konkurso pabaigoje.
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visais nusivylimo ženklais metė 
šalin mikrofoną. Jam paaiškėjo, 
kad jis buvo kalbėjęsis ne su 
"Beaufighters", bet su krei
seriu "Charybdis".

Po tų nesėkmingų pastangų rei
kėjo atsisakyti bevielio ryšio, ir 
kai priešo aviacija vėl pradėjo 
pulti "Jėgą X" savi naikintuvai 
negalėjo nė trupučio pagelbėti.

Priešo kreiseriai neatplaukė, 
bet vokiečių aviacija siautė vir
šuje. "Ohio" artileristai laukė 
puolimo, kuris, kaip jie iš pa
tirties žinojo, turėjo prasidėti 
kiekvieną akimirką. Priešo žval
gybiniai lėktuvai buvo jau ištisas 
valandas sekę vilkstinę.

Šiaurės vakaruose, maždaug 
už 20 kilometrų, jau buvo galima 
aiškiai atpažinti abi pusapvales 
Pantelerijos salos kalvas. O iki 
Maltos buvo dar 292 kilometrai, 
taigi vilkstinė nebuvo dar atsi
dūrusi Maltoje stovinčių karo 
aviacijos junginių veiklos zono
je.

Kai "Ohio" kapitonas Mason 
per radiją gavo įsakymą pasi
ruošti laukiamam puolimui, pa
dangėje jau buvo girdimas artė
jančių priešo lėktuvų ūžimas. 
Paskui jis pastebėjo tris žemai 
skrendančias italų mašinas "Sa- 
voia". Jos praskrido vilkstinės 
šonu, nepasiekiamos jo patrankų. 
Užpakalyje pasirodė penki vokie
čių "JU --88", kurie perėjo į 
smigimą. Pradėjo kristi bombos.

Kiekviena sekundė atrodė ilga, 
kaip valandos -- tokiu lėtu tem
pu vystėsi šis puolimas. Bet 
staiga kitos priešo mašinos, iš 
karto atrodžiusios kaip ne
kalti taškeliai padangėje, pasi
rodė vilkstinės priekyje.

Beveik apakinti dūmų ir lieps
nų, kovojo "Melbourne-Star" jū
reiviai. Liepsnos siautė juos iš 
visų pusių, jau rijo stiebą, kait
ra pasidarė nebepakeliama. Oras 
vis sausėjo, ir buvo beveik ne
galima kvėpuoti. Laivo dažai 

pradėjo degti, gelbėjimosi val
tys suanglėjo. Atslūgus puolimo 
bangai, paaiškėjo, kad trūko 35 
vyrų..

"Ohio" su savo sunkiai suža
lotu vairu laimingai išliko ne
liestas. Bet ramybė nesitęsė il
gai. Laivo pabūklai turėjo būti 
pasukti kita kryptimi, kad pasi
tiktų dvidešimtį "Ju-88", Iš kar
to krito torpedos, paskui bom
bos. "Ohio" liemuo kilo vis la
biau, kol pagaliau beveik visai 
išlindo iš vandens. Vyriausias 
inžinierius Jimmy Wyld vėliau 
pasakojo, kad jam pasirodę, lyg 
laivas būtų bandęs skristi. Tai 
buvo visiškai naujas pergyveni
mas, iššaukęs neaprašomai ner
vingą sensaciją. Milžiniškas 
sprogimas priekyje pavarė van
denin laivo užpakalį. Šviesos ma
šinų patalpoje užgeso, viešpatavo 
visiška tamsa. Ohio visiškai su
stojo. Du vokiečių lėktuvai 
smigo į patį jo kaminą ir trum
pomis pertraukomis išmetė savo 
bombas.

"Ohio" dabar buvo lengvas tai
kinys, kaip antis, plūduriuojanti 
vandens paviršiuje. Jis atrodė 
labai liūdnai. Jis stovėjo ten su 
iškraipytu, išplėštu liemeniu, 
nubyrėjusiais dažais ir denin nu
kritusia numušto vokiečių lėk
tuvo dalimi. Jūreiviai, nepapras
tai pervargę ir vos neužmiegą 
prie patrankų, vos laikėsi ant 
kojų.

Šiuo kritišku momentu šalia 
tanklaivio tebuvo tik naikintojas 
"Ledbury". Paskui atsirado ir 
naikintojas "Penn", kuris turėjo 
įsakymą prisikabinti "Ohio" ir 
nuvilkti į Maltą.

(Bus daugiau)

SPAUDA

KULKŲ SPIEČIAI
įsivaizduokime: Sargybos

postuose užmiega kulkosvy
džiais apginkluoti kareiviai. 
Juos staiga pažadina aliarmo 
signalas; ir jie vos prasi- 
krapštę akis, griebia savo šau
domąsias mašinas ir paleidžia 
kulkų spiečius Į visas puses! 
Ar nebūtų geriau, jei jie pir
ma susiorientuotų ir, tik paty
rę, kur yra priešas, imtų šau
dyti?
Tai ištrauka ne iš primityvio

sios amžiną atilsį "Saulės", bet 
mūsų vadinamo "veiksnio", Nau
jienų apžvalgininko, pareiškimas 
laikraštyje (1961.VII.25), kuris 
save vadina "the greatest Lithu
anian Daily in America". Gal
būt labai tiksliai išreiškiąs jo 
kontroliuojamos tarybos veikimo 
metodus. O užteko jam tik pasi
klausti bet kurio "neaplūžusio 
vyruko", tarnavusio kariuomenė
je, kad sužinotų, jog sargybos 
nestatomos tam, kad miegotų su 
"šaudomosiomis mašinomis".

Tiek to. Reikalas šį kartą lie
čia ne "kulkosvydžius" sargybų 
postuose, bet naujieniškus "kul
kų spiečius" Dirvos adresu už 
tai, kad ji netylėjo dėl C. L. 
Sulzbergerio straipsnio, išryš
kinančio kai kurių JAV admi
nistracijos sluoksnių tendencijas 
Pabaltijo atžvilgiu. Naujienų ap
žvalgininkas gali užsimerkęs 
taškytis, kiek jam patinka, kaip 
vandenin įmesta višta, bet štai, 
ir po griežtos prezidento Ken
nedžio kalbos, liepos 2G dieną 
kolumnistas James Reston rašė:

Bet dabar, kai jis (prezi
dentas) išryškino savo aiš
kią karinę poziciją, lieka ne
atsakytas pagrindinis politinis 
klausimas: ar yra galima nau
ja bazė susitarimui, kuris iš
saugotų Vakarų teises Vokie
tijoje. garantuotųBerlyno lais
vę, ir vis dėlto įgalintų ChruŠ-

r

Kas Dirvos neskaito
- daug nustoja!

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

JAU BEVEIK 4,000,000 VOKIEČIIĮ 
"BALSAVO KOJOMIS"...

Prezidentas John F. Kennedy 
savo kalboje amerikiečių tautai 
nurodė, kad daugiau kaip pus
trečio milijono žmonių, pabė
gusių nuo komunistinio Rytų Vo
kietijos režimo, iš tikrųjų "bal
savo savo kojomis už vakarie
tiško tipo laisvę". Tą pačią dieną 
Vakarų Vokietijos pabėgėlių mi- 
nisteris Merkatz Berlyne pa
brėžė, kad pastaruoju metu pa
didėjusi vokiečių pabėgėlių banga 
reiškianti "nesiliaujantį kaltini
mą ten veikiančiai nežmoniškai 
sistemai".

Ryšium su Maskvos forsuoja
ma Berlyno krize šiemet vėl 
padidėjęs pabėgėlių skaičius pas
tarosiomis dienomis lyg ir pra
dėjo atslūgti: praeitą savaitgalį

“ PRO ŠIKŠNELĘ
čiovą pasakyti, kad jis pažengė 
link savo tikslų?

Kai kurie atsakingi parei
gūnai čia (Washingtone) tiki, 
kad yra, ir jos centrą sudaro 
JAV ir kitų Vakarų valstybių 
priėmimas taip vadinamos O- 
derio-Neisses linijos nuola
tine siena tarp Lenkijos ir 
Vokietijos.
O kas jos "ne centrą” suda

ro, tai jau buvo išryškinta nekar
tą, prisimenant Chruščiovo 
reikalavimus Vienoje dėl Rytų 
Europos valstybių, C. L. Sulz
bergerio mintis, inspiruotas mi
nėtų "atsakingų pareigūnų", ir 
pagaliau paties prezidento Ken
nedžio pareiškimą pastarojoje 
kalboje:

Mes pripažįstame Sovietų 
Sąjungos istorinį susirūpinimą 
dėl savo saugumo Rytų ir Vi
durio Europoje... ir tikime, kad 
gali būti išdirbti susitarimai, 
kurie pagelbėtų atremti tą 
susirūpinimą, įgalinant "secu- 
rity and freedom" egzistenci
ją toje neramioje srityje. 
(Pastebėtina, kad prezidentas 

savo pareiškime vartojo ne "li
berty" bet "freedom", kas pla
tesniuose žodynuose nurodoma, 
kaip "neriboto naudojimo tei
sė").

Taigi, ar Naujienų "kulkų" 
spiečiai" tikrai nereikalauja jo 
paties "susiorientavimo", kad 
nebūtų šaudoma pro šikšnelę? 
Lygiai kaip ir jo priekaištai niu
jorkiečiams pasmerkimas už 
protesto demonstracijas prieš 
New York Times. O diena anks
čiau tas pats apžvalgininkas 
pasigyrė, kad ir jo kontroliuo
jama taryba veikusi: ji pasiun
tusi protesto laišką tam pačiam 
laikraščiui. Išeina, kad gerai da
roma tada, kai daro taryba, bet 
blogai, kai jau ne ji.

P. S. Šių eilučių autorius nori 
padėkoti Naujienų apžvalgininkui 
už komplimentą, kuriuo jis pri
pažino, kad straipsnis Dirvoje, 
skambėjęs, kaip respublikonų 
partijos organo "Battle Line" 
nuorašas. Kadangi 'Dirvos 
straipsnio autorius neturėjo 
"Battle Line" ir tuo būdu nega
lėjo jo nurašyti, tai jam kyla 
pasididžiavimas, kad jis galėtų 
būti naudingas ir milijoninės par
tijos organo štabe, O tai jau 
būtų didesnis iškopimas iš "sa
vo dubenėlio", negu ekskursi- 
jėlė į Washingtono rūmų ko
ridorius.

jau kiek mažiau jų įsiregistravo 
pabėgėlių centruose, nors šios 
savaitės pradžioje vėl užregis
truota daugiau kaip po 1000 as
menų per dieną. Tai yra dvigubai 
daugiau, negu praeitais metais 
tuo pačiu metu.

Pastarosiomis dienomis kiek 
atslūgusią pabėgėlių bangą Va
karų ekspertai aiškina tuo, kad 
komunistai pastaruoju metu la
biau sugriežtino policinę kontro
lę, o be to, Rytų Vokietijoje 
baigiasi atostogų metas, ir gy
ventojams esą sunkiau gauti ke
lionių leidimus iš krašto gilu
mos atvykti į Rytų Berlyną, iš 
kur jau belieka požeminiu trau
kiniu pervažiuoti į Vakarų sek
torius.

Patys pabėgėliai mažai pasa
koja apie tai, kaip jiems pa
siseka išsprukti iš Rytų Vokie
tijos: jie nenori išduoti plačiau 
naudojamų maršrutų ir kombi
nacijų, padedančių jiems pa
sprukti. Bet vienas pabėgėlių 
centro Marienfelde pareigūnas 
pareiškė, kad praktiškai iš 5000 
bandančių bėgti tik 4000 pasiseka 
pasiekti Vakarų Berlyną. Apie 
penktadalis lieka pakeliui. Dau
gumą jų sugauna komunistų po
licija "Vopo", kiti praranda ner
vus is paskutinę akimirką grįžta 
atgal.

Nemaža bandžiusių išbėgti iš 
Rytų Vokietijos kitais, ne per 
Berlyną, keliais yra žuvusių,ko
munistų policijai atidarius ugnį 
į jų laikines slėptuves. Praeitą 
savaitę viena jauna moteris iš 
Tiuringijos, bandydama pereiti 
sieną ties Eschwege, įstrigo į 
spygliuotas vielas, ir tik jos 
riksmas, užaliarmavęs Vakarų 
Vokietijos pasienio sargybas,iš
gelbėjo ją iš komunistų nagų, 
žinoma, smarkiai susidraskiusią 
nuo vielų spyglių.

Tūkstančiai yra perplaukę El
bę. Kiti atėjo Vakarų Vokietijon, 
apsivilkę komunistinės "liaudies 
policijos" uniformomis tik tam, 
kad "kapituliuotų" Vakarų pu
sėje. Viena jaunuolių grupė su- 
simOntavo primityvų automobilį, 
kuriuo prasimušė per geležinę 
uždangą. Kiti perskrido spygliuo
tas vielas sklandytuvu.

Bet dabar, komunistams vis 
labiau stiprinant pasienių ap
saugą, jau beveik neįmanoma 
prasiveržti per sieną. Vieninte
lis likęs laisvesnis kelias yra 
per Rytų Berlyną, kuris dabar 
turi dvigubą statusą: 1945 metų 
Potsdamo sutartimi jis yra dar 
keturių valstybių kontroliuojamo 
miesto sektorius, o prieš, kele
rius metus jis paskelbtas ir ko
munistinės Vokietijos sostine. 
Pabėgėliai, atvykę į savo sos
tinę, pasinaudoja visame mieste 
tebekursuojančiu požeminiu 
traukiniu, kad pasiektų Vakarų 
sektorius.

Kai kurie Vakarų stebėtojai 
aiškina, jog komunistai galutinai 
neuždarą šio kelio tik dėlto, kad 
jis režimui reiškiąs atsarginį 
ventilį - be jo režimas būtų jau 
senai sprogęs. Vaizdžiau tai pa
aiškina vienas pabėgėlis, karo 
metu buvęs vokiečių kariuome
nės žvalgybos karininkas. Jis, 
remdamasis ankstesne patirti
mi, bandęs nustatyti pasitikėji
mo ar nepasitikėjimo režimu 
laipsnį. Jo išvada: jei Ulbirch- 
tas užkirstų kelius į Berlyną, 
komunistinė policija ir taip va
dinamoji liaudies armija "išga
ruotų" per kelias valandas. Ta

da režimas neturėtų kito pasi
rinkimo: jis turėtų šauktis rusų 
paramos.

