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DIRVA
LIETUVOS LAISVĖS KOMITETO ŽYGIAI 

CHRUŠČIOVUI ATVYKSTANT Į AMERIKA 
Prezidentui ir kongreso nariams primintos Sovietų 
agresijos ir nesilaikymas Įsipareigojimų. - Mums 
lietuviams šis momentas yra svarbus ir lemtingas, 

- sako LLK pirm. V. Sidzikauskas.
Kai patys amerikiečių po

litikai, senatoriai, kongres- 
manai ir žurnalistai Chruš
čiovo į JAV atvykimo pro
ga ėmė judinti pavergtųjų 
tautų laisvės bylą, juo la
biau negalime tos progos 
ramiai praleisti mes patys 
— pavergtieji, — sako LL 
K-to pirm. Vaclovas Sidzi
kauskas.

Ryšium su Sovietų Rusi
jos diktatoriaus į JAV pa
kvietimu, kad šaukiančių 
balsas būtų garsesnis ir žo
dis svaresnis, Lietuvos 
Laisvės Komitetas aktyviai 
ėmėsi darbo veikti per Pa
vergtųjų Europos Tautų 
Seimą, kartu su kitomis 9- 
mis tautomis, o taip pat ir 
Pabaltijo valstybių atstovai 
atskirai, nes tuos kraštus

Prezidentas Eisenhoweris Paryžiuj 
bus priimtas kaip monarchas

Paryžiuje ruošiamasi prezi
dentą Eisenhowęrį kuo iškilmin
giausiai sutikti, suruošiant tokį 
priėmimą, koks daromas tik di
diesiems monarchams.

Prancūzai Eisenhowerio lau
kia ne tik kaip Amerikos pre
zidento, bet ir kaip buvusio są
jungininkų karinių jėgų vyriau
siojo vado paskutiniojo karo me
tu.

Rugsėjo 2d. Bourget aerodro
me prezidentą Eisenhowerįpasi
tiks pats Prancūzijos preziden
tas gen. de Gaulle, kuris jį nu
veš į Quai d’Orsay rūmus ir 
įkurdins karališkuose apar
tamentuose, kur 1938 metais bu
vo apsistojęs Anglijos karalius 
Jurgis VI su karaliene, po to 
prezidentūroje įvyks iškilmingi 
pietūs, dalyvaujant žymiems as
menims ir prasidės pirmieji nu
tarimai.

Vakare, kaip po Paryžiaus iš
laisvinimo. Eisenhoweris ir de

Vilties Draugijos pirmininkas Dr. J. Bartkus, praėjusį pirmadienį aplankęs Dirvą ir susipažinęs su 
padėtimi, į svečią knygą įrašė: "Lankydamas Dirvą šiandien džiaugiuos jos pažanga. Giliai tikiu, kad 
ji klestės ir ateityje įgydama daug draugų ir svorio lietuviškame gyvenime. Linkiu Dirvai ir jos 
redaktoriams daug sėkmės". Dirvos nuotrauka
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labiausiai šis vizitas liečia, 
o taip pat kelia pavojų il
gesniam laikui vakarų pa
saulyje numarinti mūsų 
laisvės bylą.

Prezidentui ir kongreso 
nariams jie pasiuntė raštą, 
nurodydami visą eilę sovie
tų agresinių žygių prieš 
laisvą pasaulį, atkreipdami 
dėmesį šių dviejų didžiųjų 
vyrų vizitais pasikeitimo 
neigiamas pasėkas laisva
jam pasauliui, o ypač pa
vergtų tautų nuotaikoms.

Rašte priminė, kad Roose- 
velto ir Trumano susitari
mų sovietai nevykdė, kad 
visi didžiųjų susitikimai su 
Maskvos diktatoriais jokių 
teigiamų rezultatų nedavė, 
kad jokių sutarčių bei įsipa
reigojimų, ypač pavergtų

Gaulle atvirame automobily per
važiuos Champs - Elysee iki 
Triumfo arKos. Kur susirinks 
minios pagerbti svečią.

Vakare įvyks iškilmingas pri
ėmimas Amerikos ambasadoje.

Kitą dieną Eisenhoweris tar
sis su Italijos ir gal būt Tur
kijos premjerais ir NATO gen. 
sekretorium Spaaku. Po to vyks 
į Rambouillet pilį, kur tęs pasi
tarimus su de Gaulle. Viso nu
matyta su de Gaulle tartis 12 
valandų.

Prieš apleisdamas Paryžių, 
prez. Eisenhoveris pirmą kartą 
turės užsienyje spaudos konfe
renciją. Jam būnant Paryžiuje, 
prie ambasados veiks speciali 
tarnyba, kuri palaikys nuolatinį 
ryšį su Washingtonu, kad prez. 
Eisenhoweris galėtų tvarkyti 
Amerikos vidaus klausimus.

Teko patirti, kad taip pat iš
kilmingai prez. Eisenhowerį ruo
šiamasi sutikti ir Bonnoje.

Cleveland, Ohio

tautų atžvilgiu, sovietai dar 
nėra įvykdę.

Pavergtųjų Tautų Komi
tetas tam rašte pageidauja, 
kad JAV vykdytų savo tarp
tautinius įsipareigojimus ir 
Chruščiovui statytų paverg
tų tautų klausimą, kad re
miantis Jaltos deklaracija, 
kur Stalinas įsipareigojo jų 
pavergtiems kraštams at
statyti laisvę, JAV reika
lautų vykdyti.

Šio mėnesio pabaigoj Var
šuvoj renkasi tarp-parla- 
mentinis unijos kongresas, į 
kurį iš JAV taip pat vyksta 
eilė senatorių ir kongresma- 
nų, todėl LLK deda pastan
gas atkreipti jų dėmesį, kad 
sovietuose nėra laisvų rinki
mų, parlamentų, o tos uni
jos uždavinys yra skatinti 
žmonių renkamas parlamen
tines institucijas, todėl so
vietų dalyvavimas yra tik 
pasityčiojimas iš Unijos 
statuto. Ta proga reikalau
jama, kad pavergtiems 
kraštams būtų suteikta lais
vė išsirinkti parlamentus Jr 
savo atstovus, ___

Tuo reikalu taip pąt ne
matomas vizitas pas JAV 
prez. D. Eisenho,werį ir už
sienio reikalų komisijos na
rius. Amerikos valdžia visa 
tai gerai žino, tačiau mūsų 
pareiga jiems tik priminti, 
kad tarptautinės politikos 
klausimuose, pasitarimuose 
su Chruščiovu, neitų prie 
jokių susitarimų, kol jis ne
įvykdys ankstesnių pasiža
dėjimų. Svarbu, kad nebūtų 
Pabaltijo valstybių nepri
klausomybės byla užmiršta.

Šis momentas mums, yra 
itin svarbus ir lemtingas, 
todėl sukaupę visą dėmesį ir 
jėgas, šiuos įvykius sekam 
ir veikiam, — baigė LLK 
pirm. V. Sidzikauskas.

E. č.

Vyresniosios kartos aktyvios veikėjos, be kurių talkos neapsieidavo joks lietuvių parengimas Cle
velande, ir kurios dabar dar aktyviai teberemia lietuvišką veiklą, lankėsi Dirvoje. Iš kairės: H. Baltru
konytė - Scheider, Ona Micheličienė, P. Baltrukonienė ir J. Baltrukonytė - Rastenienė.

Dirvos nuotrauka.

Ekskursantai Lietuvą mato tik 
pro autobuso langą...

Raudoniesiems Amerikos lietuviams sutikti po
sėdžiavo specialiai sudarytas komitetas. — Nutarta 
rodyti gamtos grožybes ir tik pro autobuso langą. — 
Ekskursantų giminės buvo įspėti nepasakoti okupa
cijos žiaurumų. — Raudonieji verkia raudonom aša
rom. — Agitpropas organizuoja ”iškilmingus sutiki
mus”. — Keliauninkai matė kolonizatoriams stato
mus namus ir kapinynus. — Tilvytis norėjo iš ame
rikono nupirkti laikrodį. — Paleckis ir Co. baro Mi- 
zarą, Jakubką ir Margerį. —. Ekskursantai koncerte 
užmigo.

Kai Amerikoje (jau nuo pra
ėjusių metų rudens) patylom bu-

von, Vilniuje skubiai imta svar
styti, ką atvykusiems rodyti ir 
ko nerodyti?

Posėdžiavo specialiai sudary
tas komitetas: kultūros minis
terio pavad. Mikasė Meškaus
kienė, kažkokių "ryšių su už
sieniu" draugijos pirmininkas 
Rotomskis, "užsienio reikalu" 
komisijos pirmininkas Gaška, 
Justas Paleckis, redakt. Zima
nas ir agitpropo vadovybė.

Posėdininkų buvo nutarta, kad 
mažiausiai reikia rodyti kolcho
zus! O jei rodyti, tai tik pa
radinius sovietinės baudžiavos 
dvarus.

Svečių atvykimo dieną paradi
niai kolchozai privalo ruošti der
liaus nuėmimo šventę, šokius. 
Svečiams duoti išgerti ir įtraukti 
į linksmybes.

Dėl vadinamos suklestėjusios 
pramonės įmonių, rodymo posė- 
dininkai nesutarė. Vieni teigė, 
jog reikia rodyti viską, kiti dėstė, 
kad atvykusių nepasiseks nuste
binti: patys esą Amerikos fabri
kų darbininkai, ir šerių rovimo 
bei grietinės nugriebimo maši
nėlėmis įspūdžio nebus pasiekta.

Vieningai visų buvo sutarta: 
žinant, kad dauguma "pasiun
tinių" Lietuvą yra palikę prieš 
45 - 50 metų ir maž visi yra 
kilę iš kaimo ir labai ilgisi 
gamtos grožybių, nutarta vėžinti 
autobusais ir rodyti gamtos vaiz
dus.

Posėdžiuose dar buvo prama
tyta, jog vienas kitas tėvynainis 
norės pasimatyti su savo gimi
nėmis, pažįstamais. Nutarta, kad 
pas savo gimines atvykusieji ga
lės svečiuotis keturias dienas.

Visus tuos, kurie bus svečių 
lankomi, nutarta įspėti, kad niekų 
netaukštų, nepasakotų savo iš
gyvenimų, neprasitartų apie žu
dymus, išvežimus ir nesiskųstų.

Pavesta vietų vykdom, komi
tetams, talkininkaujant komjau
nuoliams, organizuoti kuklų, bet 
gražų svečių sutikimą. Ruošti 
tik bendrus kaimyniškus pobū
vius, duoti išgerti, ir iš Ameri
kos atvykusius taip tvarkyti, kad 
jie mažiausiai turėtų progos pa
sikalbėti su savo giminėmis ir 
nepatirtų šiandieninių liaudies 
nuotaikų.

Plane taip pat numatyta daryti 
viską, kad Amerikos lietuvių "pa

siuntiniai" būtų graudenami iki 
ašarų? išliejimo. Visomis progo
mis dergti Lietuvos nepriklau- 
sitraukusius iš krašto, nuolat ' I
priminti ir išskaičiuoti dypukų 
"nusikaltimus".

Tokie yra svarbesni posėdi
ninkų nutarimo punktai, šiandien 
taikomi sutinkant ir lydint Lie
tuvon atvykusius Amerikos lie
tuvių raudongurklius.

*
Stebėdami iš Amerikos į Lie

tuvą atvykusių iškylas pamatome, 
kad iškylautojai yra virkdomi 
nuo ryto-ligi vakaro. Viskas eina 
pagal planą. Vieni verkia, kad 
tik pro autobuso langą teleidžia- 
ma pamatyti pavergtą Lietuvą, 
kiti verkia, sužinoję apie savo 
artimųjų tragišką likimą, dar 
kiti nubraukia ašaras, išgirdę 
priskirtų palydų aiškinimus. Aiš
kinimai šlykštūs ir melu pasegti.

Jau buvome pranešę, kad į 
Lietuvą yra atvykusios dvi "ru- 
žavos" Amerikos lietuvių gru
pės. Pavergtiems lietuviams jos 
yra svetimos, laikomos maskol- 
bernių grupėmis ir jų vardu pa
siunčiama aštrių pasisakymų.

Okupanto samdiniai Lietuvoje 
deda didžiausias pastangas su
režisuoti iškilmingas "sutikimo" 
scenas, kad parodžius ir įrodžius 
"laimingą lietuvių gyvenimą" 
vergijoje.

Antrai "ružavųjų lietuvių" gru
pei atvykus, Vilniuj buvo sure
žisuotas vaidinimas - parodyti, 

Pirmasis šokis ...

kaip okupantas skubiai koloniza
toriams stato namus.

Grupės vadovas Jonas Juška, 
stovėdamas ant pakrypusios len
tos pasakė: "Jūs statote naują 
pasaulį ant tvirtų pogrindų". Ša
lia stovėjęs lietuvis darbininkas 
patylomis Juškai atrėžė: "Dar
bas mūsų, bet namai rusų".

Vadinami Amerikos pasiunti
niai toliau buvo nuvežti į Pir
čiupio kaimą, kur vokiečiai nu
žudė nemaža lietuvių. Specialiai 
parinktas aiškintojas "svečius" 
sugraudino ligi ašarų. Julija Ur- 
monienė ant kapo uždėjo gėles. 
Kažkas norėjo giedoti, bet rankos 
mostelėjimu Juška nutildė.

pasikalbėti su tragediją mačiu
siais Petru Vilkyčium, Zose Kon
cevičiene, Antanina Uždaviniene.

Kažkoks "pasiuntinys", ilgai 
rausęsi kišeniuose matyt, norėjo 
rasti ir už pasipasakojimą mo
terėlėms duoti "kvoterį", bet ra
dęs dolerį - žaliūką jį greit pa
slėpė liemenės kišenėlyje.

Iš Pirčiupio kapinyno grupė 
buvo nugabenta į Panerių kapi
nyną, kur, pasakotojo Valiaus 
žodžiais: "vokiškieji fašistai su 
lietuviškais buržuaziniais nacio
nalistais žudė nekaltus žmones".

"Ružavuosius" Čia švietė Kle- 
mentina Jankauskienė. "Delega
tas" Karolis Krasnickas, kram
tydamas gumą, suriko: "Štai,prie 
kokios beprotystės priėjo fašis
tai".

Iš Panerių Amerikos lietuvių 
ekskursija (tai dabar oficialiai 
Lietuvoje vadinami raudongurk- 
liai) buvo nuvežti į Trakus. Agit
propo įsakymu, į gatves buvo 
išvaryti vietos gyventojai ir liep
ta rodyti "linksmus veidus".

Jonas Juška į agitpropo svei
kinimus atsakė: "dirbkit liau
dies labui". Petronėlė Gasparie- 
nė pareiškė: "Esu laiminga, pa
mačiusi tarybų Lietuvą. Dėkoju 
už gėles".

(Nukelta į 6 psl.)
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Atsilikę 135 metus...

Viltys pasitvirtino
- garbė jaunimui !

Dirva stipriai parėmė lie
tuvių krepšininkų j Pietų 
Amerikos valstybės išvykos 
mintį, kai tik ji buvo dar 
tik užgimusi. Su simpatija 
ir pritarimu buvo stebėta 
visi sportininkų daromi pa
sirengimai ir nesigailėta 
kviesti lietuviškąją visuo
menę šį didelį ir brangų žy
gį paremti.
Į paramos prisišaukimą 

įsijungė visa laisvoji lietu
viška spauda Amerikoje. Su 
tam tikru kartėliu tik tenka 
pažymėti, kad eilėje atvejų 
šis šaukiantis balsas reikia
mo aido nesusilaukė. Su ma
teriališkos paramos suteiki
mu atskubėjo tik dalis tai 
galinčių padaryti organiza
cijų ar asmenų. Ir JAV-ių 
lietuvių krepšininkų rinkti
nė su vadgvais 
vusi trūkstamų lėšų iš vie
no asmens, kuris jau dauge
lį metų nėra gailėjęsis para
mos visiems, kurie tik 
kreipdavosi į jį su rimtu, 
patriotišku, pagalbos vertu 
reikalu.

Lietuvių krepšininkų iš
vyka jau baigta. Lietuviško
sios spaudos puslapiuose 
Amerikoje ją lydėjo repor
tažai, kurių galėjo būti dar 
daugiau. Tikimės, kad grį
žę sportinės išvykos daly
viai dar plačiau paskleis 
spaudoje savo kelionės įspū
džius, kad lietuviškoji vi
suomenė turėtų dar plates
nį jų atliktos misijos vaizdą 
ir kad puikiai pavykęs žy
gis liktų uždokumentuotas 
kaip ypatingo dėmesio ir 
pasėkimo vertas pavyzdys.

Išlydėdama rinktinę ir 
jos vadovus tolimon kelio
nėn Dirva teisingai sampro
tavo, kad amžiuje, kada 
sportas yra taip išplitęs, pa
sisekimai šioje srityje vir
šija jau pačios sportinės 
veiklos ribas. Neklydome 
tvirtindami, kad atitinkamų 
Pietų Amerikos valstybių, 
kur rinktinė lankėsi, spau
da pasigaus rungtynes ste
bėjusios daugtūkstanti n ė s 
minios šūkių aidą ir atkar
tos jį dar stipriau dar dides
nei savų skaitytojų visuo
menei.

