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Į KONGĄ SIUNČIAMI NAUJI JT PAREIGflNAI
Jungt. Tautų gen. sekr. Dag 

Hammarskjold pasiuntė į Kongą 
savo specialų įgaliotinį Andrew 
W. Cordier, kuris ten praleis 
savaitę ar dešimtį dienų, vie
toje tirdamas padėtį. Jis paruoš 
pranešimą Jungt. Tautų plenumo 
sesijai, prasidedančiai rugsėjo 
20, ir Jungt. Tautų Biudžeto Ko
misijai, kuri turės išspręsti,kaip 
padengti Jungt. Tautų techninės 
pagalbos išlaidas.

Taip pat į Kongą išvyko Ham- 
marskjoldo karinis patarėjas, 
brig. I. J. Rikhyje iš Indijos. 
Jis paskirtas laikiniu Jungt. 
Tautų Komandos viršininku ir 
pakeis atleistąjį Švedijos gen. 
mjr. Carl Carlson von Horn.

Jungt. Tautų pasekr. Dr. Ralph 
J. Bunche ir Rajeshwar Dayal 
iŠ Indijos, kuris pakeis dr. Bun
che, šią savaitę atvyks į New 
Yorką pasitarimams su gen. 
sekr. Hammarskjold.

Jungtinių Tautų Komanda Kon
ge didinama, nepaisant naujų 
premjero Lumumbos grasinimų. 
Pastarasis pareikalavo, kad 
Jungt. Tautų įgulos būtų iš Kon
go atitrauktos kartu su belgais,

Sovietai kritikuoja Kiniją
Naujos sovietinio radijo užuo

minos sustiprino spėliojimus 
apie didėjantį skilimą tarp So
vietijos ir komunistinės Kini
jos. Prieš kelias dienas Maskvos 
radijo transliacijose, skirtose 
Tolimiesiems Rytams, buvo 
kritikuojami tie žmonės, kurie 
esą toki "silpni savo politiniuos? 
įsitikinimuose", jog tikį, kad ka
ras tarp kapitalizmo ir komu
nizmo esąs neišvengiamas. 
Transliacijose tai grupei buvo 
prikišama, kad ji prarandanti pa
sitikėjimą taikia koegzistencija, 
suirus Paryžiaus viršūnių kon
ferencijai.

Tikima, kad ta kritika yra nu
kreipta į Mao Ce-tungą, Kinijos 
dvasinį lyderį. Būdinga, kad ji 
paskelbta po masinio sovietų 
technikų išvykimo iš komunis
tinės Kinijos.

Kompetentingi Washingtono 
sluoksniai taip pat sako, kad 
sovietų komunistinė partija iš- 
siuntinėjusi Sovietijos ir užsie
nių komunistų organizacijoms 
aplinkraštį, kuriame ginama 
Maskvos užsienio politika ir ne
tiesiogiai, bet aštriais žodžiais, 
kritikuojami Kinijos komunistai. 
Tai turįs būti sovietinis "mani
festas" dėl šaltojo karo, ir jo 
tonas esąs "nustebinančiai 
griežtas".

Stebėtojai tame "manifeste" į- 
žiūri naują ir gana įdomų įro
dymą, kad tarp Maskvos ir Pe
kino vyksta kova dėl ideologi
nio vadovavimo komunistiniam 
pasauliui. Taip pat pastebima,
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nes Jungtinės Tautos buvusios 
prašytos pagalbos "tik belgams 
išvaryti". Lumumba pareiškė ti
kįsis, kad Hammarskjoldas pri
vers belgus atitraukti per aš- 
tuonias dienas (nuo praeito 
sekmadienį įvykusio Saugumo 
Tarybos posėdžio). "Jeigu aš
tuntąją dieną mūsų teritorijoje 
bus likęs bent vienas belgų ka
reivis, mes žinosime, kas įvyk
dė sabotažą," pareiškė Lumum
ba.

Tačiau stebėtojai tiki, kad 
Lumuba neišpildys savo grasini
mų prieš Jungt. Tautų Komandą, 
kaip tai jau yra ir anksčiau 
atsitikę. Skaičiuojama, kad po 
belgų kariuomenės atitraukimo 
dar - reikėsią mažiausiai poros 
mėnesių tvarkai įgyvendinti.