Bėgti į Vakarus paskatina į- 
vairios priežastys, daugiausia 
baimė. Pastaruoju metu dauge
lis pabūgo, kad Ulbrichtas vis 
dėlto galįs uždaryti sieną, o tada 
jau būtų per vėlu. Kiti negalėję 
išgyventi iš gaunamų atlyginimų, 
ypač pasunkėjus maitinimo būk
lei. Kiti sprunka, gavę įspėjimus 
apie ruošiamus jų areštus. Vie
nas pabėgėlis pasakoja, kad jis 
turėjo atsėdėti pusantrų metų 
kalėjime už "ekonominį sabota
žą": jis uždarė anksčiau turėtą 
valgyklą dėlto, kad nebegavo 
maisto produktų. Išleistas iš ka
lėjimo, jis jau nebelaukė geres
nės progos.

Pabėgėlių pasakojimais, iš 
sovietinės zonos bėgtų ir daugiau 
gyventojų, bet daugumas būkštau- 
ja, kad neturės iš ko gyventi: 
jie nežino, kad Vakarų Vokietija 
dabar jaučia didelę darbo jėgos 
stoką ir darbininkus turi įsiga- 
benti iš užsienių. Net pabėgusie
ji išreiškia nustebimą: "mažiau
siai pusė mūsų galvojo, kad Va
karuose teks elgetauti, pabėgus 
iš zonos; dabar pamatėme, kad 
kiekvieno iš mūsų laukia keli 
darbai; problemą tesudaro tik 
butų gavimas".

Todėl ir bėga daugiausiai gy
venimo kliūčių nebijąs jaunimas 
bei specialistai. Oficialiai yra 
užregistruota 2.7 mil. į Vaka
rus pabėgusių sovietinės zonos 
gyventojų, bet iš tikrųjų bendras 
jų skaičius siekia keturis mili
jonus, ir pusė jų yra jaunesni, 
kaip 25 metų. Likusią dalį do
minuoja gydytojai, dantistai, in
žinieriai, technikai, mokytojai.

Netenka stebėtis, kad sovie
tinėje zonoje dėl didėjančio bėg
lių skaičiaus aštrėja darbo jė
gos stoka, ir Ulbrichto režimas 
ieško subtilesnių kelių susisie
kimui tarp Berlyno Rytų ir Va
karų sektorių suvaržyti, pradė
damas taikyti sankcijas sovie
tiniame sektoriuj e gyvenantiems, 
bet vakariniuose sektoriuose dir
bantiems miesto gyventojams, 
drauge keldamas triukšmą dėl 
dėmesio pabėgėliams. Praeitą 
savaitę komunistų laikraščiai 
net apkaltino JAV, kad buvę su
klastoti "Miss Universe" rinki
mai: mat juos laimėjo praeitais 
metais iš Rytų Vokietijos pabė
gusi gražuolė.
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Posūkis atgal tikrai pavojingas
Kiekviena rimtesne proga čia pasisakydavom, kad 

kovoje prieš komunistinį įsigalėjimą nuolaidomis, tūpčio- 
jimu vietoje ar apsileidimu, nieko neįmanoma ne tik lai
mėti, bet ir dabartinių pozicijų išlaikyti. O, priešingai, 
tarptautiniam komunizmui vadovaują Maskvos valdovai, 
tas vakariečių silpnybes vykusiai išnaudoja, savo galią 
plečia ir į komunistines reples vis daugian ir daugiau nau
jų aukų suveržia.

Matant tokį komunistų veržlumą, o vakariečių pasi
metimą ir nuolaidžiavimą, dažnas iš mūsų nesunkiai įžiū- 
rim, kad taip elgiantis ateis liūdna diena, kada ir į šio 
krašto krantus pradės lipti tos jėgos, kurios laisvę pa
smaugia, o žmonėms vergiją atneša. Labai teisingai to
kią būklę apibrėžė min. St. Lozoraitis savo straipsnyje, 
prieš kelias dienas čia spausdintame, kada jis pasakė: 
„Verks graudžiausiai, kas verks paskutinis. Pavergtos 
tautos jau verkia”.

Nauji ir oficialūs Chruščiovo grasinimai, kad dar iki 
šių metų pabaigos bus sutvarkytas, o teisingiau pasa
kius — pagrobtas Berlynas, išjudino ir vakariečių reak
cijas. Jos, kaip jau įprasta, nevienodos. Jei yra jėgų, ku
rios sako, kad reikia ne tik priešintis, bet ir atgal stumti, 
tai tuoj atsiranda nemažiau patarėjų, kurie sako, kad 
reikia tartis, kompromisų ieškoti. Ir tokie patarėjai tuoj 
ima siūlyti svetimo kailio mainais. Blogiausia, kad tokie 
patarėjai sukinasi ne aplinkui, bet yra artimiausi val
džios talkininkai ir būsimos politikos vairuotojai. Jie, 
kiekvieną Maskvos šypsnį, kad tik užliuliuotų ir po to 
apgautų, pristato, kaip naują klausimo persvarstymą ir 
blaivią pažiūrą taikos siekiant.

Berlyno klausimo įtampai didėjant, jau keliais atve
jais buvo bandoma nustatyti, kaip reaguoja didžioji šio 
krašto gyventojų dalis:.ar ji sutinka su nuolaidžiavimu, 
ar nori griežtesnės akcijos. Ir reikia džiaugtis, kad virš 
70/< šio krašto gyventojų mano, jog reikia ne nuolai
džiauti, bet reikalus rimtai už ragų imti ir juos neatidė- 
dant tvarkyti. Atseit, Chruščiovo ir visų kitų komunistų 
vadų besaikis akiplėšiškumas padeda plačiau praverti 
akis. Ir šio krašto gyventojų dauguma, gerai suprasdama, 
kad toks griežtesnis kelias ir iš jos pačios pareikalaus 
didesnių įsipareigojimų ir aukos, to jau nesibaido. Nesi
baido, nes nenori verkti paskutinieji ir verkti graudžiau
siai ...

Nemažu dėmesiu, ne tik šio krašto gyventojai, bet 
ir visame pasaulyje susirūpinusieji komunistinio siautė
jimo suvaldymu, seka JAV vyriausybės reakcijas ir žy
gius naujus pavojus sutikti ir jiems pasipriešinti. Ir tokio 
dėmesio centre buvo paskutinioji prezidento J. F. Kenne
džio kalba, liepos 25 dieną pasakyta JAV gyventojams 
ir po to tuoj perkelta atitinkamiems sprendimams į Kon
gresą.

Reikia pripažinti, kad po Antrojo pasaulinio karo, 
tai buvo pats rimčiausias visiems gyventojams įspėjimas, 
o taip pat ir Maskvai pasakymas, kad žaidžiant ugnimi, 
ugnies ir galima susilaukti. Mes šiuo atveju tenorėtume, 
kad po rimtesniu pastangų, didesnio susidrausminimo ir 
blaivesnio padėties apžvelgimo, vėl nepasiduotų posūkiui 
atgal, o aiškiai paskelbtų visų pavergtų tautų laisvinimo 
programą ir jos siektų. Maskva, be jokio abejojimo, dės 
visas pastangas, kad posūkis atgal įvyktų, kad jos „tai
kos” pasakoms patikėtų. Bet tai būtų tik taktinis sovietų 
laimėjimas naujiems puolimams pasiruošti. B. G.

kurių bendradarbių komunis
tams palankią politiką. Vėliau 
paaiškėjo, kad ta grupė konkre
čiai piktinosi N. Y. T. laikyse
na Kubos reikalu. Ta grupė jau 
turėjo policijos sutikimą de-

APIE SULZBERGERIO 
PIKETAVIMIį

P. N. iš New Yorko rašė, kad 
liepos 15 d. "mūsų kai kurie 
veiksniai buvo suruošę protes
to demonstracijas priešais New 
York Times’ namą", tik "kadangi 
nebuvo tam pasiruošta iš anksto, 
tai tų protestuotojų mažai teda
lyvavo, nes niekas nežinojo".

Leiskite tą pranešimą papildy
ti. Joki "veiksniai" oficialiai tos 
demonstracijos nerengė. Tiesą, 
mintis kilo Lietuvos Nepriklau
somybės Talkos narių tarpe, bet 
tokiose aplinkybėse, kuriose ne
buvo kada oficialiai svarstyti ir 
rfutarinėti. Antrą dieną po Sulz- 
bergerio straipsnio pasirodymo 
buvo patirta, kad tūla grupė ren
gia demonstraciją prieš New 
York Times redakcijos ar kai
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Lietuviai, pketavę prie New York Times redakcijos patalpų. Nuotraukoje atpažįstami: Siliūnas, 
Rasteniai, Alksninis, Bieliukas, Virbickas, Narvydas, Valakas ir kt.

Vyt. Maželio nuotrauka

Liepos 15 d. St. Louis, Mo., prie šv. Juozapo lietuvių parapijos bažnyčios, klebono kun. Z. Gela
žiaus rūpesčiu buvo pastatytas ir pašventintas 19 pėdų aukščio lietuviškas kryžius. Iškilmėse dalyvavo 
apie pora šimtų žmonių. Kryžių pašventino ir gražią kalbą pasakė lietuvių bičiulis prelatas T. R. 
Woods, kad šis kryžius primintų žmonėms pavergtąją Lietuvą ir jos kančias.

monstracijai ir buvo paskirta 
vieta bei laikas: liepos 15, 1:30 
pp. Tą išsiaiškinus, liko nebe- 
pilna para laiko.

Kadangi demonstracijos ren
gėjai mielai sutiko, kad ir lie
tuviai su savo pareiškimais pri
sijungtų, buvo apsispręsta ta pro
ga pasinaudoti. Skubiai buvo pa
ruošta plakatų (keturi šūkiai) 
ir telefonu pakviesta kiek žmo
nių. Nebuvo tikslo sušaukti mi
nias. Reikalui būtų pakakę ketu
rių asmenų. Susirinko lietuvių 
bene aštuoniolika, taigi puspenk
to karto daugiau negu būtinai rei
kėjo.

Lietuviai susirinko laiku. Ren
gėjai nustatytu laiku tik pradėjo 
rinktis, plakatai vėlavo. Todėl 
demonstracija prasidėjo vien su 
lietuvių plakatais, nors būrys 
tuojau pasipildė ir originaliųjų 
rengėjų keliomis dešimtimis. 
Demonstraciją stebėjo keliolika 
policininkų ir kelios dešimtys ar 
gal ir daugiau N. Y. T. darbi
ninkų bei pareigūnų, neskaitant 
praeivių. Kai atsirado ir kiti 
plakatai -- jų buvo gana daug, 
dalį jų ir mūsiškiai iškėlė, nes 
jais buvo taikoma į panašų tai
kinį -- demonstracija vykobend- 
rai. Po kiek laiko lietuviai, savo 
užsimojimą atlikę, išsijungė.

Lietuvių plakatų turinys buvo 
toks: 1) Sulzberger barter -- 
neither news, nor fit to print, 
2)Mr.’Sulzberger: 6000,000 Balts 
are not tractors for your trade 
with Krush, 3) Mr. Sulzberger: 
Lithuania, Latvia, Estonia are 
enslaved, būt not for sale! 4) 
Mr. Sulzberger’s barter -- a- 
shameful blot on American 
Press.

NYT, žinoma, apiedemonstra- 
ciją nerašė, kiti laikraščiai irgi 
tarėsi, kad jiems nedera garsinti 
demonstraciją nukreiptą prieš 
vieną iš kolegų. Todėl rengėjai 
nusiuntė visus plakatus, kaip 
laišką NYT redaktoriui su pa
geidavimu palaikyti juos, kaip su
venyrą C. L. Sulzbergeriui, ir 
atiduoti jam, kai grįš iš Pary
žiaus.

TRYS PENKŠIMTINĖS LIETUVYBĖS 
UGDYMUI

E. Čekienė birželio 30 d. Dir
voje gana plačiai ir vykusiai 
rašė apie Amerikos lietuvių gy
dytojų suvažiavimą New Yorke. 
Aš šia proga tik norėčiau kai ką 
papildyti bei paryškinti.

Suvažiavimas buvo gan gausus: 
aktyvių dalyvių buvo virš 70. 
Gydytojai suvažiavo net iš 12val
stijų. Daugiausiai gydytojų buvo 
iš New Yorko (23), Illinois (virš 
20) ir Ohio (8). Suvažiavimo 
bankete dalyvavo apie 200 žmo
nių.

Iš suvažiavimo dienotvarkės 
matėsi, kad lietuviams gydyto
jams rūpi ne tik profesiniai rei
kalai, bet ir visuomeninės bei 
lietuvybės problemos. Beveik 
daugiau kaip pusė pranešimų 
buvo visuomeninio pobūdžio.

V. SIDZIKAUSKAS padarė į- 
domią šių dienų politinę apžval
gą o DR. B. MATULIONIS kal
bėjo apie lietuvio gydytojo visuo
meninę veiklą.

A. SIMUTIS, Lietuvos konsulas 
New Yorke, paruošė ir paskaitė 
išsamų pranešimą apie Alek
sandrą Kuršių, pirmą lietuvį gy
dytoją ir mokytoją, atvykusį prieš 
300 metų į New Yorką. Tai buvo 
lyg ir trumpa akademija minint 
šio akademiko sukaktį.

DR. B. PAPROCKIENĖ pa
darė įdomų pranešimą iš savo 
kelionės į Lietuvą ir pademons
travo jos pačios darytą filmą.

DR. V. TAURAS, suvažiavimo 
pradžioje, pranešė apie paskyri
mą 500 DOLERIŲ PREMIJOMS 
UZ LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO 
STRAIPSNIUS, kurie pastarųjų 
dviejų metų laikotarpyje buvo 
pasirodę lietuviškoj spaudoj. Ko
misija, susidedanti iš Rašytojų 
Sąjungos, Žurnalistų Sąjungos, 
Liet. Bendruomenės ir Amer. 
Liet. Gydytojų Sąjungos atsto
vų, išstudijavusi virš40 straips
nių, nutarė pirmąją premiją --

$ 250 skirti dr. A. Baltiniui už 
straipsnį "Lietuviškos kultūros 
kilimas ir smukimas išeivijos 
gyvenimo sąlygose" ("Aidai" 1960 
m Nr. 3 ir 4); antrąją premi
ją -- $ 150 L. Dambriūnui už 
straipsnį "Lietuvybės išlaikymo 
problema" ("Draugas" 1960 m. 
gruodžio 10 d.) ir trečią premi
ją, $ 100 dolerių J. L. Vaičiū
nienei, už straipsnį"Būkimetur- 
tingi" ("Dirva" 1961 m. N. 8 ir
9).

Perskaitytas ir L. Dambriūno 
laiškas, kuriuo jis paskyrė savo 
premiją -- $150 Lietuvių Fon
dui.