Šios viltys buvo viršytos 
su kaupu. Tiek sportiškas, 
tiek žmogiškasis jaunųjų 
lietuvių pasirodymas buvo 
puikus. Keletas pralaimėtų' 
rungtynių šio vaizdo netem
do, nes tų rungtynių pasek
mės rodo, kad lygiavertis 
pralaimėjo lygiaverčiui, tu
rėdamas atitinkamą dieną 
tik kiek mažiau laimės, kas 
sportiniame pasaulyje labai 
dažnai pasitaiko. Šiaip gi 
sportinis išvykos balansas 
yra toks, kad ir profesinis 
niurnėtojas negalėtų balso 
pakelti.

Atviras žmogus gi gali 
prisipažinti, jog ir sportinė

išvykos pusė viršijo giliai 
širdyje tūnojusias viltis, 
ypač turint galvoje, kad bu
vo lankytasi valstybėse, ku
rių krepšinio sportas pri
klauso prie absoliučios pa
saulinės klasės,

Taip pat neginčytina yra 
tai, kad reiškiniai, lydėję 
mūsų jaunimo sportinį pasi
rodymą, virši jo visus ge
riausius spėliojimus ir lū
kesčius. Spaudos, adminis
tracinių miestų viršūnių, 
diplomatinių institucijų ir 
platesnės tų kraštų visuo
menės pareikštas dėmesys 
ir vertinimas, savo palanku
mu net nesitikėtas, yra nuo
pelnas, kurį mūsų sportinin
kai įsigijo ne tik sau, bet 
visai lietuvybei. Mums to 

apie tai rašo ir sako Kolum
bijos., Argentinos, Uragva- 
jaus, Brazilijos ir Venecue- 
los lietuviškoji emigracija. 
Joms JAV lietuvių sporti
ninkų apsilankymas ir pasi
rodymas buvo išgyventa 
kaip gerai pavykusios tau
tinės šventės.

Didelis nuopelnas dėl viso 
kelionės pasisekimo priklau
so jau išvardintų kraštų lie
tuviškoms tautinėms gru
pėms ir jų veikėjams. Jie 
gerai paruošė kelią sėkmin
gam sportininkų pasirody
mui. Todėl labai nuoširdžiai 
tenka džiaugtis drauge su 
jais, kad mūsų jaunimas tų 
kraštų lietuvių viltis pilnai 
pateisino ir šeimininko — 
svečio sėkmingu sąveiksmiu 
išgarsino Lietuvos vardą 
tuose kraštuose gal dar iki 
nebuvusio laipsnio ir sutei
kė lietuvybei ten naujų, 
stiprių impulsų. Ir gal ne 
tik ten, bet ir visur.

Kurie atsisako iš gyveni
mo mokytis, gali galvoti, 
jog pasiklabenimas į kurios 
nors minisiterijos duris ku
riame nors krašte esąs 
aukščiausias lietuviškosios 
veiklos pasireiškimas, reikš
mingiausias tos veiklos po
žiūris. Nesakome, kad tai 
visiškai nereikalinga. Ta
čiau kaip tik mūsų jaunimo 
išvyka Pietų Amerikon ir 
ją pasitikusi bei palydėjusi 
"publicity” parodė, kur dė- 
tinas kirtis lietuviškoje 
veikloje, kur skirtinas pa
grindinis materialinių ir 
dvasinių pajėgų svoris. 
Kiekviena grynai politinė 
veikla liks iliuzoriška, jei ji 
nestovės ant didingesnių, 
platesnių lietuviškų mani
festacijų pagrindo. Lietu
viškos politinės veiklos sėk
mingumą lems ne užsiregis
travimų pas kurios nors mi
nisterijos durininką gausu
mas, bet tik efektingi pasi
rodymai, kad lietuviškoji 
visuomenė yra gaji, gausi ir

"Jie galbūt prilygsta mums 
kai kuriose mokslo srityse, bet 
kasdieninio vartojimo reikme
nimis yra atsilikę maždaug 135' 
metus", sako clevelandietis Wi- 
lliam J. Gili, grįžęs iŠ kelionės 
po Rusiją.

"Romiausia, kad rusai domisi 
mumis. Jie nori žinoti apie mūsų 
gyvenimo būdą. Jie klausinėjo 
mus apie integraciją, lūšnynus, 
strategines bazes, nedarbą...

Mes išvykome, susidarę įspū
dį, kad jie bijo mūsų ir pritaria

NEO-LITHUANU 
STOVYKLA

Korp! Neo-Lithuania vasaros 
stovykla įvyksta rugpiūčio 29 - 
rugsėjo 7 d. d. Christiana Lodge, 
Mich. (p. Linkų) vasarvietėje. 
Vasarvietė pasiekiama, važiuo
jant Indiana Toli Road, išsukant 
(100 mylių nuo Chicagos) p'rie 
Elkhart ir važiuojant 19 keliu į 
šiaurę iki US 112 kelio, 112 keliu 
į vakarus iki Adamsville ir nuo 
Adamsville sekti ženklus.

Rugpiūčio 29 d.
Rinkimasis į stovyklą ir vakare 
susipažinimo arbatėlė.

Rugpiūčio 30 d.
9:30 pamaldos

10:30 vėliavos pakėlimas ir iš
kilmingas atidarymo posė
dis.

2:30 referatai
8:00 laužas

Rugpiūčio 31 - rugsėjo 4 d.d.
Stovyklavimas su paskaitomis, 

referatais, seminarais, sporta
vimu, vakarojimais ir laužais.

Rugsėjo 5 d.
5:00 paskaita stovyklautojams ir 

svečiams.
8:00 meninė dalis ir bendras 

vakarojimas su svečiais.
Rugsėjo 6 d.

9:30 pamaldos
10:30 vėliavos pakėlimas
4:30 iškilmingas stovyklos už

darymas.
8:00 bendras laužas ’

Rugsėjo 7 d.
Atsisveikinimas su stovykla.

Mielai kviečiame korporantes- 
us ir bičiules-ius, jei ne visą 
laiką, tai nors savaitgalius pra
leisti kartu su stovyklaujančiu 
jaunimu, o ypač rugsėjo 5 ir 6 d.d.

Stovyklautojai moka $60.00 už 
visą stovyklavimo laiką. Atvyks- 
tantieji savaitgaliais moka po 
$8.50 už parą asmeniui ir $4.00 
vaikui (iki 10 m.) už maistą ir 
nakvynę.

Prašome pranešti iš anksto 
apie atvykimą į stovyklą, kad 
visiems galima būtų parūpinti 
nakvynes, šiuo adresu:

J. Žvinys, 6428 So. Campbell 
Street, Chicago 29, III. Tel. 
PR 6 - 1349.

Korp! Neo-Lithuania 
Chicagoje Valdyba

pajėgi pasireiškimams viso
se žmonių visuomenės gy
venimo srityse. Viltys pasi
tvirtino — garbė jaunimui!

K. Dr.

Chruščiovui tik dėlto, kad tas 
visada jiem kalba apie taiką. 
Taiką juos desperatiškai inte
resuoja".

Gili su šešiais kitais karo 
veteranais, dvi savaites Važi
nėjusiais po Rusiją, buvo nuste
binti sovietinės propagandos, nu
kreiptos prieš JAV, įžulumu. Vie
name žurnale jis matė "ame
rikiečius žmogėdras, Korėjos 
pavergėjus". Ten buvo paveikslai 
rodą parašiutus su apačioje pa
kabintomis dėžėmis. Esą, tai JAV 
aviacija mėtanti milžiniškus 
nuodingų vorų kiekius. Kitur 
"uniformuoti žudikai, JAV ka
reiviai, be priežasties žudo ko
rėjiečius"; "nekalti pietų Korė
jos gyventojai skerdžiami Ame
rikos agresorių"; "JAV žmo
gėdros vykdo bakteriologinį ka
rą" ir t.t.

Gili su draugais bandė užmegs- 
ti tiesioginius kontaktus su gy
ventojais. Jie išeidavo 6 vai. 
ryto gatvėn, kad galėtų pasikal
bėti su darban einančiais rusais. 
Vienas 46 m. amž. darbininkas, 
gyvenąs su keturių asmenų šei
ma viename kambaryje, pasisa
kė, jog jam reiktų sudėti visą 
keturių mėnesių uždarbį, kad ga
lėtų nusipirkti pigų kostiumą. 
Jis pastebėjo, kad už pasikalbė
jimą su amerikiečiais galįs gau- Lj- AM 
kalbėti tik apie sunkų gyvenimą 
Amerikoje. Kitas studentas pri
sipažino, jog jis atiduotų 20 sa
vo gyvenimo metų, kad galėtų 
pamatyti New Yorką. Kita mo
teris tūloje Maskvos bažnyčioje 
pasakė, kad visos bažnyčios bū
tų uždarytos, jei ten nesilankytų 
turistai.

Rusų žinios apie tikrąjį Ame
rikos gyvenimui prilygstančios 
nuliui. Bet ir ką nors tikresnio 
sužinoti apie rusu gyvenimą te
galima tik per tiesioginius kon
taktus su gyventojais.

NUSIVEŽKITE
savo seimą i

C.
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OHIO STATĖ

FAIR
Columbus, O.
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Ohio’s 

DIDŽIAUSIA 
ŠEIMOS 

PROGRAMA

• ROY ROGERS ir 
DALE

• Iš TAMSYBIŲ
Fireworks programa

• ORKESTRAI
• GRAŽIOS PARODOS
• KARALIENĖS
• VAIKŲ 

PASILINKSMINIMAI
• PRAMONĖS 

PARODOS
• ŪKIO PARODOS
• NEMOKAMAI

SUVENYRAI

Keletą kartų teko skaity
ti spaudoje apie maršalo Tu- 
chačevskio pučą ir jo išaiš- 
kinimą-atidengimą. Tie aiš
kinimai buvo gana įvairūs 
ir savotiški.

Štai ”Dirva” Nr. 59, 
straipsnyje: ”Tragikomedi- 
ja dėl Uborevičiaus”. B. R. 
rašo — ”Savo planuose jie 
buvo suėję į sąlytį su hitle
rinio reicho kariniais sluok
sniais. Kai Hitleris nuspren
dė sąmokslininkus išduoti 
(tuo tikėdamas susilpninti 
rusų kariuomenę) maršalai 
T u c h a čevskis, Jegorovas, 
šimtai kitų aukštųjų sovie
tų karininkų, jų tarpe ir 
gen. Uborevičius, buvo sku
biai sušaudyti, kaip biau- 
riausi komunistinės tėvynės 
priešai ir išdavikai. ..”

Kaip matome, pagal B. 
R., tų šimtų karininkų išda
vikas buvo Hitleris, o tikro
vėje tų tūkstančių (buvo su
šaudyta per 5,000) įvairių 
laipsnių karininkų bei ko
munistų, išdavikas buvo 
Stalino bičiulis, Čekoslova
kijos prezidentas Benešąs.

W. S. Churchillis savo at
siminimuose rašo, kad 1944 
m. sausio mėn. Marrakeche 
jį aplankęs prezidentas Be
nešąs ir papasakojęs, jog 
1935 m. Hitleris žadėjęs vi
sokiose aplinkybėse respek
tuoti Čekoslovakijos inte
gralumą, jeigu ji (Čekoslo
vakija) pasižadėtų būti ne 
utrali prancūzų-vokiečių ka
ro atveju.

Kai Benešąs paaiškinęs, 
jog pagal sutartį Čekoslo
vakija privalo laikytis 
Prancūzijos pusėje, tai Vo
kietijos ambasadorius pa- 
aisKmęs, Kau esą, nereika
linga atšaukti sutartį. Esą 
užtenka reikiamu momentu 
tos sutarties nevykdyti — 
nesimobilizuoti. ir nejudėti.

Kadangi tuo laiku Čeko
slovakijai buvo labai opus 
sudėtų vokiečių klausimas, 
kuriuos Vokietija galėjo 
greit sukurstyti prieš čekus 
ir tuo sudaryti jiems (če
kams) naujų rūpesčių ir pa
vojų, tai čekai to Vokietijos 
pasiūlymo nekom e n t a v o. 
Apie metus laiko šis klau
simas buvęs laikomas už
mirštyje.

1936 m. rudenį vienas 
aukštas vokiečių kariškis 
pranešęs prezidentui Bene- 
šui, kad jeigu jis (Benešąs) 
norįs pasinaudoti Hitlerio 
pasiūlymais, tai turįs pa
skubėti, nes greitu laiku 
Rusijoje gali įvykti tokie 
Įvykiai, po kurių vokiečiams 
čekų pagalba būsianti nebe
reikalinga.

Besvarstydamas pasiūly
mo tikslus, prezidentas Be
nešąs patyręs, kad vokiečių 
vyriausybė, per sovietų am
basadą Pragoję, turėjo ry
šius su aukštais sovietų pa
reigūnais.

Tai buvusi taip vadinama 
karių konspiracija ir senos 
komunistų gvardijos są
mokslas nuversti Staliną ir 
sudaryti rėžimą, kurio po
litika būtų buvusi palanki 
vokiečiams.

Prezidentas Benešąs tuo
jau pranešė apie tai Stalinui 
ir perdavė jam visus turi
mus duomenis apie tą są
mokslą. Po to Sovietų Są
jungoje prasidėjo areštai, 
teismai ir šaudymai.

Taip prezidentas Benešąs 
išgelbėjo bičiulį Staliną nuo 
pražūties. Už tai Stalinas 
savo bičiuliui prezidentui 
Benešui gerai atsilygino. 
Kai Hitleris likvidavo Čeko
slovakiją, Stalinas, be ap
gailestavimo, nieko kito ne
parodė. Kai 1945 m. raudo
noji armija užėmė Pragą,

grįžęs prezidentas Benešąs 
buvo labai pagarbiai sutik
tas. Sovietų spauda ir radi
jas aiškino, kokį didelį 
džiaugsmą pergyvena čeko- 
slovakai, kada juos vėl pra
dėjo valdyti prez. Benešąs.

Bet kai Stalinas, prezi
dentaujant Benešui, susida
rė pakankamai geras sąly
gas Čekoslovakiją subolše- 
vikinti, tai jo budeliai ra
miai prezidentą Benešą nu
galabino. Ir taip baigėsi Be- 
nešo bičiulystė su Stalinu. 
Taip atsidėkojo Stalinas sa
vo bičiuliui prezidentui Be
nešui už sąmokslo atidengi
mą ir išgelbėjimą nuo pra
žūties.

Gen. št. pik. P, Žilys

TRUPUČIUKAS 
TENDENCIJOS

Bronys Raila, iškėlęs įdomią 
temą Dirvoje (1959 rugp. 6 d.) 
apie Antano Valiukėno likimą, 
gal kiek paskubėjo apibrėžti jo 
visuomeninės veiklos charakte
ristiką, suabejodamas senosios 
kartos atmintim. Prof. Balys 
Sruoga A. Valiukėną gerai pa
žino, apibūdindamas jį, kaip jau
nos dvasios, o profesoriaus pro
to žmogum. Iš straipsnyje iškeltų 
faktų išeitų, kad ir min. K.Škir
pa, pasikvietęs jį savo artimiau
siu bendradarbiu, to nebūtų pa
daręs jo gerai nepažinęs. Būnant 
"Akademiko", "Jaunosios Kar
tos" ir "Vairo" redaktorium, be 
abejo, jam teko susipažinti ne 
su vienu vyresnės kartos poli
tiku, rašytoju, žurnalistu.

Jaunesniajai kartai gi būtų įdo
mu patirti, kodėl 1934 m. pa
baigoje, Ant. Valiukėnui perė
mus redaguoti "Jaunąją Kartą", 
kur ir B. Railai teko taip gausiai 
bendradarbiauti, tas savaitraš
tis pasidarė "gyviausiu ir ak
tualiausiu visuomenės ir kultū
ros savaitraščiu" ir tik tada 
teko "giliau ir neatskiriamai su
sidraugauti" su Antanu Valiu
kėnu. Kodėl Ant. Valiukėno pra
dėtas redaguoti "studentų neo- 
lithuanų laikraštėlis" (Akademi
kas) negalėtų susilaukti jei ne 
tokių pat, tai bent jau ne "lai
kraštėlio" komplimentų? Ar to
dėl, kad ten neteko "gausiai ben
dradarbiauti"?

Pagaliau, kodėl sovietų okupa
cijai užėjus ir atsidūrus Klai
pėdoje, draugiškumo su Antanu 
Valiukėnu jausmai teko pabrėž
tinai išskirti iš "senos ir iš
tikimos draugystės", ir padaryti 
"gilesniais"?