Jungtinių Tautų Komandą Kon
ge dabar sudaro apiel5,700 karių 
iš vienuolikos valstybių. Pri
skaičiuojant dar atvykstančius 
dalinius, jų skaičius pakils iki 
17,000. Šiuo metu pakeliui į 
Kongą yra Indonezijos dalinys 
iš 1,000 vyrų, malajiečių kuopa 
iš 120 vyrų ir naujas kontingentas 
iš Gvinėjos.

kad įtampa tarp abiejų sostinių 
didėjanti.

Maskvoje pastebėta, kad iš so
vietinių kioskų du Kinijos komu
nistų periodiniai leidiniai--"Ki
nija" ir "Draugystė". Praeitą 
savaitę Maskvos orientalistų su
važiavime turėjo dalyvauti ir Ki
nijos delegacija, bet ji nepasiro
dė. Taip pat sovietų centrinėje 
spaudoje vėl pasirodė straipsnių, 
ginanč1’" "taikią koegzistenciją" 
ir sr -kiančių "dogmatistus".

* Vakarų žvalgybos agentai 
visur iešką šį pavasarį Bukareš
te pasakytos Chruščiovo kalbos 
pilno teksto. Ta kalba, kurioje 
Chruščiovas pasisakė prieš Mao, 
savo istorine svarba galinti pri
lygti 1956 metais jo pasakytai 
kalbai, kurioje jis neigiamai at
siliepė apie Staliną. Vakarų žval
gybos sluoksniai iš vieno rytinės 
Vokietijos komunisto patyrę, kad 
toji kalba apėmusi 82 mašinėle 
rašytus puslapius ir buvusi pa
ties Chruščiovo parašyta. Vie
šumai buvusios tik smarkiai iš
cenzūruotos jos vietos.

♦ Tame pačiame komunistų 
suvažiavime Chruščiovas pa
klausęs Kinijos delegatus: "Ko
dėl nepasitraukiate iš Indijos te
ritorijos ir neišsprendžiate sie
nų ginčo?" Kiniečiai atsakę: O 
kodėl jūs nepasitraukiate iš 
Vengrijos, Rumunijos, Lenkijos 
ir kitų Europos bei Pabaltijo 
kraštų, prieš reikalaudami, kad 
mes atsisakytume savo teisėtos 
teritorijos? Tos istorijos versi
ja yra atėjusi iš Lenkijos.

Cleveland, Ohio

Tuo tarpu Lumumbos kariuo
menė, kaip skelbiama, užėmusi 
pozicijas Kasai provincijoje,ku
rios dalį, vadinamą Kasyklų val
stybę, provincijos prezidentas 
Albert Kalonji paskelbė nepri
klausoma. Kalonjo įsitvirtinęs 
Bakvangos mieste, prie turtingų 
deimantų kasyklų, ir laukiąs "in
vazijos " iš Kongo. Lumumba kal
tina, kad Kasai provincijoje esa
ma belgų, kurie organizuoją ne
ramumus, norėdami išlaikyti 
deimantų kasyklas.

Briuselio radijas paskelbė,kad 
Katangos provincijos prezidentas 
Tshombe ir Kasai provincijos 
prezidentas Kalonji pasirašę su
tartį, pagal kurią abi provincijos 
sudarysiančios federaciją. Taip 
pat skelbiama, kad Katangos ka
riuomenės kelios kuopos esan
čios pasiųstos į Kasai provinciją 
Bakvangos miestui apginti.

Leopoldvilleje, Kongo senate, 
vienas kalbėtojas susilaukė di
delių ovacijų, paskelbdamas, kad 
Lumumba yra diktatorius, kurį 
reikia nušalinti. Kalbėtojas, šen. 
Fele, priklauso Lumubos parti
jai, bet buvo prieš dvi savaites 
areštuotas už bandymą pasiųsti 
telegramą Jungtinėms Tautoms, 
kurioje jis norėjęs išreikšti pro
testą dėl Lumumbos režimo dik- 
tatorinio charakterio. Senate ki
lus triukšmui, jis po dviejų die
nų buvo iš kalėjimo paleistas. 
Po paskutinės kalbos jis vėl buvo 
areštuotas.