Paminėtas ir būdingas sveiki
nimas newyorkiečio Igno Kas- 
pero, kuris paskyrė 20 dolerių 
A. L. Gydytojų Sąjungai, kuri ir 
toliau galėtų rūpintis lietuvybės 
reikalais.

DR. V. TERCUONAS skaitė 
pranešimą apie lietuvių gydyto
jų atliktus darbus^ siekiant Lie
tuvos nepriklausomybės bei tau
tinio atgimimo. Paminėjo ištisą 
eilę gydytojų, dalyvavusių tame 
darbe.

Kalbėdamas apie lietuvio gy
dytojo idealus pabrėžė, kad mums 
visiems turi rūpėti lietuvybės iš
laikymo problemos. Lituanis
tinės mokyklos neįstengia duoti 
mums norimų rezultatų. Uni
versitetuos sudarytos sąlygos 
studijuoti lituanistiką neranda 
pritarimo lietuvių studentijoj. O 
neatsiradus pakankamam skai
čiui studentų, lituanistikos pa
skaitos išjungiamos iš univer
sitetų mokslo programų.

Reikėtų susirūpinti lietuvybės 
išlaikymu nuo pat jaunų dienų. 
Nereikėtų užmiršti ir tėvų, ku
riuos pravartu būtų įtikinti apie 
tautinio susipratimo reikšmę ir 
duoti jiems tautinio auklėjimo 
pradus. Grynos lietuviškos šei
mos, lietuviški vaikų darželiai, 
lituanistinės mokyklos, lituanis
tikos kursai -- tai lietuvybės 
pagrindai.

DR. V. TERCUONAS, norė
damas paskatinti tautiečius su
sirūpinti lietuvybės išlaikymu, 
pranešė, kad jis paskyrė ir nu
siuntė 1000 dolerių JAV Liet. 
Bendruomenei, kaip N'ew Yorko 
Liet. Gydytojų Draugi jos dovaną. 
Ta suma pavesta tautinio švie
timo reikalams: 1) 500 dolerių 
-- išleisti knygą apie lietuvybės 
nykimo priežastis ir apie prie
mones jai gelbėti ir 2) 500 dol. 
--padėti įsteigti vaikų darželį 
New Yorke -- Rchmond Hill ir 
Voodhaven, kur- apsigyveno daug 
lietuvių ateivių. Tą piniginę dova
ną siūlė pavadinti ENZIO JA
GOMASTO PREMUA, pagerbiant 
jį ir jo šeimą, susidedančią iš 
5 asmenų, kurie visi žuvo nuo 
nacių.

DR. A. RAZMA kalbėjo apie 
Lietuvių Fondo reikalus. Disku
sijose dalyvavodr. V. Ramanaus
kas, dr. V. Tercijonas ir kiti. 
Šia proga J. Šlepetys, senosios

ŠYPSENOS
— ☆ ☆ ☆ —
GYDYTOJO sūnus, nese

niai baigęs studijas ir pra
dėjęs gydytojo. karjerą, tė
vui su džiaugsmu praneša 
linksmą žinią:

--Tu žinai, tėte, aš pagy
džiau tavo seniausią klijentę 
ponią Mortą, kuri pas tave 
gydėsi dešimt metų.

--Gerai padarei sūnau, 
nes tu turėjai jai taip atsi
lyginti. Žinok, kad ji mo
kėjo tavo studijų išlaidas...

•
BAIGIANTIS vestuvių ba

liui, patarnautojas prisi
artino prie jaunavedžio ir 
tyliai paklausė:

—Gal truputį kavos?
--Ne, jokiu būdu!.. Nuo 

jos aš negalėsiu užmigti...

PO 25 metų vokietis grįž
ta į tėvynę. Vagone su juo 
sėdi dar trys vokiečiai.

—Ar jūs buvote naciu? -- 
klausia jis vieno bendra
keleivio.

--Aš? -- sušuko keleivis 
pasipyktinęs. -- Iš kur tai 
ištraukėte? Jei žinotumėte, 
kiek aš nukentėjau nuo Hit
lerio, tai suprastumėte, kaip 
aš esu nusistatęs prieš na
cius.

--O jūs, ar buvote naciu? 
—paklausė antrojo.

--Aš? Kaip galite taip 
klausti. Aš buvau didžiausias 
nacių priešas.

Tada keleivis klausimą 
pakartojo trečiajam vyrui.

--Aš? Taip. Esu buvęs 
partijos nariu.

--Dėkui. Gal būsite malo
nus pasaugoti mano lagami
nus, kol aš papietausiu va
gono restorane.

•
Du vyrai ginčijasi dėl sa

vo žmonų suliesėjimo.
--Manoji taip suplonėjo, 

kad aną vakarą, įėjęs į vo
nios kambarį, jos neradau. 
Pastebėjęs kišant iš vandens 
išbėgimo vamzdžio truputį 
plaukų, patraukiau ir ką aš 
pamačiau? Ogi savo žmoną: 
Ji buvo įkritusi į vamzdį...

--Tai nieko! Manoji labiau 
suliesėjo. Aną dieną pietau
jant netyčia nurijo vyšnios 
kauliuką... Vakare jos mo
tina susitikus sušuko: "Svei
kinu, dukrele! Kas bus ber
niukas ar mergaitė?.."

t

Lietuvių Tarybos vardu, dėkojo 
dr. A. Razmai už dedamas pa
stangas Lietuvių Fondui reali
zuoti. Tačiau jis mano, kad pa
ruošiant statutą, reikėtų glau
džiai bendradarbiauti su Lietu
vių Bendruomene.

Taigi, trečiam suvažiavime 
buvo gvildenama lietuvybės prob
lemos ir buvo jaučiama lietuvių 
gydytojų noras puoselėti lietu
vybės ugdymo reikalams.

Medicinos pranešimus pravedė 
DR. V. AVIŽONIS ir dr. A. STAR
KUS. DR. V. PAVILANIS turėjo 
įdomų pranešimą apie poliomye- 
lito skiepus, DR. A. KISIELIUS 
kalbėjo apie karcinoido syndro- 
mus, plačiai pailiustruodamas 
savo pranešimą kruopščiai su
rinkta klinikine medžiaga.

DR. M. ARSTIKAITYTE skai
tė pranešimą ir demonstravo fil
mą apie dažniausiai pasitai
kančius vaikų akių negalavimus, 
DR. E. KAMINSKAS --apie he
moglobino tipus ir DR. J. VA
LAITIS -- apie sistemines mi- 
kotines infekcijas.

Baigiant suvažiavimą buvo pri
imta rezoliucija pavergtų tautų 
ir Lietuvos išlaisvinimo reika
lu. Rezoliucija buvo pasiųsta JAV 
Prezidentui ir Valstybės De
partamentui.

Džiugu pažymėti, kadNew Yor
ko Liet. Gyd. Draugija, vado
vaujama DR. A. STARKAUS, nors 
ir negausi, bet padėjo visas pa
stangas, kad suvažiavimas gerai 
pavyktų. Be abejojimo, dideli 
nuopelnai priklauso suvažiavimo 
rengimo komisijos pirmininkui 
DR. V. PAPROCKUI ir tos ko
misijos nariams. Kad ir mažo, 
bet darbštaus kolektyvo dėka, 
buvo pasiekta gerų rezultatų. Ne
veltui iš jų buvo tikėtasi. Ir jie 
tikrai neapvylė.

DR. V. TAURAS
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Būrelis New Britain lietuvių prie Marijonų gimnazijos rūmų Thomsone, Conn. Iš kairės: E. Dū- 
dienė, Alg. Dūda, Steponauskienė, Vyt. Stašaitis, Stasaitienė. Steponauskas. Prieky mažieji Stašaitis 
ir Steponauskas.

M. K. Čiurlionio paroda New Yorke

CHRUŠČIOVAS "LEIDŽIA GYVENTI H

Vakarinių valstybių vy
riausybių galvos, diploma
tai, politikai, žurnalistai ir 
kitokie asmenys, ypač po 
1945 m., suka galvas dėl 
„Rusijos paslapties’’, dėl 
jos nusistatymo ir taktikos. 
Dauguma galvoja, kad tik 
skurdas yra palanki dirva 
komunizmui. Mes dar neži
nom tokios tautos, kuri 
spontaniškai sukiltų ir pra
šytus komunizmo. Mes ži
nom kur spontaniškai tau
tos buvo sukilusios prieš 
komunizmą.

Graikija ir Turkija pri- 
skaitomos prie neturtingų
jų valstybių ir jose, atrodo, 
jau senai privalėtų būti ko
munizmas, bet jos, turėda
mos savo senas istorijas, 
patriotiškos, griežtai nusi- 
stačiusios prieš komuniz

mą. Tik visa bėda, kad Va
karų žemės pusrutulio 90% 
nesupranta ką reiškia mas- 
kvinis komunizmas, priskir
dami jį prie socializmo.

Jei gerai paanalizuosime 
nesuklastotą Rusijos istori
ją, tai pamatysime, kad ji 
pati ir visos jos pavergtos 
tautos, niekad nesinaudojo 
laisvėmis, kuriomis naudo
josi ir naudojasi laisvos val
stybės. Tos tautos privalėjo 
būti aklinai paklusnios Ru
sijos norams.

Komunizmas tuo atžvil
giu nieko nepakeitė, bet dar 
daugiau suspaudė. O po 
1945 m. užgrobtuose kraš
tuose įvedė terorą, deporta
cijas, persekiojimą, pavie
nių asmenų ir masinį žu
dymą.

M a s kvinis komunizmas,

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE 
APLANKYKITE

imi nU/C QT MAISTO ir LIKERIŲ IV IIU VIL V I KRAUTUVĘ
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2515 West 69 St. Marųuette Parke
SAV. J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA 

čia gėrimus pirksite tikrai pigiai! 
TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ: 

5th 
5th

ZOBROWKA, 100 proof .... 5th 
GOLD LEAF 3 star Cognac 5th 
Chateau Gib. 3 star Cognac .. 5th 
White Horse scotch whisky .. 5th 
SKAIDRIOJI 80° ....................5th
LEMON ICE Likeris................5th
BORDEAUX Vynai ................5th

$4.95
$5.39
$4.75
$4.95
$4.95
$4.98 
$2.95 
$3.69 
$0.98

J

X
1 ASBACH URALT..............
2 MARTEL 3 star Cognac ..
5
3
4
6
7
8
9
Ir virš 100 rūšių užsieninių bei vietinių gė
rimų žemiausiomis kanomis! Nepaprastai 

didelis pasirinkimas!
...MK

kaip klaidingai aiškina įvai
rūs rašytojai ir teoretikai, 
nėra jokia ideologija. Ko
munistinė idėja pasidarė 
maskvinio imperializmo au
ka. Maskva, kuri randasi 
Rytų Europos dideliame ly
gumos plote, jau prieš 500 
metų serga savo ploto padi
dinimo liga, nors jos pačios 
milžiniški plotai retai ap
gyvendinti. Naujų plotų už
ėmimas pasidarė chroniška 
Maskvos valdovų liga. Tai 
„ligai pagydyti” nepavarto
jus atitinkamų „vaistų”, 
vakariečių pastangos visa
me pasauly įgyvendinti tai
ką ir teisingumą, b.us bergž
džios.

Nuo W. Wilsono laikų ci
vilizuotasis pasaulis pripa
žįsta tautų apsisprendimo 
teises. Tuo remiantis po Pir
mojo pasaulinio karo susi
kūrė naujos valstybės su 
savo vyriausybėmis ir savo 
s a n t v arkomis. Antrajam 
pasauliniam karui pasibai
gus Maskva spjovė į tas vi
sas teises ir daugeliui buvu
sių nepriklausomų valstybių 
uždėjo maskvinio imperia
lizmo retežius.

Chruščiovas rėkia pasau
liui: „Gyvenkit ir leiskit 
gyventi kitiems.” Ar tai 
turi kokią praktinę reikš
mę? Ar galima svajoti, kad 
vieną dieną Chruščiovas sa
vo armijoms įsakys pasi
traukti iš pavergtų kraštų?

Ar leis „gyventi” paverg
toms valstybėms — Lietu
vai, Latvijai, Estijai, Len
kijai, Čekoslovakijai, Rumu
nijai, Vengrijai, Bulgarijai, 
Albanijai įr Rytų Vokieti
jai, jei jos nori gyventi pa
gal savo tautų tradicijas ir 
papročius? Ar Chruščiovas 
galvoja, leisti gyventi se
niau carų pavergtai Ukrai
nai, Uzbekistanui, Gruzijai?

Kol už mūsų žemės rutu-

Ryšium su lietuvių dai
lės genijaus M. K. Čiurlionio 
50 metų mirties sukaktimi 
New Yorko viešojoje miesto 
bibliotekoje, kampas 42 gat
vės ir 5 Avė., surengta jo 
darbų ir jo asmenį liečian
čių dokumentų paroda. Iš
kabinta bei eksponuota M. 
K. Čiurlionio svarbesniųjų 
paveikslų r e p r odukcijos, 
m uzikos kūriniai, straips
niai, laiškai, prisiminimai 
apie Čiurlionį ir kt. Paroda 
atidaryta liepos 1 d. ir tęsis 
iki spalio 1 d.

Atrodo, tai yra žymesnis 
New Yorko lietuvių kultūri
nio gyvenimo įvykis, bet te
nykštė mūsų spauda iki šiol 
tą parodą paminėjo tik 
trumpom kronikos žinelėm. 
Atsitiktinai po ranka pate
kęs liepos 16 d. The New 
York Times taip pat kalba 
apie tą parodą. Neilgam 
straipsnely, pavadin tame 
„Biblioteka iškabino lietu
vio meną”, rašoma, kad lie
tuvis dailininkas, mažiau 
pažįstamas šioj šaly, užima 
reikšmingą poziciją ab
straktinio meno judėjimo 
avangarde. Mirties sukaktį 
atžymėdama, jo parodą su
rengė New Yorko viešiosios 
bibliotekos Slavų divizija. 
Dail. M. K. Čiurlionis, to
liau rašo The N. Y. T., taip 
pat buvo kompozitorius, au
torius pirmųjų liet, simfo
ninių poemų ir šimto fortė- 
pioninių kūrinių. Mirė tu
rėdamas 35 m. amžiaus 
1911 m. Bibliotekos sureng
ta paroda yra nedidelė ir 
pavaizduoja jo žymesniuo
sius darbus reprodukcijo
mis. Daugiau negu 300' jo 
tapybos darbų yra palikti 
Čiurlionio Muziejuje Kau
ne, Lietuvoje”.