Nėra čia pavydo dėl jausmų 
Antanui Valiukėnui. Laikraštyje 
faktai daugiau reiškia, nei as
meniški jausmai. Norėčiau tik 
priminti, kad "sena ir ištikima 
draugystė" su Antanu Valiukėnu 
riša didesnį ratelį jo draugų? 
ir ta draugystė grindžiama gi
lesnėmis vertybėmis, nei epi
zodiniai pergyvenimai. Ir tas 
draugystės ratelis apima tiek 
senos ir jaunos kartos žmones.

Dėkingas B. Railai už patvir
tinimą, kad Ant. Valiukėnas bu
vo "Vairo" faktinu redaktorium, 
kuo buvo suabejojęs V. Rastenis.

J. Čiuberkis, 
Cleveland

Vienas linksmesnės nuotaikos 
skaitytojas, clevelandietis, nepa
sirašęs savo pavardės, mums 
atsiuntė "Dirvoje" buvusios ka
rikatūros iškarpą, kur buvo tem
piama "Draugo" antis ir taip 
parašė: "Šitą antį grąžinu "Dir
vai" ir prašau visą štabą ją su
valgyti, o toliau "Draugo" neuž
kabinėti".

Dirvg pasiūlyk 
savo kaimynui 
susipažinti ir 

užsiprenumeruoti
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įspūdžiai ir nuotraukos
VLADO VUEIKIO

Per Kentucky valstiją, 
kad ir nedaug kelio tenka 
pravažiuoti, tačiau jaučiasi 
skirtumas. Pakelėse puikios 
ganyklos, gražiai baltuojan
čiomis tvoromis aptvertos, 
ganosi arkliai.

T e n n essee valsti j o j e, 
Montgomery Bell parke, 
naktį užklumpa pirmasis 
kelionės lietus. Nors stovyk
lautojai palapinėje ir gauna 
vieną kitą lašą vandens, ta
čiau bendra nuotaika neper- 
blogiausia. žadama sukilti 
prieš stovyklos komendantą 
už nepakankamą palapinės 
įtempimą, tačiau viskas bai
giasi geruoju, nes rytą vėl 
saulutė šviečia ir į kelionę 
kviečia. Pamoka (senai ži
noma, tik neatkreipta pa
kankamai dėmesio), kad ir 
kaip gražus oras, nakčiai 
Įtempk palapinę, o lyjant 
nesiglausk prie sienų, nes 
varvės už kaklo.

Atvykstame į Nashville. 
Nemažas miestas pasirodo 
taip pat labai gerbiąs isto
rines vietas, ir miesto tėvai 
nesigaili pastangų jas gra
žiai išlaikyti. Cumberland 
upės krante stovi forto re
konstrukcija iš 1779 metų. 

Nesigailime pamatę Rock City, nors teko ir 2 dolerius sumokėti...

Mediniai pastatai apsupti 
stačių medžių siena, kuri 
saugojo pirmuosius Ameri
kos dypukus nuo Creek ir 
Cherkee indėnų užpuolimų. 
Mieste yra taip pat ir isto
rinis muziejus, kuris šiuo 
metu tvarkomas ir remon
tuojamas. Čia netikėtai teko 
pamatyti lietuviško žydelio 
pasą (rusišką) išduotą jam 
Kaune 1907 metais (pasau
lis mažas). Bet ypatingai 
Nashville miestas visus gali 
nustebinti tai puikia Atėnų 
Parthenono rekonstrukcija, 
šis pastatas, gražiausias 
graikiškos statybos kūrinys 
pastatytas Atėnuose 438 
metais prieš Kristų, 1931 
metais buvo atstatytas 
Nashville. Statyba truko 11 
metų. Pastatas, 228 pėdų il
gio ir 65 pėdų aukščio, pui
kiai puošia miesto parką ir 
atkreipia visų dėmesį.

Netoliese yra septintojo 
Amerikos prezidento And- 
rew Jackson dvarelis, vadi
namas "Hermitage", kuris 
išlaikomas su visais baldais 
ir įrengimais, kaip buvęs. 
Tai gražus pastatas, staty
tas 1819 metais ir dabar 
liudijąs apie anų laikų dva

sią ir kultūrą. Jo savinin
kas, spalvinga anų laikų fi
gūra, ilsisi su savo žmona 
ir visa šeima gretimame so
de. šalia ir jo tarno juoduko 
dėdės Alfredo kapas. Vėl 
prisimenu šio negro kapą, 
kai tame pačiame Tennes- 
see, Rock City vietovėj e, pa
matau atskiras vietas van
deniui atsigerti su užrašais: 
"baltiesiems” — "spalvo
tiems”. Mirusiam jau vis- 
tiek(su kuo jis dalinsis van
deniu ar žeme. Tik gyvieji 
nesutelpa prie vieno šalti
nio ...

Pas iekiame Chatanooga 
vietovę ir Rock City, kurį 
jau trys šimtai mylių rekla
mavo pakelių stogai ir 
paukščių nameliai. ”See 
Rock City!" Nors kelionės 
pradžioje griežtai buvo nu
tarta nelandžioti į įvairius 
privačius muziejėlius ir ki
tokias stipriai reklamuoja
mas, bet dažniausiai nuvi- 
įiančias vietas, bet kažkodėl 
čia padarome išimtį, ir du 
trečdaliai kelionės dalyvių 
(2) einame žvilgterėti į tą 
stebuklingą akmens miestą. 
Matėme ką ar nematėme, 

Šitokios medinės tvirtovės saugojo pirmuosius Amerikos dypukus 
nuo indėnų užpuolimų.

bet amerikietiškiu biznio 
apsukrumu tikrai įsitikino
me. šią nenaudingą akme
nuotą vietą gudrus biznie
rius tikriausiai nupirko už 
niekniekius, įtaisė keliukus 
tarp uolų, tiltelius, pavadi
no gražiais vardais — ir už 
perėjimą tais takeliais ren
ka po 2 dolerius. O smalsuo
lių netrūksta. Ir taip nenu
trūkstama grandine eina 
doleriai į apsukraus biznie
riaus kišenę. Bet negalėčiau 
pasakyti, kad absoliučiai 
nusi’vili ir niršti apgautas. 
Ne. Reikėtų gal net padėko

Edeltraut Dumat Sibiro kolchoze

ti, kad atkreipė tavo dėme
sį. Sumoki pinigus ir pažiū
ri, o šiaip pravažiuotum ir 
nepamatytum. Bet įėjimo 
mokestį galėtų imti mažes

nį vis dėlto ... O šiaip jau 
iškratys tave, ir Floridos ne
pasiekusį ...

Dabar nuo Floridos te
skiria tik Georgia. Įdomy
bių įvairių ir čia netrūksta. 
Tačiau kelias geras,tai lekia
me nesidairydami per daug 
į šalis. Bet vis dėlto paste
bime, kad čia nemaža gy
venama negrų, kurie savo 
gyvenimo būdu mažai tesi
skiria nuo chicagiškių juo
dųjų brolių. Ta pati nešvara 
ir apsileidimas. Lūšnos net 
neapšluotos, o tačiau prie 
dažnos stovi žvilgantis au

"Alano jaunystė labai liūdna”

tomobilis. čia prasideda kal
bos skirtumai. Pasirodo, 
pietuose žmonės kalba visai 
kitokiu dialektu. Net ir dy- 
pukiškai anglišku akcentu 
menkai čia ką laimėsi. Ma- 
.nau, jei aš kalbėčiau su pie
tiečiu lietuviškai, o jis tvar
kingai pietietiškai, tai mes 
vienodai vienas kitą supras
tume ...

Įvažiuojame į didžiulius 
miškus. Mylių myliomis ža
liuoja vešlūs pušynai. Len
telės pakelėse sako, kad tie 
pušynai sodinti prieš pen
kis, dešimtį ir dvidešimtį 
metų. Tačiau, kaip ir visuo
se pietų kraštuose, medžiai 
neskleidžia to puikaus pušų 
sakų kvapo, kaip Lietuvoje. 
Jau matyti viena kita, kad 
•ir menka palmė, kurių sese
rys Chicagoje, kad ir kaip 
meilingai prižiūrimos, neno
ri džiaugtis chicagiškių oru.

Netoli Floridos, Okefeno- 
kęe parke^ ..susipažįstame su pirmaisiais Amerikos aliga
toriais. Jie čia sau ramiai 
ilsisi prie balučių ir žiūri 
gudriomis akytėmis į beval- 
gančius prie stalų piknikau- 
jančius ir žavingai šypsosi. 
Lyg nori pasakyti: "Va, aš 
tave galiu praryti, o tu ma
nęs ne".

Visą Okefinokee parką 
sudaro liūnai, per kuriuos 
plaukioja laiveliai. Vairinin
kai parodo seniau buvusias 
slaptas degtinės varyklas su 
visais įrengimais ir gamy
bos pavyzdžiais. Turėtų bū
ti geras šnapselis, taip ilgai 
stovėjęs, jeigu nebus pa
keistas geltonu vandenėliu 
lankytojų akims apdumti.

Ji tebuvo tik astuonerių metų, 
kai 1945 m. rusai ją su teta 
Misiuliene iš Klaipėdos apylin
kės išgabeno į Sibirą. Tris sa
vaites, per baisius šalčius, pre
kinis traukinys važiavo Į rytus. 
Ešaloną sudarė tik moterys ir 
vaikai. "Vagone buvo taip ankš
ta", pasakoja tą kelionę atsimin
dama Edeltraut Dumat, "kadmes 
negalėjome net atsigulti. Vienas 
vaikas užduso, trys sušalo".

Sibiro viduryje, už Krasnojar
sko, tremtiniai buvo išlaipinti. 
Kad nemirtų badu, teta Mišių- 
lienė mainė drabužius ir kitus 
likusius vertesnius daiktelius į 
duoną, kol pagaliau neliko ko 
mainyti. Tada maitinomės at
šalusiais runkeliais ir bulvių lu
pynomis, kurias rinkdavome iš 
šiukšlynų. Pagaliau vieną dieną 
buvome paskirtos į kolchozą, kur 
už darbą buvo duodama valgyti - 
tiek, kad nemirtume badu".

Kai 1955 m. giminėms per 
Raudonąjį Kryžių pavyko su
rasti jos pėdsakus, ji kartą rašė 
broliui grubiomis rusiškomis 
raidėmis, kurių buvo pramokusi 
Sibiro kolchoze: "Kaip eina tavo 
jaunystės metai? Mano labai liūd
ni. Aš tikiu, kad vieną dieną 
susitiksiu su jumis, labai aš 
didelė gėda, nes aš esu labai 
neturtinga ir visai nemokyta, ką 
jus su manimi darysite? Aš gė- 
dinuosi pas jus važiuoti".

Pagaliau 1959 m., po ketverius 
metus trukusių giminių malda
vimų, jai buvo leista grįžti Į 
Vakarus.

J. CIJUNSKAS
LAIKRODININKAS

Taiso ir parduoda laikro
džius, apyrankes ir kitas 
brangenybes. Sąžiningas ir 
garantuotas darbas prieina
momis kainomis.

753 E. 118 St.
Cleveland 8, Ohio 
Telef.: LL l’54(iQ

HELMUT LEUTELT

IŠTRAUKA Iš "ŽMONĖS ŽMONIŲ RANKOSE”

Grįžusiųjų iš Sibiro vokiečių -- karių bei civilių -- atsiminimai 
sudaro V. Vokietijoje gana plačią literatūrą.

Graudu, tačiau tenka pastebėti, kad veik visuose, ypač civilinių 
asmenų, atsiminimuose minimi lietuviai ir pabaltiečiai. Helmuto 
Leutelto 1959 m. pavasarį išleistoje knygoje "Žmonės žmonių 
rankose" susitikimui su lietuviais pašvęstas atskiras skyrius, kurio 
sutrumpintą vertimą mes čia dedame.

Autorius iš profesijos inžinierius, 1945 m. gyveno Mandžūrijoje 
ir buvo vienos vokiečių - japonų prekybos firmos reikalų vedėjas. 
Kai 1945 metais, Japonijai kapituliavus, raudonoji armija užėmė 
Mandžūriją, sovietai tuojau pat suėmė ir deportavo Sibiran apie 
600,000 žmonių: kiniečių, japonų, mongolų ir rusų emigrantų. 
Suimtųjų tarpe buvo ir H. Leutelt. Jis be teismo neva už šnipinėjimą 
buvo nubaustas 20 metų priverčiamųjų darbų ir, po dešimties metų 
paleistas, 1955 m. spalio mėn. grįžo Vokietijon.

Savo knygos įžangoje jis pareiškia: savo atsiminimus parašęs, 
ne siekdamas kurios nors literatūrinės garbės, bet pildydamas 
savo bendrakaliniams duotą pažadą paskelbti jų kančias, jei kuomet 
nors būtų paleistas; be to, jam rūpėję patiekti laisvajam pasauliui 
tikrąjį Sibiro kalinių gyvenimo vaizdą.

Draugiški žmonės padėjo man atsigauti kūnu ir dva
sia. Pagal stovyklos mastą dabar aš priklausiau prie tų, 
kuriems būtų buvę galima pavydėti: mano darbas nebuvo 
sunkus, mityba pakankama, apsirengimas geresnis, negu 
daugelio kitų (tuo metu autorius dirbo kaip dailydė sta
tybos brigadoje. — Vert.). Aš palaikiau santykius su įta
kingais žmonėmis, turėjau guolį ant narų patogioje ba
rako vietoje ir — kas svarbiausia — aš turėjau keletą 
gerų draugų, jų tarpe vieną lietuvį. Jis kalbėjo vokiškai, 
aš galėjau atvirai su juo pasišnekėti, o be to, jis gau

davo laiks nuo laiko siuntinius, kurių turit dalinosi su 
manimi.

Jis buvo vardu Juozas, nuteistas už bendradarbia
vimą su vokiečiais. Dėl jo ypač gražios išvaizdos ir masi
nančių maisto siuntinių neviena stovyklos moterų sten
gėsi jam įtikti, tačiau be sėkmės. Jis buvo susižiedavęs 
ir norėjo likti ištikimas savo sužieduotinei.

Mane su Jliozu rišo jo dorovinga laikysena ir "ištiki
mybė praeičiai". Lygiai kaip jis, lietuvis, Sibire jaučiausi 
ir aš, vokietis, esąs rampos šviesoje.

Juozas sakydavo: "Namie aš daug ką sau leisdavau; 
tai liesdavo tik mane. Bet čia, stovykloje, negaliu niekuo 
nusikalsti, nes tuojau pat būtų sakoma.: žinoma, lietu
viai.” Tas pat galiojo ir man.

Juozas noriai kalbėdavo apie savo tėvynę. Kiekvieną 
naujai atvykstantį jis klausdavo, ar nėra kur nors suti 
kęs lietuvių, ir ar nežino ko nors apie Lietuvą. Tokiu 
būdu jį dažnai pasiekdavo naujienos, kurias jis ir man 
papasakodavo.

Pabalti jin įžengus raudonajai armijai, atsirado daug 
partizanų grupių, kurios tik sunkokai galėjo palaikyti 
ryšį. Kai badas priversdavo išeiti iš miško, juos — iš 
baimės ar solidarumo — pamaitindavo ir paslėpdavo. Bet 
kartais pasitaikydavo ir išdavimų.

Nuo vieno tokio išdavimo prasidėjo drąsios, nepa
mirštamos mergaitės Petrelės kančių kelias.

Vieną vėlų rudens vakarą į nuošalią sodybą, kur 
Petrelė su tėvais gyveno, atvyko keli vyrai ir paprašė 
maisto bei nakvynės. Ar gavo jie, ko norėjo, Petrelė nei 
Juozui, nei man nepasakė. Į mano pakartotinius klausi
mus ji visuomet atsakydavo: "Aš nežinau”. Ji pasakojo, 
kad ankstų rytą sodybą apsupo rusų kareiviai. Jie iškrėtė 
kiekvieną kampą, bet rado tik Petrelę ir tėvus; partizanai 
buvo dingę.

Tačiau užteko vien įtarimo, kad šeima būtų apkal
tinta ir Petrelė, kaip tik jos 17 metų gimtadienį, patektų 
kalėjiman. Nuo tos dienos apie tėvus ji nieko daugiau ne
žinojo. Ją tardė, bet ji nepasakė nė žodžio; net tuomet, 

kai ją mušdavo, apipildavo vandeniu, išvilkdavo nuogą 
laukan Į sniegą ir vėl mušdavo . . .

Sovietų baudž. statuto 58 straipsnis, pagal kurį bau
džiami visi politiniai kaliniai, turi vieną pastraipą, kuri 
kalinių kalboje skamba: "žinojo, bet nepasakė”. Petrelė 
buvo nubausta 8 metais priverstinių darbų. Iš kalėjimo 
buvo atgabenta tiesiog į šiaurės Uralą, į Sosvos stovyklą.