Kitas Kongo senatorius, Cy- 
rille Adoula, kaltino Lumumbą 
kad jis sulaužęs "pagrindinį įsta
tymą", paskelbdamas nepapras
tojo meto būklę tada, kai senatas 
buvo atostogose. "Pagrindinis 
įstatymas" laikinai pavaduoja 
konstituciją, kuri dar nėra pa
rašyta.

Keleiviai, grįžtą iš Rytinės 
provincijos, sako, kad ten yra 
iškabinėti skelbimai, skelbią vi
sų politinių partijų uždraudimą. 
Esą nurodyta, kad bet kokia gru
pė, norinti veikti kaip politinė 
partija, turinti gauti Lumumbos 
leidimą. Rytinė provincija yra 
didysis Lumumbos partijos ži
dinys.

Lumumba taip pat pasiuntęs 
laišką Jungt. Tautų įgaliotiniui 
dr. Bunche, reikalaudamas jam 
perduoti visų krašto aerodromų 
kontrolę. Daugumas krašto ae
rodromų buvo perimti Jungtinių 
Tautų Komandos, kad sukliudžius 
kongiečių kareivių sauvalia
vimus.

POWERS NETIKI, KAD U-2 BUVĘS NUMUŠTAS
Sovietų nuteistojo amerikiečio 

lakūno Francis G. Powers tėvas, 
grįžęs iš Maskvos, pareiškė, jog 
jo sūnus netikįs, kad lėktuvas 
U-2 gegužės 1 dieną buvęs nu
muštas.

Sovietų propagandinio teismo 
organai bandė išgauti iš piloto

Veikli Los Angeles lietuvaitė inž. Žibutė Balsytė, iki šio laiko ėjusi atsakingas pareigas telefono 
bendrovėje, pasiryžusi siekti dar aukštesnio mokslo, vyksta į Chicagą. Plačiau 6 psl.

AMERIKA NUTRAUKĖ SANTYKIUS SU DOMINIKA
Jungtinės Amerikos Valstybės 

nutraukė diplomatinius ryšius su 
Dominikos. Respublikos vyriau
sybe, pildydamos Amerikos Val
stybių Organizacijos užsienių 
reikalų ministeriu konferencijos 
priimtą rezoliuciją prieš dik
tatoriaus T rujillo vyriausybę. 
Tai pirmas kartas 40 metų is
torijoje, kada JAVpablogino savo 
formalius politinius ryšius su 
bet kuria Vakarųhemisferos val
stybe. Rezoliucija kaltina Tru- 
jillo režimą dėl "agresijos ir 
intervencijos aktų" prieš Vene- 
zuelą.

JAV politinių santykių nutrau
kimas su Domininkos Respubli
kos vyriausybe, kaip pastebima, 
nereiškiąs, kad tuoj pat bus nu
traukti ir kultūriniai, prekybi
niai arba kiti ryšiai, nors rezo-

Powers pareiškimą, kad lėktu
vas buvęs numuštas sovietinės 
raketos. Teisme pilotas pasakė, 
kad jis tik tegirdėjęs duslų spro
gimą ir užpakaly pamatęs oranži
nę šviesą, tačiau nežinąs, kai 
tai buvo.

Dabar jo tėvas laikrašti
ninkams pasakojo: "Jis pasakė, 
kad, jeigu aš būčiau buvęs nu
muštas, tai būtų buvusi eks
plozija ir oranžinė šviesa ap
link mane. Jis netiki, kad buvo 
numuštas."

Klausinėjamas, kas galėję, 
kaip jo sūnus manąs, atsitikti, 
Powers tėvas pareiškė: "Jis to 
nepasakė nei teisme, nei kitur."