New Yorko viešosios bib
liotekos visuomeninių ryšių 
raštinės vedėja Anna L. 
Glantz parodos atidarymo 
proga liepos 14 d. paruošė 
spaudai atskirą raštą, taik
liai ir objektyviai apibūdin
dama M. K. Čiurlionio kū
rybinį palikimą. Ji pamini, 
kad parodoj bus iškabinti

lio likimą moraliai atsako- 
mingieji asmenys nenuspręs 
ir nelikviduos tokios politi
kos, tol visokie susitarimai, 
pasimatymai, konferencijos 
^viršūnėse” ir po viršūnė
mis’’ bus bergždžios, o va
kariečių sugaištas laikas 
tarnaus tik jų naudai.

J. Šarūnas

tie svarbieji dailininko dar
bai, kurie šiame krašte dar 
nebuvo rodomi. Tai Pavasa
rio Sonata, žvaigždžių So
nata, Rex ir žalčių Sonata. 
Taip pat jo muzikos kūri
niai, jo rinktiniai laiškai, 
atsiminimai ir straipsniai 
apie jo kūrybą. Anna L. 
Glatz savo rašte pamini, 
kad Aleksio Rannito, kuris 
šiuo metu dirba New Yor
ko viešosios bibliotekos Sla
vų skyriuje, kritikos studi
ja apie M. K. Čiurlionį yra 
paskelbta lietuvių, rusų, vo
kiečių, prancūzų ir anglų 
kalbomis. Be to, ji pastebi, 
kad Čiurlionis buvo subrea- 
listinio meno pradininkas ir 
pasireiškė anksčiau už ru
sų abstraktinį dailininką 
Vasylių Kandinskį (kurio 
menas, kaip žinom, yra la
bai išpopuliarintas JAV, St. 
S.). Toliau ji rašo, kad Har
vardo Universiteto prof. 
George M. A. Haufmann, 
kalbėdamas apie M. K. Čiur
lionį The Art Bulletin (Vol. 
XXI, Nr. 1), taip sako: „Jis 
savo tapybos paveikslus kū
rė pagautas vizijų, kurios 
buvo kartu vizualinės, mu
zikinės ir kosminės’’. Ber
nardas Berensonas, Ameri
kos meno kritikas (visą gy
venimą save vadinęs lietu
viu, St. S.), anot A. L. 
iGlantz taip apie lietuvį dai
lininką kalbėjo: „Kaip di
džiam naujosios epochos in
dividualistui, Čiurlioniui tu
rėtų būti skiriama daug di
desnė vieta. Jis turėtų būti 
suprastas ir priimtas ne tik 
todėl, kad jis buvo mistikas 
ir gilus, bet ypač todėl, kad 
jis buvo vienintelis tokis sa
vo estetinėm ir vaizdinėm 
idėjom.”

New Yorke leidžiamam 
rusų laikrašty Novoe Russ- 
koe Slovo, Vol. LI, Nr. 
17,657, Več. Zavališinas taip' 
pat šiltai rašo apie sureng
tą M. K. Čiurlionio darbų 
parodą ir mums primena 
garsaus prancūzo rašytojo 
Romen Rollando žodžius, 
tartus apie lietuvį dailinin
ką: „Sunku pasakyti kaip 
mane sujaudino ta nuostabi 
dailė, kuri praturtino ne tik 
tapybą, bet ir praplėtė mū
sų akiratį į polifonijos ir 
muzikinės ritmikos sritis. 
Kaip kūrybinga būtų pra
plėsti tokį turiningą meną 
į plačių to lygių tapybą, į 
m o n u mentalines freskas. 
Tai, naujas dvasinis konti
nentas. Ir jo Kristupu Ko
lumbu, yra Čiurlionis”.

Baigdamas gana ilgą savo 
straipsnį, Zavališinas su
gesti jonuo j a, kad sukakties 
proga Amerikoj būtų ren
giami M. K. Čiurlionio mu
zikos kūrinių koncertai, nes 
jo puiki muzika „šioj šaly 
yra mažiau žinoma, negu jo 
dailė.”

Kad sukaktuvinė M. K. 
Čiurlionio kūrinių paroda 
New Yorke surengta, kad 
ta proga apie mūsų daili
ninką vėl kalba vieni ir ki
ti, — mes ir vėl esame sko
lingi poetui Aleksiui 
R a n n i t u i, senam ir 
n e p a v a rgstančiam mūsų 
tautos draugui. St. S.

SKAUTAI

PADĖTUS $500.00 AR DAUGIAU
DUODAME

M O K A M E 

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metu pergyvenom karus, ekonomines 

depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
leri.

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

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

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

V. 
v.

pirm. 9 Iki S v.
antr. 9 iki S v.
trečlad. — uidarvta 
ketv. 9 iki 5 v.
penki. 9 Iki 5 v.

v. 
v.

KAS DU MfcN.
DUODAMOS 
VIS NAUJOS 

DOVANOS.
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H47 $.4 5 COURT, CICERO 50, ILL./BI 2-1357, TO 31131

ATLANTO RAJONO 
SKAUTŲ ŽINIOS

Atlanto Rajone steigiama 
Seserijos Vadovių Mokykla, 
kurios paskirtis bus bent iš 
dalies paruošti drauginin- 
kes ir kt. vadoves visų ša
kų skautėms. VM programa 
bus sekanti: supažindini
mas su skautybės ideologi
ja, vadovavimo menu, vado
vės paskirtimi, organizaci
niais — administraciniais 
klausimais bei išėjimas 
praktinės skautiškos pro
gramos ir mokėjimas jos 
skautišku metodu perduoti 
skautėms, paukštytėms, ir 
vyr. skautėm. VM pirmoji 
darbo sesija prasidės šį ru
denį rajono stovykloje.

♦

Atlanto Rajono Skautų- 
čių stovykla į BALTIJA, 
prasidės rugpjūčio 27 ir tę
sis iki rugsėjo 4 dienos. Sto
vykla susidės iš vilkiukų, 
paukštyčių, skaučių, skau
tų, vyr. skaučių — sk. aka- 
demikių, ir vyčių — sk. 
akademikų pastovyklių. Vi
sos pastovyklės turės savo 
atskiras dienotvarkes, tik 
vėliavų pakėlimai - nuleidi
mai, religinės apeigos, lais
valaikis, sporto rungtynės 
ir laužai bus jungtiniai. Pa
grindinis stovyklos mokes
tis $20.00 asmeniui; regis
tracijos mokestis $5.00 su
mokami užsiregistruoj a n t 
iki rugpiūčio pradžios.

Bendras visų pastovyklių 
adresas: „BALTIJA”, Li- 
thuanian Scout Camp, Ma- 
noment, Mass. (Cape Cod, 
netoli kanalo).

♦

Tėvai, gyvenantieji toliau 
nuo lietuviškųjų kolonijų, 
ir norintieji savo vaikus 
leisti į „BALTIJOS” sto
vyklą, dėl smulkesnių infor
macijų gali kreiptis pas sto
vyklos viršininkę ps. S. Su- 
batkevičienė, 716 E. Sixth 
Street, Boston 27, Mass., 
tel. AN 8-1992. frb)

PAIEŠKOMI
Klimavičienė, Ona, kilusi iš 

Vilkaviškio, ir su sūnūs, jų vieno 
vardas Romas Jų vyras ir tė
vas Jonas Klimavičius buvo ki
lęs iš Balsupių km., Marijam
polės apsk.

Lukoševičius, Juozas, Geno
vaitės tėvas.

Menius, Jonas, Antano sūnus, 
Neniuvienė, Ona ir Nenius, Jo
nas, Jono sūnus

Petkuvienė - Matusevičiūtė, 
Ona, vyras Petkus, Kazys, vai
kai Jonas ir Teresė, kilę iŠ Vil
kaviškio apsk.

Pranauskas, Petras ir Sidaras, 
Jono sūnūs

Vadeiša, Petras, Povilo ir 
Anelės sūnus, gimęs Šakių km., 
Smalvų vi., vokiečių išvežtas iš 
Daugpilio kalėjimo

Vilčikauskas, Jonas, kilęs iš 
Viekšnių, atvyko Amerikon prieš 
1914 metus.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi- 
leipti:

Consulate General of Lithuania 
41 West 82nd Street 
New York 24, N.Y.
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KAUNAS VISTIEK LIKTI] MŪŠI] ATPAŽINTAS 
IŠ PIRMO ŽVILGSNIO...

Jau baigiasi antra dešimtis 
metų, kai mes paskutinį kartą 
žvelgėme į Kauną. Karo siaubas 
sekė mūsų pėdomis, ugnis ir du

Naujai po Karo atstatyta Kauno geležinkelio stotis.

mai užstojo mūsų žvilgsnį, viso
keriopo naikinimo banga ritosi 
per Lietuvą. Ir Kaunas liko toli, 
toli.

Bet Kaunas, tas šimtmečiais 
kurtas mozaikos paveikslas, įs
praustas puikiuose Nemuno ir 
Neries upių ir jų žaliuojančių pa
krančių rėmuose, tebestovi mū
sų akyse. Mes savo dvasios 
akimis matome jį tolimų amžių 
glūdumose, peržvelgiame jo li
kimo kaitaliojimąsi ligi pasta
rųjų laikų ir pagaliau suklestė
jimą nepriklausomybės laikotar
pyje. Caro okupacijos laiku, pri- 
glušintas kaip pasienio tvirtovės 
miestas, jis netenka savo gy
vastingumo. Bet užtat prarastą 
laiką stengiasi išlyginti okupa
cijos varžtams trūkus. Puošia
si Kaunas kaip gražuolė, reng
damasi į žmones. Nyksta maži 
nameliai, pasikeičia gatvės, ir 
konkė, praeities simbolis, liau

KUR PRALEISTI ATEINANČIAS 
ATOSTOGAS!

Maloniai kviečiame atvykti Į saulėtą Cape 
Cod. Mass ir praleisti savo atostogas Lūšių 
ir V e i t ų viloje

"MEŠKA”
12 Beach Street 
Monument Beach. Cape Cod, Mass. 
Tel. Buzzards Bay. PLAZA 9-3251

VILA MEŠKA tikram poilsiui, be rūpesčiu siūlo:
• Erdvią ir ramią aplinką • Didelius ir jaukius 
kambarius • Gerą ir gausu maistą • Pliažas pa
siekiamas per 5 min. pėsčiomis • Silver Beach 
pliažas per 10 min. automobiliu • Vasarotojus 
be automobiliu nuveža ir parveža savininkai
• Vaikams rengiami pavakarėliai su lietuviška 
programa • Tėvams išvykus vakarais prižiūrimi 
vaikai • žuvavimas geras jūroje ir ežerėliuose.

SEZONO PRADŽIA BIRŽELIO MĖN. 17 DIENĄ.
Kainos neaukštos. 15' < NUOLAIDA vasarojan- 

tiems nuo birželio 17 d. iki liepos 8 d. ir nuo 
rugsėjo 2 d. iki sezono uždarymo.

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

P. ir O. LANIŲ VASARNAMY.
Čią ąžuolais apsupto vasarnamio erdviuose 

kambariuose su privačiais dušais ir kitais patogu
mais už neaukštą kainą, ramiai pailsėsite.

Tik per keletą minučių pėsčiom pasiekiamas 
vandenynas — paplūdymys; taip pat kino teatrai, 
bažnyčios, krautuvės, restoranai ir Litos pramogų 
vietos.

Svečių patogumui galima naudotis virtuvėmis 
ir šaldytuvais. Maudymosi mokestis apmokamas 
savininkų. Kambarius siūlome užsisakyti iš anks
to:

P. LANYS,
515 4th Ąve., Asbury Park, N. J.
Telef. PR 6-9783.

jas kulniavus. Dygsta puošnūs 
rūmai -- mokslo, meno, reli
ginio, ūkinio, politinio gyveni
mo institucijos; naujos alėjos, 

parkai, poilsio ir pramogų vie
tos. Juk Kaunas -- laikinoji Lie
tuvos sostinė.

Mes esame liudininkai to 
nuostabaus Kauno atsijauninimo 
ir išsipuošimo. Mes patys vieno
kiu ar kitokiu būdu esame buvę 
su Kaunu surišti -- ar jame 
mokėmės, ar dirbome, ar šiaip 
laikas nuo laiko lankėmės. Ir 
todėl nors dabar toli esame nuo 
jo, dažnokai į jį mūsų mintys 
skrenda.

Manome, kad šios žinios bus 
vaizdžios ir autentiškos.

Jei, pavyzdžiui, vyktume 
traukiniu nuo Kybartų, tai visų 
pirma pasigęstume Žaliojo tilto. 
Jis, drauge su kitais trimis Kau
no tiltais, besitraukiančių vokie
čių buvo susprogdintas. Dabar ji
sai, kaip ir visi kiti tiltai, jau 
atstatytas, tačiau savo išvaizda 
skirtingas nuo buvusio. Taip pat 
ir geležinkelio stotis buvo su

sprogdinta*. 1952 m. atstatytoji 
yra kiek didesnė ir visai skir
tingos išvaizdos.

Išėję iš geležinkelio stoties 
pasukime Vytauto prospektu (da
bar vad. Lenino prospektu) 
į miesto pusę. Šioje gatvėje yra 
keli stambesni namai naujai pa
statyti, bet apskritai ji daug kuo 
nesiskiria nuo anksčiau buvusios. 
Tik Kauno kapai padarytų šiurpų 
įspūdį -- tai kimsynas. Išran
kiojus dalį palaidotųjų kaulų, čia 
būsiąs įrengtas parkas.

Geriausia Kauno žemąją dalį 
stebėti iš Vytauto parko. Bet 
pirmiausia pats parkas. Jis be
veik nepasikeitęs, išskiriant tai, 
kad viename jo kampe įreng
ta vaikams pramogų vieta -- 
karuselė, žirgeliai, sūpynės, o 
kitoj vietoj pernai pastatytas 
poetui Montvilai paminklas. Tas 
paminklas betgi tokioj tankmėj, 
kad beveik nematomas.

Žvelgiant žemyn -- rodos vis
kas taip kaip kitados: visą že
mumą dominuoja Įgulos bažny
čios kupolas. Tačiau geriau įsi
žiūrėję pastebėtume ir atmainų: 
nėra anų dviejų radijo stiebų, 
jų vietoje keli žemesni,kitokios 
išvaizdos. Toliau, Nemuno kran
tinė tarp Maironio ir Daukanto 
gatvių užstatyta penkiaaukščiais 
namais. Mickevičiaus gatvė, tarp 
Donelaičio ir Putvinskio (dabar 
Salomėjos 'Neries) gatvių, kur 
buvo čiuožykla ir vad. Micke
vičiaus namelis, dabar užsta
tyta keturiaukščiais namais. Yra 
keletas naują stambių namų Lais
vės Alėjoj (dabar -- Stalino pros
pekte). Horizonte pasigestume 
Fizikos Chemijos instituto rūmų 
--jie karo metu visai sugriauti.

