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Ultimatumai Jungtinėms Tautoms
Kongas nori kviestis Sovietų armijų.- Atskilusi Ka 
tanga reikalauja formalaus pripažinimo. - Prancū 

zai pranašauja pilietinį karą.
Kongo Respublikos premjeras 

Patrice Lumumba įteikė Jung
tinėms Tautoms ultimatumą, 
reikalaudamas iš Kongo ati
traukti visus belgų kariuome
nės dalinius per 72 valandas. 
Ultimatume sakoma, kad Kongo 
Respublika pasišauksianti so
vietų Rusijos kariuomenę, jeigu 
Jungtinės Tautos neišpildysian- 
čios jos reikalavimo.

Tuo pat metu Sovietija parei

\

kalavo specialaus Saugumo Ta
rybos posėdžio Kongo vidinei 
būklei apsvarstyti. Posėdis įvyks 
trečiadienį, jei iki to laiko spės 
į New Yorką atvykti Kongo Res
publikos atstovai.

Kongo sostinėje Leopoldvilleje 
belgų parašiutininkai, patyrę apie 
Lumumbos ultimatumą, pradė
jo statydintis barikadas ap
linkui Belgijos ambasadą.

Jungt. Tautų gen. sekr. Ham- 
marskjold pranešė Saugumo 
Tarybai, kad belgų įstaigos Kon
ge sutikusios paklusti Jungt. T au
tų Komandos nurodymų ir savo 
intervenciją apriboti Belgijos pi
liečių apsauga.

I, Kongą paskubomis gabenami 
organizuojamos Jungt. Tautų Ko
mandos kontingentai. Juodieji iš 
Afrikos valstybių, kurių skaičius 
siekiąs 3,500 jau esą atvykę. Iš 
Gafcos pakrantės skubiai permes
tas iš 635 vyrų susidedąs šve
dų batalionas. Bendras Jungt.

Tautų komandos skaičius numa
tomas 10,000 vyrų. Atitin
kami kontingentai į ją atvyksią 
iš Airijos, Jugoslavijos, Burmos 
ir Haiti.

Belgijos ministerių kabineto 
nepaprastajame posėdyje nutar
ta evakuoti visus Belgijos pilie
čius iš žemutiniojo Kongo sri
ties, jų tarpe ir sostinės Leopold- 
villes. Jųten šiuo metu esama dar 
apie 5,000.

Prieš pusantros savaitės nuo 
Kongo atskilusios Katangos pro
vincijos premjera^ Moise 
Tshombe pareikalavo Jungtines 
Tautas pripažinti Katangos ne
priklausomybę per 48 valandas. 
Jis pakartojo, kad neįeisiąs Jung
tinėms Tautoms pakeisti belgų 
kariuomenės toje provincijoje.

Spaudos konferencijojeTshom
be pareiškė, kad, Jungtinėms 
Tautoms nereagavus į jo ulti
matumą, jis pasiusiąs į New 
Yorką "stiprią delegaciją". Jis 
pareiškė, kad belgų kariuomenė 
ten išlaikanti tvarką, ir kvietė 
Jungt. Tautų stebėtojus patiems 
ten atvykti ir pasižiūrėti. Jis 
taip pat paskelbė, kad esąs pasi
kvietęs JAV specialistus pra
vesti piniginę reformą, Kongo 
franką pakeičiant Katangos fan- 
ku, ir tikisi, kad jie atvyksią 
dar šią savaitę.

Tshombe atsisakė susitikti 
dviem Kongo premjero
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Lumumbos įgaliotiniais, kuriuos 
įsakė "deportuoti atgal".

Jo pareiškimu, dvi kaimyninės 
Katangos provincijos sritys— 
Kivu ir Kasai--taip pat siekian
čios federacijos su "nepriklau
soma Katanga", nutraukdamos 
ryšius su Kongo Respublikos vy
riausybe. Kivu, kavos augintojų 
provincija, turėjo didelį belgų ko
lonistų skaičių prieš nepri
klausomybės paskelbimą. Kasai 
provincija yra turtinga deiman
tais. Belgų tebevaldoma Ruanda- 
Urundi sritis taip pat siekianti 
federacijos su Katanga.

Belgai pažadėjo pagalbą atski
lusiai Katangai, bet vengė pasi
sakyti pripažinimo klausimu. 
Afrikos negrų valstybė Gvinėja 
pasmerkė Katangos atskilimą.

Paryžiaus oficialiuose sluoks
niuose bflkštaujama dėl Katan
gos provincijos atskilimo, kuris 
galįs sukelti pilietinį karą ir 
jin įvelti didžiąsias valstybes, 
kaip Korėjos kare.

♦

Belgija paskubomis renka ži
nias, dokumentuodama kongiečių 
nusikaltimus prieš belgus. Do
kumentai būsią įteikti Jungti
nėms Tautoms.

Iš liudininkų parodymų ir ypač 
grįzusitj misijonierių pareiški
mų aiškėja, kad Kongo neramu
mai buvo sukurstyti komunistų, 
atmosfera krašte esanti "tikra" 
tolimesnei komunizmo infiltra
cijai.

Žinios iš viso 
pasaulio

Havanos katalikų katedroje į- 
vykusios pamaldos už "visus, 
kurie kovoja ir kenčia nuo ko
munistinių režimų", išvirto 
triukšmingomis demonstraci
jomis prieš komunizmą. Tūks
tančiai susirinkusių, netelpančių 
į milžinišką katedrą, su ašaro
mis akyse šaukė "Cuba yes, Rus- 
sia no!" bent dvidešimtį minu
čių. Vėliau ties katedra įvyko 
muštynių ir buvo areštuota 18 
asmenų jų tarpe 12 moterų.

Nepraėjus 24 valandoms, pa
našios demonstracijos įvyko ties 
kita bažnyčia, ir šį kartą poli
cija, norėdama Išsklaidyti de
monstrantus, pradėjo šaudyti į 
viršų.

* JUNGTINĖSE TAUTOSE Ku
ba aštriai puolė JAV kaltinda-

Liepos 17 d. Chicagos lietuviai iškilmingai paminėjo Žalgirio mūšio ir Dariaus-Girėno skridimo 
per Atlantą sukaktis. Pagrindines kalbas minėjime pasakė senatorius T. B. Morton ir Lietuvos kon
sulas dr. P. Daužvardis. Programai vadovavo V. Adamkavičius. Minėjiman buvo susirinkę per 15,000 
lietuvių. Parade dalyvavo 25 organizacijos, gausiai atstovaujamos jaunimo. Nuotraukoje: jaunimo grupė 
parado metu. Dirvos nuotrauka

Tarp dviejų konvencijų
JAV dėmesys šią savaitę 

pradeda krypti Į respubli
konų konvenciją, kuri atei
nantį pirmadienį, liepos 25, 
prasidės Chicago j e.

Respublikonai, jau beveik 
tikra, savuoju kandidatu į 
Baltuosius Rūmus išstatys 
dabartinį viceprezidentą Ri- 
chard Nixon. šiuo metu jau 
beveik niekas nebetiki, kad 
New Yorko gubernatorius 
Nelson Rockefeller būtų 
„mobilizuotas” nominacijai, 
ir nematyti jokių kliūčių 
Nixono nominacijai sulai
kyti.

Tada, lenktynių į Baltuo
sius Rūmus lauke susitikus 
Nixonui su Kennedy, reikia 
laukti labai karštos ir kie-

ma "ekonomine agresija"ir reika
laudama, kad Saugumo Taryba 
imtųsi "reikalingų priemonių".

Henry Cabot Lodge atsakė, kad 
JAV, pagal Monroe doktriną ir 
kitas sutartis, priešinsis "sve
timšalių dominacijal" bet kurioje 
Vakarų pusrutulio dalyje. 

tos rinkiminės kampanijos 
visame krašte.

Nixono spaudos sekreto
rius Herbert Klein neseniai 
laikraštininkams pareiškė, 
kad pats Nixonas laikąs 
Kennedy labai pavojingu 
kandidatu, ir rinkiminę ko
vą teksią vesti visose 50 
valstijų, kiek galint dau
giau pačiam joje dalyvaut.

Klein pareiškė: "Vicepre
zidentas tiki, kad jis laimės, 
bet jis laukia labai panašių 
rezultatų lapkričio mėnesį”. 

Nixonas buvęs visą laiką 
Įsitikinęs, kad Kennedy bū
siąs jo rinkiminis varžovas, 
ir tuo pagrindu buvusi grįs
ta visa rinkimų kampanijos 
strategija. Jis planuojąs, be 
kitų dalykų, labai smarkiai 
veikti pietuose, kur jis ma
tąs silpnų Kennedy-Johnson 
„tikėto” vietų.

štai, kaip prityręs AP 
politinis reporteris Jack 
Bell, apibūdina abiejų var
žovų rinkiminių kampanijų 
perspektyvas:

Kennedy ir Nixon yra 
jauni, bet. apsisprendę vy
rai. Jų politinį kursą krei
pia šalti apskaičiavimai. 
Abu tr”’ sklandžiai veikian
čias org ‘zacijas.

Bet, noi. ie abu yra pa
našūs savo metoduose, jų 
nuomonės labai skiriasi, 
kaip pasiekti bendrąjį tiks
lą: užtikrinti Amerikai va
dovybę pasaulyje ir išlaiky
ti pasaulį nuo sunaikinimo.

Nors tarp abiejų amžiaus 
nesama didelių skirtumų, 
bet Nixonas galįs pabrėžti 
savo politinę patirtį, kurią 
jis, būdamas vicepreziden
tu, įsigijo tarptautiniuose 
klausimuose. (Kennedy už
sieniuose, kaip pastebi US 
and World News korespon
dentas, yra beveik nežino
mas, ir Europoje buvo tiki
ma, kad demokratai nomi
nuosią Stevensoną, kuris 
ten žinomiausias demokra

KAIRĖJE: Korpl Neo-Lithua- 
nia Chicagos skyriaus nariai žy
giuoja liepos 17 d. įvykusiame pa
rade Žalgirio mūšiui ir Dariaus- 
Girėno skridimui paminėti.

Dirvos nuotrauka

tas po Trumano).
Demokratų kandid a t a s 

Kennedy turės ryškinti 
platformą, kuri yra libera
lesnė, negu jo paties pažiū
ros, kaip iš kai kurių jo bal
savimų senate reikia spręs
ti.

Bet, kaip ir per pastaruo
sius kelerius rinkimus, jis 
galės tą platformą laisvai 
interpretuoti, kai kurias po
zicijas praplėsdamas arba 
sumažindamas.

Kennedy pats pastebėjo, 
kad jis negalįs garantuoti 
laimėjimo pietuose, ir gal
būt jam reikėsią ten pra
leisti didžiąją savo rinkimi
nės kampanijos dalį. Pasi
rinkdamas į viceprezidento 
postą Teksaso senatorių 
Lyndon Johnson, kaip sako
ma, jis sustiprinęs ryšius 
su pietiečiais.

Aliaska ir Havajai, kur 
anksčiau prezide n t i n i a i 
kandidatai nevykdavo mi
tinguoti, turi tik po 3 elek- 
torinius balsus. Bet jie gali 
būti lemiami gana lygiose 
varžybose.

Kennedy katalikybė, kaip 
kai kurie stebėtojai sako, 
galinti būti naudinga, nes 
jis galįs gauti katalikų res
publikonų balsus. Bet jau 
dabar aišku, kad Nixonas 
viešai nekels religinio klau
simo, nors kai kurių res
publikonų yra labai spau
džiamas. Kennedy, kaip jau 
žinoma, pabrėžė, kad jo ka
talikybė nesusikirs su pre
zidento pareigomis ir spren
dimais.

įdomiu sutapimu, abiejų 
didžiųjų varžovų įstaigos 
senuosiuose senato rūmuose 
yra viena priešais kitą, tik 
per koridorių: Nixono 361 
kambarys, o Kennedy — 
362. Viename Kennedy 
įstaigos kambaryje ant sie
nos kabo iš kažkurio laik
raščio iškirpta karikatūra, 
vaizduojanti abu varžovus, 
iškišusius galvas pro duris 
ir kažką besitariančius. 
Kennedy prieš kurį laiką ją 
gavo iš Nixono su prierašu: 
„Mano draugui ir kaimynui, 
Jack Kennedy, su geriau
siais linkėjimais beveik vi
sur ir visada”.
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Chruščiovui naudingiau kai dega...

LAIKAI IR ATGARSIAI

Atominiai šnipai

PAKLYDĘS ŠŪVIS į AUTOMOBILIO LANGA
—Ar galėtumėte, pone Dūke, 

mane truputį pavėžėti?—krei
piasi Klausas Fuchsas į savo 
kolegą, kuris dalyvavo tame pa
čiame elektros bendrovių posė
dyje, Londone.

--Mielai, pone Fuchsai, pra
šau lipti vidun.

Oxfordo gatvėje, išvykus į už
miestį, staiga pasigirsta garsus 
pokštelėjimas. Automobilio prie
kinio lango stiklas suskyla į šim
tus gabalėlių.

Dūke paspaudžia stabdį ir pa
suka mašiną į šalį. Sustojęs jis 
nukreipia dėmesį į savo bendra
keleivį Fuchsą, kuris sukniubo 
po armatūros lenta.

—Ar tamsta sužeistas?—klau
sia jis.

Fuchso veidas baltas, kaip kal
kės gabalas. Jo akys spokso į 
tolį, kaip žmogaus, kuris tik per 
plauką išvengė mirties.

--Pone Fuchsai, kodėl tamsta 
neatsakai? Ar tamsta sužeistas? 
Ar negalite atsisėsti?

—Aš nesu sužeistas,—išstena 
Fuchsas. Tačiau jis nelenda iš 
savo slėptuvės. Tik kai šalia 
sustoja kitas automoblis, jis at
sitiesia. Bet ir tada apsidairo, 
ar niekas iš šalies jo neseka.

—Tamstos veidas toks... Ar 
tamsta labai išsigandai? Juk tai 
buvo akmuo, pataikęs į priekinį 
langą, greičiausiai sunkvežimio 
ratų iškeltas.

--Ne, nei—šaukia Fuchsas. 
--Mane norėjo nužudyti.--Jo vei
de vis dar mirties baimė.--Ak
muo? T ai neįmanoma. Gatvė yra 
asfaltuota. Tai ne akmuo, ir mes 
nesusitikome jokio automobilio, 
ir niekas mūsų nepralenkė.

Dūke ištraukia gabalą stiklo iš 
rėmų. Jame pastebi "įšovimo 
tašką"—švino pėdsakus nuo šau
tuvo arba revolverio kulipkos.