Juozas, nuolat tykodamas naujienų, sutiko ją, vos tik 
atvarytą pro vartus, ir sujaudintas man apie tai pasa
kojo. Petrelė turėjo kasas, gražias, tamsiai gelsvas, ilgas 
kasas. Ji laikydavosi tiesiai, kaip žvakė, nešvariuose skar
maluose atrodė kaip princesė, vaikščiojo, sukandusi lūpas, 
nesidairydama nei į dešinę, nei į kairę. Ji greit susidrau
gavo su viena senesnio amžiaus moterim, Pavolgio vokie
te, ir baigščiai slėpėsi už jos. Retkarčiais ji sutikdavo 
Juozą ir palaipsniui pradėjo juo pasitikėti.

— žinai ką, — sakydavo man Juozas, — man ji yra 
pasveikinimas iš tėvynės, lyg dabąrtinio Lietuvos jauni
mo simbolis. Liks ji sau ištikima, liks ji patvari vyrų 
atžvilgiu, aš tikėsiu, kad ir mano sužieduotinė yra man 
ištikima, nors jau seniai man neberašo. Bet mano sužie
duotinė namie yra globojama šeimos bei giminių. Petrelė 
reikalinga mūsų globos. Tu matai, kas čia dedasi. Mer
gaitės ir moterys, nors ir iš padoriausių šeimų, be globos 
nepajėgia šioje aplinkoje išsilaikyti. Čia nėra nė vienos 
tarp 16 ir 60, kuri neturėtų draugo. Ar negalėtume mudu, 
tu ir aš, pabandyti Petrelę saugoti.

Nors ir mielai buvau tam pasirengęs, tačiau man 
neatrodė, kad tai bus labai paprasta. Petrelė krito į akis 
šimtą kartų daugiau, negu visos kitos moterys. Nieks 
negalėjo jos nepastebėti. Ji veikė i mus, lyg būtų žąsia- 
ganė persirengusi karalaite, atvykusi iš tolimo pasakų 
krašto, kad savo esimu teiktų mums džiaugsmą, nors ji 
praeidavo, kaip svetima, į kitus nepasižiūrėdama.

(Bus daugiau)
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Menas kasdienos gyvenime
Kasmet nauji dailininkai čia atvyksta, pasidairyti 
ir... užmiršta grįžti namo.- Puzinas ir čia pažįsta
mas.- Jaunas dailininkas Karvelis ieško lietuvių.

LAGŪNA BE ACH, Calif.

Pacifiko pakrantė Amerikos 
žemyno vakaruose yra tokia ilga, 
nuostabiai įvairi, poetiška ir gra
ži, jog būtų tuščias pasigyrimas, 
jei kas iš mūsų sakytume, kad 
ją, tegu ir per dešimtmetį, jau 
suspėjome visą pažinti. Bet kiek 
esu išvažinėjęs ir prikvėpavęs 
sūraus vandenio oru šiuose pie
tinės Kalifornijos pajūrio kam
peliuose, nuo San Francisco ligi 
San Diego, nesuradau kitos vie
tos, kur tokioje dermėje jungtųsi 
gamtos grožis, žemėvaizdis, pa
krantės uolų poetingumas, visa 
miestelio aplinka ir meniška nuo
taika jo žmonių kasdienos gy
venime, kaip Lagūna Beach. Tik 
viena Carmel vasarvietė prie 
Monterey įlankos savo pakrančių 
lyriškumu ir tapybiškumu pro
tarpiais viršytų mūsų Lagūną, 
bet anai stinga daugelio kitų 
savybių, kuriomis Lagūna per
tekusi.

Lagūna netoli nuo Los Ange
les, vos apie 60 mylių į pietus 
geru Pacifiko pakrantės vieš
keliu. Kai pirmą kartą prieš 
dešimtmetį ją aplankiau, o pas
kui dar apiplaukiau meškerio
tojo laivu iš jūros pusės,ir jos 
vaizdas man pasidarė pilnas ir 
aiškus iš kelių plotmių, - Lagūna 
labai švelnų lizdelį susisuko ma
no širdyje. . Na, pagalvojau, nie
ko nuostabaus, čia tik europiečio 
skonis. Mat, ji man daugiau už 
visas kitas tų apylinkių vietas 
priminė pietų Prancūzijos ir Ita
lijos rivieras, o ypač gamtovaiz
džių ir miestelių architektūrą 
aplink Neapolio įlanką.

Bet nebuvau aklas ir kaiku-
- _1.i omo A tni cbi.r-

tumai, kunuosjei ne tavo akis, 
tai nosis (jei ji kiek jautresnė) 
privalo užuosti, - tie sunkiai 
nusakomi civilizacijos tarpsniai 
ir jų aromatas. Anos europinės 
vietos už savęs turi dviejų tūks
tančių metų brandžios civiliza
cijos skonį, gi Lagūnos miestelis 
gali pasididžiuoti ne ką daugiau, 
kaip vieno pusšimčio metų is
torija... O su miestais, jų išo
riniu ir vidiniu pobūdžiu, jų dva
sia ir aromatais yra lygiai tas 
pats, kaip su vynais, konjakais 
ir įvairiomis degtinėmis. Jų ko
kybė ir skonis tiek gerėja, kiek 
jų amžius senėja. Ir jei šią gilią 
tiesą mes pritaikintume dar ir 
moterims, joms patiktume tik
riausiai labiau, negu tam tikro 
išsirpusio amžiaus mamų ir sen
mergių numylėtinis pianistas Li- 
berace...

APAČIOJE: Leonardo da Vinci 
"Paskutinė vakarienė"... Paly
ginkite su originalo nuotrauko
mis, kas turite Renesanso al
bumus. Gi čia - ne vykusiai 
restauruotas jo kūrinys, kurį ga
lite matyti Milano mūrų sienoje, 
bet gyvų šios dienos Lagūnos 
piliečių vaidinimas. Jų pozos, 
grimas, apsirengimas, stalo pa
dengimas, gilumos dekoracija - 
viskas tobulai atkartota, kaip da 
Vinci originale...

Bavarijoje yra miestelis, var
du, rodos, Oberamergau, kuris 
per eilę metų garsėjo visoje 
Europoje metiniais Kristaus 
Kančios vaidinimais ir sutrauk
davo dešimtis tūkstančių turistų. 
Vaidintojais būdavo ir gal tebėra 
vietiniai šio miestelio eiliniai 
gyventojai. Tai buvo vieninteliai 
tokios rūšies meno spektakliai 
pasaulyje... Lagūna Beach vis 
plačiau išgarsėja visoje Ameri
koje savo kasmetiniais kitos rū- 

D. Karvelio paveikslų stendas festivalio meno parodoje.

sies meno festivaliais: čia yra 
"suvaidinami" garsiųjų ir popu
liariųjų dailininkų paveikslai. 
Taigi, Lagūna turbūt yra irgi 
vienintelė pasaulyje savotiškų 
meninių manifestacijų vieta.

Tai prasidėjo ne šiemet ir ne 
iš karto, o vynuogė noko ilgiau 
ir palaipsniui. Šį mažą žvejų 
kaimelį prie Pacifiko atrado apie 
1900 metus tuomet populiarus 
Amerikos dailininkas akvarelis- 
tas Norman St. Clair ir ėmė 
girti kitiems savo kolegoms. 
Kasmet vis nauji dailininkai ir 
meno mėgėjai atvykdavo čia pa
sidairyti ir užmiršdavo grįžti 
namo. Jie pasilikdavo ir pieš
davo užburiančius saulėleidžius, 
lūžtančias okeano bangas, inty
mias įlankas, uolas ir medžius, 
kalnus ir žuvėdras, kiti vėl grie
bėsi už kaltų gipsui ar akmeniui 
triuškinti, minkė molį ir čia 
įsteigė kolkas vienintelę stam
besnę keramikos pramonę. La
gūna ilgainiui tapo dailininkų ko
lonija - dailininkų profesionalų 
ir visų tokių, kurie nori daili
ninkais būti. Savo paveikslus ir 
kitus kūrinius jie "išstatydavo" 
tiesiog gatvėse ar prie savo na
mų, bet pagaliau susiorganizavo 
ir 1918 metais atidarė pirmą 
viešą galeriją, o prieš kelis me
tus užbaigė jos puikių rūmų sta
tybą.

Kai 1932 metais visą Ameri
ką buvo užgriuvusi žiaurioji de
presija, daug kas ir šioje per
tekliaus šalyje badavo, Lagūnos 
menininkų skilviams, savaime 
suprantama, ėmė stigti net atlie
kamos žuvies kaulų. Gelbėdamie
si nuo bado, jie tada ir sugalvojo, 
kaip pirmiausia išlaikyti gyvą 
menišką dvasią. Idėja buvo keis
ta, vaikiška, bet labai išganinga. 
Jie nutarė pradėti "vaidinti" gar
siųjų klasikų paveikslus ir už 
įėjimą į tokius spektaklius imti 
iš žiūrovų mokestį. Kas dar nuo

stabiau: mylėdamas savo daili
ninkus, visas miestelis šokosi 
į talką. Vieni pabūti artistais 
didžiųjų genijij nupieštiems ar 
gipse iškaltiems personažams 
pavaizduoti, kiti drabužių siu
vėjais, plaukų šukuotojais, gri
muotojais, dekoratoriais, elek
trikais, bilietų pardavėjais ir 
visais kitokiais tos rūšies spek
takliams reikalingais talkinin
kais, be jokio atlyginimo, o tik 
"iš meilės" menui.

Ir nuo to laiko kasmet Lagūna 
vieną vasaros mėnesį skiria to
kiems meno festivaliams ir ben
drajai vietos dailininkų meno pa
rodai. Antkalnėje tam tikslui 
jau pastatyti dailūs teatro rū
mai, o šalia 6 akrų plotas at
viroje gamtoje dailininkų, skulp
torių, keramikų, fotografų ir 
rankdarbių kūrinių parodoms. 
Meno festivalius jau yra aplankęs 
per vienas milijonas žiūrovų, ir 
kasmet lankytojų skaičius didėja. 
Miestas sparčiai išaugo ir tapo 
turizmo centru, o svarbiausia - 
Lagūna išgarsėjo, kaip vienintelė 
tokios rūšies menininkų kolonija. 
Iš tikro, vargiai jūs kur kitur 
rastumėt tokį miestą, kur kone 
kiekvienas gyventojas yra "me
nininkas" ar bent įtikinėja, kad 
jis mėgsta meną ir jį supranta.

Tuose festivaliuose būna "vai
dinami" daugiausia amerikiečių

Dailininkas Donaldas Karvelis prie savo paveikslo Lagūnos uolų 
ir neramaus Pacifiko tema.

ir anglų populiarieji meno kūri
niai. Bet netrūksta ir pasaulinio 
vardo dailininkų. Pvz., šių metų 
liepos - rugpiūčio festivalio pro
gramoje buvo Gainsborough, Ru
benso, van Eyck, B. Cellini, F. 
Boucher, van Gogh, Millet, Leo
nardo da Vinci kūrinių... Lagū
nos publika jais gyvena. Sakysim, 
da Vinci "Paskutinėje vakarie
nėje" artistais dalyvauja mies
telio akių gydytojas, kepėjas, 
sunkvežimio vairuotojas, studen
tė, chiropraktikas, gi tas, kuris 
vaidina apaštalą Judą yra so
dininkas ir per visus metus ne- 
sikerpa savo plaukų ir nesisku
ta barzdos...

Juozo Bačiūno užkrečiantis į- 
protis kelionėse visur pirmiau
sia ieškoti ir rasti lietuvių, ma
tyt, bus ir. mane paveikęs. Kai 
aną liepos mėnesio pabaigos sa
vaitgalį su savo moterimis nu
vykome pažiūrėti šiemetinio La
gūnos festivalio, pirmiausia užė
jau pasiplepėti į "Lagūna Studio- 
Gallery", kurios savininkas man 
buvo nuo seniau pažįstamas. Na
ši. žiūrime - prie galerijos įė
jimo kabo didokas Povilo puzino 
paveikslas (Paryžiaus Montmar- 
tre vaizdas), pasirašytas taip 
aiškiai, kad tik visiškai aklas 
neperskaitytum.

- Iš kur gavot Puziną? Ar jį 
pažįstat? - klausiu.

- Asmeniškai neteko pažinti, - 
atsako, - bet mes jį žinom. Ge
ras dailininkas, neseniai apie 
jį buvo labai palankus straips
nis Amerikos meno magazine. 
O šį paveikslą prisiuntė parda
vimui vienas Los Angeles pa
veikslų prekybos agentas.

Kai čia dar Puzinas gyveno 
ir su juo retkarčiais susitikda
vau, man kiek žinomos to pa
veikslo atsiradimo aplinkybės ir 
tikslas. Nesiekdamas liaudžiai 
visų paslapčių atskleisti, norė
čiau čia tik pačiam Puzinui pra
nešti, kad galerijoje už jo pa
veikslą prašoma 250 dolerių. Jis 
žinos, kiek tie prachvostai meno 
prekybos tarpininkai nori iš jo 
kūrinio uždirbti...

Vadinasi, gerbiamieji skaity
tojai, vienas lietuvis Lagūnoje 
jau rastas!

Tuojau buvo rastas ir kitas - 
ne tik su paveikslais, bet ir gy
vas. Festivalio metu atidarytoje 
parodoje anų 6 akrų plote tarp 
200 Lagūnos dailininkų vieną 
stendą su keliolika paveikslų yra 
užėmęs man jau nuo anksčiau- 
girdėtas Donaldas C. Karvelis 

(savo pavardę jis rašo Karwelis, 
bet tas w, aišku, tokiai gražiai 
lietuviškai pavardei čia tiek te- 
reikalingas, kiek varnai antras 
snapas). Na, tiesiai ir nulindau 
pirmiausia jo stendo linkui, susi
pažinau, įsikalbėjau. Lietuvis, ir 
ne tik iš pavardės. Moka šiek 
tiek lietuviškai, bet nekaip, o 
kai buvęs dar vaikas, tai sakosi 
visai gerai mokėjęs kalbėti ir 
skaityti. Prakeikčiausia, kad tai 
visai jaunas vaikinas, mėlynakis, 
šviesiaplaukis, tikras aistis, la
bai lietuviško veido ir vos 25 
metų. Trečios kartos lietuvis 
amerikietis (visi keturi seneliai 
iš tėvo ir motinos pusės buvo 
atvykėliai iš Lietuvos) gimęs ir 
augęs Rockforde, III., taigi, prie 
Chicagos. Ir pasiučiausia, kad 
mėgėjas, tapybos mokęsis tik 
aukštesnėje mokykloje, jokioje 
meno akademijoje nebuvęs. Ir 
už vis nuostabiausia, kad labai 
gabus. Atkakliai pasiryžęs toliau 
mokytis ir gal siekti akademijų 
ir, kaip bent man profanui atro
do, galįs daug pasiekti.

Jo istorija man pasirodė ne
kasdieninė ypač todėl, kad įsi
kalbėjus jis pasisakė: - I£ Lagūną 
atvykau jau prieš"ketverius tne- 
tus ir per tą laiką čia visai gerai 
pragyvenu vien iš tapybos. Tu
riu žmoną ir mažą vaiką, ir kai 
tik turėsi laiko - aplankyk na
muose. Šį rudenį važiuosiu į 
Europą pasidairyti, kas naujo, 
ir pasimokyti daugiau. Būtinai 
aplankysiu ir, kiek galėsiu, pa
gyvensiu Varšuvoje, Romoje ir 
Paryžiuje. Kaip lietuvis čia esu 
vienas, bet labai noriu vėl su 
jais susipažinti, vėl išmokti lie
tuviškai ir susitikti su lietuviais 
dailininkais.

D. C. Karvelio adresas: 253 
Viejo St., Lagūna Beach, Calif. 
Tai įrašau dėl to, kad labai 
kurstyčiau mano buvusį pary- 
žietišką draugą V. Kolbą, lie
tuvių dailininkų sąjungos pirmi
ninką Chicagoje,parašyti jam (ži
noma, tuo tarpu dar angliškai) 
laišką, pakviesti į sąjungą ar 
bent į ruošiamas lietuvių dai
lininkų parodas. Jis nepadarys 
gėdos, o J. Pronskui ir kitiems 
meno konservatoriams patiks 
daugiau, negu daugelis kitų mūsų 
dailininkų. Ir patarčiau paskubė
ti prieš jo kelionę į Europą, 
kadangi dabar Karvelis dar te
bėra artimesnis Janušui, Puzi
nui, Varnui, Šileikiui, Rūkštelei 
ir kritikui TamulaiČiui. Bet kai 
sugrįš iš Europos, aš labai ir 
labai įtariu, kad jis gali tapti 
artimesnis aniems pikčiausiems 

"tikrojo meno" priešams, kaip 
Kasiuliui, Galdikui, Jonynui, Viz- 
girdui, Viesului ar Petravičiui 
ir kritikei Ritai Žukaitei. Ir būtų 
galima nesipūsti, jei Karvelis 
tuo tarpu dar skrenda mėgėjo 
sparnais. Jis tik 25 metų, dar 
turi laiko mokytis, ir butų dėkui 
Viešpačiui, kad tokių vikrių 
mėgėjų lietuviai daugiau turėtų.