Apžvelgę Kauno žemumą iš Vy
tauto Parko leiskimės į miestą. 
Pirmoj eilėj mūsų žingsniai 
kryptų į Vytauto Didžiojo karo 
muziejų, prie Nežinomo Karei
vio kapo. Priėję Vienybės aikš
tę (dabar -- Juliaus Janonio) 
mes nerastume elektros stoties, 
Vailokaičių aukštųjų namų. Ka
ro metu ir elektros stotis, ir 
Vailokaičių namai sugriauti, o 
nuvalyti sklypai apsodinti me
deliais.

Karo muziejaus pastatas, žvel
giant iš toliau, mums būtų pa
žįstamas ir toks pats kaip se
niau. Karo metu jis nenukentė
jo, tik langų stiklai vietomis iš
byrėjo. Jų kai kur ir dabar dar 
nėra, lentomis užkalinėta. Ta
čiau įžengę į muziejaus sodelį 
mes čia jau daug ko pasiges
tume: nėra Laisvės statulos, o 
centrinio akmeninio paminklo ir 
Nežinomo Kareivio kapo vietoje 
rastume masyvinį Felikso Dzer
žinskio, pirmoje bolševikų Če- 
kos viršininko paminklą. Prie
šais šį paminklą, kitame sode
lio gale -- toks pat masyvus 
bronzinis paminklas Vincui Mic
kevičiui -- Kapsukui. Antrame 
sodelyje tebėra knygnešio ir sė
jančio valstiečio statulos. Ten 
palaidota ir Salomėja Neris, o 
ant jos kapo pastatyta natūra
laus dydžio, jos pačios vyro pa
gaminta, velionės statula.

Dabar -- į Žaliąjį Kalną. Fu
nikulierius vis tebekrypuoja 
aukštyn ir žemyn. Išlipus iš jo 
tuojau krenta J akis prie buv. 
statomos Prisikėlimo bažnyčios 
esančiame dideliame sklype, net 
iki Savanorių prospekto (dabar 
--Raudonosios Armijos prosp.) 
pastatytas didelis radijo fabri
kas. I šio fabriko pastatų skai
čių įjungta ir pati nebaigtoji 
bažnyčia. Einant Savanoriųpros- 
pektu matyti gana daug, ypač 
gatvių sankryžose, didelių, 4 - 
5 aukštų namų, įmonių, fabrikų 
kombinatų. Prie didžiųjų klinikų 
dabar išsistatęs ištisas miestas. 
Didelė statyba vyksta prie kelio 
į Petrašiūnus (Tunelio gatvėj) ir 
patys Petrašiūnai su Kaunu jau 
susijungę.

Ąžuolynas tebėra mažai pasi
keitęs: kai kurie kampeliai jau
nais medeliais apsodinti, išvesta 
naujų takelių, pagermtas jų su
sidėvėjęs paviršius. Kūno Kultū
ros rūmuose dabar veikia Kūno 
Kultūros Institutas, tebėra ta pati 
sporto halė ir stadijonas. Tik 
priešais Kūno Kultūros rūmus, 
kur seniau buvo teniso aikštelės, 
dabar įrengtas atviras krepšinio 
ir kitų sporto šakų stadįjonas.

Mickevičiaus slėnis dabar ge
rokai užmirštas: jis atsidū
ręs zoologijos sodo ribose, ap
tvertas ir viduje dar pusiau per-

Kauno vaizdas, žiūrint nuo Aleksoto kalno.

tvertas. Mažai žmonių lanko
mas, nors zoologinių eksponatų 
šiek tiek yra: pora liūtų (per
nai ir šiemet liūtė po tris bu
čiukus atsivedė), tigrų, leopar
dų, vienas kupranugaris, rudų, 
juodų, baltų meškų, beždžionių 

J. Zikaro knygnešys tebestovi sodely prie muziejaus.

ir nemaža kitokių žvėrelių. Yra 
nemaža ir paukščių.

Svarbiausias Kauno apylinkių 
pakeitimas -- tai Kauno hidro
elektrinė stotis, pastatyta prie 
Petrašiūnų, netoli Pažaislio. Už
tvenkto Nemuno vanduo pakel
tas apie 10 m. ir suka 4 turbi
nas. Tai netaip jau galinga elek
trinė, bet gana impozantiškai at
rodo. Užtvenkti vandens sudaro 
platoką užtvanką, vad. Kauno 

Nauji gyvenamieji namai Mickevičiaus gatvėje.

jūrą, kurios vandens pakilimas 
jaučiamas net Birštone. Pažais
lis atsidūrė pusiausalyje. (Pats 
Pažaislis dabar laikomas archi
tektūros ir dailės paminklu, res
tauruotas ir yra vienas iš lan
komųjų vietų). Jūros krantai da

bar apsodinami medžiais, su
daro labai didingą vaizdą.

Vytauto Didžiojo universiteto 
Kaune nebėra. Bet jį panaiki
nus, buv. fakultetų bazėje su
formuotos kelios aukštosios mo
kyklos. Pasidairykime, kur kuri 
tų mokyklų šiuo meru prisiglau
džia.

Medicinos Institutas dirbabuv. 
Vytauto Didžiojo universiteto 
medicinos fakulteto rūmuose 

(Mickevičiaus gatvėje). Prie šių 
rūmų, viduje pertvarkius, pri
jungta buv. Draudimo Draugijos 
"Lietuva" rūmai. Politechnikos 
Institutas prisiglaudęs abejuose 
Vyt. D. universiteto rūmuose 
(kampas Donelaičio ir Gedimino 
gatvių ir Mickevičiaus g.) ir dar 
užima buv. Žemės Banko rūmus 
(prie Vienybės a.), senuosius Ro
tušės (Baltosios Gulbės) ir buv. 
Krašto Aps. Min. tyrimų labo
ratoriją netoli Mickevičiaus slė
nio. Žemės Ūkio akademija dir
ba buv. Žemės Ūkio Ministe
rijos rūmuose (Mickevičiaus 
g.). Bet ši vieta yra tik laiki
na, nes atitinkami pastatai, ty
rimo stotys, studentams bendra
bučiai ir profesoriams patalpos 
statoma Noreikiškių dvaro centre 
(už Aleksoto). Veterinarijos Inst. 
ten pat, kur seniau, Vilijampo
lėj, o Kūno Kultūros Ins. -- buv. 
Kūno K. Rūmuose.

Taigi Kaunas, nors eilė pasta
rųjų audringų metų ir daug ką 
veide pakeitė, vistiek liktų mū
sų atpažintas iš pirmo žvilgs
nio. Bazilika, Vytauto bažnyčia, 
senosios pilies griuvėsiai, kiti 
tolesnės ir artesnės praeities 
statybiniai paminklai, rymą ant 
senelio Nemuno ir gražuolės Ne
ries krantų, bylotųmums.kadčia 
tas pats Kaunas, senas, bet 
vis jaunėjęs Kaunas.

O kaip žmonės? Pažvelgę ir 
šen ir ten plaukiančią minią, be 
abejo, pamatytume nemaža ir 
svetimų, nelietuviškų veidų. Kaip 
javų lauke piktžolių. Mūsų žvilgs
nio, greičiausia, neišvengtų kūt- 
vėliškos būtybės -- tai jų praš
matnybės katiušos. Visokių jų 
yra: komandirų, tarnautojų, įvai
riausių partinių ir kitokių parei
gūnų žmonos o ir patys parei
gūnai. Jos jau kiek apsidailinę, 
bet argi kumpranugariui kuprą 
nuimsi...

Daug kareivių, komandirų ap
dribusiom kelnėm, vasarą ru- 
baškėti. Kiek mažiau išsiski
ria civiliniai tarnautojai, atseit, 
bosai, specialistai, saugumie
čiai.

Gyventojų dauguma vistiek lie
tuviška: darbininkai, tarautojai, 
moksleiviai, studentai. Tai pla
čioji minia. Kukli savo apranga, 
viduje Užsidariusi. Bet tai Kauno 
sargai, laukią jo laisvės ryto.

J.S. (M. Pastogė)
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Nuo rugpiūčio 26 iki rugsėjo 5 d. prie Clevelando YWCA stovykla
vietėj (vyks neolituanų stovykla. Nuotraukoje stovyklavietės bendras 
vaizdas.

KOLEGA, NEVAŽIUOK I 
NEOLITUANŲ STOVYKLA!-.

Ne, tikrai, nevažiuok, nei tuš
čiomis rankomis, nei tuščia šir
dim, nei be sąmojaus, idėjų!...

Važiuojam, kolega, stovyklau
ti, ne "vėjų gaudyt", taip apie 
stovyklą, dar prieš vykstant, rei
kia pagalvot ir jai pasiruošti. 
Mes esame studentai ir nevyks- 
tam į stovyklą vien pasimau
dyti, pašokti, ar "akutėmis pa
šaudyti". Juk mūsų stovyklos tu
ri programas, kurioms stovyk
lautojai turi pasiduoti, paklusti. 
Taip, kad prieš atvykdami, at- 
siveškim ir patys gilesnį stovyk
lavimo supratimą.

Stovykla ruošiama atostogų 
metu, o kiek,- varge, čia tų atos
togų išvis beesama!.. Dažnas 
iš mūsų atostogų metų skubam 
tęsti studijas, arba kuriam nors 
darbe prakaituojant. Bet, jei jau 
atvykai į stovyklą, tai jau atos
togauji. Žinoma, čia irgi die
ną -- naktį nemiegosi. Čia 
yra ir rimtų valandų, ir links
mų ir laisvalaikių.

Na, ir sakysim, Į stovyklą at
vykai netuščiomis rankomis, pa
siruošę stovyklauti, kaip ir pri
dera rimtan neą-lithuanui. Štai 
laisvalaikio metu tavo rankose 
lietuviška knyga. Ir jau nebus 
tau laiko nuobodžiauti, o kartu 
pažinsi mūsų literatūrą, gilin- 
sies lietuvių kalboje, o taip pat 
su knygos turiniu žengsi kitų 
žmonių gyvenime, jį plačiau pa
žinsi ir pats gal turėsi ko pa
simokyt. Juk knyga -- gyvenimo 
mokykla.

Yra pasakyta: "Trumpas pieš
tukas geriau, negu ilga atmin
tis". Atrodo, kad teisybė. Sto
vykloje, turėdamas popierio ir 
pieštuką, galėsi daug gražių žo
džių, prasmingų sakinių, ir tur
tingų minčių užsirašyt. Gal tos

filisterių bei jaunųjų kolegų pa
skaitos, nelėks iš vienos ausies 
pro kitą lauk... Tik užrašų kny
gutė tau, kada nors, ateity, pa
rodys kad buvai jaunas, stovyk
loj linksmai plaukė tavo dienos, 
bet taip pat rimti pamokymai, 
įdėjos nebuvo tavo sielai sveti
mi.

ošiantis miškas, melsvasis eže
ro vanduo, kiląs mėnuo padan
gėj, duoda kūrybai įkvėpimo, 
siela veržte veržiasi į grožį. 
Ir tu, sėdėdamas laively, ra
šai, rašai, rašai...

Ir Tavo rankoj štai foto apa
ratas. Kiek gražių prisiminimų, 
pažvelgus į stovyklines nuotrau
kas, tau sugrįž. O po vienų, ki
tų metų, kai jau būsi vedęs, tai 
savo vaikams ir anūkams galėsi 
papasakoti ir parodyti, kaip ta
da, kai tu buvai dar jaunas, neo- 
lithuanai linksminosi, kalbas kal
bėjo, ir lietuviškas dainas dai
navo. Niekas nežino, gal dar ir 
tavo anūkams teks svetimoj pa
dangėj lietuviškas dainas dai
nuot.

Taip pat, atvažiavęs į stovyklą, 
nepalik širdies prie stovyklos 
vartų. Noriu pasakyt, kad nei su 
šalta, nei su tuščia širdim ne
vyk stovyklauti. Netrauks tada 
tavęs stovyklos programa, ne
pamilsi nei kolegų stovyklauto
jų, nei dainos, nei šokio. Tu ir 
pats nuobodžiausi ir jauna dvasia 
bus sunku tave užkrėsti. Bet tokį 
studentą, turbūt, reta rasi, o 
neo-lithuanų tarpe tokių visai nė
ra. Bet sakykim, ėmė toks su 
tuščia širdim atsirado, ir į sto
vyklą atvažiavo. Toks, žiūrėda
mas į gražų mišką, matys jame 
tik busimuosius baldus. Žiūrėda
mas į svajingą ežerą, matys tik 
vandenį nusiprausti. Ožalios,ly
gios pievos, jam bus tik geras 
šienas. O tas įsimylėjusių mė

Stovyklos salė, kurioj stovyklautojai žais, dainuos ir klausys pa
skaitų.

Ir štai, po metų kelerių, ir tau 
filisterių vietoj teks kalbėti, žo
džiais pasiekti jaunesniųjų sie
las, jas palaikyti, ir toliau vesti 
mūsų įdėjos keliu. Nelengvas tai 
darbas, bet jeigu jaunystėj tam 
pasiruoši, eis vaga gilyn. Tokiam 
pasiruošimui ir tavo. stovykli
niai užrašai daug padės.

Labai dažnai, ne vienam iš 
mūsų stovyklos nuotaikos, puiki 
gamta, kaip kvepiančios pievos

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 
mūsų draugams ir rėmėjams

LOUISVILLE TITLE 
INSURANCE CO.

The Louteville Title Bldg., 118 St. Clair Avė., 
N. E. Pilone: MA 1-2075

Listen to Rudolph Ringwall and hig "Memorable 
Music” WJW Radioę Monday thru Friday, 

7:05-7:30 P. M.

UŽSISAKYKITE TERROJE ŠIAS KNYGAS
RAPOLAS SKIPITIS: NEPRIKLAUSOMI LIETUVĄ STATANT: 

įspūdinga atsiminimų knyga iš mūsų laisvės kovų ir pirmųjų 
nepriklausomo gyvenimo žingsnių, vienas rimčiausių ir 
įdomiausių veikalų mūsų atsiminimų literatūroje. 440 psl., 
kieti viršeliai, kaina - $5.00.

ANTANAS, TULYS: TŪZŲ KLUBAS, rinktinių novelių knyga, 
vaizduojanti senosios mūsų tautiečių kartos kūrimąsi ir 
gyvenimą Amerikoje,originali, pagaunanti įdomumu, meniškai 
stipri, drąsi žodžiu ir neatsitiktine tematika. 198 psl., 
kieti viršeliai, kaina - $3.00.

ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA, stambi apie 220 psl. knyga, 
rimtas ir metodingas vadovėlis lietuviams mokytis anglų 
kalbos ar tobulintis joje. Visi aptarimai lietuviškai, tikslus 
ir aiškus supažindinimas su kalbos dalimis, sintakse ir 
anglų kalbos savitumais, gausu pavyzdžių kartu su tų pa
vyzdžių vertimais į lietuvių kalbą. Kieti viršeliai, kaina-$3.50.

TERRA
3333 So. Halsted St., Chicago 8, III.

nulis, jam -- tik papraščiausias 
satelitų aerodromas.

Taip, jo širdis tuščia, bespal- 
viška, be romantikos, meilės, 
įdealų... Ir jei tokie visi suva
žiuotų, neverta kolegėms atsi
vežti gražesnių suknelių ar ba
tukų su aukštom kulnim. Ar ver
ta būtų per visą mielą naktį vargti 
ant kietų plaukams suktukų. Ir 
kodėl joms reikėtų valandas sto
vėti prie veidrodžio, taikant lū
pų pieštukus. Arba vėl kodėl 
kolegoms reikėtų užsivilkti šiltą 
vilnonį kostiumą ir smaugti save 
kaklaraiščiu. Nėra tada nei rei
kalo šimtą kartų per dieną šla
pinti ir šukuoti plaukus, ar skus
ti barzdą tris kartus dienoj.

Taip ir išeitų, jeigu tavęs sto
vykla netraukia, tu jos nepamilsi, 
tau viskas liks svetima. Tavo 
širdis ir toliau liks tuščia. Ge
riau tada į stovyklą nesirenk 
važiuoti, nes ir kitiems bus 
graudu į tave žiūrėti. Bet ir Tu 
pats be širdies į ją neatvažiuo
si. Juk ir į stovyklą tik širdis 
kiekvieną atveš...

O taip pat, labai svarbu, į 
stovyklą atvažiuoti pilnam Idė
jų, gerų sąmojų, rimtumo pa
skaitoms, literatūriniams vaka
rams, nusiteikimo vakarojimams, 
sportui.

Tad, numačius visą šitą, ir at
važiuodamas, kolega, atsivešk: 
visus savo talentus, kad galė
tum juos labiau išvystyti ieškoda
mas naujų idėjų, kurdamas nau
jas vertybes, rašydamas 
straipsnius į stovyklos laikraštė
lį, pasirengdamab paskaitoms, 
vakarojimui bei sportui. Vyk į 
stovyklą kupinas jaunystės ener
gijos, entuziazmo, pilnas stu
dentiško užsidegimo, atsidavi
mo mūsų korporacijai ir pasi
ryžimo toliau eiti "Pro Pat- 
ria" keliu.

Kolegė

DĖMESIO’

Nepamiršk nusipirkti 
knygą ALMA MATER!

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITEI PRAĖJUS
Jau gegužės mėnesį Paverg

tųjų Seimas pradėjo žygius Wash- 
ingtone ir New Yorke, kad Pa
vergtųjų Savaitė šiemet būtų 
galimai įspūdingiau atžymėta. 
Seimo pastangoms talkon atėjo

Pavergtųjų Draugai Amerikie
čiai (Ch. Emmet) ir Centro bei 
Rytų Europos Kilmės Amerikie
čiai (Msgr. Balkūnas). Šių or
ganizacijų iniciatyva per guber
natorius, senatorius, kongres-

Šiomis dienomis Kanadoje buvo pagaminta pirmoji vaikams plokš
telė ŽIRGELIAI, su dainom ir pasakėlėm. Pasakas skaitė dramos 
aktoriai: Birutė Pūkelevičiūtė, Viltis Vaičiūnaitė, Leonas Baraus
kas, Vaclovas Kerbelis, Vincas Skaisgiris ir Kazys Veselka. Muzi
ka Zigmo Lapino. Viršelis Kazio Veselkos. Prie plokštelės gamini
mo savo balsais talkininkavo: Daina, Jolanta, Aligis, Andrius ir 
Linas. Plokštelę užsisakyti galima tiesiog pas: B. Pūkelevičiūtė, 

631 Vitre St. W. Apt. 7 Montreal 3, Que., Canada.

Linksma buvo mums kartu!
Šoko pasakos ratu ... 
Ir pražydo geltonai 
Žirginėliai - dirginai-----
O ar jūs, vaikučiai, žinot, 
Kas yra tie žirginai? 
Jais pavasarj lazdynas 
Apsikaišo geltonai.
Koks gi medis-tas lazdynas? 
Kokias uogas jis augina? 
Krimtu - kramtu . .. pakramtai: 
Jo uogelės - riešutai . ..
Jei miškan nueit negalit, 
Pažiūrėkit j viršelį.
Matot? Ten žvirbliukas tupi. 
Ant šakos linguoja, supas, 
Pražydėję geltonai, 
Žirginėliai - žirginai . . .
O dabar, vaikučiai mieli, 
Pasiklausę žirginėlių, 
Nusidrožkit pieštukus, 
Susiraskit trintukus - 
(Trintukus - dėl visa ko: 
Jeigu kas ... ar kaip ... ar ko ... ) 
Ir kiekvienas po laiškelį 
Parašykit Montrealin.
Kas labiausiai jums patiko 
Iš to pasakų vainiko?
Koks žvėriukas juokingiausias? 
Gal jį mokat nupaišyt?
O kuri daina gražiausia? 
Nepamirškit parašyt! 
Na, o kokią pasakėlę 
Jūs norėtumėt girdėt, 
Jei antrieji žirginėliai 
Sugalvotų pražydėt ? . .

★ *

*
Laukia laiško ir lokys: 
Ką vaikučiai pasakys? 
Ar nubaus jį, ar paleis? 
Ar išteisins, ar nuteis? 
Kopūstus jis jau atsėjo, 
Letenėlėm apravėjo . . . 
Naktį, vargšas, neužmiega 
Ir kasryt į paštą bėga - 
Skuba miško takeliu 
Tarp drugelių ir gėlių . . .
Oi, kaip laukia jis laiškų 
Iš visų, visų vaikų!

★ •

*

Ir Kriuksiukas laiško laukia. 
Jis nebando jau skrajot - 
Linksmas sau pienelį maukia, 
Mamai vargo nėr su juo! 
Valgo jis dabar už du, 
Viskas, viskas jam gardu: 
Ir raguolis, ir riestainis, 
Ir dešrytė pakepta - 
Kaip Kriuksiukas atsimainė! 
Jis visai, visai ne tas ! . . 
Bet žinot paršiukui knieti. 
Kas iš jūsų, iš visų, 
Lėktuvu skrajot norėtų 
Ir pakilt virš debesų? 
Jei svajonė ta slapta, 
Niekam dar neatskleista, 
Parašykit - "paslaptis“ - 
(Tik paršiukas ją skaitys). 
Kas lakūnu būt svajoja, 
Tas, vaikučiai, juo ir bus; 
Ką žvaigždelės paviliojo, 
Tas praskris net pro žaibus .. .

manus, miestų burmistrus, spau
dą įtaigota mintis Pav. Tautų Sa
vaitės progą ko įspūdingiau at
žymėti.

Tos iniciatyvos dėka NewYor
ke šiemet Pav. Savaitė buvo įspū
dingai atžymėta katalikų, pro
testantų, žydų religinėse apei
gose. Ypač įspūdingos pamal
dos buvo liepos 16 šv. Patriko 
katedroje, dalyvaujant kardino
lui Spelmanui.

Liepos 15, dalyvaujant Pav. 
Seimo pirmininkui V. Sidzikaus
kui ir asistuojant tautiniais dra
bužiais pasirėdžiusių pav. tau
tų mergaičių būriui, burmistras 
Wagneris pasirašė Pav. Savaitės 
proklamaciją NewYorkui. Liepos 
17, dalyvaujant Pav. Seimo, Pav. 
Draugų Amerikiečių ir C. ir R. 
Europos Kilmės Amerikiečių at
stovams ir apie porai tūkstančių 
dalyvių, burmistras Wagneris 
savo proklamaciją paskelbė nuo 
didžiųjų rotušės laiptų. Cere
monijos buvo tikrai įspūdingos ir 
sulaukė plataus atgarsio.

Liepos 20 Pav. Seimas Wash- 
ingtone surengė Pav. Savai
tės pietus, kuriuose dalyvavo bū
rys senatorių ir kongresmanų, 
taip gi valst. departamento žmo
nių, spaudos bei visuomenės at
stovų. Buv. prezidentas Eisen- 
howeris atsiuntė pietų dalyviams 
sveikinimą pažymėdamas, kad 
Pav. Savaitė nenutrūkstamais ry
šiais Ameriką susieja su pav. 
tautomis ir atnaujina jos atsidė
jimą laisvei ir teisingumui. Svei
kino taip pat senatoriai Javits, 
Keating, Bridges, Scott.

Savo žodyje senatorius Curtis 
(Nebraska) pažymėjo, kad Ame
rika neturi pamiršti savo įsi
pareigojimų pavergtosioms tau
toms, o senatorius Douglas (Illi- 
nois) pabrėžė, kad "nuolaidos ko
munizmui jį nuolat artina ir jo 
grėsmę didina taip, kad galuti
nėj išvadoj arba mes būsime 
priversti jį prisiimti arba jam 
priešintis, bet jau nepaveikiai 
(ineffectually)". Senatorius da
bartinę padėtį sulygino su 1938 
padėtimi. "Mes tikėsimės, -- 
sakė jis, -- kad šiemet išvados 
bus skirtingosmuo tų, kokias pa
darė Prancūzija, D. Britanija 
ir 1938 vasarą." Senatorius Doug
las taip pat pabrėžė būtinumą 
Pav. Seimo apsijungusioms tau
toms tą savo federaciją išlaikyti 
ir po išlaisvinimo, nes tik vienin
ga ir apsijungusia Centro ir Ry
tų Europa gali atlaikyti dviejų 
milžinų ("giant bulldozers") -- 
Rusijos ir Vokietijos -- spau
dimą.

Spaudos žiniomis, Pav. Savaitė 
įspūdingai praėjo Chicagoje ir 
daugely kitų JV miestų. Apskri
tai visa Amerika ir visas lais
vasis pasaulis Pav. Savaitės pro
ga jautriau pajuto ir aiškiau su
vokė tą didelę žaizdą tarptauti
nėje padėtyje, kuri tol nepagis, 
kol iš C. ir R. Europos pa
vergtų tautų bus atimta apsi
sprendimo teisė, ir jų kraštai 
paversti sovietinėmis kolonijo
mis.

Buvo kaikieno abejojama, ar 
prezidentas Kennedy savo pro
klamaciją Pav. Savaitės proga 
paskelbs. Bet prezidentas pasi
rodė solidarus su pavergtomis 
tautomis.

Vt.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

VISKIS 0ĮK
APDRAUDŪS
REIKALAIS, V
kaip automašinų, gyvy
bės, nelaimingų atsitiki
mų ir gaisro, kraiptis į 

atstovę

PAULINA
MOZURAITIS-BENNEH 

Hl 2 4450
642 MeaAiv Laie Dr.
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ALT Sąjungos Rytų apygardos veikėjų išvyka
Amerikos Lietuvių Tau

tinės Sąjungos Rytų apy
garda, vadovaujama Albino 
Trečioko, surengė išvyką, 
kuri įvyko liepos 23 d., Ku- 
baičių ir žemaičių Lake Ho- 
tel, Asbury Park, N. J., prie 
pat vandenyno.

Ta proga buvo bendri pie
tūs, kurių metu ALT S-gos 
pirm. Vytautas Abraitis sa
vo kalboj nušvietė ateities 
darbus ir užsimojimus. Iš 
jų bene didžiausias yra se
nosios valdybos pradėtas 
Antano Smetonos monogra
fijos išleidimas. Taip pat 
labai daug dėmesio bus ski
riama skyrių stiprinimui, 
ypač talka jauniesiems tau
tininkų nariams, — kalbė
jo V. Abraitis, pažymėda
mas Philadelphijos skyriaus 
šiuo atveju parodytas gra
žias pastangas ir jų laimė-

AUTOMOBILIO IŠLAIDOS
Automobilis amerikiečio gyve

nime yra pasidaręs kasdienine 
būtinybe. Todėl retas kuris pa
galvoja, kiek kainuoja automobilio 
naudojimas. Skaičiuojama, kad 
JAV yra pie 60 milijonų auto
mobilių savininkų, kurie perme
tus išleidžia apie 60 bilijonų do
lerių automobilių pirkimui ir iš
laikymui.

American Automobile Asso
ciation paskelbė, kad kiekvienas 
automobilio savininkas turi dve
jopas išlaidas: pastovias ir kas
dienines. Prie pastoviųjų pri
skiriama draudimas, leidimas ir 
nusidėvėjimas.

Draudimas yra pana pastovus 
ir mažai priklauso nuo automo
bilio naudojimo. Tas pats pasa
kytina apie leidimą. Nusidėvėji
mo išlaidos priklauso nuo auto
mobilio išvaizdos ir kaip jis 
parduodamas. Jei įkeičiamas, tai 
dažniausiai turi didesnę vertę, 
kaip parduodant už grynus pini
gus.

Kasdieninės išlaidos yra labai 
nepastovios, nes- jos priklauso 
nuo automobilio, vietovės kurio
je jis naudojamas ir apkrovimo. 
Remonto išlaidos didėja su au
tomobilio amžiumi. Naujam au
tomobiliui pakanka eilinės prie
žiūros, kaip tepalo, alyvos.

Vienos firmos apskaičiavimu 
aštuonių cilinderių Chevrolet iš
laikymas kainuoja per metus 
apie 1,198.54 dol. Jei skaityti, 
kad vidutiniškai padaroma per 
metus apie 10,000 mylių,tai viena 
mylia kainuoja apie 12 centų.

jimus. Taip pat jis pabrėžė 
savos spaudos didelę reikš
mę, todėl vienas iš S-gos rū
pesčių bus ją dar stiprinti 
ir tobulinti.

Sąjungos darbuose svar
bų vaidmenį užims ir Lietu
vos vadavimo problema, — 
kalbėjo V. Abraitis, — o 
taipgi ir dalyvavimas bend
rinėse organizacijose. Ta
čiau visi čia suminėti dar
bai ir užsimojimai tegalės 
būti įgyvendinti tik visiems 
pritariant ir talkinant, šių 
tikslų siekiant bendromis 
jėgomis.

Rytų Apygardos pirm. A. 
Trečiokas pakvietė žodį tar
ti vicepirm. A. Seniką ir dr. 
B. Nemicką, LNT pirm. V. 
Rastenį, skyrių pirmininkus 
J. Sirusą, J- česonį, Moterų 
Vienybės atstovę, nenuils
tamą veikėją N. Kulbokie- 
nę, LNF pirm. E. čekienę 
ir kitus.