--Vis dėlto šūvis. Tamstos 
tiesa,--sako jis. Greičiausiai ko
kio nors kiškių medžiotojo pakly
dus šūvis. Arba atšokusi kulipka.

Tačiau Klausas Fuchsas vis 
dar tebėra įsitikinęs, kad kaž
kas norėjęs jį nušauti. Tačiaune- 
sako, ką įtaria.

Po šio keisto įvykio Fuchsas 
beveik nebeišeina iš namų. Jo 
veido spalva dar blankesnė. Per 
vieną medicininį patikrinimą, 
kuriuos periodiškai turi atlikti 
visi mokslininkai, nustatoma, kad 
nesveikuoja viena Fuchso plaučių 
viršūnė. Viena moteris priima 
jį pas save ir slaugo.

Tomis savaitėmis vėl jame 
sustiprėja nusistatymas niekad 
daugiau nebepalaikyti ryšių su 
sovietais. Tačiau Klausas Fuch
sas nenujaučia, kad jo atsi
vertimas jau yra pervėlus.

*
1949 rugsėjo 23 prezidentas 

Trumanas paskelbia pareiškimą, 
kad Jungtinės Valstybės turinčios 
žinių, jog Sovietija prieš keletą 
savaičių išsprogdinusi atominę 
bombą.

Dviem dienom vėliau sovietinė 
žinių agentūra Tassas įgaliojama 
paskelbti tokį pareiškimą:

"Kas liečia atominės energi
jos gamybą, Tassas jaučia rei
kalą priminti, kad užsienių rei
kalų ministeris Molotovas jau 
1947 lapkričio 6 yra padaręs 
pareiškimą apie atominę bombą 
pasakydamas, jog ši paslaptis jau 
seniai nebeegzistuoja. Tas pa
reiškimas leido suprasti, jog So
vietų Sąjunga jau yra atradusi

atominio ginklo paslaptį ir ji tą 
ginklą jau turi. Moksliniai JAV 
sluoksniai šį Molotovo pareiški
mą pavadino blefu, nes jie manė, 
kad rusai negalės turėti atominio 
ginklo prieš 1952 metus. Tačiau 
jie nusivylė. Sovietų Sąjunga jau 
1947 metais turėjo atominių 
ginklų paslaptį..."

—Tai yra piktas pasityčio
jimas,—šaukia kapitonas Henry 
Arnold, Harwellio laboratorijos 
policinės sargybos viršininkas. 
—Kad rusai yra informuoti, 
mes žinome nuo Guzenkos pa
bėgimo. Bet kas dar juos in
formavo, išskyrus Allan Nunn 
May? Kas yra kitas išdavikas? 
O gal jų yra net keletas?

Tikrindamas asmenines bylas 
tų Anglijos piliečių, kurie prieš 
1945 metus dirbo JAV ir Kana
doje, Arnoldas susiduria su 
faktu, kad prieš 12 metų nacional
socialistų konsulas teigęs, jog 
studentas Fuchsas savo jaunystė
je buvęs komunistu.

įtarimai prieš Fuchsą didėja 
su kiekvienu paties mokslininko 
žingsniu. 1949 metų spalio mė
nesį jis pats ateina pas Arnoldą 
prašyti patarimo.

—Mano tėvas,—pradeda Fuch- 
sas,—yra teologijos profeso
rius. Ligšiol jis gyveno Frank
furte, amerikinėje zonoje, o da
bar gavo pakvietimą į Leipzigą. 
Ten jam pasiūlė katedrą univer
sitete.

Kapitonas Arnoldas mandagiai 
klauso. Jis dar negali suvokti, 
ko Fuchsas siekia.

—Iš to gali kilti' sunkumų,— 
tęsia atominis fizikas.--Jei ma
no tėvas dabar, na, sakykime, jei 
rusai mano tėvą priverstų, tai 
yra, jeigu jam sudarytų sunku
mų—ar jūs, kapitone, man ne
patartumėte atsisakyti šios 
vietos Harwellyje?

Henry Arnoldas vis dar nesu
pranta, tačiau jis išnaudoja progą 
sąžines klausimui pastatyti:

—Problema juk yra, ką tamsta 
darytum, pone Fuchsai, jei ru
sai bandytų spaudimą per tėvą 
nukreipti į tamstą.

Atominis mokslininkas nežiū
ri į kapitoną. Žvilgsnį nulei
dęs į rankas, jis tyliu balsu 
sako:

--Kaip tik tai! Aš pats neži
nau, ką daryčiau.--Paskui, ma
tyt, jam paaiškėja visa to klau
simo apimtis, ir jis švelninda-

CHRUŠČIOVAS, praeitą savai
tę "painformuodamas" Jungtines 
Valstybes, kad Monroe doktrina 

jau "mirusi", o Kubą jis ginsiąs 
nuo amerikinės " agresijos" 
raketomis, paprastai kalbant, 
persistengė.

Pietų Amerikos laikraščiai, 
ligšiol vengę atvirai pasisakyti 
prieš Fidel Castro, dabar 
prapliupo jo pasmerkimais. Jie 
skatina Vakarų pusrutulį tvirčiau 
susiglausti prieš augančią grės
mę iŠ Kubos ir jos diktatorių, 
anot "Correo de la Tardė", Fi
delį Nikitavičių Castro.

Staiga atslūgo ir paties Castro 
prieš JAV nukreiptų puolimų 
banga. Iš Havanos pranešima apie 
didėjantį pasipriešinimą Castro 
režimui, ir tas pasipriešinimas 
pradedąs platesne apimtimi 
įgauti organizuotas formas.♦

MONTROE DOKTRINA buvo 
paskelbta prieš 136 metus, kada 
pati JAV tebuvo tik 34 metų am
žiaus. James Monroe penktasis 
JAV prezidentas, 1823 gruodžio 
2 proklamavo, kad kiekvienas 
Europos valstybių bandymas iš
plėsti savo sistemą į bet kurią 
Vakarų pusrutulio dalį bus lai
komas pavojingu "mūsų saugumui 
ir taikai" ir JAV būsianti pasi
ruošusi, jeigu prireiks, į tokį 
bandymą atsakyti jėga.

Vėlesniais laikais toji doktri
na buvo praplėsta įvairiomis su
tartimis:

RIO PAKTAS, 1947—Amerikos 
respublikos įsipareigoja "bendrai 
gynybai", jeigu "bet kurios Ame
rikines valstybės politinei nepri
klausomybei" gręsia pavojus iš 
šalies. Tuo paktu buvo autori
zuotas ginkluotų pajėgų panau
dojimas bendrai Amerikų gy
nybai.

BOGOTOS REZOLIUCIJA, 1948 
pasmerkė "tarptautinio komu
nizmo arba kitos totalitarinės 
doktrinos akciją. Toje konferen-

ei joje taip pat buvo priimta Ame
rikos Valstybių Organizacijos 
charta, kuri patvirtino Rio pakto 
įsipareigojimus.

CARACASO REZOLIUCIJA, 
1954,—paskelbta, kad “tarptauti
nio komunizmo“ įsigalėjimas bet 
kurioje Amerikos valstybėje lai
komas grėsme taikai ir tuo 
atveju reikią imtis akcijos“.

Salia šių sutarčių JAV gali 
naudotis tarptautiniais įstaty
mais. Jei, pvz., amerikiečiai 
gyvena Kuboje, JAV gali pasiųsti 
savo kariuomenę pagal tarptau
tinę apsigyvenimo teisę.

Tas pat liečia ir amerikinį

turtą, jeigu jis pagrobtas be 
"skubios ir pakankamos" konpen- 
sacljos Ir jeigu JAV galvotų, kad 
tai yra grėsmė talkai arba Ame
rikos Valstybių Organizacija at
sisakytų imtis akcijos.

«
VAIZDINGIAU: Po Chruščio

vo pasivažinėjimo Austrijoje du 
laikraštininkai susitiko pasida
linti savo įspūdžiais. "Kartais 
susidaro įspūdis," pasakojo 
vienas korespondentas, "kad 
Chruščiovas jau pavargo nuo tų 
kelionių."— Bet jis vis dar la
bai dažnai važinėja po užsienius," 
atsakė kitas, "kai kurluosekraš- 
tuose buvo jau net po kelis kar
tus!"—"Tai tiesa," kalbėjo pir
masis, "bet paskutiniuoju metu 
juose darė viską, kad daugiau 
nebebūtų kviečiamas

SEVEHTH and PARK Avės ASBURY PARK , N. J.
DIDŽIAUSIA IR GRAŽIAUSIA LIETUVIŲ 
VASARVIETĖ - ATLANTO PAKRANTĖJE
Gražūs kambariai, šviežias maistas, žemos kainos. 
Vakarais šokiams groja orkestras. Tarp dviejų ežerų, 
prie pat okeano paplūdimio. Kreiptis: Edmundas Ku- 
baitis, prezidentas, arba A. žemaitis, vicepreziden- 
tas-sekretorius. Tel. prosp«t 4-7788 ir 6-9871

mas priduria: — Žinoma, daug 
kas priklausytų ir nuo aiškesnių 
aplinkybių.

1949 metų gruodį Fuchso atve
jį tirti pasiima drąsus krimina
linės policijos valdininkas Wil- 
liam James Skardon.

(Bus daugiau)

VYKSTATE ATOSTOGŲ?
Pasirūpinkite nelaimingų atsitikimų ir 

ligos apdraudę
Pagrindinė suma

TIKRAI SKAIDRUS TAIP, KAIP 

SKAIDRUS STROH’S

STIKLAS...

STROH’S The Stroh Brewery Co., Detroit 26, MichijonALUS
yra lengvesnis, šviesesnis, daugiau gaivinantis, 
nes jis yra ugnim verdamas prie 2000 laipsnių!

Pirmas paragavimas jums pasakys... jūs niekad neragavot tokio alaus, 
kaip Stroh’s. Ir jūsų paragavimas bus teisingas, nes jote kitas alus 
nėra daromas kaip Stroh’s. Tai verdamas alus. Pabandykite Stroh’s. Jis 
jums patiks. Buteliuose, 12 uncijų dėžutėse ar bare!

Jums patiks

- $10,000.00 $15,000.00 $20,000.00
Nei. atsit. medic. išlaidos

$ 1,000.00 $ 1,500.00 $ 2,000.00
Apdraudos dienos

7............... $4.35 $ 6.05 $ 7.70
14............... $7.15 $ 9.85 $12.60
21............... $8.75 $12.10 $15.40

Galima apsidrausti iki $50,000.00.
GENERAL UNDERWRITERS 

UT 1-2345 
Joseph P. Mull

PASIKLAUSKITE SAV|S
SEKAMŲ KLAUSIMŲ

APIE FIRMĄ, Į KURIĄ KREIPSITĖS, 
PIRM NEGU SIŲSITE

DOVANŲ PAKETĄ į USSR
1. Ar firmą patikima?
2. Ar įrodžius tai?
3. Ar atsargiai ir tvarkingai atlieka pakavimą, 

išsiuntimą ir priruošimą dokumentu?
4. Ar naudoja geriausias dėžes?
5. Ar ši firma biznyje daugiau 25 metu?
G. Ar yra oficialiai autorizuota firma?
Atsakymas yra TAIP i visus viršm'inėtus klausimus, 

jeigu jūs siusite savo dovanu ,pakus per 
bile sekantį skyrių, priklausanti

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
716 Walnut St.
PHILADELPHIA 6, PA. 
■\VAlnut 5-3455
410’2 Archer Avė. 
CHICAGO 32. ILL.
FRontier G-G399

390 W. Broadway
SO. BOSTON 27, MASS. 
ANdrew 8-8764
G83 Hudson Avė. 
ROCHESTER 21, N. Y. 
BAker 5-5923
24G Third Avė.
PITTSBURGH 22, PA.
GRant 1-3712
174 Tilgliman Street 
ALLENTOAVN, PENNA. 
Tel. HEnlock 5-2069

1991 .Broadwav
NEW YORK 23, N. Y.
LYceum 5-0900
263 Market St. 
NEtfARK 2, N. J. 
MArket- 3-1968
6446 Michigan Avė. 
DETROIT 10, MICH. 
TAshmoo 5-7560
1313 Addison Road 
Cor. Superior & 71 St. 
CLEVELAND 3, OHIO 
UTah 1-0807
851 Hollins St.
BALTIMORE 1, MD.
MUlberry 5-5787
202 Second Street 
LAKEWOOD, New Jersey 
Tel. FOxcroft 3-6621

979 So. Broad Street
TRENTON, N. J4

Tel. EXport 4-8085
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Savižudys
Adomas Vyčius

Brazilijos lietuviai, Sao Paulo apylinkėje suruoštame piknike kepa skaniai paruoštą jautieną.
P. Kazako nuotrauka

Buvęs brigadierius nebu
vo visai be savigarbos. Išsi
reikalavęs savo uždarbį ir 
priplaukęs kaimą, kur tai 
pasišalino. Atėjusiam virši
ninkui vagiliai patys teisin
gai pasakojo apie savo bri- 
gadierių. Ir nauju brigadie- 
rium išrinko mane, bet aš 
griežtai atsisakiau. Atsisa
kiau, nes mums jokio brigą - 
dieriaus nereikia.

Laužydami ledus ir kiek 
galint saugodami kojas,lap
kričio pradžioj užbaigėm 
savo darbą prieidami Raidą. 
Čia medžiai rišami į dide
lius sielius ir juos jau vil
kikai ateinantį pavasarį 
vilks Angaros ir Janisėjaus 
upėmis į tolimą šiaurės uos
tą Igorką.

Mus perima komendantū
ra ir duoda palydovus. Vil
kiko. velkamoj baržoj prieš 
srovę, Janisėjum plaukiame 
į Krasnajarską. Janisėjaus 
pakrantės tirščiau apgyven
tos. Matosi prekybinių ir 
keleivinių laivų.

Laikomės grupėmis, kad 
mus neapvogtų, nes išmokė
jo sutaupytus pinigus. Pa
lydovas papuolęs geras. Jis 
mus vedžioja po Krasnajar- 
sko krautuves ir mes per- 
kamės reikalingus daiktus. 
Traukiniu važiuojam iki 
man žinomo Kansko. Iš čia 
130 km. važiuojam sunkve
žimiu. Išlipu mažam Zalypio 
kaimely, (čia kaimai turi 
du vardus. Kitu vardu pasi
vadinęs to kaimo kolchozas. 
Kolchozų vardai labai skam
būs: Stalino, Raudonasis 
artojas, Budionavo, Kelias į 
komunizmą ir t.t.). Nuo čia 
tik už trijų kilometrų Tūro- 
vas — mano šeimos trem
ties namai.