*

Ir kaip tu tada nesusigundysi 
klausimu: jeigu pradedantis jau
nas dailininkas Karvelis per ket
verius metus čia galėjo pragy
venti vien tik "iš meno kūrybos", 
tai kodėl Čia panašiai negalėtų 
gyventi ir pragyventi kiti mūsų 
vyresni ir didesnio patyrimo bei 
sugebėjimų dailininkai? Ar būtina, 
dantis sukandus, muistytis tik di
džiuosiuose meno centruose, prie 
didžiųjų galerijų ir iš karto tai
kyti iššauti, it raketa, į pasau
lines garsenybes? Žinau, žinau - 
čia painus ir net kvailas klau
simas, ir nuomonių skirtingu
mams nebūtų galo.

Bet jei būčiau dailininkas, tik
rai apsigyvenčiau Lagūnoje, 
trūktų ar plyštų, ne tik dėl meno, 
bet ir dėl šimto kitų priežasčių.

Ši jauki, tokia tapybinga "lau
kinių vakarų" Pacifiko vasar
vietė, ši vienintelė tos rūšies 
menininkų kolonija visoje Ame
rikoje dabar auga, tirštėja ir 
didėja su kiekvienais metais. 
Miestas plinta ir pajūris aki
mirksniais keičia savo išvaizdą. 
Didžiuliai pačio moderniausio 
stiliaus viešbučiai ir moteliai 
dygsta jo uolų atplaišose ir nauji 
pasakiški rūmai jau užbaigti pie
šiniuose, o po metų ar kitų bus 
pastatyti.

Tai’ optimistiška ir labai gra
žu. Bet mane ima baimė ir liū
desys. Nes drauge su jais ne
išvengiamai į Lagūną ateis ir 
gazolino stočių, auto garažų ir 
visa kita gobšaus bei vulgaraus 
turizmo architektūra. O taip pat 
nauja dvasia ir nauja moralė, 
kuri grės užgožti ir paskandinti 
šios puikios meno kolonijos jau
kumą, suterš ir iškreips tos 
ramios Pacifiko vasarvietės sie
lą, - sielą, taip kantriai ir sun
kiai įgytą per penkis pastarus 
dešimtmečius.

IR TAIP 
GYVENIME 

BŪNA

VIENAS Floridos teisėjas 17- 
18 metų jaunuoliams leido pa
sirinkti bausmę: 90 dienų kalė
jimo arba čia pat teisme išsi
tiesti ant suolo. Nusikaltėliai pa
sirinko antrąją bausmę. Aštuoni 
tėvai ir viena motina sutiko su 
sprendimu. Policininkas parū
pino keturių colių odinį diržą,, 
su kuriuo tėvai iškilmingai at
skaičiavo po 20 - 25 kirčius. 
Žiūrovai patvirtino, kad tai ne
buvo švelnus paglostymas, nes 
diržo smūgiai skambėjo po kam
barį ir nusikaltėlių veiduose ma
tėsi skausmas.

♦

KARIUOMENES išlaidumą pa
vaizduoja ir toks faktas: nesenai 
buvo uždaryta Port Columbus 
laivyno aviacijos bazė. Nežiū
rint šio fakto per paskutinius 
metus ten buvo padaryta page
rinimų už pusę milijono dolerių. 
Kai kurie darbai užbaigti tik 
keletą dienų prieš uždarymą.

♦

DALLAS miesto prekybos rū
mai paskelbė, jog asmuo, su- 
verbavęs daugiausia narių, galės 
savaitgalį praleisti Meksikoje. 
Antros vietos laimėtojas šį ma
lonumą galės padaryti kartu su 
žmona.

♦

GRAND Rapids miestelyje šiu
kšlių surinkėjas ant savo sunk
vežimio užsirašė: "Pasitenkini
mas patarnavimu garantuotaszar- 
ba jūsų šiukšlės grąžinamos dvi
gubu kiekiu".

♦

BALTIMOREJE vienas gydy
tojas gavo dovanų pirmosios 
pagalbos dėžutę, kuri buvo su
laužyta. Norėdamas atidarytijįsi- 
piovė į pirštą ir tuoj pasinau
dojo dovana.

♦

INDUSTRIAL and Engineering 
Chemistry žurnalas paskelbė,jog 
1958 metais amerikiečiai su
kramtė 250 milijonų svarų gu
mos ir už ją sumokėjo 306 mi
lijonus dolerių. Kiekvienam JAV 
gyventojui išeina po 200 gaba
liukų gumos.



1959 m. rugpiūčio 20 d. DIRVA 5

VARDAI IR DARBAI
JUOZAS ŽILVINAS

Romas Viesulas: šok, vilke, šok (litografija)

Darbai. — Malonus laiškelis anądien pasiekė šias 
eilutes rašantį iš tolimos ispanų salos Majorkos. "Stebuk- 
linga sala — tikrai atostogauju!” — rašo dail. Romas 
Viesulas, paprašytas informacijų Dirvos skaitytojams 
apie savo kelionę ir darbus.

Atostogų po įtempto kūrybinio darbo dailininkas nu
sipelnė: Guggenheimo premijos lėšomis išvykęs į Europą, 
ką tik užbaigė savo ilgų metų svajonę — litografijų rin
kinį lietuvių liaudies dainų temomis. Leidinys pavadintas 
”Ten Original Litographs by Romas Viesulas on the 
Themes of Ancient Lithuanian Folk Songs — Dainos”. 
Tai didelio formato — 19x25 colių — nesurištų litogra
fijų rinkinys prabanginiame, rankomis gamintame popie
riuje. Rinkinys turi Henriko Nagio įžangą apie Lietuvą, 
jos likimą ir folklorą: H. Nagys taip pat, drauge su Ilona 
Gražyte, darė vertimus, nes dainų tekstai tame pat pra
banginiame popieriuje atspausti tipografija dviem kal
bomis — lietuvių ir anglų.

Dar Viesulo ”Dainoms” oficialiai ”neišvydus dienos 
šviesos” galima pasakyti, kad tai bus retenybė, nes lei
dinio tiražas — vos 30 egz., kurių kiekvienas įtalpintas 
atskiruose prabanginiuose, numeruotuose ir dokumentuo
tuose, viršeliuose (mapėse). Ir litografijos ir tipografija 
(juoda-balta) spausta rankomis — kiekvienas jų origina
las. Pats leidinys pasirodys šį rudenį.

Apie ”Dainas” jo autorius taip sako: ”Mūsų spaudoje 
ir dažnai gyvenime panašus leidinys kartais norima va
dinti "knygomis”, ir pačius darbus "iliustracijomis”. 
Šioms litografijoms imtos temos iš mūsų dainų su jų 
nuotaika (kiek tai pavyko, tai kitas klausimas — žiūro
vas pasakys).Tai nėra pastangos ar noras iliustruoti fak
tinį įvykį ar daiktus, minėtus dainose. Tai yra litografi
jos liaudies dainų temomis, o ne iliustracijos pagal liau
dies dainas ar liaudies dainoms, žodis turi savo galią ir 
savo grožį, kaip ir vaizdas, kurie, būdami greta, vienas 
kitą papildo; nebūtinai jie turi būti pakartoti "paraidžiui” 
ar "pavaizdžiui", ko mūsų žmonės daugumoj iš kiekvieno 
kūrinio laukia".

žinant mūši] dailininko kūrybingumą ir pajėgumą, 
norisi tikėti, kad šis jo litografijų rinkinys bus vertinga 
"ataskaita" Guggenheimo premijos skyrėjams, kuriems 
dail. Viesulas, gavęs premiją, tai pažadėjo ir pažadą įvyk
dė. Tai taip pat bus svarus įnašas į negausų mūsų meno 
leidinių rinkinį ir prisidės prie Lietuvos vardo ir lietuvio 
dailininko išpopuliarinimo svetimųjų tarpe. Laukdami šio 
leidinio, norime dail. Viesului palinkėti ilgų kūrybingų 
metų.

•
Vieną litografiją iš Viesulo "Dainų” rinkinio savo 

grafikos kolekcijai jau įsigijo Ženevos Meno ir Istorijos 
Muziejus Šveicarijoje; tai — "Plaukia antelė, plaukia 
sieroji".

Astuoniuose JAV meno muziejuose rugsėjo mėn. vie- 
nukart bus atidarytos grafikos parodos "Amerikos grafi
ka šiandien", šiose parodose dalyvauja tik 54 dailininkai 
su 62 darbais, jų tarpe ir mūsų dail. R. Viesulas. Yra su
komplektuotos 8 lygios grafikos parodos, iš kurių dail. 
Viesulo spalvotą litografiją "Vienaakis vilkau", dar paro
doms neatsidarius, nupirko žymus grafikos rinkėjas Les- 
sing J. Rosenwald ir padovanojo National Gaillery of Art 
Washingtone.

Guggenheimo premija dail. Viesulą įgalino aplankyti 
visą eilę Europos meno centrų, su jų muziejais, galerijo
mis, istoriniais pastatais ir kt. Dailininkui teko būti Pa
ryžiuje, Vienoje, Venecijoje, Ženevoje, Lausanoje, Lon
done, Madride, Sevilijoje, Lisabonoje, Cordoboje, Cadize, 
Maroke, Malagoje, Valencijoje, Barcelonoje ir kitur. Grįž
damas į JAV, dailininkas dar kurį laiką užtruks Paryžiu
je, ir lapkričio 25 d. pasieks New Yorką, kur jis pastoviai 
yra įsikūręs.

Vardai. — Pranas Naujokaitis, kurio romanas "Upe
liai negrįžta į kalnus" prieš kurį laiką buvo spausdinamas 
vieno laikraščio atkarpoje ir dabar išleidžiamas atskira 
knyga, baigia tvarkyti spaudai naują romaną — "Nu
skendę sodai". Naujos knygos išleidimo reikalu autorius 
tariasi su liet, enciklopedijos leidėju Juozu Kapočiumi.

•
Krislai. — "Indijos Hyderabado Nizam pranešė savo 

sūnui, gyvenančiam Europoje, kad jis nebegalėsiąs finan
suoti po 56 žmonas turintiems savo sūnums, nes jis, Ni
zam, paskutiniu laiku prarado valdžios tarnybą ir dabar 
jis paliko neturtingas, turįs tik vieną milijoną svarų pa
jamų per metus. Vyriausias sūnus kunigaikštis Berrar, 
gavęs šią liūdną žinią atsiduso ir tarė: — Skelbkitės 
"Drauge”. (Draugas).

• "Pilvas visur eina pirmyn" — Ant. Tulys (Nau
jienos).

• "čia priklauso garbė rockfordiečiams darbuotojams 
ir lietuviškas ačiū tiems, kurie naktimis neužmiega” 
(Naujienos).

Torontiečių 
išvyka

LTS Toronto skyrius kiekvie
ną vasarą suruošia išvykas tai 
į vieną, tai į kitą vietovę. Šiais 
metais buvo pasirinkta aplan
kyti K.V. Kalendrų šeimos va
sarvietę prie Georgian įlankos.

Pati įlanka toje vietoje išrai
žyta giliomis ir siauromis įlan
kėlėmis. Vanduo, akmenų kau
buriai ir uolos, kurių čia labai 
gausu, su įvairia augmenija ir 
gyvūnija šiai ramiai vietovei tei
kia daug grožio.

Stebėdami ir palygindami ap
linką, pasiekiame siaurą keliu
ką, einantį per mišką. Netrukus 
privažiuojame vandenį - maždaug 
Nemuno pločio juostą, kurios an
troje pusėje matome tik prieš 
metus išdygusį gražų vasarna
mį. Mūsų šūkavimai ir mosa
vimai rankomis pastebimi kita
me krante, ir tuoj pat pamatome 
vasarvietės šeimininką K. Ka
lendrą motorlaiviu atskubantį 
mūsų paimti.

Pasigėrėję vasarnamiu ir gra
žiai darbščių rankų per porą 
metų spėta aptvarkyti sodyba, 
pasklidome, kas žvejoti, kas uo
gauti, kas po apylinkes pasidai
ryti.

BEBRŲ KARALIJA
Pietiniu lauko galu teka mažas 

upelis. Tai ne šiaip sau pap
rastas upeliūkštis, bet tikra be
brų karalija. Tiems, kurie ne
buvo matę jų technikos stebuklų, 
tikrai buvo įdomu susipažinti su 
užtvankomis, kuriose jie gyvena. 
K. Kalendra maloniai sutiko šiai 
ekskursijai vadovauti.

Pasirodo tai nelengvai pasie
kiama vieta. Pirmiausiai reikė
jo nugalėti "džiungles". Miškas, 
krūmai, viksva ir sukritę me
džiai mūsų žygį labai sunkino.

Bebrų tikrai gerų inžinierių 
esama, nes užtvanka taip tvir
tai pastatyta, kad net vandens 
lašas pro ją neprabėga. Yra pa
sakojama, kad bebrai prieš pra
dėdami darbą, pirmoj eilėj pa
sirūpina gerai ištirti vietovę ir 
sąlygas. Tuos pradinius tyrimo' 
darbus atlieka vienas ar du beb
rai. Vėliau atvyksta visas būrys 
bebrų darbininkų ir pradeda dar
bą. Vieni kerta medžius, kiti 
neša pagalius, treti minko dum
blą, mūrija sieną, kurią net pa
vasario potvyniai nepajėgia su
griauti.

Be šių didelių statybininkų be
brų, Čia esama briedžių, kiškių, 
kurapkų, laukinių ančių ir kar
tais užklysta meškos. Iš šliuzų 
giminės sutinkamos pavojingos 
gyvatės ir nežalingi žalčiai. Bet 
kai vienas kito saugojasi, tai 
nieko blogo neatsitinka. Visi Šios 
vietovės gyventojai vengia sueiti 
į sąlytį su žmogumi.

ŠALTOS NAKTYS
Vos tik saulei nusileidus, stai

ga pradėjo kristi temperatūra. 
Gerai, kad buvome iš anksto 
įspėti, tad buvome iš namų pa
siėmę vilnonius megstukus ir 
kitus reikmenis Šalčiui nuga
lėti. Bet buvo ir tokių, kurie 
sakėsi naktį nušalę. Pasirodo, 
temperatūros svyravimai čia yra 
gana ryškiai jaučiami.

Linksmai ir nuotaikingai pra
leidę beveik porą dienų, atsi
sveikinome su nuoširdžiais šios 
vasarvietės šeimininkais ir grį
žome į miestą, kur vėl mūsų 
laukė kasdienybė ir darbas.

P. Vigrys

Šią vasarą atostogaudami lietuviai nuo Atlanto iki Pacifiko matė gražių paplūdimių, bet tokio, koks 
buvo Palangos, su natūraliomis kopomis ir baltu smėliu, tur būt, niekur neužtiko.

Lygiai 6:30 vai. iŠ amfibinių valčių iššoko ir krantan pradėjo bristi pirmoji puolėjų banga.

Valandos/ kurios nulėmė...

Nulinė valanda
Drama prasidėjo 2:30 

vai., kai laivų mašinos su
stojo vidury Kanalo. Buvo 
visiškai tamsu, girdėjosi tik 
vėjo ošimas. Kai Mabry 
akys apsiprato su tamsa, 
jis rytų pusėje pastebėjo 
mažą švieselę, kuri neryš
kiai atsispindėjo didelėse 
bangose. Aplinkui stūksojo 
neapšviestų, tylių laivų kon
tūrai. Toli vakaruose sužai
bavo: prasidėjo oro desanto 
išlaipinimas Cherbourgo pu
siasalyje.

Visiška tyla buvo nelauk
ta ir nejauki. Niekas neži
nojo, kodėl vokiečiai nepuo
lė; niekas nenorėjo tikėti, 
kad jie net nenujautė artė
jančio invazijos laivyno. Vi
si juto kažkokį nemalonų 
jausmą — lyg priešas būtų 
paruošęs spąstus, nežinomą 
pavojų, lyg planuotojų kaž
kur būtų neapsižiūrėta. In
stinktyviai visi kalbėjo pa
šnibždomis, kaip sąmoksli
ninkai bijodami, kad vokie
čiai neišgirstų.

Perlipimas į amfibines 
valtis buvo tiek kartų prak
tikuotas, kad nebe'reikėjo 
jokių komandų. Buvo girdė
ti tik nuleidžiamų valčių 
dunkstelėjimai į laivų sie
nas ir į vandens paviršių. 
Jūra smarkokai bangavo. 
4:05 vai. pirmoji puolėjų 
banga jau buvo, valtyse, ku
rios pradėjo plaukti ratu, 
laukdamos minutės, kurią 
turės pasukti į krantą. Bu
vo tamsu ir šlapia, ir dau
gumas susigūžė po uždan
galais, kad apsisaugotų nuo 
purkščiančio lietaus. 4:55 
vai. valtys buvo surikiuotos 
žygiui į krantą. Vadovybę 
perėmė du patruliniai ir vie
nas radarinis laivas. Pasta
rųjų turėjo būti du, bet vie
ną ištiko jūreiviška nesėk
mė: lynas apsivyniojo ap
link sraigtą, ir jis negalėjo 
pajudėti. Mabry ir jo pėsti
ninkai nieko apie tai neži

pir-nojo; tačiau tai buvo 
masis iš eilės nepasisekimų, 
kurie galėjo sujaukti visus 
jų skaičiavimus.