Maskvoje lakūno žmona pa
rašė malonės prašymą Sovietijos 
"prezidentui" Brežnevui, bet ne
gavo jokio atsakymo. Taip pat 
nieko neatsakė Chruščiovas, ku
ris buvo prašytas pasikalbėjimo 
piloto paleidimo reikalu. Lakūnas 
per pasimatymą žmoną prašė nu
pirkti šiltų drabužių, nes tikįs, 
kad netrukus būsiąs išgabentas iš 
Maskvos į kitą kalėjimą.

KAIRĖJE: Grupė Lietuvių
Fronto Bičiulių, kurie šį mė
nesį buvo suvažiavę pas tėvus 
pranciškonus Kennebunkporte, 
Me., į ketvirtąją šiame krašte 
rengiamą poilsio ir studijų sa
vaitę.

Vyt. MažeMo nuotrauka 

liucijoje reikalaujama palaips
niui plėsti ekonomines sankcijas. 
Tačiau esama būkštavimų, kad 
diktatorius Trujillo dabar galįs 
pareikalauti likviduoti visas 
amerikines įstaigas Dominikos 
Respublikoje. Tai apimtų ir ko
mercinius ryšius, reiškiančius 
ir nemažas investicijas, įskai
tant dideles cukraus plantacijas 
bei fabrikus.

Kai kurie stebėtojai taip pat 
susirūpinę vis didėjančiu kai ku
rių Dominikos vyriausybės narių 
draugiškumu su sovietais. Pvz., 
Tassas, sovietinė žinių agentūra, 
pradeda aprūpinti informacijo
mis vyriausybės kontroliuojamus 
laikraščius Dominikos respub
likoje. Tačiau iš kitos pusės, 
abejojama, ar Maskva parodytų 
didelę draugystę generolui Tru
jillo, kuris ilgą laiką buvo so
vietinės propagandos taikiniu, 
kaip diktatoriškumo ir kraštu
tinio konservatyvizmo simbolis.

♦

COSTA RICOJE valst. sekr. 
Herteris pasiūlė užs. reik, mi- 
nisterių konferencijai sudaryti 
komisiją, kuri ištirtų Kubos kal
tinimus prieš JAV, kad šios ruo
šiančios karinę agresiją. Ha
vanoje Fidel Castro pareiškė, 
kad jokiai tarpamerikinei komi
sijai nebūsią leisti vykdyti ty
rimų Kubos teritorijoje.

Tuo tarpu Amerikos Valstybių

AVIACIJOS SPECIALISTAS TEISIAMAS UŽ ŠNIPINĖJIMĄ
C

Rytinės Vokietijos organai pa
skelbė, kad vienas vadovaujančių 
aviacijos pramonės ekspertų, 
inžinierius Manfred Gerlach, 
prisipažinęs, jog išdavinėjęs ko
munistų sprausminės aviacijos 
pramonės paslaptis Vakarų Vo
kietijai.

Gerlach, kurio byla prasidėjo 
Dresdene, anksčiau buvo valsty
binės aviacijos pramonės tyri
nėjimų departamento techninis 
direktorius. Jis kaltinamas, kad 
Vak. Vokietijos žvalgybos įstai
goms išdavinėjęs Rytų-Sovie- 
tijos mokslinio ir techninio ben
dradarbiavimo planus ir siste
mingai trukdęs sprausminės 
aviacijos vystymą.

Vakaruose tikima, kad Gerlach 
bus padarytas atpirkimo ožiu už 
nepasisekimus pagaminti seniai 
žadėtus Rytų Vokietijos keleivi
nius sprausminius lėktuvus. Jų 

Organizacijos užs. reik, minis- 
teriai slaptame posėdyje pasky
rė vienuolikos asmenų komitetą, 
kuris turėtų suderinti skirtingas 
pažiūras, kaip spręsti Kubos 
klausimą.

* SOVIETIJĄ ištrėmė kitą 
JAV ambasados narį - ekonominį 
reikalų atache George Payne 
Winters jr. Jie apkaltino, kad 
jis buvo įsivėlęs į špionažo aferą 
su kitu ambasados valdininku, 
kuris buvo ištremtas praeitą spa
lį. Diplomatiniuose sluoksniuose 
tikima, kad Winters ištrėmimas 
esąs kerštas už neseniai iš JAV 
ištremtą dėl žnipinėjimo sovietų 
diplomatą Valentiną Ivanovą.