Einant iš kaimo pastebiu 
prie lango geltonplaukę ma
žą mergaitę. Ji man prime
na mano dukterį ir įsikibęs 
į tvorą į ją žiuriu. Moteris, 
matyt galvodama, kad noriu 
ko klausti, prieina prie lan
go. Aš pasisuku ir dideliais 
žingsniais einu namo.

Visą kaimą labai nustebi
nu su savo pasipūtusia, žie
mine kepure, kainavusia 60 
rub., su vatiniu puspalčiu 
180 rub., medvilnine mėlyna 
palaidine ir kelnėmis, kašta
vusiais po 70 rub. ir brezen
tiniais batais už-150 rublių.

Ilgai žiūri ir žmona lyg 
nepažindama. Aš nepamir
šau ir jų. Ištraukiu iš mai
šo gėrybes: saldainių, sau
sainių, tikro bičių medaus, 
margarino, mėsos konservų 
ir dar šio to. Tai dar ne vis
kas. Parodau savo sutaupy
tus beveik pusantro tūks
tančio rublių. Tai yra dide
lis pinigas. Dar tiek pridėję 
galėtume nusipirkti neblogą 
karvę.

Kolchozas duoda man tris 
dienas poilsio. Per tą laiką 
pasakojamės, kaip pralei

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

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

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

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

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

Kambarius siūlome užsisakyti iš anksto:

P. LANYS
515 4thAve.» Asbury Park, N. J.

Tel. PR 6-9783

dom vasarą. Mama pasako
ja, kaip pradėjo duktė vaik
ščioti. Uošvienė pasakoja 
jos savotiškas išdaigas. Ji 
ir sudarė jiems visą džiaug
smą ir švelnų rūpestį. Bet 
mane ji nelaiko jokia gimi
ne ir neveda jokios drau
gystės. Kalbėti dar negali ir 
reikšdama džiaugsmą kaip 
balandis ūbauja. Įvairiai vi
liodamas pagaliau su ja su
sidraugauju.

Pasakoja ir kitas naujie
nas, kad Geležinienė palai
dojo džiova mirusią savo 
dukterį į Tūrovo neaptver
tus kapus. O uošvis čia pa
sidaręs didelis specialistas. 
Vien kirvio pagalba pasidir
bo pirmą oblių, o dabar 
įrankių jau pilna dėžė. Jis 
dirba langams ir portretams 
rėmus. Jis yra atsivežęs ir 
stiklui rėžti deimantą. Kai
me jis tik vienas toks spe

Visą kaimą labai nustebinu su savo pasipūtusia žiemine kepure, 
kainavusia 60 rub., su vatiniu puspalčiu 180 rub., medvilnine 
mėlyna palaidine ir kelnėmis, kaštavusiais po 70 rub. ir brezenti
niais batais už 150 rublių...

cialistas ir iš kolchozininkų 
pieno pilnai uždirba.

Pinigų be reikalo nelei
džiant. Abu su žmona užsi- 
sakom pas kolchozininką 
nuvelti veltinius. Be šito 
apavo čia žiemą neįmanoma 
gyventi. Abi poros kainuos 
600 rub.

Dvi savaites dirbu prie 
kūlimo, šalčiai dideli ir lei
džia į namus nakvoti. Be
dirbant iššaukia pirminin
kas ir praneša, kad esu pa
skirtas duotam kolchozui 

įvykdyti miško pramones 
planui.

— Tik dvi savaites pabu
vau namuose. Jūs turit su
prasti, kad ir aš noriu savo 
šeimoj pagyventi, — aiški- 
nuos.

Plukdymui siuntė, kad 
nieko neturėjau, o dabar 
siunčia, kaip turintį šiltą 
apavą. Man bekalbant kyla 
mintis, ar negalėsiu ten ap
sigyventi. Juk čia vistiek 
pragyventi negalima. Tat 
daug nesiginčijęs sutinku ir 
išaiškinu žmonai savo tiks
lus. Nusamdau traktorių, 
kad parvežtu šeimai tris 
sausas pušis. Traktoristas 
nenorėjo, bet pasiūlius 100 
rublių,sutiko. Vėliau iš pir
mininko daug barti gavo, 
kad tokiam reikalui panau
dojo traktorių. Bet aš pa
tenkintas, nes jie nors kuro 
turės.

Vyt. Raulinaičio iliustracijos

Vėl atsisveikinam ir pa
lydėtas žmonos šį kartą iš
važiuoju su kitais kolchozi- 
ninkais tais pačiais keliais, 
kur pavasarį ėjom pėsti. 
Bet nuvažiuojam į kitą miš
ko punktą. Jis kaiminvstėj 
su Pakatėjevu, tik 15 km. 
atstumas. Kaimas vadinasi 
Gorodok. Jis miške, prie 
mažo upelio. Virtinė ilgų 
pakrypusių barakų. Vienur 
kitur žmonių pasistatyti 
maži nameliai. Apgyvendi
na su kitais bendruose bara
kuose.

Vieni darbininkai arkliais 
veža medžius prie upelio, o 
aš paskirtas i brigadą me
džių piauti. Motoriniu plūk
iu verčia medžius, o mes

Iš savo bičiulio Pilypo Kiškos 
laišką gavau. Primygtinai kvie
čia ši šeštadienį popiet jį at
lankyti. O aš kaip tiktai rengiau
si "porčių" perdažyti. Neprapuls, 
galvoju, Pilypas. Verčiau "por
čių" užbaigsiu. Žiema artėja, 
dienos trumpėja, orai gali ne
palankūs užklupti... Tad dažau 
sau šeštadienį popiet "porčių", 
o Pilypas palauks...

Čia telefonas skambina. Atsi
liepia Pilypas. Taip stačiai ir už
klausia:

--Ar tu mano draugas, ar kiau- 
?...
Turėjau pripažinti, kad ne kiau

lė, o draugas...
' —Jei draugas, tai neati

dėliodamas malonėk pas mane 
atvykti. Reikalas toks degantis...

—Porčius...— bandau teisin
tis...

--Jokių porčių!--kaip kirviu 
nukirto,--tučtuojau būk čia!...

Dirstelėjau liūdnai l nebaigtą 
dažymą ir važiuoju pas Pilypą.

Įsiveda jis mane l savo dai
liai apstatytą, paveikslais apka
binėtą viengungišką kambarį, pa
sodina ir be jokių įvadų iš karto 
pareiškia:

—Nusprendžiau nusižudyti...
—Sumanymas įdomus...—pri

tariau jam,—tik argi tas reikalas 
toks skubus? Man bent atrodo, 
kad šią ašarų apakalnę visad 
galima suspėti apleisti. Kitą kar
tą,—sakau,--giltinė ir neklaus- 
dama nusiveda... Kam gi čia 
skubėti?...

--Ne! Matai, kad jau nebegaliu! 
Tu pats pagalvok, koks čia ma
no gyvenimas, šeima bolševikų

kirviais apkertam ir degi- 
nam šakas, čia yra šiokia 
tokia tvarka. Mums išaiški
na ir saugaus darbo taisvk- 
les, kad medžiai neužmuštų 
ar nesusižeistume.

žiemos metu dvi dienas 
per mėnesį ilsimės. Dirbam 
8 vai. Į dieną. Mus vargina 
ne darbas, bet nuėjimas ir 
parėjimas. Mums tenka iki 
darbo vietos eiti 10 km., ati
dirbti 8 vai. ir vėl grįžti į 
barakus.

Kitam numery: Adminis
tracija visad palaiko vagių 
pusę.

kažkur t Sibirą nugrūsta, nė ži
nelės iš Jų... O aš pats kokį 
čia darbą dirbu—gėda ir pasa
kyti—sunkvežimiu šiukšles ve- 
žioju, o buvau juk, kaip vadino 
"daug žadąs" advokatas...Tfu... 
Po velnių nuėjo visi mokslai, 
visos pastangos, visos sva
jonės...^ ko man čia taip vargti 
pagaliau?... Kokia ateitis? Ką 
aš čia geresnio susilauksiu. Se
natvės?... Kai nė atmatų sta
tinės nebegalėsiu bepakelti? Tū- 
nosiu Čia, kaip senas, nudėvėtas 
išmestas batas, niekam nereika
lingas... Kam man belieka tai 
tik dar laiku pasitraukti iš gy
venimo... Matai, taip jau 
reikia...

--Na, jei reikia, tai reikia, 
--sutikau aš...

Jis staigiu žvilgsniu dirste
lėjo l mane, lyg stebėdamasis, 
kad neprieštarauju, tačiau tarė: 

--Tik nebandyk atkalbinėti, jau 
viskas nuspręsta...

—O kam gi...—patvirtinau,— 
tik nesuprantu, ko gi aš čia 
reikalingas. Juk tu neprašy
si, kad tave nugalabyčiau...

--Ne! Tik aš, matai, nežinau, 
koki mirties būdą pasirinkti, tai 
prašau tavęs, kaip bičiulio, pa
tark man... Gal taip mudu abudu 
geriau sugalvosime...

—Kodėl ne? Patarti galima. 
Tad pasvarstykime... Pirmiau
sia—galima nusišauti. Bet ne
patariu. Tu ginklo neturi? Ne. 
Tai kyla keblumas su pirkimu. 
Aš, pavyzdžiui, net nežinau, kame 
ginklai ir parduodami. O be to, 
ar parduos be leidimo? Tai šis 
būdas atpuola. Toliau--galima 
būtų nušokti nuo dangoraižio, bet 
čia tokių nėra, reikia tolokai va
žiuoti, ir vėl klausimas, ar be
pavyks tau prie barjero prieiti— 
ten aukštai visur užtverta. O 
jei pavyks, tai kaip tu atrodysi 
nušokęs: beformė mėsos bei su
laužytų kaulų krūva, kiek vargo 
bus žmonėms, kol surinks tave 
l kokią ■’ėžę ar maišą... Pasi
karti iš to nepatariu: tu toks 
estetas, o čia ras tave pasl-

JUODA DUONA. AUKš-LIETUVIŠKI ŠORIAI,
ČIAUSIOS RŪŠIES RŪKYTI KUMPIAI. DEŠROS 
IR SKILANDŽIAI PIGIOMIS KAINOMIS GAU

NAMI KRAUTUVĖJE

MARTHA&PETER LISAUSKAS:;
6409 56 ROAD, MASPETH 78, N. Y. 

Telephone: TWaining 4-8087
Prekes siunčiame ir per paštą.

IŠKIRPKITE IR ATSIŲSKITE ŠĮ KUPONĄ

Prašau atsiųsti..........
Nurodykit prekę

Nurodykit adresą:....
Name

No. Street City Statė

smaugusi, su iškištu pamėlusiu 
liežuviu... fui... gal graborius 
vėliau tą liežuvi ir sutvarkys, 
bet, sutik, šita mirtis ne tau... 
Lietuvoj apviltos merginos 
praktikuodavo actą gerti, bet ir to 
tau nepatarčiau, sudegins tau lie
žuvi, vidurius, kiek prisi
kankinsi... Kam tai? Galima dar 
šokti po traukinio ratais, tai 
vėlgi toli nuo čia, o be to gali 
atsitikti—tik koją ar ranką tenu- 
piaus, kiek tada vargo... Nusi
skandinti? Brrr... lįsti dabar, ru
deni l toki Saitą vandeni... ne 
maloniau būti negali, o be to gali 
tave greit išgriebti, čia žmonių 
visur knibždėte knibžda... Žiur
kių nuodai? Jie, sako, kitą kartą 
nė žiurkių neužmuša, ką bekal
bėti apie žmogų, tik vidurių ka
tarą gali gauti, kiek čia kentė
jimo, sirgimo, ligoninė, dakta
rai...—jis įdėmiai klausėsi mano 
žodžių, ir aš mačiau, kaip šiur
pulys ėjo jo kilnu,—aš tau pa
tariu vieną gerą mirti, kino 
žvaigdžių praktikuojamą, — jis 
krūptelėjo,—praryk vienu ypu 
visą dėžutę miego tablečių. Tu 
užmigęs taip ir nepastebėsi, kaip 
pas Abraomą nukeliausi...

--Dėkui tau, labai dėkui,—jis 
spaudė ir kratė mano ranką,— 
taip ir padarysiu. Tai tikrai gera 
mirtis. Dar šiandien vaistinėj 
nusipirksiu tablečių, o už tre
jeto dienų kviečiu l savo laidotu
ves...

--Gerai. Vainiką galėsiu jau 
ryt užsakytu..

Mano žvilgsnis užkliuvo už 
gražiai žvilgančio auksinio ran
kinio laikroduko, gulėjusio ant Jo 
rašomojo stalo. Aš ramiai tą 
laikroduką pasiėmiau ir užsidė
jau ant savo riešo. Jis nustebęs 
žvilgterėjo l mane:

—O čia ką darai?
(Bus daugiau)

KAS DIRVOS NESKAITO
- DAUG NUSTOIA!
Šimui naujų skaitytojų, 

pradėję skaityti Dirvą ir Ja 
džiaugias^ Pasiteirauklt, 
ar Dirvą skaito jūsų pails " 
umi ir kaimynai. Jei ne— 
atsiųskit jų adresus. Jie 
Dirvą gaus dvi savaites 
nemoka mat

TREČIOKAS AGENCV
SENIAUSIA LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA
Kelionių bilietų parvpinima* ir pinigų persiuntimą* j visu* kr*itu* 

TAIP PAT IR VISOKIOS RŪŠIES APDRAUDA
Kur tik brairuoitiMMt keliauti, tuoj auairUkit >u musę įstaiga

ALBINAS IR KAZYS TREČIOKAI 
311 Walriut Street, Newark 5, N. Jersey 

Telefonas; MArket 2-4867

^Zfl > .
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Žalgirio mūšio minėjimas Dirvoje
Žalgirio mūšio 550 metų sukakties reikalu Dirvoje 

jau kalbėjome prieš metus laiko. Ir keliais atvejais primi
nėme, ką daro lenkai, kad to mūšio nuopelnus sau prisi
skirtų, lenkų vaidmenį, ypač Rytų Europoje iškeltų, o 
lietuvių pridengtų, nedavertintų arba ir visai užmirštų. 
Mes tada siūlėme, kad ir iš lietuvių pusės būtų reikiamai 
pasirengta.

Dabar, kada Žalgirio mūšio sukaktuviniai minėjimai 
arba jau praėję, arba žinomi, kokia apimtimi jie dar bus 
švenčiami, reikia pripažinti, kad balansas labai mažas. 
Nebuvo surengto jokio centrinio minėjimo, išskyrus Chi
cagos masinį susirinkimą ir eiseną. Išskyrus laikraštinius 
rašinius, nebuvo išleista jokio specialaus leidinio kitomis 
kalbomis. Taigi ir dar viena reta proga, kurią praleidome 
jos neišnaudoję, savųjų lietuviškų reikalų reikiamai neiš- 
kėlę ir pagalbos ieškodami laisvės kovai reikiamai nepri- 
sistatę. O gera proga buvo ir tai padaryti galėjome.