Mabry buvo "laisvoje” 
valtyje, t. y. nepriklausė nė 
vienai puolėjų bangai ir ga
lėjo išlipti krantan, kada tik 
patiko. Pakrantė buvo dar 
toli, bet Mabry galėjo jau 
įžiūrėti dalį sutelkto laivy
no, netoliese išmetusio inka
rus. Abiejose pusėse hori
zontas buvo pilnas tylių, 
įvairaus dydžio vienetų, ir 
ryto sambrėškoje visa tai 
atrodė kažkaip nerealu ir 
neįtikėtina, nors šiaurės va
karų pusėje jau buvo girdė
ti tolimi patrankų šūviai, 
kur amerikinis naikintojas 
apšaudė pakrančių bateri
jas ir. britų kreiseris "Black 
Prince” buvo įsivėlęs į dvi
kovę su viena baterija, kuri 
buvo užpuolusi keletą mino- 
gaudžių.

•
Amfibinės valtys plaukė 

pro sunkiu.; u kcv*-v> Iri i oi!-ą . 
Buvo 5:40 vai. Staiga Mab
ry pamatė ugnį ir išgirdo 
laivo patrankos trenksmą. 
Nuo to akimirksnio ausis 
kurtinantis šaudymas iš vi
sų vamzdžių tęsėsi 47 mi
nutes.

Palikdamos užpakaly ka
ro laivus, valtys plaukė į 
priekį. Prieš 6 vai. Mabry 
jau galėjo atpažinti kran
tus — arba tiksliau, dūmus 
ir žemių stulpus. Jis matė 
iš tamsių debesų išlendan
čius kovos lėktuvus ir aukš
tyn kylančią priešlėktuvinių 
patrankų ugnį. Ji buvo to
kia tiršta, kad jie vos bega
lėjo suprasti, kaip lėktuvas 
gali pro ją pranerti. Prieky 
vienas lėktuvas virto oran
žinės ugnies kamuoliu; 
sprogimo trenksmas dingo 
jūros ošime. Pakrantė vis iš 
naujo dundėjo naujais bom
bų ir granatų krušos .spro
gimais.

Bet dabar jau atsirado šis

tas pamatytino ir iš arti. 
Vienišas vokiečių lėktuvas 
prasilaužė pro debesis ir 
pradėjo smigti į valčių gru
pę. Kaip vanagas puolė jį iš 
padangės angliškas Spitfire 
ir po trijų serijų susprogdi
no. Dar besisukdamas jo 
propeleris nukrito į vande
nį netoli valčių. Priekyje 
plaukė mažesnis laivas — 
vienas iš dviejų patrulinių. 
Du vyrai gulėjo jo viršuje.; 
vienas atrodė nebegyvas, 
antrasis mojavo ir šaukė — 
be balso — pagalbos, bet 
jie, žinoma, negalėjo jo su
stabdyti. Netrukus niekeno 
nevairuojamas laivelis pa
skendo. Kiek vėliau pradėjo 
skęsti ir vienas amfibinis 
tanklaivis. Įgula plaukiojo 
aplinkui, iššokusi vandenin, 
ir Mabry matė ten pusiau 
iš bokštelio išlindusį ir pa
kibusį karininką. Jis paži
nojo jį. Tanklaivis atsistojo 
piestu, ir virš jo susiliejo 
bangos, užliedamos ir bokš
telį su karininku. (Tačiau 
po ilgo laiko Mabry tą kari
ninką vėl sutiko; skendimo 
metu buvo prispausta jo ko
ja, ir, kai tanklaivis kelių 
metrų gylyje atsirėmė į 
dugną, jam pasisekė koją 
atpalaiduoti ir iškilti vir- 
stin).

Dabar jau krantas buvo 
visai arti. Mažomis patran- 
kėlėmis ginkluotos valtys 
užplaukė priekin ir pradėjo 
apšaudyti kopas. Septynio- • 
lika šarvuotųjų valčių šaudė 
ausis kurtinančiomis salvė
mis. Kapitonui Mabry atro
dė, kad krantas tai pakyla, 
tai vėl nusileidžia nuo spro
gimų. Dūmai, dulkės ir 
smulkus smėlis aptemdė 
regimumą, ir jis tik protar
piais galėjo matyti kopų 
kontūrus. Ten kažkur turė
jo stovėti vėjinis malūnas ir 
Vareville kopų grupė, aukš
tesnė už kitas kopas. Tačiau 
jis tų orientacinių punktų 
negalėjo surasti. Priešais jį 
ilga linija išsirikiavo pirmo
ji puolėjų banga, paskui 
valtis palikdama putų juos
tas. Už kelių šimtų metrų 
dvi valtys iššovė aukštyn

- juodų dūmų signalus; tai 
buvo ženklas karo laivams, 
kad atėjo krantan išlipimo
momentas.

Patrankų ugnis staiga 
nutilo. Krantą užgulė tyla. 
Valtys plaukė pirmyn — į 
krante dūžtančių putų ruo
žą. Mabry apsidairė. Pulki
ninko pasiuntinys — taip 
pat labai žemo ūgio vyru
kas, visam pulke žinomas 
"Smoky David” vardu — 
vėmė į šalmą. Kai kurie vy
rai šypsojosi, bet ir jų dau
gumo veidai buvo pažaliavę. 
Tą akimirką staiga sulėtėjo 
valčių motorai, ir švelniai 
sugirgždėjo kranto žvyras. 
Buvo lygiai 6:30 — "nulinė 
valanda” — akimirka, ku
rią turėjo prasidėti puoli
mas.

(Tęsiny: Negyvas kran
tas).

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti 

ir paragink 
užsiprenumeruoti
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Medvėgąlio piliakalnis, Kaltinėnų valse. Tauragės apskr., kur senovėje stovėjo stipri žemaičių 
pilis. Metraščiuose sakoma, kad 1329 metais kryžiuočiai vedami Čekijos karaliaus Tono Liuksemburgie
čio buvo paėmę Medvėgalio pilį su 6,000 gynėjais, bet 1384 metais čia paklojo galvas tūkstančiai 
kryžiuočių, jų tarpe ir komtūras Markvadas Raschau.

EKSKURSANTAI LIETUVA MATU TIK...
c

(Atkelta iš 1 psl.)
Prie Trakų ežero atvykusius 

ekskursantus pasitiko dieną ir 
naktį "poilsiaują proletarai" 
Aukšč. Tarybos narys Junča - 
Kučinskas,perdėtinis Gaška, Mi
kasė Meškauskienė, rektor. Ku
bilius, Rotomskis, bolševikinės 
lakštingalos Tilvytis, Bieliaus
kas, Reimeris, Radaitis.

Tilvytis buvo mikliausias. Jis 
nusižiūrėjo į vieną, mėlyną kos
tiumėlį vilkintį ir geltonus ba
tus avintį senuką "pasiuntinį" 
ir jo užklausė:

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

Tel. ofiso PRospect 8-1717 
Rezidencijos REpublic 7-7868

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ai4O vvesi ua oi.
Vai.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 

Trečiad. ir sekmad. ofisas 
uždarytas.

šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet. 
Rezid. 3241 W. 66th Hace.

- Tėvai, kaip patinka Tarybų 
Lietuva?

- Šiur, prie ruskio, kaip ma
tau tvarka yra, - atsakė senukas.

- Klysti tėvai! Ne ruskio čia 
tvarka, bet lietuvių.

- Yes, žinau: ruskis pradeda, 
jūs padedat ir, taip pamačijant 
viskas eina pagal pilną drau
gystę. Ale, man nepatinka, kad 
nebevisur savo krajuje lietuviš
kai galiu pasikalbėti...

- Kur taip buvo? - pertraukė 
Tilvytis.

- Ogi Vilnaiaus pašte. Norė
jau nusipirkti stempų ant gro- 
matos ir negalėjau susišnekėti. 
Ruskai nemoku.

- E, tėvuk! Čia atsitikimas: 
Maskva tik į vieną paštą atsiun
čia jaunus praktikantus, o pats 
ir užpuolei ant jų.

- Yes, yes... bet aš jau trijuose 
paštuose užtikau tokius pat prak
tikantus ir per transleitorį pa
sakė, kad jie jau 10 metų, kai 
Vilniuj...

Tilvytis paraudo ir, nukiūti- 
u<į.o p± ic kuo ■•uciegaio . eine 
lygti amerikinį auksinį laikrodį.

Po išvykos Trakuose antro
sios grupės ekskursantai pakilo 
tolimesnėn' kelionėn.

Pro Maišiogalą, Ukmergę.Ko-

varską buvo nuvežti į Anykščius. 
Pamatė vyskupo Baranausko klė
telę, rašyt. Biliūno kapą, Ant. 
Vienuolio gimtinę.

Ir čia agitpropas surežisavo 
"staigmeną". Grupės vadovui 
Juškai buvo parodyti du jo se
sers sūnūs. "Nelauktai" sutikęs 
artimuosius, Juška pasuko į Bu
tėnų kaimą. Jį pasekė ir kiti 
"delegatai": ėmė barstytis, ieš
kodami giminių po Pandėlio, Uk
mergės apylinkes.

Kiti ekskursantai nukeliavo į 
Anykščių vyno fabriką. Vienas 
ir amžinai girtas darbininkas 
"pasiuntiniams" aiškino:

"Prie pono Karazijaus, šio fab
rikėlio savininko, tik viena kita 
statinė išrūgdavo. Šiam ponui at
sidūrus JAV, tikriausiai ir dabar 
mūsų įmonė neduoda ramybės. 
Deja, jis ją matys, kaip savo 
ausis".

Nugėrę vyno, ekskursantai ap
žiūrėjo Puntuką, buvo nuvesti 
"griekus" nuplauti į Šventosios 
upę.

Ekskursijai grįžtant į Vilnių, 
radijo reporteris Valius užsimi
nė patirti "pasiuntinio" Juozo 
Mažeikos nusiteikimus. Jis jam 
ir atrėžė: "Buvau savaitę Vil
niuj. Viskas gerai. Maloniai vis

kas primta. Skirstomės šiandien 
pas saviškius. Viskas atrodo Lie
tuvoj gerai".

♦

Antroji ekskursantų grupė iš
sibarstė giminių lankyti, Ką 
veikia pirmoji 22 asmenų grupė?

Ji pro Raseinius, Kryžkalnį, 
Skaudvilę, Tauragę, pro Pagė
gius buvo nuvežta į Šilutę.

Laimingai atvykusius, pasvei
kino vykd. komit. pirm. Kazi
mieras Radeckis ir, pamojęs 
ranka visą grupę nusivedė į par
ką, kur baudžiauninkai šventė 
"darbininko dieną".

Iš čia pasiuntiniai vyko į Klai
pėdą. Pačiame vidurnaktyj į 
Priekulės plentą buvo paskubom 
suvaryti vietos gyventojai. Jie 
turėjo sveikinti "garbingus sve
čius".

Rojus Mizara jiems atsakė: 
"Mes jaudinamės ir esame su
jaudinti tokio gausaus ir nuo
širdaus sutikimo".-

Sekantį rytą visi buvo nuvežti 
į Palangą. Su sveikinimo žodžiu 
pasitiko vykd. komit. pir. Petras 
Mičiūnas.

Pavedžiojus po parką, Tiške
vičiaus rūmus, kurie atiduoti iš 
maskolijos atvykusiems teplio- 
riams neva sveikatai taisyti ir 
ilsėtis, buvo parodytas ir lietuvis 
dailininkas Ant. Žmuidzinavi
čius.

Slenkant prie jūros, "garbingus 
svečius" pasitiko Justas Palec
kis. Žemai lenkėsi Rojus Miza
ra, Dr. Margeris, red. Jokubka. 
Paleckis sušuko:

- Vyrai! Nelaužykit savo senų 
nugarkaulių, nesilankstykit. Pro
letarų demokratija nepripažįsta 
lankstymosi. Lenktis reikia tik 
prieš Chruščiovą ir prieš Lenino 
- Stalino mauzoliejų.

Paleckis paliepė visiems eiti

į jūrą ir iškratyti gyvenimo ke
lyje papildytus griekus.

Rojus Mizara, Dr. Margeris, 
red. Jokubka užsigeidė pamatyti 
Palangoj vasarojantį bolševikinį 
buržujų Ant. Venclovą. Juos pa
lydėjo Paleckis ir Augustinas 
Gricius.

Išgėrus limonado, prasidėjo 
"pasiuntinių" prausimas. Puolė 
Paleckis: "Blogai redaguojat sa
vo laikraščius. Mažai persispau- 
dinate straipsnių iš Tiesos. Ne
mokate paveikti dypukų...

Įsiterpė Venclova: "Jūs nepa- 
pildote eilių naujomis jėgomis. 
Kas bus, kai numirsite? Kas tęs 
jūsų darbus? Turit surasti sau 
įpėdinių!"

Venclovai užsikosėjus, žodį tę
sė Paleckis: "Sunkiai įgytus na
mus parduodat ir jau kraustotės 
į užkampį. Kas ten pas jus da
rosi? Privalote naujus namus 
statyti.o dabar parduodate, mai
note ant pigesnių. Ar taip gali
ma?"

Kol Paleckis gėrė limonadą, 
"žodį paėmė" Aug. Gricius: "Mes 
pas save išleidžiame taip vadi
namus jūsų raštus. Ar žinot ko
dėl? - Todėl, kad parodžius, 
jog rašote, ir davus jums progos 
kelioliką tūkstančių rublių gauti. 
Raštai nekokie! Mes turim jus 
remti ir savo skaitytojus apgau
ti, kad tai geriausių ir pažan
giausių rašytojų kūryba. O tu
rėtų būti atvirkščiai: jūs galė
tumėt išleisti mūsų rašytojų kū
rinius !"

Tylėjo Mizara, prakaitavo Jo
kubka, čiaudėjo dr. Margeris.

Iš Venclovos pastogės išsi
skirstyta patįsusiais veidais. Mi
zara nubėgo susitikti su vasaro- 
jančiu Kipru Petrausku ir "pre
zidentu" Matuliu.

Palangoje išmaudyti pasiunti
niai grįžo į Klaipėdą. Čia buvo

parodytas konservų fabrikas, o 
vakare nuvesti į Klaipėdos savi
veiklininkų koncertą. Čia taip 
vienos antros dainos "pasiunti
niai" išklausė. Vėliau salėje už
migo, ėmė knarkti ir, tik baigus 
koncertą, buvo pažadinti šūkiu: 
"Draugai amerikonai, eikit į 
viešbutį miegoti".

J. Visminas

on AUTO 
INSURANCE

Telefono pašauki m a s 
Jums gali sutaupyti,daug 
dolerių apsidraud ž į a n t 
Amerikos vienoj didelėj 
draudimo įstagoj. Pašau
kus jokio įsipareigojimo.

PAULINA 
MOZURAITIS-BENNET 

Insurance Agent 
13706 Benwood Avė. 

Cleveland 5, Ohio
SK 1-2183

MUTUAL INSURANCE COMPANY
HOME OFFICE • COIUMBUS OHIO

PHILADELPHIA
GEGUŽINIŲ SEZONAS

Sumažėjus vasaros karščiams, 
prasideda gegužinės. Pirmoji 
įvyks rugpiūčio 23 d. Ją ruošia 
vietos Balfo skyrius. Antroji rug
sėjo 13 d. Ruošia Philadelphijos 
Lietuvių Bendruomenės "Radio 
Balsas", savo programai parem
ti. Vieta - visiems žinoma ir 
pamėgta - Čepo farma, prie 42 
Kelio, Dellmawr mlest. N.Y.

Tiek pirmosios, tiek antrosios 
gegužinės rengėjų tikslai visiems 
suprantami ir remtini. Taipgi 
susitiksime ir pasimatysime šio
se gegužinėse. p

GERESNĖS statybos kontraktoriai
įstato MONCRIEF

ORO VENTILIACIJĄ
ŠALDO vasarą • ŠILDO žiemą

THE HENRY FURNACE CO MEDINA, O

—

CZŪ

EAST CLEVELAND-EUCLID & SUPERIOR AVĖ.
SAVINGS 

EARN
OPEN EVERY SATURDAY 

UNTIL NOON

Tel. ofiso EVerglade 4-7376 
Tel. buto GRaceland 2-9203

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 
2336 West Chicago Avė.

Chicago 22, III.
VAL.: 1-3:30, 6-8:30 p. p. 

pirmad., antrad., ketvirtad., 
penktad. 

Tik susitarus trečiadieniais.

Telefonas:
Ofiso REpublic 7-5020. 

Namų WAlbrook 5-3765.

J. Ramunis, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2557 W. 69th Street
(įėjimas iš Rockwell St.)

Vai.: kasdien 2-4 p. p. ir 6-8 p. p. 
šeštadieniais: 2-4 ir 5-7 p. p.