* SOVIETUOS komunistų par
tija davė palaiminimą komunis
tinėms valstybėms ir grupėms, 
norinčioms bendradarbiauti su 
buržuazinėmis grupėmis naujose 
valstybėse, buvusiose kolonijose, 
kol jos atsistos ant kojų. Maskva 
ligi šiol rėmė pažiūrą, kad toks 
bendradarbiavimas nesidernąs 
su komunistine doktrina. Dabar 
Pravdoje paskelbtame straips
nyje buvo pasmerkti "dogmatis- 
tai ir sektantai", kurietąpažiūrą 
teberemia, tačiau naujas Mas
kvos posūkis nereiškiąs, kad 
galutinis komunizmo tikslas esąs 
užmirštamas - jis tik atideda
mas, kol būsiančios aptvarkytos 
gyvybinės tų kraštų problemos.

prototipas, pavadintas B-152, bu
vo perduotas komunistų partijos 
sekretoriui Ulbrichtui praeitų 
metų pavasarį, tačiau per ban
dymus sudužo. Po to buvo neofi
cialių pranešimų apie areštus, 
bet nebuvo kalbama apie teismą.

Komunistų organas Neues 
Deutschland rašo, kad Gerlach 
nacių laikais vadovavęs vienam 
iš Junkers lėktuvų fabrikų. Po 
karo jis buvo išvežtas į So
vietiją rusų aviacijos ir rake
tų programai vystyti. Ten jis 
susitikęs su prof. Guenter Bock, 
buvusiu nacių aviacijos mi
nisterijos vyr. inžinieriumi. Kai 
jie 1954 metais buvo grąžinti 
į Vokietiją, Bock pabėgo į Va
karus. Komunistų laikraščiuose 
rašoma, kad Bock Vakarų Vo
kietijoje įstojęs į Gehleno kon- 
tražvalgybos įstaigą ir užverba
vęs Gerlachą.
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Iš pasaulinis politikos užkulisių IŠTRAUKOS IŠ LAKŪNO PONERS BYLOS Kl

DAR VIENAS BANDYMAS TARTIS
Tačiau generolo Clay arba 

pulkininko Howley ryžtingu
mas pasipriešinti rusų blokadai 
ir, jei prireiktų, ją jėga pra
laužti dar nėra patvirtintas 
Washingtone.

Sekmadienį, birželio 27, į ar
mijos ministerio Royall štabą 
renkasi aukštieji valdininkai. Ap
linkui ilgą, žalia gelumbe deng
tą stalą susėda vyrai, kurių 
rankose yra amerikinės gynybos 
likimas. Ten yra gynybos minis
teris Forrestal, valstybės sekre
torius Lovett, laivyno ministeris 
Sullivan, armijos generalinio 
štabo šefas gen. Bradley ir avia
cijos.gen. Norstad.

—Likti ar nelikti Berlyne— 
tai pagrindinė problema,--pra
deda diskusijas armijos minis
teris Royall. Jis blaiviai skai
čiuoja: maisto produktų, įskai
čiuojant oro tiltu atgabentuosius, 
užteks maždaug trisdešimčiai 
dienų, džiovintais maisto produk
tais Berlyną galima aprūpinti 
maždaug šešiasdešimčiai die
nų.

--O kas po to?—klausia ar
mijos ministeris. -- Kas tada, 
mano ponai? Ir tai turime da
bar išsiaiškinti.

Yra daug balsų, kurie energin
gai pasisako už pasilikimą Ber
lyne, tačiau nestinga ir skeptikų:

—Jungtinės Valstybės tokiu 
būdu visada išstatomos krizėms 
ir pažeminimams, -- kalba jie

pridurdami, kad Berlyno aprū
pinimas per jėgą galįs iššaukti 
karą.

Kitą dieną apie Pentagono kon
ferenciją informuojamas prezi
dentas Trumanas. Valstybės 
sekretorius Lovet referuodamas 
stengiasi pabrėžti:

--O po to buvo aptartas klau
simas, ar mes Berlyne turime 
pasilikti, ar ne...