Ką už tai reikia barti? Gausius mūsų veiksnius, stip
resnes organizacijas? Manau, kad ne. Ir tuos veiksnius, 
ir tas organizacijas ne kas kitas sudaro, bet tie patys 
asmenys iš mūsų tarpo. Ir jie, kaip ir visas dabartinis 
mūsų tautinis pasireiškimas slenka tik kaip rytmečio rū
kas. Be jokių didelių užsimojimų, tik tarp kasdieninių 
darbelių vieno kito aukščiau pakeltas balsas. Suskambąs 
ir tuoj tyloj dingstąs. O didelių ir būtinų darbų krūvos 
taip ir lieka darbščių rankų nemačiusios. Nemačiusios 
todėl, kad nei mes patys į tuos darbus nesiveržiam, nei 
vadovaujančius už nesiveržimą už apikaklių nepainiam.

*
Dirva, kitus ragindama, taip pat iš anksto ėmė ruoš

tis reikiamai Žalgirio mūšio sukaktį paminėti. Lygiai 
prieš metus redakcija susitarė su istoriku Dr. Juozu Jakš
tu, kad paruoštų eilę rašinių, kurie iškeltų ano meto tarp
tautines apystovas ir istorinėj šviesoj pristatytų Žalgirio 
mūšio svarbą.

Dr. Juozas Jakštas, kaip ir daugelis mūsų gerai pa
siruošusių savo srities intelektualų, kasdieninę duoną sun
kiu darbu pelnosi įmonėje. Vienok, kiek tik laikas leidžia, 
jis gilinasi savoj srity, rašo lietuvių ir kitataučių spaudoj 
paskelbdamas tai vienu tai kitu klausimu gerai paruoštus 
rašinius. Jo darbas, po ranka stingant reikiamų šaltinių, 
kiek užsitęsė. Bet rašiniai šiuo metu jau paruošti, jų bus 
keliolika, ir jie šiame Dirvos numeryje pradedami spaus
dinti.

Šia proga, kada mes pradedame spausdinti istoriko 
Juozo Jakšto sukaktuvinius Žalgirio mūšio rašinius, norisi 
kelius žodžius pasakyti ir apie patį autorių. Jis yra gimęs 
1900 metais Ukmergės apskrityje. Čia baigęs gimnaziją, 
istorijos mokslus baigęs Vytauto Didžiojo Universitete. 
Studijas gilinęs Berlyne ir Vienos universitetuose. Isto
rijos daktaro laipsnį apgynė V. Didžiojo universitete 1938 
metais. Jo specialybė yra vidurinieji amžiai. Daug dirbęs 
Lietuvos istorijos srityje. Yra gerai įsigilinęs į Vytauto 
ir Jogailos kovas su vokiečių ordinu. Dabar, leidžiant Lie
tuvių Enciklopediją, yra vidurinių amžių istorijos sky
riaus redaktorius.

Pradėdami spausdinti tuos Žalgirio mūšio sukaktu
vinius rašinius, paruoštus prityrusio istoriko, mes tiki
mės, kad nemažai pasitarnausim savo skaitytojų giles
niam ir tvirtesniam žvilgsniui Į praeitį, kad gyvybingesni 
ir drąsesni būtume ateičiai.

Skaičiau Darbininke A. J. Ka- 
sulaičio nupasakojimą, kaip Cle
velande buvo rengtas Stei
giamojo Seimo minėjimas. Ten 
suminėta devynios galybės vei
kėjų ir organizacijų, kurios tą 
minėjimą rengusios. O išėję ne 
kas, nes žmonių minėjime ne
buvo. Ir už tai esanti Dirva 
kalta, nes mažai parašiusi ir 
nuotraukų neįdėjus!.

Man atrodo, kad kalta ne Dir
va, bet minėjimo rengėjai. Chi
cagoje Dr. P, Grigaitis savo 
Naujienose tam minėjimui davė 
toną. Ir kai jis nuskambėjo, kad 
tuo minėjimu daug ką norima 
pamokyti, tai visuomenė ir davė 
tam pačiam Dr. P. Grigaičiui 
pamoką. Davė Chicagoje, Cleve
lande ir kitur. Žinoma, prisi
dėjo ir Steigiamojo Seimo atsi
šaukimo netinkamas suredagavl- 
mas, Jei rengėjai norėjo susi
laukti daug publikos, tai apie tai 
reikėjo prieš rengimą, o ne po
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surengimo' kalbėti. O Dirva, 
nors aš ją ir laikau galinga, šiuo 
atveju tokios galybės nei rodė, 
nei jai reikėjo rodyti.

P. Pileika, 
N.Y.

LIETUVOJE NE VIEN IŠ 
PRIEVARTOS ŠOKA

Netrukus Vilniuje Įvyksiančią 
didžiulę dainos ir šokio šventę 
labai teisingai pavadinote daino
mis ir šokiais grobio šven
tėje. Bet ne visiškai tei
singa būtų manyti, jog Lietuvos 
jaunimas dainuoja choruose, šoka 
liaudies šokių rateliuose, daly
vauja rengiamose vietinėse dainų 
ir šokių šventėse arba ir di
džiojoj šventėj Vilniaus Vingio 
parke vien tik dėl to, kad jis 
priverstas tai daryti, kad priva
lo eiti ten, kur okupantas Įsako. 
Yra dar ir kitų motyvų.

Jokūbas Stukas pasakojo, kad 
Kauno hidroelektrinės jėgainės 
atidarymo iškilmių metu girdė
jęs lietuvius saviškai besi
džiaugiančius tomis iškilmėmis, 
būtent: "Na, kas bus, ko nebus, 
o šitos jėgainės tai. rusai ne
galės iš Lietuvos išsivežti!"

Yra panašumo ir Lietuvos jau
nimo pažiūroje Į dalyvavimą oku
pantų grobio šventėje, čia dai
navimo šokimo intencija nemalo
ni, bet trejeto dešimčių tūkstan
čių jaunimo prirengimas ir tokia 
masinė dainų-šokių šventė pati

NEVYKUSI DEMOKRATUOS 
MOKYKLA

V. Rastenis
Amerikiečiai, pasitikdami 

imigrantus iš Europos, ypač iš 
Europos kraštų, esančių į rytus 
nuo Reino upės, nepamiršta pa
sidžiaugti, kad tie žmonės, ap
sigyvenę Amerikoje, turėsią lai
mės pamatyti, kaip veikia 
demokratinės institucijos, ir pa
simokyti demokratijos. Lietuvių 
amerikiečių kaikurie visuomeni
ninkai irgi dar iki šiai dienai ne
pamiršta priminti "dypukams", 
kad, girdi, vyručiai, apsidai
rykite Amerikoje, pasimokykite 
demokratijos, pirmiau negu im
site kišti pirštus prie čionykš
čių visuomeninių darbų. Lyg de
mokratija būtų patentuotas ir vien 
tik Amerikoje teĮmanomas pa
matyti išradimas.

Iš tikrųjų, čia galima stebėti 
demokratinių institucijų veikimo 
gražių pavyzdžių (nedaug nauje
nybių jie atskleidžia šių laikų 
socialines santvarkas stebin
tiems), bet daug, gana daugpasi
taiko ir tokių pavyzdžių, iš 
kurių demokratijos galima ne 
išmokti, o tik jąja nusivilti. Viena 
tokių pavyzdžių rūšis yra Ameri
kos prezidentų nominavimo kon
vencijos.

Televizijos dėka, dabar "daly
vauti" tokioje konvencijoje yra 

savimi (atskyrus ją nuo inten
cijos) tautos kultūriniame gyve
nime ne nuostolis

Yra priežodis: jeigu joti 
peklon, tai bent jau geru žirgu! 
Lietuvos jaunimo filosofijoje yra 
to priežodžio atgarsio. Okupanto 
grobio šventėje dalyvauti neiš
vengiama. O jeigu jau taip, tai 
kodėl nepasinaudojus proga ir 
nepakėlus savo meninės kultū
ros masiniu mastu! Tad jauni
mas dainuoja, šoka, daly
vauja taip vadinamoje meninėje 
saviveikloje ne vien tik todėl, 
kad ragina, liepia, o taip pat ir 
todėl, kad "Kas bus, ko nebus, 
o Įgyto kultūrinio pasitobulinimo 
juk rusai nebegalės iš mūsų pa
siimti!"

Tiesa, dainų šventės programa 
(panašiai, kaip ir visa ta meninė 
saviveikla) yra gerokai prikimšta 
politinio "meno". Bet programa 
yra vienkartinis dalykas, o su
gebėjimas surengti didelio masto 
dainų šventę yra žymiai pasto
vesnis laimėjimas. Noro išsiu
gdyti tokių sugebėjimų atsiranda 
Lietuvos jaunime ir be prie
vartos. Tai visiškai protinga 
pastanga—net ir su bloga korta 
ne viską pralošti.

V.R., 
N.Y.

SU VIENA SAUJA GRŪDŲ NE-
BANDYKIM APSĖTI VISĄ 

LAUKĄ
Vietovių korespondentų pa

reiga yra informuoti plačiąją 
Amerikos lietuvių visuomenę apie 
mūsų kolonijų veiklą ir paski
rų asmenų atliktus darbus, 
remiantis tiksliais faktais. Deja, 
kai kurie, vienos ar kitos prie
žasties palenkti bendradarbiai, 
šio dėsnio nesilaiko ir su ma
žyte saujele grūdų apsėja gana 
didelį žemės plotą... Jie lengvai 
padaro muzikantą muziku ar bai
gusiam vakarinius kursus brai
žytojui užkabiname net ir diplo
muoto inžinieriaus titulą.

Tuo savo perdėjimu, mes 
asmenĮ nepaaukštiname, bet 
priešingai—pastatome jį Į labai 
nemalonią ir keblią padėtį. Kaip 
jiems paaiškinti, Įvyko nesusi
pratimas? O taip juk būtų buvę 
lengva korespondentui paskam
binti į mokyklos spaudos skyrių 
(tamK jis ir įsteigtas) ir gauti 
norimą biografiją.

Dabar, einant prie antro punkto 
--Dirvos redakcijos. Laikui bė
gant, vis daugiau išryškėja re
dakcijos pilnas lietuviškos spau
dos emigracijoje tikslo suprati
mas. Tapo išmesti asmeniški 
bei partiniai barniai su "tuš
čiu Į tuščią pilstymais" ir iš
ravėtos kitos nereikalingos dil
gėlės. Jų vieton suklestėjo įdo
mūs straipsniai, karo nuotykiai, 
prisiminimai, kelionių aprašy
mai ir puikios iliustracijos. Ma
lonu buvo ir ateitininkų nuotrau
kų pamatyti. Tai parodė, jog Dir
vos šeima dar padidėjo. Dar dau
giau, dar Įdomiau, dar linksmiau! 

- Romualdas Bričkus,
Boston University, (CIT) 

pigus dalykas: kaštuoja tik keli 
vakarai laiko. Ir pamatyti gali
ma daug daugiau reikšmingų 
ir būdingų detalių, negu jų paste
bėti gali pačioje konvencijos sa
lėje esantieji. Bet pasimokyti 
iš tokios, regis, labai svarbios 
demokratinės institucijos (kaip, 
sakysim, Demokratų partijos 
konvencija) galima tik vieno da
lyko: kuo demokratinė santvarka 
neturėtų pasižymėti.

Begalinė srovė žodžių, žodžių 
ir dar kartą žodžių. Srovė pagal 
dešimtmečiais vartojamus trafa
retus išdailintos tuščiavidurės 
gražbylystės, kuria konvencijos 
salėje niekas nesidomi kurios 
tenai niekas neklauso ir kuri 
praktikoje niekam nereikalinga. 
Ypač pasibaisėtina kandidato į 
prezidentus nominavimo eiga.

Šį kartą Los Angeles konvenci
joj buvo visiškai aišku, kad yra 
tik du rimti varžovai: Kennedys 
ir Johnsonas. O tačiau apie aštuo- 
nias valandas buvo gaištama iš 
viso net devyniems kandidatams 
pasiūlyti. Kiekvienam kandi
datui pasiūlyti ceremoningai pri
statomas siūlytojas, kuris sako 
arti pusvalandžio trunkančią pra
kalbą. Visi žino, ką jis pasiū
lys, tik jis pats per ištisą savo 
prakalbą tą "slepia", kad pasku
tiniame sakinyje ištartų kandida
to pavardę, lyg magikas zuikį 
iš skrybėlės ištraukdamas. Pra
kalba būtinai yra neregėtas 
pagyrų sriautas, tokių pagyrų, 
anot kurių siūlomasis kandidatas 
esąs dešimteriopai tobulesnis už 
pačią idealiausią tobulybę. Pa
gyrų, kuriomis netiki ne tik gir
dimieji, bet ir pats kalbėtojas, 
nes negi galima tokiais dalykais 
tikėti. Po to prasideda kandi
dato šalininkų demonstracija— 
tikras cirkinis triukšmas. Dau
gelio kandidatų siūlytojai ir to 
cirkinio triukšmo kėlėjai žino, 
kad iš to nieko nebus, o tačiau 
šaukia, triukšmauja. Toliau, pir
mininkui vargais negalais bebai
giant demonstrantus išprašyti iš 
salės (tas pirmininkas—didžiau
sios užuojautos verta figūra: taip 
desperatiškai jis visą laiką šau
kiasi tvarkos, ir taip niekas į jį 
nekreipia dėmesio!), dar būtinai 
turi būti išklausytos trys ketu
rios "parėmėjų" kalbos. Joms 
skiriama po minutę laiko, bet 
kitos trunka ir keleriopai ilgiau.

Štai nominuojamas kažkurios 
valstybės "mylimasis sūnus", 
gubernatorius, kurio vardas gal 
pirmą kartą Išgirstamas visam 
krašte. Žmogus gal ir puikus, 
bet tuo tarpu žinomas tik savo 
"parapijoje", ir jokių vilčių nėra, 
kad jis gautų konvencijoj balsų 
bent kiek daugiau, negu tos 
valstybės delegacijos. O vistiek: 
ilgiausia pasiūlomoji kalba, 
triukšminga demonstracija, pa
remiamosios kalbos, garbinga 
matrona vėl beria virtinę 
pagyrų ir energingai Įrodi
nėja, kad tas žmogus vienintelis 
Amerikos mesijas šiais bai
siaisiais laikais! Tuo tarpu pats 
kandidatas už matronos pečių jau 
laukia žodžio ir jĮ gavęs pareiš
kia, kad jis savo kandidatūrą 
atsiima ir jo vadovaujama dele
gacija remia tą ir tą. Juk ir 
jis, ir siūlytojas, ir demonstran
tai, ir ta iškalbingoji matrona 
iš anksto žinojo, kad taip yra 
nutarta. Bet tuščiavidurės gra
žbylystės srovė turėjo būti iš
lieta !