J. S. AUTO 
SERVICE

Sav. J. Švarcas
Cleveland1

1254 Addison Road
Tel. HE 1-6352

Atidarą nuo ryto 
8 iki 7 v. v.

AUTOMAŠINŲ 
TAISYMAS

Mašinų viršaus tai
symas ir dažymas: mo
torų, stabdžių patikri
nimas ir taisymas, 
greičio dėžės ir kt. ma
šinos dalių įdėjimas.
Parduodami amžini 

akumuliatoriai.
24 hours towing. 

Dienos tel.: HE 1-6352. 
Nakties tel.: LI 1-4611.

i

Kada ateina laikas atsigaivinti, 
būtinai turėkite daug ugnim vir 
to Stroh’s alaus. Stroh’s Ameri 
koj yra vienintelis, kuris verda 
mals prie 2000 laipsn., duoda ge- 
riausį skoni iš visų galintų sko
nių. Pabandykite Stroh’s šian
dien!

The Siroh Brevery Co, Detroit 26, MicHgon

4%
ACCOUNTS
INSUREDTO

*10.000

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME AND 
REMODELING LOANS

CORNER 68™ —SUPERIOR AVENUE

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 936 East 185 St.
EN 1-1763 KE 1-7770

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

UNIVERSAL GIFT PARCEL SERVICE
Siuntiniai apdrausti, apmuitinti taip, kad gavėjas nieko 

neprimoka. Mūsų įstaigos siuntinius išsiunčia 3 kartus savai
tėje, kurie adresatą pasiekia per 4-7 savaites, oro paštu — 
8-12 dienų. Siuntėjų patogumui savo įstaigose turime didelį 
ir įvairų pasirinkimą geros kokybės itnportuotų ir vietos ga
mybos prekių: medžiagų vyr. ir mot. paltams, kostiumams, 
šilko, nylon, pamušalų, siūlų, adatų ir kt. Vilnonių, kartūninių 
ir šilko skarelių ir skarų. Moter. ir vyr. marškinių ir kojinių. 
Odos batams su visais priedais — padais, puspadžiais, vitpa- 
džiais ir odos pamušalu. įpilu iš Austrijos. Laikrodžių. Impor
tuojame be tarpininkų, todėl, daugelį prekių galime pasiūlyti 
pirkėjams žymiai pigiau. Pav. austriški deimanto stiklui pjau
ti rėžtukai, plaukams kirpti mašinėlės ir ”Solingen” vok. 
skustuvus savo klientams parduodame tik už $1.75 štuką.

Atkreipiame dėmesį į mūsų standartinių siuntinių vertin
gumą pagal jų žemas kainas, ypač vaistų, siuvamų mašinų, 
akordeonų Ir maisto, siunčiamų iš Europos.

Siuntiniai priimami kasdien nuo 8:30 ryto iki 6:30 vai. 
vak., o šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po pietų.

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

VIETAS
Penki stalai jau užsakyti

Spaudos balius jau tik už 
trijų savaičių. Jis įvyksta 
rugsėjo 12 — šeštadienį, 
Slovenian Auditorium —■ 
6409 St. Clair Avė. Pradžia 
7:30 vai.

Pirmą kartą spaudos ba
liaus stalai bus didžiojoj sa
lėj. Stalai po 12 asmenų. 
Galima užsisakyti visą sta
lą — taip rengėjams pato
giau, bet norintieji gali už
sisakyti ir mažesniais skai
čiais. Tokiu atveju svečiai 
pačių rengėjų svečiai bus 
jungiame prie didesnių sta
lų. Baliaus stalai bus pa
dengti valgiais ir gėrimais. 
U>ž visa tai vienas asmuo 
moka $5.00. Gi jaunimui 
įėjimas kaštuoja tik $1.50.

Iki šio laiko jau užsakyti 
5 stalai, kuriuos užsisakė p. 
L. Banis, p. Kačinskienė, 
Alf. Steponavičius, K. Pa
lubinskas, Vincas Juodval
kis. Mes kviečiame stalus 
paskubėti užsisakyti. Anks
čiau užsisakiusieji geres
nius ir gaus.

Spaudos baliaus progra
mą, kaip žinia, išpildys pa
garsėjęs akord e o n i s t a s 
Charles Daubaras, o šo
kiams gros Rimo Butrimo
— iš New Yorko lietuviškas 
orkestras. Bus daug ir kitų 
įvairumų.

Mes laukiame gausaus 
clevelandiečių atsilankymo. 
Taip pat laukiame svečių ir 
iš tolimesnių vietų.
• Dr. J. Bartkus, Vilties Drau

gijos pirm., vykdamas su ponia 
atostogų į New Yorko valstiją, 
buvo sustojęs Clevelande ir su 
redaktoriais pasitarė tolimes
niais Dirvos leidimo reikalais.

• Clevelando Vytauto Didžiojo 
Skautų Draugovė buvo įsteigta 
1949 m. liepos 23 d. Šiais me
tais draugovė švenčia savo 10-jų 
metų jubiliejų. Paminėjimui ruo
šia jubiliejinę stovyklą. Stovykla 
įvyks nuo rugpiučio 21 d. iki 
rugpiučio 30 d. "Mather" skautų 
rezervate.

Vytautėnai maloniai kviečia vi
sus clevelandiečius į stovyklą 
atsilankyti, ypač į paskutinį lau
žą, kuris įvyks rugpiučio 29 d. 
Stovyklą galima pasiekti važiuo
jant 6 keliu į rytus ir pasiekus 
608 kelią pasukti į šiaurę. Sto
vykla yra ant 608 kelio (dešinėj 
pusėj) apie pusketvirtos mylios 
nuo 608 kelio ir 6 kelio sankry
žos.

® Valdemaras ir Elzė Šepikai 
su sūnumi Ričardu rugpiučio 15 
d. išvažiavo į Los Angeles, kur 
žada išbūti iki Kalėdų. Praeitą 
pavasarį jie 3 mėnesius išbuvo 
Miami, Fla. bet ten jiems ne
patiko: menki uždarbiai ir sun
ku gauti pastovų darbą. Šepikas 
yra namų dažytojas iš lauko ir 
vidaus.

® Lietuvių Saleziečių Įstaigos
- Castelnuovo Don Bosco, Itali
joje - ilgametis vadovas kun. 
Juozas Zeliauskas atvyksta į Cle- 
velandą ir rugpiučio 23 d. (sek
madienį), tuojau po lietuviškų 
pamaldų šv. Jurgio parapijos sa
lėje padarys pranešimą apie sep- 
tynerių metų darbo Lietuvių Sa
leziečių Įstaigoje rezultatus, apie 
dabartinį jos stovį ir apie atei
ties planus.

Visi kviečiami į pranešimą 
atsilankyti.

• Geri mūsų lengvatletų pasi
rodymai pasiekti rugpiučio 5 d. 
Clevelande įvykusiose A.A.U. 
(Amateur Athletic Union) Olym- 
pic Development lengvosios at
letikos rungtynėse. Clevelando 
LSK Žaibo narė Stefa Juodval
kytė nustūmė rutulį 37’6" (11.43 
m) laimėdama pirmą vietą ir 
aukso medalį. Tenka pažymėti, 
kad ši St. Juodvalkytės pasekmė 
yra naujas Š. Amerikos lietuvių 
rekordas, Senas rekordas - 
37’1 1/2" (11.31 m) - priklausė 
jai pačiai, pasiektas 1958 m. 
Clevelande. Geriausia tremties 
pasekmė priklauso S. Baranaus
kaitei, pasiekta 1948 m. Vokie
tijoje - 12.00 m (39*4 1/2").

Tose pačiose varžybose kitas 
žaibietis A. Motiejūnas trišuolyje

PADĖKA DAIL. A. RŪKŠTELEI

LVS "Ramovė" Clevelando Sk. 
Valdyba nuoširdžiai dėkoja dail. 
A. Rūkštelei, padovanojusiam 
skyriui du vertingus Lietuvos 
vaizdų jos paties kūrybos pa
veikslus.

Valdyba

Savanorį kūrėją, dviejų Vyties 
Kryžių Kavalierių

ALEKSANDRĄ. MACKEVIČIŲ 
60 metų amžiaus sukakties pro
ga sveikiname. Ilgiausių metų! 

LVS "Ramovė", 
Clevelando Sk. Valdyba

PARENGIMAI
CLEVELANDE

• Rugsėjo 5 d. Lake Shore 
Country Club patalpose Ameri
kos Lietuvių Sandara 18 (Cle
velande) kuopos banketas. Pra
džia 8 vai. vakaro.

Moksleiviai Algis Rukšėnas (iš 
Clevelando) ir Rimas Karmazi
nas (iš New Yorko), keliaudami 
po JAV, susitiko Kennebunk 
Beach, Me.

pasiekė 40' 1/2" (12.205 m), kas 
yra antroji pagal gerumą bet ka
da pasiekta pasekmė, jaunių kla
sėje. Š. Amerikos lietuvių re
kordas ir kartu geriausia pa
sekmė priklauso clevlandiečiui 
Alg. Modestavičiui - 40’5" (12.32 
m) pasiekta 1958 m. Chicagoje.

• Lietuvių visuomenė kvie
čiama atsilankyti į Dainos Drau
gijos pikniką, rugp, 23 d, (sek
madienį) p. Blaskeviciaus sode. 
Pradžia 2 vai. Įėjimas nemoka
mai. Bus užkandžiai ir gėrimai. 
Kviečia valdyba ir komisija.

• Kazys Kimtantas, čia gimęs 
lietuvis iŠ Miami, Fla., East- 
ern Airline radijo technikas, vie
šėjo Clevelande ir aplankė savo 
gimines Urbanus ir Šepikus. Jo 
tarnyba yra labai atsakinga: 
skraidydamas po visą Rytinę 
Ameriką, jis tikrina lėktuvų ra
dijo stotis. Jau 14 metų gyvena 
Miami, kur priklauso Lietuvių 
Piliečių Klubui. Yra vedęs lie
tuvaitę Lucille Kundrotaitytę,au
gina sūnų ir dukrą. Jo tėvai 
gyvena Clarksville, Pa.

• Rekordinis dalyvių skaičius 
numatomas 1959 Ohio valstijos 
parodoje Columbus, Ohio. Daly
vių rekordas buvo pasiektas 1956 
m. kada parodą aplankė 342,272 
žmonės.

Šiais metais parodos vieta yra 
pagerinta. Taip pat praplatinta 
mašinoms pastatyti vieta. Ir bi
lietų pardavimo sistema pakeis
ta, užtikrinanti lankytojams grei
tesnį ir geresnį patarnavimą.

Iyyks speciali moterims pro
grama , supažindinant su General 
Motors tarptautinių madų paroda.

Vaikai, mažesni kaip 12 metų 
bus įleidžiami nemokamai.

Paroda įvyks rugpiučio 28 - 
rugsėjo 4 d.

• Cleveland Arenoje, šešta
dienį, rugp. 22 d. įvyks krep
šinio rungtynės tarp Amerikos 
Pan - American žaidynių koman
dos ir Cleveland Pipers koman
dos.

• Cleveland Arenoje šį ket
virtadienį ruošiamose imtynė
se pagrindiniais dalyviais buv 
Ilio DiPaolo ir Lord Layton, 
prieš Mike ir Doc Gallaghers.

Taip pat dalyvaus 7 kitos po
ros.

SPORTAS
DIDELES LENGVOSIOS 
ATLETIKOS VARŽYBOS

Šį savaitgalį, rugpiučio 22 - 
23 d. Clevelande įvyks Vid. Va
karų sporto apygardos lengvo
sios atletikos pirmenybės, ku- 

•riose varžysis Chicagos, De
troito ir Clevelando lengvatletai.

Kaip jau anksčiau buvo skelbta, 
varžybos vyks net 7 klasėse: 
vyrų, moterų, jaunių (16 - 18 m. 
amžiaus), vyr. berniukų (13 - 15 
m.), jaun. berniukų (žemiau 13 
m.), vyr. mergaičių (14 - 17 m.) 
ir jaun. mergaičių (žemiau 14 
m.). Dalyvavimas visiems at
viras. Ypatingai kviečiami jau
nesniųjų klasių dalyviai.

Varžybos vyks visiems žino
mame Patrick Henry HighSchool 
stadione, Arlington Avė. prie E. 
123 St.

Šeštadienį varžybų pradžia 
3:30 vai. Sekmadienį - 1:30 vai.

Varžybos bus gero lygio ir 
įdomios, nes jose dalyvaus be
veik visa lietuvių lengv. atle
tikos rinktinė, prieš 4 savaites 
Chicagoje įveikusi latvius. Be 
to dėmesio vertas ir pačių jau
nųjų pasirodymas. Taigi visus 
kviečiame atsilankyti.

NIAURŲ ŪKYJE 

parduodamos kriaušės, obuoliai 
ir kitokie vaisiai. Klijentai gali 
patys nuo vaismedžių nusiskinti.

Adresas: RFD 1 
Brunswick, Ohio

Išnomuojami vienas ar du kam
bariai, vienšeiminiam name, ra
mioje atviroje vietoje, prie gero 
susisiekimo.

Telefonas LI 1-8694

Suinteresuotiems kepyklos 
bizniu

Parduodu savo ‘nuosavy
bės dalį ’TBaltic Bakery”. 
Kreiptis: V. Strimaiti — 
ON 1-1250 arba UL 1-7117.

(65)

556 E. 120
PARDUODA

SAVININKAS

Modernus 8 kamb. vienos šei
mos. Ekstra vonia, pusryčių 
kampelis. Molinių plytelių vonia. 
Modernus gazo pečius. Ketur
kampiai šildymo vamzdžiai. Ga
lima tuoj užimti. Mažas įmokė- 
jimas. Parduos žemiau FHA įkai
navimo. Dar pigiau grynais. 
Savinininkas - PO 1 - 3056.

FRANK KILBANE REALTY CO. 
11601 Detroit LA 1-2722

Cleveland 2, Ohio
(6.5)

• Rugsėjo 6 - 7 d., Sheraton - 
Clev. Hotel Amerikos Lietuvių 
Gyd. S-gos suvažiavimas.

•Rugsėjo 12 d. Spaudos balius, 
.rengiamas Dirvos, prie staliukų 
didžiojoj Slovenian Auditorium 
salėje.
• Rugsėjo 19 d. D.L.K. Birutės 

Karių Seimų Moterų D-ja ruošia 
8 d.'rugsėjo minėjimą - vakarą.
• Spalio 31 d. Korp! Neo-Li

thuania metinė šventė ir balius 
La Vera Supper Klube.

• Lapkričio 21 d. Lietuvių sa
lėje kariuomenės atkūrimo šven
tė. Rengia Ramovė.

WHEN BUYING 
OR SELLING 

A HOUSE

Ūse our Escrow Service
Protect both parties 

in the deal

ttuii nitui uiosn tanuict tiiHunn

PARDUODAMAS
VIENOS ŠEIMOS NAMAS

3 mieg. ir vonia antram. įren
giamas kambarys ir trečiam 
aukšte. 3 kamb. žemai - valg. 
svečių ir virtuvė. Šildymo pečius 
3 metų. Dvigubas garažas. Ne
toli buso ir mokyklos.

Šaukti MU 1 - 1765
(65)

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 
mūsų draugams ir rėmėjams

LOUISVILLE TITLE 
INSURANCE CO.

The Louisville Title Bldg., 118 St. Clair Avė., 
N. E. Phone: MA l-2o75

Listen to Rudolph Ringwall and his "Memorable 
Music" WJWRadio, Monday thru Friday, 

7:o5 - 7;3o P. M.

I. J. SAM A S JEWELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai

Laikrodžių taisymas. Brangenybės, {vairus dovaną 
pasirinkimas.

7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre
Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354

DIDŽIAUSIA, PATIKIMIAUSIA, SU 25 METŲ 
PRAKTIKA, APMUITINTŲ SIUNTINIŲ Į LIETU
VA, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR VISUS RUSIJOS KRAš 

TUS, PERSIUNTIMO ĮSTAIGA.
SU I N T U R I S T O LEIDIMU

GLOBĖ PARCEL SERVICE Ine.
Siuntiniai pilnai apdrausti, gavėjas nieko neturi primokėti.

Siuntėjai įsitikino, kad per GLOBĖ PARCEL SERVICE 
INC. siunčiami siuntiniai, greičiausiai, tvarkingiausiai pa
siekia adresatą. Prašykite, prisiusime katalogus su pilna 
informacija, drabužių bei ąvąlynės dydžių Nr., iš rusiškų į 
amerikietiškus. Ir kainoraščius, kiek už kurį daiktą reikia 
mokėti muito.

Siuntėjų patogumui įstaigoje turime gerų vilnonių ir 
rajoninių medžiagų, odų, batukų, vilnonių skarų, skarelių, 
skustuvų, plaukams kirpti mašinėlių, stiklui deimanto rėž
tukų, lovatiesių ir t.t. Garantuojame, kad niekur kitur, už 
tokias žemas kainas, šių prekių negalėsite nupirkti. Šios 
prekės parduodamos tik siuntėjams.