Trumano akys sublizga po aki
niais ir jis nutraukia sekreto
riaus aiškinimą:

--Apie tai negali būti jokių 
diskusijų. Mes liekame!

Armijos ministeris sujuda:
--Man kyla rūpestis, ar ta 

problema iš pagrindų apsvarsty
ta.

Trumanas energingu rankos 
mostu jį nutildo:

—Berlyne mes esame pagal 
sutartį, ir rusai neturi teisės 
tiesiogiu ar netiesiogiu spaudi
mu mūsų išstumti,

Tai energingi žodžiai, bet jie 
neišsklaido specialistų skepti
cizmo.

*
Ir Friedensburgo burmistras, 

kalbėdamas miesto atstovų sei
melyje, negali išvengti kai kurio 
pesimizmo dėl oro tilto efek
tingumo:

-- Mes su pasitenkinimu ir 
džiaugsmu girdime, kad pradė
tas papildomas tiekimas oriniu 
tiltu... Tačiau, kiek aš galiu 
spręsti, nebus įmanoma juotiek-
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ti viso reikalingo maisto, o dar 
labiau aprūpinti miestą angli
mis.

Tie būkštavimai slypi ir dau
gelį Vakarų politikų mintyse.Jie 
didina sovietų ir jų vokiškųjų 
uodegų viltis kompartijos būsti
nėse. Vakarų sąjungininkai ne
išsrėbs tos košės. Jie turės a- 
teiti ir pasiprašyti malonės. Ir 
jie greit ateis, tie ponai, Robert- 
son ir Koenig, labai greit.

Maršalas Sokolovskis, sovie
tų zonos karinis gubernatorius, 
trina iž džiaugsmo rankas savo 
štabe. Prieš jį ant stalo guli 
britų karinio gubernatoriaus Ro- 
bertsono raštas:

"...siūlai susitikti kariniams 
gubernatoriams ir aptarti blo
kados atšaukimo ir Rytų markės 
įvedimo Berlyne klausimus".

JAV generolas Clay ir Pran
cūzijos gen. Koenig nesitiki 
nieko gero iš tokio susitikimo, 
bet Londonas spaudžia bent pa
bandyti.

Liepos 3 Vakarų karinių gu
bernatorių automobiliai išvyksta 
į Sokolovskio štabą. Pasipūtęs 
sėdi maršalas, šaltas jo pasi
sveikinimas. Užpakaly jo stovi 
trys sovietų karininkai niūriais 
veidais.

Generolas Robertsonas lėtai 
glosto savo ūsus, kalbėdamas 
apie santykių pablogėjimą.

--Mes apgailestaujame, kad jie 
pablogėjo,--sako jis,--ir siūlo
me susitarti dėl valiutos refor
mos, kuri atitaisytų padėtį.

Didelis, kampuotas sovietinio 
maršalo veidas lieka nepermato
mai mandagus. Sokolovskis pa
kelia ranką, lyg norėdamas kal
bantį sustabdyti.

--Aš manau,--sako jis,--kad 
čia įvyko nesusipratimas.

Tik pastabus liudininkas gali 
sekančiuose žodžiuose įžiūrėti 
paslėptą ironiją ir grasinimą:

--Techniniai sunkumai,--kal
ba Sokolovskis,--tęsis tol, kol 
jūs atsisakysite savo planų apie 
Vakarų Vokietijos vyriausybę.

Kariniai gubernatoriai viešai 
neparodo nustebimo tuo atviru
mu, nes sovietai pirmą kartą pa
leidžia katę iš maišo. Generolai 
apsišarvuoja šaltu mandagumu ir 
netrukus atsisveikina.

--Vanduo jau siekia jų kaklus, 
—juokiasi vienas sovietų kari
ninkas, pro langą žiūrėdamas 
į nuvažiuojančius karinių komen
dantų automobilius.

❖
Derėtis, laimėti laiko--toks 

yra pradžioje Vakarų valsty
bių tikslas, tačiau praeina mė
nuo, kol Vakarų pasiuntiniai 
Maskvoje gauna savo vyriausybių 
nurodymus Kremliui įteikti pro
testus dėl Berlyno blokados.