Mes jau beveik per ašaras pa
sijuokiame iš mūsiškių tuščia
vidurių gražbylysčių ir "kopimų 
Į Gedimino kalną". Bet gal ne
sijuokime, o didžiuokimės? Nes, 
jeigu pavyzdingas demokratijos 
veikimas yra toks, kokĮ parodo 
prezidentinės konvencijos, tai 
žiūrėkit, kiek turime "demok
ratijos išmokusių" visuomeni
ninkų!

Nebe visi ir amerikiečiai jau
čiasi laimingi tomis savo konven
cijomis. Jau ir prieš ketverius 
metus, ir net anksčiau, buvo 
kalbų, kad reikia konvencijas re
formuoti, reikia pašalinti iš jų 
tą cirkišką pobfldĮ, tą beprasmį 
gražbyliavimą, ir padaryti jas 
rimto svarstymo bei sprendimų 
darymo institucijomis. Bet Įsi
galėjusios tradicijos ne taip 
lengvai pasiduoda reformoms. 
Demokratų konvencija ir vėl, ar 
gal net labiau negu betkada, buvo 
cirkiška. Turbūt neatsiliks tuo

Vienybės redaktoriai J. Tysliava ir V. Meškauskas neriasi 
iš kailio: nors ir nežmoniškai, kad tik kitoniškai...

požiūriu ir respublikonų kon
vencija...

O tačiau šios demokratų kon
vencijos metu vėl pasigirdo nuo
monių, jog tokia konvencija be
ne būsianti jau paskutinė. Šioje 
konvencijoje viešpatavęs cha
osas ir beprasmiškumas buvo 
toks akivaizdus, jog kiekvienam, 
rodos, turėjo būti aišku, kad ga
na, kad toliau taip nebegalima. 
Ypač nebegalima, kai visą tą 
absurdą televizijos pagalba stebi 
milijonai, mato ir svetimi ir 
nustebę klausia: ar tai tokia ta 
pavyzdingoji Amerikos demokra
tija?

Stevensono siūlytojas pasakė 
tikrai "ugningą" ir, reikia pasa
kyti, netgi gana skoningą kalbą. 
Apžvalgininkas klausia salėje 
vaikščiojantį reporterį, ar jam 
atrodo ta kalba padariusi Įtakos 
delegatams. "Kiek aš galiu 
matyti, — nė kiek", -- atsakė 
reporteris. Delegatai, sako, 
skaito laikraščius, sėdi sudėję 
rankas, žiovauja... Be to, sako, 
kaip gali kam nors daryti Įspū
džio kalba, kurios niekas 
neklauso? Sako, vienintelis kal
bėtojas, kuris visoje salėje šian
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dien buvo girdimas, buvo ra
binas: jis kalbėjo maldą, iš pa
garbos kuriai salėje buvo beveik 
tylu...

Viena kalbėtoja, matyt tikrai 
tikėjosi, kad jos žodžiai padarys 
Įtakos tai E. Rooseveltienė. Jaus
damasi Demokratų partijoje 
"matriarchė", nors ir nebūdama 
delegatė, gavo teisę kalbėti ir 
kalbėjo už Stevensoną. Kalbėjo 
taip, jog tikrai atrodė kad būtų 
jos ir vėlionies F. D. Roosevelto 
įžeidimas nepaklausyti ir neno
minuoti Stevensono... Kai Ken
nedžio balsų skaičius pasiekė 
840, o Stevensono tebuvo 80, kai iš 
salės pasigirdo šūkiai "let*s 
make it unanimuos!", palydovė 
rūpestingai šluostė ašaras nuo 
Rooseveltienės veido...

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti

Naujiems skaityto j,ams 
Dirvos prenumerata 
metams tik 8 doleriai!

20 metų tos srities 
praktika

Vokiečių radijų 
taisymas
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CHICAGOS PAROPOJĘ

Kas yra lankęsis Leipcige, 
turėjo progos pamatyti jo 
apylinkėje pastatytą didin
gą paminklą, kuriam duo
tas tautų mūšio paminklo 
vardas. Jis pastatytas pa
minėti didžiajam mūšiui 
1813 m., kur susijungusios 
kelios galybės sumušė di
džiąją Napoleono armiją ir 
padarė galą revoliucinės 
Prancūzijos dominav i m u i 
Europoj. Mūšis. įėjo į istori
ją tautų mūšio vardu.

Toks pavadinimas tinka 
ir Žalgirio mūšiui, kurio 
550 metų sukaktuves šie

Žalgirio mūšiui priminti, kur prieš 550 metų susirėmė didžiau
sios Europoje karinės jėgos, lenkų skulptoriaus Jerzy Bandūros, 
suprojektuotas paminklas, vaizduojąs granite iškaltas ritierių galvas.

met minime. Tautų mūšio 
pobūdis jam pripažintas 
jau nuo senų laikų — nors 
tas vardas įsakmiai ir ne
minėtas. Jis laikytas ger
maniškojo vakarų ir slaviš
kojo rytų pasaulio susidūri
mu ir pastarojo laimėjimu.

G e r m aniškojo pasaulio 
atstovu čia laikytas vokie
čių ordinas, apie kurį dar 
telkėsi V. Europos įvairių 
kraštų ”kryžininkai”. Jie 
įsijungė į kovotojų eiles, 
ar tai vedini dar vis vidur
amžiška kovos su netikė
liais ideologijos, ar tiesiog 
pasamdyti. Mat XIV, XV a. 
buvo visoj Europoj kondo- 
tierių amžiai. Tad po vo
kiečių ordino vėliava susi
būrė vakarų krikščioniško
jo pasaulio (to Respublica 
Christiana) tautos.

Iš kitos pusės, slaviškąjį 
pasaulį, kuriame lietuviams 
ir lenkams teko vadovauja
moji rolė, sudarė slaviškos 
rytų tautos, k. a. šių dienų 
gudai, ukrainiečiai, rusai, 
čekai su prie jų pridurtomis 
neslaviškomis tautomis, a. 
a. totoriais, moldavais ir, 
kaip viename šaltiny pažy
mima, "rudaisiais žydais”. 
Matyt, turėta galvoj karai
mai, kuriuos Vytautas iš
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pietų Rusijos perkeldino į 
Lietuvą.

Tad margas, daugiau sla
viškų tautų konglomeratas 
kovėsi lietuvių ir lenkų ei
lėse Žalgirio vietovėj. Tai 
nebuvo atsitiktinis, tik Žal
girio atvejui sutelktas sam
būris. Iš tikrųjų jis buvo 
ilgo istorinio proceso išda
va. Ne kas kitas, kaip Lie
tuvos D. K-tija, plėsdamo- 
si į rytus ir pietus, subūrė 
padrikusias rytų slavų gi
mines į vieną politinį orga
nizmą. Lietuviai, vadovau
jami prašmatnios Gedimi- 

naičių giminės, pa totorių 
antplūdžio organizavo nu
niokotus plačiosios Rusijos 
plotus ir kūrė didelę impe
riją. Lietuvių imperija, di
dingas Gediminaičių kūri
nys, buvo būtina sąlyga 
Žalgirio laimėjimui. Lietu
vos unija su Lenkija žymiai 
padidino slaviškąjį bloką ir 
tuo sustiprino galimybes 
Žalgirio pergalei.

Tad Žalgirio mūšis, di
džiausias XV a. ir skardžiai 
nuskambėjęs visoj Europoj, 
buvo ilgo istorinio proceso 
išdava. Įvykęs toj Europos 
daly, kur kirtosi Vakarų ir 
Rytų pasauliai, jis sustabdė 
vakarų, geriau pasakius, 
vokiečių plitimą į rytus ir 
davė progos pradėti pir
mauti slavams visame Pa
baltijy. Jis baigė laikmetį, 
kada Baltijos jūra buvo 
vien vokiška jūra ir aplin
kiniai kraštai jų ekonomi
nėj ir politinėj įtakoj. Da
bar šioj vietoj ima vyrauti 
slavai, ir lietuviai, nors ir 
neslavai, liko ilgainiui 
įtraukti į jų orbitą.

Turint galvoj Žalgirio mū
šio reikšmingas išdavas ir 
prie jo vedusią ilgą ir sudė
tingą raidą, tenka išdėstyti 
tolimesnes ir artimesnes jo
jo aplinkybes. Ypatingo dė
mesio vertos šiuo atveju 
trys tautos, būtent, vokie
čių, lenkų ir lietuvių jų 
tarpu savuose santykiuo
se. Reikia išdėstyti, kokios 
istorinės sąlygos jas suve
dė,darė tarpusaves rungty
nes neišvengiamas ir prie 
Žalgirio privedė.

Tuo būdu, paskirų straip

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti 

snių eilėj bandysiu patiekti 
pirmiausia vokiečių įsikūri
mą lietuvių ir lenkų kaimy
nystėje. Tam reikalui pra
vers bendrais bruožais iš
dėstyti vokiečių plitimą į 
rytus ir ryšium su tuo Vo
kiečių Ordino įsikūrimą 
prūsų ir lenkų žemėse. 
Trumpas apibūdinimas Or
dino santykių su Lenkija ir 
jų kovos dėl Pamarėlio ir 
kitų žemių, turės parodyti, 
kaip Vokiečių Ordinas arti
no Lietuvą ir Lenkiją ir ve
dė prie Kriavo unijos. Lie
tuvos ir Ordino ilgametės 
rungtynės iki Žalgirio mū
šio bus svarbi dėstymo te
ma. Čia ypač teks paryškin
ti žemaičių padėtį ir vaid
menį tose rungtynėse. Ar
tėjant prie Žalgirio mūšio 
vaizdavimo, teks panagrinė
ti Lietuvos ir Lenkijos su
sijungimą Kriavo aktu ir jo 
užuominą Lenkijos aspira
cijų Ordino atžvilgiu. Apra
šinėjant įvykius Žalgirio 
mūšio išvakarėse, dėmesio 
centre bus žemaičių klausi
mas po Salyno taikos 
(1398) ir jų kovos dėl lais
vės. Pagrindinis dalykas vi
soj dėstymo eilėj bus ruo
šimasis karui, žygis ir ypač 
mūšio eiga.

Tuo tarpu kai visi aukš
čiau paminėti įvykiai bus 
labai suglaustai atpasako
jami, kovos aprašymui rei
kės duoti daugiau analitinį 
pobūdį, čia reikės paliesti 
kai kuriuos ginčytinus da
lykus ir nurodyti, kaip jie 
istorinėj literatūroj bando
mi spręsti, žinoma, laikraš
čio skiltyse negali būti gi
lesnio moksliško nagrinėji
mo. Negalima eiti iki daly
ko pagrindų, kaip daroma 
moksliškose monografijose. 
Bet ribotas kai kurių šalti
nių svarstymas, jų konfron
tavimas^ bus kiek galimas. 
Šiuo atveju man rūpės pir
miausia iškelti Vytauto ir 
jo vadovautų lietuvių vaid
menį toj didžiojoj dramoj.

Aprašinėjant įvykius po 
mūšio, reikės ypač aiškinti, 
kaip prieita prie Torno tai
kos, ir kodėl ji neatitiko di
dingos pergalės. Visų raši
nių baigiamoji tema bus 
Žalgirio mūšio padariniai 
rytų centro Europai, ypač 
Lietuvai.

DaiL Juozo Baldo iš vario skardos sukurtas "Sekretorius". Šiuo 
kūriniu labai domėjosi parodos lankytojai ir keli Chicagos meno 
kolekcionieriai. Kaina 900 dolerių.
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Dar visiškai nesenai, Chi- 
ca’goje, abipus didžiosios 
Statė gatvės, buvo iškeltos 
daugelio Amerikos, Euro
pos, Azijos ir Afrikos vals
tybių vėliavos. Buvo iškel
ta ir mūsų trispalvė. Toks 
pat vaizdas buvo matomas 
ir kitose miesto centro vie
tose. Vėliavos, vėliavos ... 
Ir vis kartu mūsiškė vėlia
va. Vėliavos buvo iškeltos 
tarptautinės prekybos ir 
pramonės parodos proga. 
Paroda jau pasibaigė ir vė
liavos nuleistos.

Šiemetinė paroda buvo 
gausiai lankoma. Didelį dė
mesį parodai skyrė ir vieti
nė spauda, radijo ir televi
zija. ši prekybos ir pramo
nės paroda jau įsipilietino. 
Ją nutarta rengti kiekvie
nais metais. Rengimui ir 
tvarkymui įsteigta speciali 
institucija. 1961 metais pa
roda bus rengiama nauja- 

, me, paežerėje pastatytame, 
moderniškame pastate.

Parodoje teko lankytis 
porą kartų. Tačiau milžiniš
ka apimtis neleido viską ati
džiau peržvelgti. Tik Lietu
vos paviljonų ilgiau pasi
džiaugta.

Lietuviškasis paviljonas, 
išimtina teise, buvo valsty
biniams paviljonams skirto
je vietoje. Kvietimas jį 
įrengti gautas per Chicago
je esantį Lietuvos konsula
tą. Malonu pastebėti, kad ir 
gauti diplomai už išstatytus 
aukštos meninės vertės vit
ražinius darbus yra adre

suoti Nepriklausomos Lie
tuvos vyriausybei ir įteikti 
tiesioginiai Lietuvos konsu
lui Dr. Petrui Daužvardžiui.

Kaip žinoma, mūsų pavil
joną organizavo Lietuvių 
Bendr uomenės Chicagos 
apygardos valdyba. Paviljo
nui įrengti buvo pakviestas 
dail. A. Valeška. Rašančio
jo nuomone mūsų paviljo
nas buvo pavyzdingas. Pa
našus paviljonas turėtų bū
ti įrengtas ir sekančiose pa
rodose. žinia, eksponatai 
galėtų būti ir kitų autorių 
ir net kitokio pobūdžio. Ko
dėl gi ne? Tačiau ir ateity
je, besirūpinant įrengimu, 
būtina prisiminti šiemeti
niame paviljone vyravusi 
elegantišką saiką ir skonį.
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Am< ’kos Dekoratorių Instituto skirtas diplomas už vitražinius 
darbus, "tatytus Chicagoje įvykusios tarptautinės prekybos ir 
pramonės parodos lietuviškame paviljone.