šios įstaigos tarnautojai lietuviai.
Darbo valandos: Kasdien nuo 9:30 - 6. 

Trečiadieniais 9:30- 8. šeštadieniai 9-3.
ADRESAS:

GLOBĖ PARCEL SERVICE INC.
1313 Addison Rd.

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

SIUNTINIAI SIUNČIAMI TIESIOG IŠ CLEVELANDO.

EAGLE STAMPS PADIDINA JUSU SUTAUPĄS PAS MAY’S

M AY 2 BASEMENT
Rugpiučio išpardavimas!

NAUJO STILIAUS IR POPULIARIAUSI 
RUDENS IR ŽIEMOS

STILINGI PALTAI

Palyginkit $u paltais 
už $35 iki 39.98

NAUJOS MADOS

• Trapeze Coa+s
• Full Pyramids
• Chin Collars

STILIAI

• Slim Lines
• Panel Backs
• Orlon Pilė Linings

Milžiniškas medžiagų pasirinkimas

Fleeces 
Checks

Naujo stilisto originalai 
Randami šioje išpardavimo 

grupėje

• Wool Plaids • Suedes • Impor+ed Tweeds
• Wool-Cashmere Blends • Mohair Blends

• Zibelines • Mufed Tweeds

Šių spalvų; • Juodi • Pilki • Tan • Mėlyni • Raudoni
r----------------------------------------------------------------------------------------------- —

Dar vienas įvykis!

Kailiu apvedžioti paltai
Naujausi, gražiausi stiliai su liuksusinėm kailinėm apykaklėm. 
Pasirinkite iš dažytų šeškų, voverų, muskrat, mėlynosios lapės ir 
net ūkinių minkų apvedžiojimų! Puikūs 100r; vilnos paltai juodų, 
rudų, pilkų, žalių, ar mėlynų spalvų, 8 iki 18 dydžių.

Fur Products Labeled to Show Country of Origi.i

$5
JMOKĖJIMAS 
palaikys jūsų 

paltą 
pas

Lay- Away 
iki

Rugsėjo 15 d.

The May Co.’s Basement Misses’ and Women’s Coat Department DQwntown an On the Heights
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DIRVA THE FIELD

Kas ir kur?
• žemės Ūkio Akademijos, 
Lietuvoje, rektorium esąs 
Jonas Bulovas. Prorekto
rium mokymo reikalams Pr. 
Svetikas, o tyrimų reika
lams Pov. Šklėrius.
• V. Survilienė iš Buenos 
Aires, Argentinos, rugp. 
12-13 d. lankėsi New Yorke 
pas draugus ir pažįstamus. 
Buenos Airese ji turi vieną 
iš geriausių madų salioną ir 
aktyviai dalyvauja lietuvių 
visuomeninėj veikloj.
• Prof. Kostas Kanauka, ve
terinarijos gydytojas iš Bal- 
timores, praeitą savaitę 
lankėsi New Yorke pas brolį 
dr. V. Kanauka ir kitus.
• Antanas Varnas ir Vaclo
vas Alksninis vyks į Pasau
lio Liet. Bendruomenės su
važiavimą Detroite, atsto
vauti PLB bendruomenės 
New Yorko apygardą.
• Inž. P. čiurlys su žmona 
iš New Yorko poilsiui išvy
ko į Cope Cod vasarvietes.
• Bronys Raila, mūsų ben
dradarbis, atsiuntė sveikini
mus iš Las Vegas, kur atos
togų metu su šeima apsi
lankė.
• Rašytojas kan. M. Vait
kus paruošė atsiminimų 
knygą apie tris arkivysku
pus ir vieną vyskupą. Kny
gą leis "Draugo” leidykla.
• Brazilijos užsienio reikalu 
ministeris Horacio Lafer, 
priėmime Lietuvos atstovo 
pasveikintas pasisakė, kad 
jo tėvai yra kilę iš Lietuvos.
• "Kregždutės” — lituanis
tinei mokyklos labai reika
lingo vadovėlio II-oji dalis 
(šiuo atveju jau trečioji lai-

DR. D. KESIŪNAITEI,

brangiai Motinai Lietuvoje mirus, gilią užuojautą 

reiškia

Ohic Lietuvių Gydytojų Draugija

DR. MYKOLUI VAITĖNUI,

brangiai Motinai Lietuvoje mirus, gilią užuojautą 

reiškia

Ohio Lietuvių Gydytojų Draugija

DR. MYKOLUI VAITĖNUI,

jo mamytei Lietuvoje mirus, gilią užuojautą reiškia

E. ir V. Mazoliauskai

Skyriaus nariams

EUGENIJAI ir BRONIUI VIGELIAMS, 
mylimai mamytei ir uošvei Lietuvoje mirus, nuošir

džią užuojautą reiškią

A. L. T. S-gos Philadelphijos Skyrius

DETROITAS RUOŠIASI SUTIKTI
BENDRUOMENES NARIUS

Detroito ir apylinkių beiWind- 
soro lietuvių susitikimas numa
tytas rugpiūčio 23 dieną Beech- 
nut Grove darže. Šiam lietuvių 
jaukiam subuvimui LB Detroito

da) už dviejų savaičių jau 
išeis iš spaudos. Ji pertvar
kyta dabartiniams reikala
vimams. Vadovėlio autorius 
A. Rinkūnas gyvena Kana
doje.
• J. Bačiūnas padovanojo 
Vokietijos Lietuvių Ben
druomenės vadovybei dides
nį kiekį savo knygų "Kelio
nė į Pacifiko kraštus".
• Liepos 29 d. Marijampo
lėje mirė Anastazija Juodi
kienė, Eugenijos ir Bro
niaus Vigelių motina ir uoš
vė. Vigeliams, aktyviams 
Philadelphijos Tautinės Są
jungos veikėjams, reiškia
me .gilią užuojautą.
• J. Alcnderis, Dirvos bičiu
lis iš St. Catharines, Ont., 
Canada, atsiuntė tris nau
jus prenumeratorius. Ačiū 
už gražią talką.
• Leidinys apie lietuvių 
sportą š. Amerikoje jau yra 
paruoštas ir netrukus bus 
pradėtas spausdinti. Jis pa
vadintas "Lietuvių sporto 
dešimtmetis š. Amerikoje". 
Dešimtmetis apima 1949 m. 
— 1959 metus, čia yra ap
rašymai apie Faską, sporto 
klubus ir kt. Taip pat ir 
daug nuotraukų.

ŠĮ leidinį jau galima už
sakyti, pasiunčiant 2 dol. už 
kiekvieną egzempliorių jo 
leidėjo-redaktoriaus adresu: 
Edvardas Šulaitis, 1330 So. 
51st Avė., Cicero 50, III, 

Apylinkės valdyba ir jos talki
ninkai deda visas pastangas. LB 
augimui reikalinga visų lietuvių 
parama, nes bendruomenė turi 
labai daug uždavinių, susijusių 
su lietuvišku gyvenimu. Artėja 
lituanistinės mokyklos pradžia. 
Be pačių tėvų dedamų pastangų 
vis dar reikia ir bendruomenei 
prisidėti. O juk tas reikalas yra 
svarbus visiems lietuviams.Ben
druomenei rūpi ir socialiniai bei 
kultūriniai reikalai. Jiems vi
siems reikia lėšų. Lėšų telkime 
dalyvaukime visi, palaikykime 
lietuvybę, puoselėkime jaunąjį 
daigelį, kad sulauktume gražių 
vaisių.

Gegužinės proga bus viena di
džiausių loterijų. Į, bendruome
nės atsiSukimą Detroito visuo
mene labai šiltai stsiliepė. Do
vanų rinkėjos jaučia didelį lie
tuvių pritarimą. Štai viena po
nia atnešė net du kristalinių indų 
vienetus. Yra vertingų knygų, 
papuošalų.

Visi kviečiami dalyvauti toje 
gegužinėje rugpiūčio 23 d. Ypač 
maloni proga mūsų jaunimui pa
silinksminti puikiam orkestrui 
grojant. O vyresniesiams labai 
tiks gausūs vaišių stalai.

Tad iki pasimatymo Beechnut 
Grove darže.

A. Musteikis

MARTIN BORMANN 
MIRĘS ARGENTINOJE
Visi spėliojimai apie Mar

tino Bormanno likimą pasi
rodė netikri. Ateinančios iš 
Argentinos žinios praneša 
ne tik apie jo mirtį šių me
tų balandžio mėnesį, bet ir 
apie jo gyvenimą, kai jis iš
vyko iš Berlyno.

Esą 1945 m. gegužės pir
momis dienomis, bėgdamas 
iš Berlyno, jis buvo sužeis
tas į koją ir plaučius. Po 
kapituliacijos, pakeitęs pa
vardę, slapstėsi Bergtesga 
deno apylinkėse. Porą kartų 
buvo nuvykęs į Muencheną 
pas gydytoją, nes žaizda 
plaučiuose negijo. Akiniai, 
ūsai ir barzda jį taip pa
keitė, kad niekas negalėjo 
atpažinti.

Įdomu tai, kad tuo metu, 
kai beveik viso pasaulio po
licija jo ieškojo, kai sąjun
gininkų teismas jį už akių 
nuteisė mirti, jis už poros 
šimtų kilometrų gyveno 
laisvas. Dvejus metus išgy
veno Vokietijoje, sužinojęs, 
kad žmona serga vėžiu, 
prieš mirtį ją aplankė.

1947 metais jis išvyko į 
Ispaniją ir kukliai gyveno, 
šalpos organizacijų remia
mas. 1949 m. išvyko į Ar
gentiną, kur pats Peronas 
jį priėmė trumpoje audien
cijoje.

Bormannas su vaikais ne
palaikė ryšio, bijodamas, 
kad nebūtų išduotas. Jo, ku
ris persekiojo katalikų Baž
nyčią, vienas sūnus įstojo į 
kunigų seminariją.

Draugų padėdamas, įsigi-

Inž. Z. Rekašius, iš Detroito, Vilties Draugijos valdybos narys, praėjusį savaitgalį atsotogų proga 
lankėsi Clevelande ir savo tėvelius - Jurgį ir Oną supažindino su Dirvos spaustuvės įrengimais ir 
spausdinimo technika. Dirvos nuotrauka.

Niekas nepasikeitė...
DERYBOS SU RUSAIS XVI AMŽIUJE

R.- Fuelop-Miller veikale 
"Jėzuitų galia ir paslaptis" 
labai įdomiai aprašomos po
piežiaus pasiuntinio jėzuito 
Possevino derybos su rusų 
caru Jonu žiauriuoju XVI 
amžiaus gale.

1580 metais Romon atvy
ko rusų pasiuntiniai, kurie 
atvežė Jono žiauriojo laišką 
popiežiui. Rusų caras, Ste
po Batory kariuomenės 
spaudžiamas, savo laiške 
prašė popiežių tarpininkau
ti taikai ir už tai žadėjo da
lyvauti drauge su kitais 
krikščionių ktinigaikšči a i s 
bendrajame žygy prieš tur
kų sultoną.

Deryboms su Jonu žiau
riuoju popiežius Gregorijus 
XIII paskyrė savo išmintin
giausią ir gabiausią agentą, 
jėzuitą Possevino. Pastara
sis nuvyko į tuometinę caro 
tvirtovę Starizą prie Volgos 
ir pirmoje audiencijoje bu
vo labai palankiai caro pri
imtas. Leiskime tačiau pa
čiam autoriui tolimesnius 
įvykius atpasakoti: 

jo Argentinoje mažą žemės 
sklypą, kuriame ir išgyveno 
iki mirties.

Bormanas dėl karo pra
laimėjimo kaltino Goeringą, 
von Papeną ir Vokietijos 
pramonininkus, o taip pat 
Vakarų valstybes, kurios 
nesupratusios, kad tik Vo
kietija galėjusi sunaikinti 
"bolševikinę hydrą". Užme
ta ir vokiečių propagandai, 
kad nesugebėjo įtraukti į 
karą arabų valstybių.

Bormannas po sunkios 
plaučių vėžio ligos mirė 
Santa-Juliana klinikoje. Pa
laidotas savo ūkelyje. Lai
dotuvėse dalyvavo Argenti
noje besislapstą naciai vo
kiečiai, kurie tą proga pa
minėjo ir Hitlerin gimimo 
sukaktį. K,

"Audienciją sekusioje di
delėje iškilmingoje puotoje 
susirinko: caras, jo svečiai 
— svetimšaliai ir rusų ba
jorai; dvi valandas truku
sioje puotoje Jonas labai 
meiliai elgesi su popiežiaus 
pasiuntiniu ir jo palydovais. 
Jis iš eilės pašaukdavo var
dais paskirus bajorus ir 
liepdavo jiems gerti į sve
čių sveikatą; pašauktasis 
didikas privalėjo išeit salės 
vidurin, atsigręžti į svečius, 
nusilenkti iki aslos ir išger
ti milžinišką vyno taurę ; ši
ta ceremonija puotos metu 
buvo pakartota apie 60 kar
tų. Pagaliau atsistojo pats 
Jonas, pakėlė taurę už Pos- 
seviną ir pasakė popiežiui 
bei jo pasiuntiniui pataikau
jančią kalbą.

Po šito daug žadančio 
priėmimo Possevinui prasi
dėjo sunkios dienos, kai te
ko jau vien tik su caro mi- 
nisteriais tartis dėl taikos 
sutarties sąlygų. Discipli
nuotai galvojančiam, aiškiai 
ir greit mąstančiam bei sa
varankiškai veikti pratu
siam jėzuitui lėtas ir ne
tvarkingas rusų diplomatų 
galvojimo būdas buvo tikra 
kankynė. Kiekviena kartą, 
kai diskusijose iškildavo ne
lauktas klausimas, rusai at
sistodavo ir pareikšdavo, 

1959 m. rugpiūčio mėn. 23 d., 5 vai. p. p. Dariaus-Gi
rėno apatinėj žaidomoj salėje A. L. Tautinės S-gos 
Chicagos skyrius, talkininkaujant visiems Chicagos 
sporto klubams: LSK Aras, Bridgpcrto LFK. ASK

Lithuanica, LSK Lithuanica, SK Neris, ruošia

Krepšininkų rinktinės, 
grįžtančios 

iš Pietų Amerikos
PAGERBIMĄ

Programa:
Lietuvos konsulo Chicagoje Dr. Petro Dauž- 
vardžio ir kitų sveikinimai;
Krepšininkų vadovų įspūdžiai iš kelionės; 
Užkandžiai, baras ir linksmoji dalis.

Vietos iš anksto užsakomos ir pinigai sumokami:
1. A. Visockis, 6725 So. Campbell Avė., telef.: 

RE 7-1697;
2. P. Vėbra, 2645 W. 18th St., tel.: CR 7-2478;
3. Marginiai, 2511 W. 69 St., tel.: PR 8-4585 ir
4. Karvelio Prekybos Namai, 3322 So. Halsted 

St., telef.: YA 7-0677.
Įėjimas asmeniui 3.50 dol., studentams 2 dol.
Chicagos visuomenė kviečiama skaitlingiausiai 

dalyvauti.

kad jie turį pirmą gauti 
naujas caro instrukcijas. 
Posėdis būdavo kelioms va
landoms pertraukiamas. Ir 
kai pagaliau rusų įgalioti
niai vėl pasirodydavo su 
metro ilgumo, smulkiai pri
rašytomis popierio juosto
mis.

Pradžioje Possevino buvo 
visai nustojęs vilties, bet 
vėliau jis suprato, kad toks 
derybų vilkinimas ne tik 
atitinka maskviečių tempe
ramentą, bet ir siekia takti 
nių tikslų: rusai norėjo lai
mėti laiko, kad arčiau paži
nus savo partnerius, atra
dus jų silpnybes ir nuvargi
nus juos taip, kad jie paga
liau, norėdami greičiau dery
bas baigti, padarytų plačių 
nuolaidų.

Kai tik Possevino tai su
prato, jis tuojau pasidarė 
kantriausias derybinin k a s 
ir dėjosi mažiau skubąs, ne
gu rusai.

Ir tikrai atsitiko taip, kad 
po mėnesio nevaisingų dery
bų, rusai patys pradėjo ne
kantrauti ir skatinti dery
bas baigti. Didžioji Possevi
no reikalavimų dalis buvo 
patenkinta.

Jei veikalas, iš kurio pa
imtas ši ištrauka, nebūtų 
buvęs išleistas. Vienoje dar 
1932 metais, būtų galima 
pagalvoti, jog autorius rašo 
apie derybas su rusais Že
nevoje. Rusų derybų takti
ka nėra pasikeitusi ir dabar.

Chicagos LFK Lituanicos futbolininkai nuo praėjusio rudens 
nepralaimėjusieji nė vienų rungtynių. Šiuo metu jie pirmauja National 
Soccer lygos I-je divizijoje. „ x .7 E. Sulaičio nuotrauka
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