Ta proga buvo pagerbtas 
seniausias dalyvis, nuošir
dus Tautinės S-gos darbuo
tojas J. Kralikauskas, ku
riam tą dieną suėjo 83 me
tai. Jam buvo atneštas di
džiulis tortas, vaizduojąs 
gyvenimo knygą ir sugiedo
ta ilgiausių metų.

— Man pirmą kartą 
džiaugsmo ašaros nuriedėjo 
per veidus, kai prieš dauge
lį metų, dar jaunas būda
mas, Marijampolėj išgir
dau, jog Lietuva jau nepri
klausomai tvarkysis. Ir da
bar vėl, kai pamačiau tokį 
netikėtumą, mano darbų 
įvertinimą. Aš pats neži
nau, kiek gero nuveikiau, 
tik dirbau Lietuvai, kiek ga
lėjau, — sakė jubiliatas J. 
Kralikauskas.

Buvo prisimintas ir ki
tas, visą gyvenimą buvęs 
veiklus S-gos darbuotojas 
— Juozas Ginkus, iš Brook- 
lyno, N. Y., dėl ligos nega
lėjęs atvykti.

Iš Philadelphijos buvo at
vykę: skyriaus pirm. J. če- 
sonis, Didelis, Baguckas, 
Jonys, Mitalas, Valius, Dil
ba, Vaišniai su šeimomis, 
jaunųjų vadovė p. Mitalie- 
nė ir k.

Elizabetho skyriaus da
lyvavo pirm. B. Vyliaudas, 
M. Klimas, J. Juška, P. La- 
nys — vasarvietės savinin-

}<as Asbury Parke ir kiti. O 
tolimiausios viešnios buvo 
iš Cleveland, Ohio — M. 
Dunduraitė ir S. Vizgirdie
nė.

Buvo pasiūlyta Rytų apy
gardai įsigyti nuosavus na
mus. Tuo klausimu kalbėjo 
česonis ir Puronas, bet taip 
klausimas ir liko neišdirku- 
tuotas.

Dalyvavo apie 70 žmonių. 
Parengimui daug pasidar
bavo I. Trečiokienė ir ALT 
S-gos Rytų apygarda, ku
rią sudaro: A. Trečiokas — 
pirm., M. Klimas — sekre
torius, J. česonis, J. Siru- 
sas, A. Diržys ir B. Vyliau
das. Waterburio skyriaus 
atstovas nedalyvavo.

E. č.

E. CHICAGO

I.S.AUTO SERVICE

Mašinų viršaus taisymas

A
Dienos telef.:

Sav. J. Švarcas
1254 Addison Rd.
Cleveland 3, Ohio 
ir dažymas. Motorų,

ryto iki 7 vai. vakaro.
Nakties tel.: LI 1-4611

stabdžių patikrinimas ir taisymas.
24 hours towing

t i d a.r y t a nuo 8 vai.
HE 1-6352

J. P. MULL-MULIOLIS
Nekilnojamo turto pirkimo, pardavimo, įkaina

vimo ir apdraudos įstaiga.

6606 Superior Avė. UT 1-2345
13229 Superior Avė. UL 1-6666

ALGIMANTAS DALIDĖ,
lietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus 

vedėjas.

Gegužinė-išvyka
Tautinės Sąjungos East 

Chicagos skyriaus valdyba 
suruošė skyriaus tradicinę 
gegužinę-išvyką su humo
ristine programa-laužu ir 
kitomis įvairenybėmis. Įvy
ko liepos 22 d. (šeštadienį) 
12 vai. dieną p. Jonynų va
sarvietėje, Chesterton, In
diana.

Oficialus gegužinės-Iaužo 
atidarymas įvyko 8 vai. va
kare. Ta proga atidarymo 
žodį tarė Tautinės Sąjungos 
East Chicagos skyriaus pir
mininkas Kazimieras Po
cius,. pakvietęs vasarvietės 
šeimininką p. Jonyną už
degti laužą. Jis savo tarta
me žodyje nuoširdžiai padė
kojo p. Jonynams už leidi
mą nemokamai pasinaudoti 
jų vasarvietės gražiu sodu 
ir kitais patogumais, ruo
šiant šią gegužinę-išvyką.

Prie laužo humoristinę 
programą ir dainas pravedė 
skyriaus narys Jonas Rim- 
kūnas, kuris labai vaizdžiai 
pavaizdavo vykstančius po
litinius įvykius.

Nepalankiam orui esant 
šiais metais gegužinė-išvy
ka dalyvių gausumu nepasi
žymėjo, bet nuotaikos visų 
buvo geros, gryname ore 
smagiai praleido laiką, pa
sivaišino skaniais lietuviš
kais užkandžiais, atsigaivi
no gaivinančiais gėrimais. 
Užkandžių paruošimu rūpi
nosi skyriaus narės: Valeri
ja Valeikienė, Irena Rimkū- 
nienė ir A. Domarkienė. Su
sirinkusius dalyvius gaivi
nančiais gėrimais vaišino: 
Jonas Petkūnas ir R. Ne- 
mickas. Gegužinės judėji
mo tvarką palaikė Kazimie
ras Domarkas.

Tautinės Sąjungos East 
Chicagos skyriaus valdyba 
nuoširdžiai dėkoja p. Jony
nams už leidimą nemokamai 
pasinaudoti jų vasarvietės 
gražiu sodu ir kitais pato
gumais, ruošiant gegužinę- 
išvyką. Taip pat dėkoja vi
siems. skyriaus nariams, 
prisidėjusioms darbu ir kit
kuo. l’akcnė

Keliaudami i Florida sustokite
NORMANDIE HOTEL

Ocean ir 4th St.. Miami Beach 39, Fla.
ORO VĖSINIMAS

SPECIALIOS 
SAVAITINĖS 
IR MĖNESINĖS 
KAINOS $1.50

Pullmanettes — Efficiencies

DIENAI
ŽMOGUI 
DVIGUBI KAMBARIAI 
15 IŠ 150 KAMBARIŲ 
IKI GRUODŽIO 1 
Už ŠIA KAINĄ

Telef.: JE 1-7603

PARDUODAMI NAMAI

Neff Rd. -- 185 St. du namai 
ant vieno sklypo; sau gyventi 
ir išnuomoti. Priekinis iš G km,; 
moderniška virtuvė. Užpakalinis 
iš 4 km., Šio namo dabartinė 
nuoma -- $100 mėn. Gaso kros
nys. Grąžąs. Didelis sklypas, ap
sodintas vaismedžiais.

Millgrove Rd. iš Neff Rd. 2-jų 
šeimų po 5 km. ir 2.dideli, gra
žūs mieg. 3-čiam aukšte; tuo 
būdu 2-ras aukštas naudoja 4 
miegamuosius.

19415 Nyack Dr. iš Notting- 
ham 6 km. colonial; reikalin
gas remontas; savininkas persi
kėlė gyventi | Californiją. Dėl 
būtino pardavimo galimos geros 
nuolaidos.

Šaukite Paul Mikšys namų 
telef. LI 1-8758 arba office

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

Bėgimas su kliūtimis... Pabaltiečių sporto pirmenybėse Clevelande. Lenktyniauto jus stebi A. Liūt
ie ir LB I apyl. pirm. F. Eidimtas. A< Garlos nuotrauka

CLEVELANDE 
ir apylinkėse

• Neringos ir Pilėnu tun
tai liepos 22 d. pradėjo sto
vyklauti Pennsylva n i j o s 
valstybiniame parke, prie 
Pymatuning ežero. Sekma
dienį stovyklas aplankė kun. 
Gediminas Kijauskas. Jis, 
gaivios gamtos prieglobsty
je, atnašavo Šv. Mišias ir 
klausė stovyklautojų išpa
žinčių.

Tą savaitgalį tame parke 
baigė stovyklauti 490-ji 
BSA skautų draugovė iš Al- 
lięuippa, Pa. Jos vadovai ir 
skautai gražiai bendravo su 
lietuviais ir dalyvavo sek
madienio pamaldose.

Pirmojo savaitgalio sve
čiams besikuriančios mūsų 
skaučių ir skautų stovyklos 
paliko malonų įspūdį tiek 
susitvarkymu tiek ir žva
lia stovyklautojų išvaizda. 
Antrąjį savaitgalį stovyk
los sulauks daugiau lanky
tojų. čia tarp kitko prime
nama, kad mieli svečiai 
vežtų lauktuves ne pavie
niams stovyklautojams, bet 
jų stovyklų ūkio vadovams. 
Stovykloje visi gyvena tar
tum viena šeima, tad neiš- 
skirkime pavienių skaučių 
ar skautų iš tos gražios šei
mos.

• Mergaičių stovyklai va
dovauja psk. Mirga Kižienė, 
o berniukų stovyklai — psk. 
Vytautas Jokūbaitis.

Tėveliai ir visi skautams

prijaučiu lietuviai maloniai 
kviečiami atsilankyti į sto
vyklą, pamatyti skautiškus 
laužus ir prie jų išpildomą 
skautišką programą. Lau
žai įvyks šeštadienį (liepos
29 d.) ir sekmadieni (liepos
30 d.), 8 vai. vakare. Užbai
giamasis laužas įvyks rug
piūčio 5 d., į kurį tikimasi 
sulaukti ypatingai daug 
svečių.

Stovyklą lengviausia pa
siekti važiuojant Mayfield 
Rd., 322 keliu. Pravažiavus 
7 kelią, už trijų mylių yra 
Simons miestelis. Už to 
miestelio, prie miško, ste
bėti lietuvišką vėliavėlę, su 
užrašu — Stovykla.

• Perdavė Dainų šventės 
įgrojimus. Liepos 14 d. pas 
sktn. Juškėnus buvo Cleve
lando skautininkų ramovės 
sueiga, kurioje taip pat da
lyvavo židinio skautininkės 
ir Pilėnų tunto vadovai. 
Sktn. B. Rėkus pagrojo ant
rosios dainų šventės pro
gramą, kurią jis Chicagoje 
liepos 2 d. įrašė į magnetinę 
juostą. Dainos klausyto
jams paliko malonų įspūdį, 
o kalbos ir pertraukti ūže
siai tapo eliminuoti atitin

kamai patvarkius perduo
dantį aparatą. Sktn. B. Rė
kus taip pat turi įrašęs 
juoston liepos 3 d. Chicago
je buvusio sk. vadovų suva
žiavimo posėdžius. Sueigos 
pabaigoje buvo aptarti va
saros stovyklos reikalai.

• Vladas Bacevičius, Dir
vos bendradarbis, išvykęs 
atostogų į Cape Cod, atsiun
tė geriausius sveikinimus. 
Rašo, kad ten atostogauja 
c 1 e v elandiečiai šenbergai, 
Malcanai, Gudėnas, Blinst- 
rubas. Laukia dar ir dau
giau atvažiuojančių.

• Lietuviai budžiui kvie
čia visus atvykti į buriavi
mo ir plaukiojimo dieną, 
kuri įvyks liepos 30 d., 1 
vai. Lakeside Yacht Club, 
prie East 49 St. Kas norės 
galės nemokamai paplaukio
ti Palangos laivu.

• Kariui paremti geguži
nė buvo garsinta įvyksiant 
liepos 30 dieną p. Muliolių 
ūkyje. Pranešame, kad dėl 
susidėjusių aplinkybių nu
keliama į vėlesnį laiką ir į 
kitą vietą. Kur ir kada vyks, 
bus pranešta vėliau.

GERI PIRKINIAI NAUJ. PARA
PIJAS RAJONE

Dviejų šeimų prie Naujosios Pa
rapijos. Labai didelis sklypas. 
Prašo tik $21.000.

Naujas plytinis. 3 miegamieji. 
Viskas ant vieno aukšto.

3 miegamųjų vienos šeimos du 
mediniai namai. Už vieną prašo 
$17.000, gi už kitą $ 19.000.

Jei kas nori pasistatyti dvie
jų šeimų namą, turime gerą skly
pą.

Parduodama krautuvė East 185 
gatvėj.

Norintieji pirkti ar parduoti 
prašom skambinti

EAST ŠUORE REALTY
Juozas Mikonis-Reaitor

780 E. 185 St. IV 1-6900
Namų telef. MU 1-2154

Išnuomojamas 5 kambarių 
butas

6724 Bayliss Avė. Telef.: 
UT 1-8821. (87)

Išnuomojamas butas 
pirmam aukšte, 5 dideli 
kambariai, gražus kiemas. 
Tik suaugusiems. Teirautis: 
1370 East 66 St., telef.: EN 
1-0208. (87)

VANDENTEKIS IR ŠILDYMAS
ĮVEDIMAS IR PATAISYMAS

Vandeniu ir pečiais šildymas, vonios kamba
rių įrengimas. Pristatymas į jūsų namus ar pilnas 
įrengimas.

Nelaimei atsitikus skubus pataisymas. Nemokamas 
numatomų darbų įkainavimas.

Mes esame pertvarkę šildymą Dirvoje, atlikę nemažai 
patarnavimų lietuviams ir mūsų darbu visi patenkinti.

W. F. HANN & SONS C0.
15533 EUCLID AVĖ. MU 1-4200

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.
SAVINGS 

EARN

4%
ACCOUNTS

INSURE O TO
»!O ooo

OPEH EVERY SATURDAY UNTIL 2:30

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME AND 
REMODEUNG LOAN3

IN TOWN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

6621 Edna Avenue 
EN 14763

936 East 185 St.
KE 1*7770
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KAS IR KUR?
• Jau ir komunistinė spau
da rašo, kad ekskursantams 
Lietuvoje nedaug kur telei
džia lankytis. „Laisvė” štai 
ką sako:

...„turistų judėjimas 
Lietuvoje yra labiau aprėž
tas, negu buvo per praėju
sius dvejus metus. Pavyz
džiui, sugrįžusieji pasakoja, 
kad ne visur ir ne visiems 
leista keliauti po Lietuvą 
kur kas norėjo”.