Šiemetiniai mūsų pavil
jono organizatoriai ir įgy
vendintojai gali pagrįstai 
didžiuotis. Gauti diplomai 
daug daugiau pasako, kaip 
vieno kito mūsiškio, nežinia 
kokiais sumetimais, reiškia
ma nuomonė. Kad ir juokai, 
bet sakoma, kad Dievas dėl 
blogo skonio į dangų ne
įleidžia. Jei taip, tai Lietu
vių Bendruomenės Chicagos 
apygardos valdyba, dail. A. 
Valeška, jo studijos bendra- 

.darbiai ir kiti talkininkai 
už skoningai įrengta LIE
TUVOS paviljoną, regis, 
kad tikrai turėtų pelnyti 
dangaus karalystę.

Reikia dar pridurti, kad 
parodos metu išdalinta apie 
15,000 leidinio ”Lithuania”. 
Kartu buvo dalinama ir 
dail. A. Valeškos lėšomis iš
leistas ir jo pačio redaguo
tas katalogas. Jame nušvie
sta visa mūsų meno raidą.
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VIRŠUJE: Bendras lietuviško
jo paviljono vaizdas. Nuotrauka 
daryta parodos atidarymo dieną. 
Kairėje esantis dail. A. Korsa
kaitės keramikos kūrinys vėliau 
buvo pakeistas tos pačios daili
ninkės dideliu kūriniu "Žvejai".

Be šių leidinių dar buvo 
dalinami konsulo Dr. P. 
Daužvardžio parūpinti 
"Congressi o n a 1 records”, 
liečianti Lietuvos okupaciją 
ir Diplomatijos šefo St. Lo
zoraičio paruoštas ”The So- 
viet Aggression Against Li
thuania” leidinys.

Lietuvos vardą galima 
buvo užtikti ir kitose paro
dos vietose. Prekybininkas 
Metrikas turėjo maisto ga

minių kioską. Jame buvo ir 
gerai žinomo Andriulio sū
rių. Kitoje vietoje, vienas 
kelionės biuras, reklamavo 
keliavimą į Lietuvą, čia bu
vo dalinamas ir anglų kalba 
informacinis leidinėlis, pa
iliustruotas Vilniaus vaizdu 
ir šokėjų grupe. Kelionės 
kaina $1,365. Leidinėlyje 
tvirtinama, kad su giminė
mis įmanoma laisvai, be 
baimes, susitikti Vilniuje. 
Deja, tik Vilniuje. Toks jau 
Maskvos ”prikazas”.

Apie lietuvius vienokių ir 
kitokių žinelių galima buvo 
rast gausiuose Lenkijos pa
viljone sukrautuose leidi
niuose. Vienas lenkų kalba 
leidinėlis, skirtas Žalgirio 
mūšio paminėjimui, sako, 
kad 1410 m. kryžiuočiai bu
vo sumušti jungtinės lenkų, 
”1 i t ewsko - ruskim”, čekų,

(Nukelta į 6 psl.)
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Dr. Eliziejus Draugelis, Lietuvos Steigiamojo Seimo narys, buvęs 
ministeris, Brazilijos Lietuvių Bendruomenės pirmininkas, dabar 
pasitraukęs pensijon su žmona Julija gyvena Sao Paulo apylinkėje, 
nedideliame Guainazes miestely, kur savo išaugintų apelsinmedžių 
pavėsy rašo atsiminimus.

Didysis žmogaus gyvybės 
simfonijos dirigentas

DR. A. GRIGAITIS

Smegenų priedelis, vad. 
hipophizis, tai mažutėlė 
liaukelė smegenų apačioj. 
Sveria 0,5-0,7 gramo ir su
sideda iš trijų dalių — prie
šakinės, vidurinės ir užpa
kalinės. Apie 50,000 nervų 
siūlelių jungia šią mažą 
liaukelę su smegenimis ir 
kitais svarbiais žmogaus or
ganais.

Hipophizis gamina dau
gelį harmonų, kurie turi 
įtakos į kitų endokrininių 
liaukų sekreciją,turi įtakos 
Į veiklą pavienių organų. 
Tai savo rūšies didžiojoj 
žmogaus organizmo gyvy
bės simfonijoj dirigentas.

GALVOSŪKIS Nr. 3

NINONAS APIE
Hitleris smarkiai paken

kė nacionalizmui pasaulinė
je opinijoje. Mat, labai daug 
žmonių savo nuomones su
darinėja remdamiesi tik pa- 
viršų tiniškais įspūdžiais. 
Tokie tiesiog tingi įsi
žiūrėti ir skirti nacionaliz
mą nuo nacizmo. Jiems tai 
atrodo tas pats, kadangi 
panašiai skamba.

Socialistų puoselėti inter- 
nacionalistiniai bei antina- 
cionalistiniai šūkiai, o taip 
pat ir kai kurių sluoksnių 
linkimas įsiteikti sovietinin- 
kams irgi prisidėjo prie an- 
tinacionalistinių nusiteiki
mų mados išsiplatini- 
mo.

Gal todėl ir R. Nixono pa
reiškimo apie nacionalizmą 
(1958 m. rugsėjo mėnesį, 
Harvarde, Verslo mokyklų 
d r a ugijos s u v ažiavime) 
spauda lyg ir išsigando ir jį 
labai santūriai tepaminėjo. 
O tas pareiškimas įsidėmė
tinas, ypač dabar, besvars
tant, balsuoti ar nebalsuoti 
už Nixoną lapkričio mėnesį.

"Tai yra kraštutinė paty
čia”, — kalbėjo Nixonas, — 
”kad Jungtinėms Valsty
bėms kada nors teko pasiro
dyti teisėtiems nacionalisti
niams sąjūdžiams priešin
game vaidmenyje. Daugelis 
minčių, skatinančių šių die
nų nacionalistus, paeina iš 
Amerikos istorijos ir yra 
dėstomos pas mus Ameri
kos universitetuose ir sve
tur ... Mes turėtumėm būti 
natūralūs teisėtų naciona-

NACIONALIZMĄ
Ką Nixonas turėjo galvo

je kalbėdamas apie Jungti
nių Valstybių pasirodymą 
nacionalistiniams sąjū
džiams priešingame vaid
menyje? Ar taip kada nors 
buvo?

Harvardo kalboje Nixo- 
nas daugiausia bus turėjęs 
prieš akis dabartinius na
cionalistinius sąjūdžius — 
arabų — afrikiečių sąjū
džius, siekiančius tautų ne
priklausomybės arba sveti
mų intervencijų pašalinimo. 
Jis, be abejo, turėjo galvoj 
ir Jungtinių Valstybių lai
kyseną, svyruojančią tarp 
s ą j ungininkų-kolonistų ir 
nepriklausomybės reikalau
jančių tautų.

Tas pats žymia dalimi ti
ko ir užsienių politiką tvar
kančių valdininkų sluoks
niams, kuriuose teberusena 
Rusijos imperializmui pa
lanki dvasia, vis dar labai 
rūpestingai tebesisauganti, 
kad tik kaip nors netyčia 
neįžeidus "vienatinės neda
lomos” Rusijos idėjos sva
jotojų. Kongresas, priimda
mas Pavergtųjų Tautų Sa
vaitės rezoliuciją, įsakmiai 
parodė palankumą naciona
listiniams, nepriklausomy
bės siekiantiems sąjūdžiams 
visos eilės tų tautų, kurias 
carinė Rusija buvo paglem- 
žusi į savo "vienatinės ne
dalomos” imperijos ribas ir 
kurias sovietinė Rusija go
džiai tebelaiko.

Jungtinių Valstybių už
sienio politiką tvarkančiųjų

valdininkų sluoksniuose ta 
proga ir vėl pasirodė, gana 
tyli, bet gyva tendencija 
statyti Jungtines Valstybes 
teisėtiems naciona listi- 
niamssąjūdžiams priešinga
me vaidmenyje. Kongrese 
priimta rezoliucija, žinoma, 
pasiliko tokia, kokia buvusi. 
Bet buvo pasirūpinta, kad 
bent jąja paremtoje prezi
dento proklamacijoje nebū
tų įsakmiai paminėta to, 
kas taip nemalonu "vienin
gos nedalomosios" idėjos 
gynėjams. O jų ausiai ypač 
nemalonus įsakmus nepri
klausomybės teisių reikala
vimas ne tiktai Lietuvai, 
Latvijai, Estijai, bet ir Uk
rainai, Gudijai, Armėnijai, 
Gruzijai ir kt.

Pagal Nixoną, Jungtinės 
Valstybės turėtų būti natū
ralios to reikalavimo gynė
jos. Priešingumas tokiam 
reikalavimui, jo koks nors 
slopinimas, pagal jo pareiš
kimą Harvarde, yra kraštu
tinė patyčia. Įdomu, ar 
Nixonas,‘ jeigu būtų išrink
tas prezidentu, įsakytų iš
vyti iš Jungtinių Valstybių 
politikos vieną iš tokių 
kraštutiniškų patyčių — 
p a s 1 apčiomis tebeslankio- 
jantį palankumą Rusijos 
imperializmo tradici j ai ?

Ši liauka veikia žmogaus 
augimą, vandens, riebalų, 
angliavandenų apykaitą, tu
ri įtakos į lytinį brendimą, 
į pieno išskyrimą iš krūtų 
kūdikio maitinimo metu, į 
šlapimo išskyrimą, į nervų 
ir kraujo indų sistemą. Gal
vojama, jog ši liauka yra 
liekana žmogaus trečios 
akies, paveldėtas iš pirma
pradžių protėvių.

Tukimo priežastys
Yra liesų, yra riebių — 

nutukusių žmonių, žmonės 
mano, jog nutukimas pri
klauso nuo riebaus maisto, 
o liesumas — dėl maisto 
stokos.

žinoma, žmogus riebėja 
dėl perdidelio riebalų kie
kio, saldžių valgių, dėl ge
ro apetito. Bet žmogaus tu
kimo svarbiausia priežastis 
yra endokrininės liaukos, 
būtent hipophizo liaukos 
funkcijos padidėjimas, šia
me atvejuje nutukimas daž- 
hiausia pasireiškia ant šlau
nų, krūtų, pilvo. Lyties or
ganai nepilnai išsivysto. Pa
žastėse, ūsų, barzdos plau
kai silpnai auga. O jeigu 
priešakinės hipophizo dalies 
funkcija pav. dėl naviko vi
sai sukrinka, tuomet atsi
randa suliesėjimas, raume
nys nusilpsta, lytinės funk
cija pranyksta, sukrinka ir 
maisto apykaita.

Gigantizmas ir akromalija
Augimo metu perdidelis 

kiekis šio harmono duoda 
aukštą ūgį, veda prie gi- 
gantizmo.

Pas subrendusius padi
dinta šio harmono funkcija 
veda prie taip vadinamos 
akromegalijos. čia padidė
ja, pastorėja pėdos, lūpos, 
liežuvis, padidėja vidiniai 
organai — širdis, kepenys, 
blužnis, skrandis ir kiti or
ganai. Sukrinka lytinių liau
kų funkcija. Pas moteris 
nutrūksta mėnesinės. Pas 
vyrus lytinis pajutimas su
silpnėja.

— Aš specialiai jums nukaliau. Turės tikti...

Kurią šarvo dalĮ (1-6) šaltkalvis rodo ritieriui? Atsakymas 
spausdinamas kitame numeryje.

listinių sąjūdžių gynėjai”.

Kaip buvo...
(Atkelta iš 5 psL)

moldavų ir totorių kariuo
menės.

Per visą parodos laika 
"karaliavo" daili blondinė 
Elena Bražytė — "Mis Li
thuania". Parodos pramogi
nėje programoje su pasise
kimu pasirodė ir Steponavi
čiaus vedamas "Pirmyn" 
choras bei tautinių šokių 
grupė "žilvytis", vedama 
B. Shoto.

Tiek apie šių metų paro
dą. Kas lietuvišką paviljoną 
organizuos sekančiais me
tais^ nežinia. Kvietimas gau
tas. Kam jį konsulas Dr. P. 
Daužvardis perduos, tuo 
tarpu dar nežinoma.

P. Ptr.

E. St. Louis Įvykusiame koncerte kalbasi solistė Nerija Linke
vičiūtė, dr. J. Petrikas, dr. A. čerškus ir Petrikienė,

Dr. V. Grybine nuotrauka

Augimo harmonas
Jau senai žmones domino 

klausimas, kodėl vieni yra 
aukšto, kiti vidutinio, o tre
ti žemo ūgio. O kartais pa
sitaiko karlikai — liliputai. 
Toj pačioj šeimoj vienas sū
nus aukšto ūgio, o antras 
karlikas.

Šiais klausimais įdomavo- 
si ir mokslininkai. Dabar 
yra žinoma, jog yra pas 
žmones augimo harmonas, 
kurį gamina hipophizas — 
smegenų priedėlis. Yra ži
noma Pietų Afrikoj karli- 
kų — pigmėjų tauta, nes jų 
gyvenimo sąlygos, mityba, 
paveldėjimas buvo priežas
tim smegenų priedėlio ne- 
išsivystymo. Karlikai proti
niai yra normalūs.

žemo ūgio priežastis yra 
sumažėjimas augimo har
mono. Pastaruoju metu au
gimo harmoną gamina iš 
raguočių hipophizo. šis har
monas bandomas su gyvu
liais. Pav., nuo to augimo 
harmono pelės svoris nuo 
normalaus apie 450 gr. gali 
pakilti iki 900 gm. Pasta
ruoju metu vaikams, kurių 
ūgio augimas sustoja, duo
damas augimo harmonas. 
Gaunami pozityvūs rezulta
tai.

Vidurinė hipophizo dalis
Ši hipophizo dalis dar ma

žai ištirta. Ji gamina har
moną, kuris duoda gyvulio 
odai spalvą. Tai įrodyta 
bandymais su varlėmis. Dėl 
šio harmono stokos pas 
žmogų ant odos atsiranda

GALVOSŪKIO Nr. 1 SPRENDIMAS
Kompozitoriaus apsirengimas 

panašus yra 5 ir 7 piešiny. 
Galvosūkį sprendė daug, bet 
nė vienas nedavė teisingo at
sakymo.

GALVOSŪKIO Nr. 2 SPRENDIMAS
Darbininkai išmetė už tvoros 

pasagą. Pirmieji trys teisingai 
išsprendė: Gintaras Auginąs, Vi
lija Kerelytė ir Vincas Abra- 
mlkas. Jiems bus išsiųstos pa
žadėtos knygos.

netaisyklingos formos bal
tos dėmės. Odos pigmenta
cija šioj vietoj pranyksta. 
Davus šio harmono baltos 
dėmės pranyksta, oda įgau
na normalią spalvą.

Hipophizo užpakalinės 
dalies harmonai

Ši hipophizo dalis gamina 
harmoną — pituitriną, ku
ris turi įtakos į vandens iš
tyrimą inkstais, į kraujo 
spaudimą, o ypač į gimdos 
raumenis. Trūkstant šio 
harmono įvyksta gausus 
vandens išskyrimas iš kū
no, surištas su dideliu troš
kuliu, atsiranda ne cukrinis 
diabetas.

Harmonas pituitrinas tu
ri įtakos į gimdymo proce
są. Po gimdymo ši hipophizo 
dalis siunčia krauju pitui
triną į gimdą, kad sutrau
kus gimdos sieneles, kad su
laikius kraujavimą.

Keletą dienų po gimdymo 
ši liauka išleidžia harmoną 
vadinamą prolaktinu, kuris 
skatina krūtyse pieno pro* 
dukciją.

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

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

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

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

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

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

Chartered and Suparvisad by the UnHad Statas Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pros.

Mutual Savings
and oan ĄSOČIO uon

Dirvos foto bendradarbis Chicagoje--Zigmas Degutis viename 
pobūvyje' su Chicagos lietuvių organizacijų veikėju, laikraštininku 
Antanu Gintneriu.

Ed. Sulaičio nuotrauka

P. J. KERSIS
609 Sodely for Savings Blgd. — Cleveland. Ohio 

Ofiso telef.: MAin 1-1773 
Rezidencija: OL 7-2521

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemies
čiuose, kreipkitės j mane, gausite pigia kaina. Taipgi gausit 
patarnavimą įvairiuose apdraudos-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir iš
pildymas garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba 
asmeniškai.
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CLEVELANDE ir apylinkėse
• Pavergtųjų Tautų Sa

vaitės minėjimas vyksta 
nuo liepos 17 iki liepos 24 d.

Clevelando Paverg tųjų 
Tautų Koordinacinis Komi
tetas minėjimą vykdo tokia 
tvarka:

Trečiadienį — liepos 20 
d., 7:30 vai. v., Manger vieš
butyje, Chester Room, 
Chester Avė. ir E. 12 St., 
prof. Erich skaitys paskai
tą apie Tito jugoslavinj ko
munizmą. Po paskaitos bus 
rodoma filmą iš Jugoslavi
jos gyvenimo.

Ketvirtadienį — liepos 21 
d., 7:30 vai. v., toj pačioj 
salėj prof. Papp skaitys pa
skaitą apie Lenkijos būklę. 
Po paskaitos bus rodoma 
filmą apie Vengrijos sukili
mą.

Penktadienį — liepos 22 
d., 6:45 vai. v. Clevelando 
Šv. Jono Katedroje iškil
mingos pamaldos katali
kams, Old Stone Church 
7 vai. v. pamaldos evangeli
kams.

Po pamaldų — penktadie
nį, 8 vai. vak. Music Hali, 
Public Auditorium, įvyks 
iškilmingas minėjimas. Pa
grindinę kalbą pasakys ge
nerolas Courtland V. Ren- 
sselaer Schuyler, U. S. Ar- 
my štabo viršin. ir kongres- 
manas Michael A. Feighan.

Maloniai kviečiama lietu
vių visuomenė skaitlingai 
dalyvauti paskaitose, iškil
mingose pamaldose ir po 
pamaldų įvykstančiam mi
nėjime.

• Lietuvių Bendruomenės 
abiejų apylinkių valdybos 
kviečia organizacijų atsto
vus pasitarimui Žalgirio 
mūšio minėjimui aptarti, 
lietuviško kryžiaus pastaty
mui, lietuviškų gatvių pa
vadinimui ir spaudos paro7 
dos rengimui aptarti. Pasi
tarimas kviečiamas liepos 
24 d. — sekmadienį, 11:45 
vai., Lietuvių svetainėje.

• Lietuvių aštuntosios 
dienos proga p. Neurai Ben
druomenės reikalams paau
kojo $10.00.

• Dr. Ibsenas P. Skeivys 
su šeima praėjusį savaitga
lį iš New Yorko lankėsi Cle
velande pas dail. V. Igną, 
dr. V. Ramanauską ir J. 
Rastenį. Pastarieji, kad 
Skeiviai neužmirštų Cleve
lando, užprenumeravo jiems 
Dirvą.

• Netoli Clevelando esan
čioje parapijos klebonijoje 
reikalinga lietuvė virėja. 
Dėl smulkesnių informacijų 
rašykite arba skambinkite 
telefonu: F. Joga, 1221 
Manchester Rd., Akron 7, 
Ohio. Telefonas FRanklin 
6-1723.

• C o r I e 11 Cleaners — 
13524-26 Milės Avė., kurios 
didelis skelbimas buvo at
spaustas Dirvos pirmadie
nio numeryje, įrengta pagal 
paskutinius moderniau s i o 
valymo reikalavimus, tikisi, 
kad lietuviai tą įmonę susi
domės ir pasinaudos jos pa
tarnavimais.

Įmonė, be gero darbo, dar 
kas savaitę duoda vertingas 
dovanas, kaip TV aparatą, 
lygintuvą, virdulį ir t.t. O 
be to, prie skelbimo yra pri
dėti ir kuponai. Juos pri
stačius gaunama 25% nuo

laidos nuo normalių kainų. 
Corlett Cleaners yra Joe ir 
Soul Giallanza Associates 
tvarkoma. Valymui skirtus 
rūbus paima iš namų ir at
gal pristato. Jų telefonas: 
WA 1-5882. *

• Neringos skaučių ir Pi
lėnų skautų tuntų stovyklos 
įvyksta nuo liepos 23 d. iki 
rugpiūčio 7 d. prie Pyma
tuning ežero. Skautų-čių tė
veliai prašomi stovyklauto
jus suvežti stovyklon šešta
dienį, t. y. liepos 23 d. Į sto
vyklą važiuojama iš Cleve
lando Mayfield Rd., t. y. 322 
keliu į rytus. Pavažiavus 
apie 60 mylių ir pravažia
vus Simons kaimą, už pus
antros mylios, 322 kelio kai
rėje pusėje, jau įvažiavus į 
Pennsylvania valstybę, ra
site kelrodį į stovyklą.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

Clevelando lietuviai,
Jūs esate maloniai kviečiami atsilankyti 

į mūsų rengiamą

METINE GEGUŽINE 
liepos 24 d. 2 vai. p. p. Roma Parke

Kelias Rt. 21 iki Rt. 18 tada sukti dešinėn 
link Medina ir stebėti dešinėj pusėj esantį 
užrašą ROMA PARK.

Tad iki pasimatymo!

Amerikos Lietuvių Piliečių Klubas 
Akron, Ohio

BALFAS TURĖJO VIRŠ 103,000 

DOLERIU PAJAMŲ
1959-60 darbo metais, kurie 

baigėsi birželio 30 dieną, Balfas 
turėjo rekordines pajamas. Čia 
turima galvoje vien lietuvių su
aukotas sumas bendrai ar no
minuotai lietuvių Šalpai. Suvedus 
visas skaitlines, Šiais metais 
Balfo Centras turėjo $103,939.65 
pajamų. Jei prie Šios sumos pri
dėti Muenchene gautas tiesiogi
niai ir iŠ Šalies lietuvių Įkurdi
nimo reikalams sumas, Balfo 
metinės pajamos sieks per 150 
tūkstančių dolerių grynais pini
gais.

AUKOJUSIŲJŲ INTENCIJOS
Bene stambiausioji Balfe gauta 

ir nominuota pinigų suma buvo 
aukos Vasario 16 gimnazijai. Per 
Balfo Centrą gauta ir gimnazi
jai nusiųsta $22,136.00 Balfo 
Centro Valdyba gimnazijai dar 
davė tūkstantį dolerių iŠ "savo 
klSenės". Galima spėti, kad 
kitą tiek pinigų gimnazijos rė
mėjai nusiuntė tiesiog gimna
zijai, nes ši mokykla metams 
sunaudoja per 50,000 dolerių.

Stambi Balfo pajamų pozicija 
buvo vaistų siuntiniai, mažiau— 
medžiagų siuntos. T ačiau atsily
gindami už patarnavimą Balfui 
vaistus besiunčiant geros šir
dies žmonės bus suaukoję kelis 
tūkstančius dolerių bendrai šal
pai.

1,321 asmuo apsimokėjo Balfo 
nario mokestį ir 2,641 doleris su
rinkta skolų—kelionpinigų iš 
1956 mt. imigrantų.

Iš atskirų viejų Balfo Centran 
atsiuntė gražias sumas, daugelis 
rekordines, Įvairūs skyriai. New 
Yorko ir apylinkės lietuviai per 
skyrius ar tiesioginiai davė Bal
fui virš 10,000 dolerių, po tūks
tantį, po daugiau nei tūkstantį 
dolerių prisiuntė: Cleveland, Ci
cero, Detroit (per 5,000), Los 
Angeles bei Chicagos apskritis, 
apjungianti keletą skyrių.

BALFO IŠLAIDOS
Metų bėgyje didžiausioji pini

gų suma, net 26,065 buvo iš
leista paramai lietuvių už gele
žinės uždangos. Vokietijoj esan
tiems lietuviams padėti išleista 
$15,636, Saleziečių gimnazijai 
Italijoje beveik 3,000 lietuviams 
Įvairiuose kituose kraštuose per 
1,5000 dolerių.

Šiais biudžetiniais metais grą 
žinta 10,000 dolerių valstybei pa
skolos (skolos dar liko, 10,000) 
Maisto ir rūbų Į Europą pakavi
mui, pervežimui išleista beveik 
8 tūkstančiai dolerių. Centro 
įstaigos išlaikymui išleista 
$11,754, iš jų net 1,155 dolerių 
vien paštui; remontams, šilumai, 
šviesai—1,294. Kelionėms tik 300 
dolerių per visus metus; spausdi- 
niams, veiklos pagyvinimui pa
naudota 393 doleriai.

LIEKANA

Balfo Centras per biudžetinius 
metus gavo 103,933 dolerius, o 
išleido 99,698. Taigi, liepos 

1 dienai iš pereitų metų veiklos 
atliko 4,241 doleris. Deja, jų ne
galima buvo padėti "po pagalve", 
nes tuoj pat po liepos pirmos 
reikėjo tęsti mokėjimą bėgamųjų 
sąskaitų, kurių per dvi savai
tes atsirado net už 6,754 dolerius. 
Tačiau reikia paminėti, kad per 
tas dvi savaites Į Centrą vėl 
atėjo naujų 2,200 dolerių, kurių 
tikimasi gauti dar ir daugiau, nes 
Centro Valdybai spręsti jau pa
rengta vėl visa eilė prašymų. 
Jų tai niekad netrūksta, tačiau 
tam tikslui juk ir yra Bendrasis 
Amerikos Lietuvių Šalpos Fon
das.

BALFO ATRAMA—LIETUVIŠKA 
DOSNI ŠIRDIS

Balfo veiklos pradžioje yra už
registruota gana stambios pinigų 
sumos, gautos iš šalies. Anais 
laikais, prieš 15 metų, šimtais 
tūkstančių dolerių buvo gauta iš 
National War Fund. Vėliau de
šimtimis tūkstančių dolerių gauta 
iš Amerikos Episkopato. Gal to
dėl "tais gerais laikais" jaunutė 
Balfo organizacija iš pačių lie
tuvių palyginamai, nedaug su
rinkdavo 1959-60 m. Balfo pa
jamos iš lietuvių Šaltinių, duosnių 
širdžių, viršijusios 100 tūks
tančių dolerių, yra rekordi
nės pajamos,, nors didelė tų 
aukų dalis ir nebuvo pavesta 
Centro Valdybai skirstyti, bet 
pačių aukotojų nurodyta kam ir 
kokią šalpą teikti.

Kun. L. Jankus, 
Balfo Reikalų Vedėjas

Dėmesio!
Šimtai naujų skaitytojų, 

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

EAGLE STAMPS SUTAUPO JUMS DAUGIAU MAY’S 2 RŪSIO KRAUTUVĖSE

III AY^ 2 BASEIIIENT4^
PIRMOSIOS

CLEVELANDE Į Plaunamos, Roll-Up rankovėsPlaunamos, Roll-Up rankovės

Bliuzės
Su jūsų inicialu 

ant nuimamos tieslės

Su sagomės rankovėse 
jei juos mėgstat. . .

Tiek daug gražiu bruožu šiose puikiose 
bliuzėse . .. už tokią pigią kainą. Cotton 
bradcloth bliuze, sanforizuota mažiau
siam susitraukimui. Pakeičiama apikak- 
lė . .. jūs galit užsegti, ar atverstai ne
šioti. Tiek daug džiaugsmo ją Įsigijus ar 
dovanojant su asmeniškais linkėjimais. 
Dydžiai 32 iki 38 ir 40 iki 44.

Balta bliuze su juodais inicialais:

ABCDEFGHJKLMNPRSTW

Paštu ir telefonu užsakymai priimami, šaukit CH 1-3000
The May Co.’s Basement Sportswear Department, 

Downtown and On the Heights

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

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

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

7:05-7:30 P. M.

LIETUVIU KLUBAS 
ir 

SVETAINĖ
Lietuvių Svetainėje renkite lietuviškus parengi

mus, o poilsį praleiskite tarp savųjų Klube.

— Cleveland —
6835 Superior Avenue EX 1-1143

EAST CLEVELAND-EUCLID & SUPERIOR AVĖ.
SAVINGS 

EARN

ACCOUNTS 
INSUREDTO 

»»o ooo

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL NOON

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME AND 
REMODEUNG LOANS

CORNER 68™ —SUPERIOR AVENUE

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 1-1763 KE 1-7770
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KAS IR KUR?
• Juzė Bugienė, garsaus 
mūsų kalbininko K. Būgos 
našlė, globojama rūpestin
gos dukters Gražinos, po il
gos ligos mirė liepos 17 d. 
Scrantone. (R - 1211 Court 
St., Scranton 8, Pa.). Gra
žinai, Dirvos skaitytojai ir 
rėmėjai, reiškiame giliausią 
.užuojautą.
• Jonas Mažionis, Korp ’ 
Neo-Lithuania filisteris ir 
Dirvos bičiulis, dirbąs Vals
tybės Departamente Wa- 
shingtone, paskirtas į JAV 
konsulatą Manchestery, An
glijoje. Liepos 21 d. su žmo
na Karina išplaukė laivu Į 
naują tarnybos vietą. Jo 
pašto adresas: John F. Ma- 
zionis, American Consulate, 
APO 124, New York, N. Y.