• Bronė Paplėnienė, Dirvos 
rėmėja ir talkininkė iš Chi
cagos, dviem savaitėm išvy
kusi į Kanadą pas ten gy
venančias seseris, atsiuntė 
linkėjimus iš Niagaros.
• Nepriklausomoji Lietuva, 
leidžiama Montrealyje, pla
nuoja artimiausiu laiku per
eiti į ofsetinę spaudą. Nori 
įsigyti savo ofsetinę spaus
tuvę ir tam reikalui jau se
niai veda mašinų pirkimo 
vajų.
• Lietuvos Pajūrio, Mažo
sios Lietuvos Bičiulių Drau
gijos leidžiamo laikraščio 
naujas numeris, už antrąjį 
metų ketvirtį, jau išleistas. 
Jame daug žinių iš Lietuvos 
pajūrio gyvenimo, apie Ne- 
prikl. Lietuvos prekybos 
laivus ir kt. Numeris gau
siai iliustruotas retomis ir 
į d o m iomis nuotraukomis. 
Lietuvos Pajūrį redaguoja 
A. Lymantas. Adresas: 
5260 — 10 Avė., Rsmt., 
Montreal, Que., Canada.

• M. šaulinskas, iš Pitts- 
burgho, mokėdamas už Dir
vą atsiuntė $5.00 auką.

CHICAGO
LITUANICOS DEŠIMTMETIS 

AIKŠTĖJE
Praėjusį sekmadienį Chicagos 

F. K. Lituanica žaidė draugiš
kas futbolo rungtynes prieš Peo- 
ria--vokiečių komandą, kurias 
laimėjo 7:0. Abu varžovai yra 
tos pačios divizijos ir užima pir
mas vietas, tad žiūrovam, seku
siems rungtynes, pasidarė ne
aišku: argi Lituanica taip pa
gerėjo?

Šį kartą mūsiškiai sužaidė dar 
ligi šiol nematytai gerai: stai
gūs užėjimai, neuždelstos ir tiks
lios pasuotės ir mirtinai ramiai! 
Jai buvo žaidimas, kokio gau
sūs žiūrovai ir klubo bičiuliai 
seniai tikisi.

At tai buvo vienkartinis žyb
telėjimas, ar, pagaliau, viene
tas pažino ir surado save, turės 
progos įrodyti šį sekmadienį, 
liepos m. 30 d. 4 vai. p. p. 
žaisdami Marąuette parke prieš 
"major" divizijos antros vietos 
vokiečių klubą 1IANSA. Lituani
cą atstovaus: A. Jurkšaitis, R. 
Jenigas, J. Kaunas, F. Lukaus- 
kas, H. Gavėnia, A. Malinaus
kas, A. Kunickis, J. Bavarskis, 
II. Jenigas, M. Mikalauskas, A. 
Glavinskas, V. Palčiauskas, A, 
Kiemaitis, A. Stulga.

Antrą valandą toje pačioje vie
toje pirmą kartą Chicagoje žais 
Lituanica klubo veteranai -- žai
dėjai apie 40 m. amžiaus buvę 
to klubo žaidėjai prieš tokio pat 
amžiaus vokiečius. Lituanica su
dėtyje matysime dar Lietuvoje 
girdėtas pavardes: J. Normantą,
K. Baltramoną, V. Grybauską, 
Bačinską, R. Koženiauską, J. 
Perkūną ir kt. Tom rungtynėm 
buvo atžymėtas F. K. Lituanica 
dešimtmetis ant žaliosios Chi
cagos vejos.

Jonas Juška

TIKRAI KITOKIA
bus dovana, jei nupirksit nešiojamą FM radiją. Pasirinkite 
iš kelių firmų pas Gradinską, 2512 W. 47th Str., Chicago, III., 
FR 6-1998.

VASAROTOJAI NIDOJE, 
LINDEN, MICH.

Dr. Juozas Paukštys su 
Ponia ir Zenonas Šukys iš 
Chicagos, jaunavedžiai Vy
tautas ir Birutė Kilikevi- 
čiai ir Jonas ir Juozas Kili- 
kevičiai iš Detroito siuto me
tu vasaroja prie Lobdell 
ežero K. K. Kodačių vasar
vietėje Nidoje.

Liepos 22-23 d. savaitga
lį čia svečiavosi Dr. Vytau
tas Gruzdys su šeima iš 
Clevelando, Juozas Zalensas 
su šeima iš Saginaw, Mich., 
Juozas Augaitis su mamyte 
iš Detroito ir J. šova su 
ponia iš šiaurės Michigano. 
Vasarotojai ir savaitgalių 
svečiai mielai laukiami Ni
doje.

HARTFORD
Muz. J. Gaidelio Vl-oji 

simfonija
Liepos 19 d. vakare, tra

diciniame vasaros muzikos 
festivaly, surengtame Hart
forde, Conn., buvo pirmą 
kartą atlikta komp. Jul. 
Gaidelio Vl-ji simfonija. 
Koncerto dirigentas — Vyt. 
Marijošius — savo 
dirigavimo menu vis reikš
mingiau pradeda pasireikšti 
Connecticut sostinėj. Reikia 
Vyt. Marijošių nuoširdžiai 
sveikinti, kad jis į savo di
riguojamų koncertų progra
mas įtraukia liet, kompozi
torių kūrinius. Nelengva 
mums šioj šaly prasimušti į 
pripažinimą, tad kas būtų, 
jeigu ir savi dirigentai igno
ruotų liet, kompozitorių kū
rybą.

Jul. Gaidelio Simfoni
ją atliko Hartfordo Simfo
ninis orkestras, kaip minė
ta, diriguojamas Vyt. Ma- 
rijošiaus. Į savo veikalo 
premjerą iš Bostono . buvo 
nuvykęs komp. Jul. Gaide
lis. Kiek tuo tarpu teko pa
tirti, simfonija buvo Įdomi 
savo mintim ir forma, gerai 
dirigento suprasta ir sim
foninio orkestro atlikta.

Kas bus laimingasis? -- klausia Aleksandriūnas, duodamas maža
jai gegužinės dalyvei traukti iš maišo laimės numerį.

L. Kančausko nuotrauka

Žymusis lietuvių krepšininkas A. Andriulis, atvykęs iš New Yorko 
pasisvečiuoti J Los Angeles, Tautinių Namų Fondo gegužinėj atnau
jino senas pažintis ir užmezgė naujas. Nuotraukoje: V. Glazė, A. 
Andriulis ir N. Railaitė. L. Kančausko nuotrauka

Paraginkit savo pa^ 
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

Los Angeles Tautinių Namų Fondo gegužinės dalyviai žiūri išdėstytas dovanas, kiekvienas vildama
sis laimėti ką nors geresnio... L. Kančausko nuotrauka

NEATSAKOMINGUJIĮ ŠAUKLIŲ GADYNĖ
Prieš Amerikos Lietuvių Ben

druomenės Tarybos rinkimus 
Dirvoje, kaip i r kituos e lietuviš
kuose laikraščiuose, buvo ne
mažai rašoma apie bendruome
ninių organų rinkimų reikšmę 
ir raginama skaitlingiausiai tuo
se rinkimuose dalyvauti. Pra
ėjus rinkimams buvo skelbiami 
oficialūs L.B. Rinkimų Komisi
jos rinkimų daviniai ir nagri
nėjami rinkimų rezultatai, kurie 
tokiais atvejais ir yra geriausias 
visuomeninio gyvenimo reiškinių 
vertinimo rodiklis.

Tai padarė Dirva, kiti laikraš
čiai ir ALB biuletenis. Dirvos 
birželio 9 d. Nr.66, kuriame 
skelbiami LB Tarybos rinkimų 
rezultatai, buvo visai natūralu, 
panagrinėti rinkimų duomenis ir 
paieškoti priežasčių labiausiai 
atsilikusioje skaičiais Los An
geles apygardoje.

Š.m. liepos mėn. 15 d. Drauge 
labai nedraugiškai nusiteikęs 
Juozas Ąžuolaitis savo laiške 
puola Dirvą ir jos redaktorių 
už tai, kad drįso visai tinkama 
proga, remiantis rinkimų davi
niais, priminti Los Angeles Lie
tuvių Bendruomenės vadovybei 
bendruomeninę veiklą.

Savo laiške J. Ąžuolaitis pri
skaičiuoja L. A. apylinkės ben
druomenei visos lietuvių koloni
jos nuveiktus darbus, kartu pri
mena paramą ir globą beveik 

visoms Los Angeles kultūrinėms 
ir meno institucijoms ir jauni
mui bei jų organizacijoms, tik 
kažin kodėl išskiria tautininkus 
už "lietuviškojo solidarumo ri
bų", nors čia pat prieš tai pa
sisako, kad tarpgrupinis sugy
venimas kolonijoje puikus.

Toliau savo laiške džiaugiasi 
LB Los Angeles apylinkės vado
vybės pastangomis įsigytu Ka
lifornijos Lietuvių 'Bendruome
nės Centru kurio idėja buvo pa
traukusi ir tautininkus, kurievė- 
liau atsimetė. Dėl LB Tarybos 
rinkimų rezultatų J. A. pasi
sako, "kad proporcingai koloni
jų gausumui pas mus balsavo 
4-5 kartus daugiau negu Det
roite, 3-4 kartus daugiau ne
gu Clevelande, Chicagoje ir ki
tur".

Priimant dėmesiu laiško auto- 
raus nelogiškus išvedžiojimus 

vargu ar galima dėl laiško turi
nio diskutuoti iš esmės.

Stebint Los Angeles lietuvių vi
suomeninį gyvenimą susidaro įs - 
pūdis, kad po J. Ąžuolaičio ir 
kitų jo bičiulių nesėkmingos ko
vos prieš Šv. • Kazimiero baž
nyčios parapijos vadovybę, bu
vo smarkiai pakirstas bendruo
menės autoritetas. Antra, bend
ruomenės vadovybei panaudo
jus bendruomenės vardą akcinės 
pelno bendrovės įkūrimui, įsi
gyt vos 4 butų namą, nuverti
no bendruomenės paskirtį ir pa
kirto lietuviškosios visuomenės 
pasitikėjimą. Tai patvirtina liūd
nos skaitlinės iš L. B. Tarybos 
rinkimų duomenys Los Angeles 
mieste balsavo vos 78 asme
nys. Tačiau J. Ąžuolaičiui ir da
bar atrodo, kad rinkimų duome
nys keleriopai geresni negu Det
roite, Clevelande ar Chicago. 
Jeigu bendruomenės vadovai ir 
toliau vykdys tokią bendruome
nės politiką, sekančiuose rin
kimuose, dar daugiau suma
žėjęs bendruomenės narių skai
čius, procentaliai balsuotoji] 
skaičius gali dar "pakelti" ir 
pagal J. Ąžuolaičio matemati
nius skaičiavimus, pralenkti vi
sas apygardas keleriopai.

Dėl įsigyto, kaip laiško auto
rius rašo, Kalifornijos Lietuvių 
Bendruomenės Centro, tiksliau 
sakant Los Angles Lietuvių 
Bendruomenės Akcinės bend
rovės, vargu ar kam ašaros by
ra, gal tik pačiai bendruomenės 
vadovybei be reikalo bendruome
nės vardą pakeitus į akcinę bend
rovę.

Keturių butų namo su keliais 
kambariais virš garažų įsigi
jimas Los Angeles lietuviškų na
mų salės reikalų neišsprendė, 
tik gal buvo noras sutrukdyti 
daug anksčiau pradėtą Los An
geles Tautinių Namų Fondo dar
bą, kuris šiandieną jau reali
zuotas įsigyjant tinkamesnį pas
tatą su per 3000 kvadratinių pė
dų grindų ploto sale.

Nesuprantama J. Ąžuolaičio 
insinuacija apie solidarumo idė
ją, kuri savo laiku buvo, kaip 
jis rašo, patraukusi ir tautinin
kus, kurie vėliau atsimetė. Šioje 

Bendras vaizdas Los Angeles Lietuvių Tautinių Namų Fondo gegužinės, įvykusios liepos 25 d. aukštų 
kalnų apsuptame slėnyje. L. Kančausko nuotrauka

vietoje norėčiau priminti, kad 
Los Angeles Tautinės S-gos sky
riaus iniciatyva buvo įsteigtas 
L.A. Tautiniams Namams įsigyti 
fondas dar 1956 m., kai dar 
niekas kitas lietuviškų namų įsi
gijimo reikalu nesisielojo. Tada 
buvo kviečiami visi Los Angeles 
ir jos apylinkėse gyvenantieji 
lietuviai į šį darbą įsijungti. 
J. Ąžuolaitis ir jo bendraminčiai 
tuo reikalu susidomėjo vos 1959 
m., kada Tautinių Namų Fondo 
darbas jau buvo įpusėtas. Taigi 
susižavėti ir prisidėti galėjo tik 
tie, kurie šiam darbui pabudo 
daug vėliau.

Dabar gi pati bendrovės va

dovybė prisipažįsta, kad pasku
bomis įsigyti namai yra permaži 
ir yra būtinas reikalas įsigyti 
didesnes patalpas, dėl kurių vėl 
kreipiasi į vietos lietuvius grau
džiais laiškais siūlydama akci
jas.

Tik vargu ar tinka akcinei 
pelno bendrovei, siūlant savo ak
cijas, remtis mūsų himno žo
džiais "Vardan tos Lietuvos vie
nybė težydi!" Arba vėl "Tegu 
nelieka nei vienos lietuviškos 
šeimos už lietuviškojo solida
rumo ribos". Atseit, nepirksi 
akcijos, tai jau esi išskirtas 
už lietuviškojo solidarumo ri
bos. Matyt J. Ąžuolaitis šiuo 
akcinės bendrovės terminu ta
riant, ir tautininkus išskyrė už 
lietuviškojo solidarumo ribų.

Atrodo, kad pas tokius ben- 
druomenininkus, kaip J. Ąžuo
laitis ir kiti jo bičiuliai, yra 
keistas bendruomeninės veiklos 
supratimas. Kaip matyti iš jo 
laiško, vietomis jis visai lie
tuviškai visuomeninei ir kultū
rinei veiklai uždeda bendruome
nės globą ir priskaito prie ben
druomenės darbų, kitus gi tos 
pačios bendruomenės narius ir 
jų darbus išskiria už "lietuviško 
solidarumo ribų".

Šv. Kazimiero bažnyčios pa
rapijos patalpose yra lituanisti- 

'nė mokykla, jos patalpose vyksta 
tautiniai šokiai, jaunimo paren
gimai ir t.t., tik jos vardas 
bendruomenininkų nelinksniuoja
mas, kad neišryškėtų tikri glo
bėjai. J. Ąžuolaitis didžiuojasi 
bendrovės namuose nemokamai 
duodamais skautams 2 kamba
riais, tačiau, kiek teko patirti, 
skautai ieško vietos kitur, nes 
ten jiems vietos nelieka.

Kada gi pagaliau pasibaigs to
ji neatsakomingų šauklių gady
nė ir pradėsime blaiviai galvo
ti? Bendruomenėje neturi būti 
vietos jokiems politiniams su- 
sigrupavimams. Ir kai taip bus, 
tada ir jos darbas bus našus.

A. Rimantas
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