• Pavergtųjų Tautų Sa
vaitės proga, Chicagoje yra 
rengiamas bendras mitin
gas, kuris Įvyks liepos mėn. 
23 d. Grant parke. Minėji
mo rengimo komiteto gar
bės pirmininkais yra Illinois 
gubernatorius W. Stratton 
ir Chicagos burmistras R. 
Daley. Vienu iš kalbėtojų 
čia bus dr. Vytautas Var
dys.
• Akademinis Skautų Sąjū
dis yra paskelbęs Jaunimo 
Literatūros konkursą, ku
rio tikslas yra suteikti pro
gą jauniems rašytojams 
(iki 30 m. amžiaus), išban
dyti savo literatūrinius su
gebėjimus su kitais jauno
sios kartos kūrėjais. Laimė
tojams yra paskirta 450 
dol.

Rašiniai gali būti eilėraš
čių formoje, prozos kūrinys 
(pav., trumpa novelė ar 
apysaka), o taip pat ir pub
licistikos rašinys apie kokį 
nors lietuviškosios kultūros 
ar visuomeninio gyvenimo 
aspektą.

Rašinius iki rugsėjo 15 
d. siųsti Jury Komisijos se
kretoriui Romui Keziui, 130 
Hendrix St., Brooklyn 7, 
N. Y.
• Europoje gyvenantieji 
Lietuvių Fronto Bičiuliai, 
kaip ir kiekvienais metais, 
rugpiūčio 7-15 dienomis 
Bernriede, prie Starnbergo 
ežero, rengia studijų dienas.

• Apygardinės lengvosios 
atletikos pirmenybės Įvyks 
rugpiūčio 13-11 d. Clevelan
de, .tuo tarpu kai apygardi
nės plaukymo ir lauko teni
so pirmenybės numatomos 
rugpiūčio 20-21 d. Detroite.

Šios abejos varžybos bus 
prietiltis 10-sioms sporti
nėms žaidynėms rugsėjo 3-5 
d, Chicagoje.

Pulkaunininkams išsikeliant iš Los Angeles į Chicagą, birutietės suruošė puikias išleistuves.
P. Gasparonio nuotrauka

• Kongreso atstovas Ed- 
ward D. Derwinski, iš Illi- 
nois, Kongreso Rekordų 
knygose, birželio 14 d. lai
doje paskelbė savo kalbą 
apie baisiųjų birželio dienų 
Įvykius Lietuvoje, Latvijo
je ir Estijoje.

• Don Varno Amerikos 
Legijono lietuviškasis pos
tas išrinko naują valdybą. Į 
ją pateko: N. Girdwain, G. 
Gudas, C. Petrila, A. Par- 
gauskas, F. Jurgaitis, A. 
Anderson, J. Evans, kun. A. 
Švedas, J. Jatis, E. Aleksa,
E. šulaitis, F. Zogas, dr. W. 
Eisen, dr. E. Thomas. šiam 
postui priklauso virš 200 
lietuvių karo veteranų.

TORONTO
Pagerbė radijo komentatorę

Lietuviai ir kitos etninės 
grupės pagerbė ”Women 
Speaks” radijo komentato
rę Edith Hyder, kuri įvai
riom progom kelia pavergtų 
Europos tautų klausimą. Ji
nai daro tai iš eilės jau 15 
metų savo laisva valia, be 
jokio atlyginimo. Pav. N. 
Chruščiovo vizitą Amerikon 
ji Įžiūrėjo, kaip nieko gero 
nežadantį ir griežtai pa
smerkė.

Ją atostogaujančią, netoli 
Midland prie Georgian Įlan
kos, liepos 10 d. aplankė pa
vergtų Europos tautų dele
gacijos, perdavė sveikini
mus su geriausiais, linkėji
mais ir Įteikė gėlių.

lietuvių delegaciją suda
rė dr. J. Kaškėlis, p. Merke
lienė ir V. Bačėnas.

NEW YORK
JAUNIMO IR TĖVŲ 
BENDRA IŠVYKA

New Yorko Lietuvių 
Skautams Remti Komitetas

0. Pulkauninkienės išleistuvės
Los Angeles L. D. K. Birutės 

Dr-ja liepos 9 d. p Skirmantų 
namuose surengė savo buvusiai 
pirmininkei -- O. Pulkaunikienei 
išleistuves. Susirinko virš 40 
birutiečių ir jų šeimos narių. 
Svečių tarpe buvo labai malonu 
matyti Lietuvos konsulą p. 
Bielskų su ponia, prof. Rauli- 
naitį su ponia, V. A. PažiŪ-' taip pat už gražų sugyvenimą ir 
rus, V. S. Puikūnus ir dar dau
giau losangeliečių, kurie nema
žai reiškiasi lietuviškam dar
be. Miela buvo praleisti vakarą 
tokiam jaukiam ir maloniam 
lietuvių būry.

Dabartinė birutiečių pirmi
ninkė V. Andrašūnienė trumpu 
žodžiu atsisveikino buvusią pir
mininkę, padėkodama jai už 
įkūrimą L. D. K. Birutės Dr-

kviečia lietuvius skautus, 
jaunimą ir tėvus su svečiais 
sekmadienĮ, liepos 31 d. da
lyvauti bendroje iškyloje 
Bethpage Statė Park, L. I.,
N. Y., 37 mylios nuo New 
Yorko.

Medžių paunksnyje bus 
išpildyta skautiška progra
ma — dainos ir žaidimai. 
Užkandžiaujama prie ben
drų stalų. Maistas atsiveža
mas.

Į iškylą išvažiuojama au
tomobiliais 9 vai. ryto nuo 
Apreiškimo parapijos aikš
telės, Brooklyn. N. Y.

Galintieji su savo auto
mobiliais nuvežti kitus, o 
norintieji tąja pagalba pa
sinaudoti prašomi iki išvy
kos dienos pranešti telefo
nu MI 2-1795.

Iš miesto reikia važiuoti 
Queens Blvd. Važiuojama 
Turnpike 24A iki išvykos 
vietos. Taip pat įvyka pa
siekiama Southern Statė 
Parkway keliu. (Exit 31).

Laukiame jūsų atsilanky
mo. Iki pasimatymo išvyko
je.

jos Los Angeles skyriaus ir la
bai našų ir graži) per tuos tre
jus metus vadovavimą. Birutie- 
čių vardu įteikė gražų odinį 
albumą kurį birutietės pasi
stengs pripildyti nuotraukomis 
iš sėkmingos draugijos veiklos.

O. Pulkaunikienė atsisveikin
dama padėkojo už dovaną ir 

bendradarbiavimą jos vado
vavimo metu. Taip pat iš šir
dies palinkėjo birutietėms ir to
liau dirbti ir likti ištikimoms 
savo pasirinktam tikslui.

K. Liaudanskas labai trumpai 
papasakojo L. D. K. Birutės Dr- 
jos Los Angeles skyriaus įkū
rimą ir O. Pulkaunikienės suti
kimą jam vadovauti. Visi trys 
kalbėjo labai trumpai, nuo-

GRAŽIOS VESTUVĖS

Jaunavedžiai

r-- ■

r .
Eleonora Čiuprinskaitė ir Vaclovas Kilikevičius

Šeštadienį liepos 2 d. Šv. 
Antano Detroito lietuvių baž
nyčioje susituokė Vaclovas Ki
likevičius iš Clevelando, Ohio su 
Eleonora Čiuprinskaitė iš Wind- 
sor, Ont. Bažnyčios klebonas kun.
J. Stanevičius palaimino mo
terystės ryšį.

Abu jaunavedžiai yra gimę Lie
tuvoje, bet savo gimtojo krašto 
nepamena, nes dar mažiems 
teko palikti ir trauktis į vakarus. 
Nors ir ne Lietuvoje jiems teko 
augti, ne lietuviškoje aplin
koje bręsti ir mokytis, bet iš
augo susipratusiais lietuviais, 
čia tenka įvertinti ir pagirti už 
išauklėjimą ir išauginimą lie
tuviškoje dvasioje Eleonoros tė
vus Adelę ir Vytautą Čiuprinskus 
ir Vaclovo globėjus Afrosiniją ir 
Marijoną Kriaunius.

E. Čiuprinskaitė su savo tė
vais ir sesute Marija Lietuvą 
paliko 1944 metais. Kurį laiką 
gyveno Vokietijoje, mokėsi sto
vyklos lietuvių pradžios mo
kykloje. 1949 metais persikėlė 
Kanadon. Sėkmingai baigė Santa 
Rosa katalikišką pradžios mo- 

širdžiai ir nenuvargino svečių.
Po kalbų birutietes parodė sa

vo kulinarinius gabumus. Stalas 
atrodė iškilmingai ir meniškai. 
Gražu, kad moterys, priklausan
čios tai organizacijai, pagal lie
tuvių patarlę "tinka ir prie 
svečio ir prie pečiaus"... 
Labai šeimyniškoje nuotaikoje 
besišnekučiuojančius svečius 
viena iš narių nufilmavo, o P. 
Gasparonis padarė nemažai nuo
traukų,

Labai .įįaila, kad p. Pulkaunikai 
patiek Los Angeles, nes biru- 
tietės netenka savo narės, kuri 
tiek caug darbo idėjo. Linkime 
p. Pulkaunikams laimės, svei
katos ir dar daugelio metų or
ganizacinio našumo.

V. IrL 

kyklą, St. Mary’s akademiją ir 
Aukšt. Prekybos Mokyklą. Kaip 
labai gerai baigusi buvo pakviesta 
dirbti sekretore WindsorCham- 
ber of Commerce, čia ji ir 
dabar dirba, kol bus sudaryti 
dokumentai persikelti į JAV.

Eleonora, turėdama gerą bal
są, dainavo Windsoro operetėje 
ir lietuvių chore. Buvo veikli 
ateitininkų kuopos narė, aktyviai 
reiškėsi Windsoro Lietuvių 
Bendruomenės veikloje, daugeliu 
atveju atstovavo lietuvius tarp
tautiniuose pasirodymuose vi
suomet gražiai pasipuošusi 
brangiais lietuviškais tauti
niais drabužiais.

V. Kilikevičius apleidžiant 
Lietuvą 1944 metais atsiskyrė 
nuo savo tėvų, bet laimei pasi
liko prie savo gerosios tetos-- 
Afrosinijos Kilikevičiūtės -- 
Kriaunienės, kuri su savo 
vyru Marijonu, Vaclovui atsto
jo tikruosius tėvus. A. ir M. 
Kriauniai Vaclovą išaugino, 
auklėjo ir mokslino kaip tikrą 
savo sūnų. Karinę tarnybą atli
ko Amerikos kariuomenėje, di
desnę dalį tarnybos laiko pra
leido Okinavoje, priešlėktuvinių 
pabūklų dalinyje. Grįžęs iš ka
rinės tarnybos įstojo į Ohio uni
versitetą studijuoti elektros in
žineriją.

Vestuvės buvo dideles, gražios 
ir iškilmingos kokiu čia retai 
būva. Trys poros liudininkų da
lyvavo sutuoktuvių apeigose. Jau
niesiems pulke buvo Romas 
Dumčius su Marija Dumčiene, 
Algirdas Matulionis su Lidija 
Bareišyte ir inž. Algirdas Pau- 
tienius su Clara Buthelyte.

Vestuvių vaišės buvo Windsoro 
rumunų salėje. Jomis rūpinosi 
jaunosios tėvai A. ir V. Čiup- 
rinskai, talkininkaujant būriui 
patyrusių šeimininkių. Vaišėse 
dalyvavo apie 150 artimųjų ir 
pažįstamų iš Clevelando, Chica
gos, Toronto, Hamiltono ir dau
gumoje iš Windsoro ir Detroito. 
Gauta daug dovanų.

VIRŠUJE: Chicagoje įvykusi 
praeitą sekmadienį paradą, Žal
girio mūšiui ir Dariaus-Girėno 
skridimo per Atlantą sukaktims 
paminėti, stebėjo tūkstantinės 
minios chicagiečių. Nuotrau- 
koje--D.L.K. Birutės D-jos Chi
cagos skyriaus narės parade.

Dirvos nuotrauka

SKAUTAI

AKADEMIKŲ SKAUTŲ 
STOVYKLA

Akademinio Skautų Są
jūdžio vasaros stovykla 
šiais metais bus pirmą kar
tą rytiniame pakraštyj, 
rugsėjo 4-11 d. Stovyklavie
tė yra parinkta labai gra
žioje vietoje, 50 mylių nuo 
New Yorko. Techniškus sto
vyklos rengimo darbus, o 
taip pat ir stovyklos pro
gramą yra pavesta suorga
nizuoti ASS New Yorko 
skyriui.

Ši stovykla bus dešimtoji 
ASS vasaros stovykla, taigi 
— jubiliejinė stovykla. Ta 
proga rengėjai ruošia tur
tingą ir Įdomią stovyklos 
programą.

Tikimasi, kad akademikai 
skautai iš visų JAV ir Ka
nados vietovių suvažiuos Į 
šią stovyklą. Kviečiami gau
siai dalyvauti studentai ir 
filisteriai.

PAIEŠKOMI
Ambraziejus, Bronius, buv. 

Lietuvos kariuomenės majoras
Daubarys, Aleksandras, Anta

nas, Jonas, ir Juozapas, Simono 
-Aleksandro sūnūs, iš Kivylių 
km. Vainuto vaL, Tauragės apsk.

Gačionis, Albinas, buv. Vil
niaus Vytauto Didžiojo gimna
zijos mokinys

Girėnienė-Denkevičifltė (Den- 
cerage), Adelė

Grigaliūnas, Ramonas, iš Gar
binu km., Ukmergės apsk.

Jasenka, Juozas, buv. Tei
sių Fakulteto studentas Kaune, 
1940-1941 m.

Jucius, Antanas, gyvenęs Wor- 
cester, Mass.

Liulevičius, Jeronimas, ir 
Liulevičiūtė, Elena, Prano vai
kai, gyvenę Philadelphia, Pa.

Petrauskas, Jonas, buv. Teisių 
Fakulteto studentas Kaune 1940- 
1941 m.

Petronis, Jonas, iš Degučių 
km., Utenos apsk., gimęs 1917 
m.

Plioplys, Jonas, buv. Vilniaus 
Vytauto Didžiojo gimnazijos mo
kinys

Rainys, Jonas, ir Rainytė, 
Magdalena, Vinco vaikai

Sukackas, Juozas, buv. Vil
niaus Vytauto Didžiojo gimna
zijos mokinys

Tomkutė, Liucija, iš Kauno
Žigas, Aleksas V., fotogra

fas--filmininkas.
Ieškomieji arba apie juos ži

nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:

Konsulate General of Lithuania
41 Weste 82nd Street 

New York 24, N. Y.


	1960-07-20-Darvia 0001
	1960-07-20-Darvia 0002
	1960-07-20-Darvia 0003
	1960-07-20-Darvia 0004
	1960-07-20-Darvia 0005
	1960-07-20-Darvia 0006
	1960-07-20-Darvia 0007
	1960-07-20-Darvia 0008