Virš Berlyno tuo tarpu dieną 
ir naktį ūžia "razinkų bombo
nešiai". Kai tik ūžimas kiek 
aptilsta, gyventojai bailiai šoka 
prie langų ir dairosi:

—Na, kas gi atsitiko?
Tačiau ūžimas ne tik ne

nutrūksta, jis kas dieną stiprė
ja. Iš didžiulių transportinių 
lėktuvų darbininkai iškrauja mai
šus su anglimis, maišus sudžio
vintomis bulvėmis. Anglių trans
portai amerikiniams tiekimo 
specialistams sukelia didžiau
sią galvosūkį. Vienas jų pasiūlo 
rimtai diskutuotą pasiūlymą:

--Meskime jas, kaip bombas, 
į sporto stadioną.

(Bus daugiau)

Powerio šeima teismo salėje klausosi sprendimo.

dentifikacijos ženklus virš dažy
to paviršiaus ir vėliau juos nu
imti taip, kad dažytas paviršius 
liktų, kaip buvęs?

Tiufilinas--Principe tokia ga
limybė yra.

P.--Tas lėktuvas Incirlike 
buvo keletą mėnesių, ir kiek
vienas lėktuvas, kurį ten mačiau, 
turėjo identifikacijos ženklus. Aš 
negaliu sutikti, kad ant lėktuvo 
niekada nėra buvę ženklų.

Borisoglebskis—Tamsta turi 
teisę nesutikti su ekspertais, bet 
ekspertai pagrindinai išanalizavo 
lėktuvą ir priėjo išvados, kad 
ant lėktuvo nėra ir niekada anks
čiau nėra buvę jokių ženklų.

P.--Aš tik norėjau pasakyti, 
kad esu tikras, jog anksčiau ant 
jo buvo ženklai. Aš nesu eks
pertas.

Antroje dokumentų grupėjebų- 
vo atskiros maršrutinio žemė-

MUTUAL FEDERAL BENDROVES 
REKORDAS...

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metų pergyvenom 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 41.į.

Mutual Ąed&ial Savings

Chartered and Supervised by the Unftod Statės Government 
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Maskvoje vykusioje propagan
dinėje amerikiečio lakūno Fran
cis Gary Powersbyloje tiek pro
kuroras, tiek teisėjai apsisukda
mi vis grįžo prie klausimų: 
koks buvęs skridimo tikslas ir 
ar lakūnas gailįsis. Antrosios 
dienos posėdyje teismo pirmi
ninkas vėl klausė kaltinamąjį: 

Borisoglebskis--Vakar tamsta 
liudijai, kad pulk. Shelton la
bai domėjosi raketų iššovimo ba
zėmis.

Powers--Taip, jis minėjo vie
ną vietą žemėlapyje, kur galin
čios būti raketų iššovimo ba
zės.

B.--Ar būtų teisinga sakyti, 
kad pagrindinis tamstos skridi
mo tikslas buvo atrasti ir su
registruoti žemėlapyje visas ra
ketų iššovimo bazes?

P.--AŠ galiu tuo reikalu iš
reikšti tik savo nuomonę. Aš 
jaučiu, kad specialistai, kurie 
tikrino filmą iš mano kamerų, 
žino, kas domino žmones, kurie 
siuntė mane. Bet mano nuomone, 
sovietinės raketos domina ne tik 
JAV karinę vadovybę, bet ir visą 
pasaulį.

Kito teisėjo, "liaudies tarėjo" 
gen. Zacharovo, klausinėjamas 
apie specialius įrengimus lėktu
ve, Powers pareiškė, kad jam 
niekada nebuvęs aiškintas jų 
tikslas.

Zacharov--Bet tamsta turėjai 
būti instruktuotas prieš skridi
mą?

Powers--Ne. Apžvalginė in
formacija tęsėsi tik valandą ir 
ketvirtį ir Įvyko, prieš pat iš- 
skrendant. Aš beveik neturėjau 
laiko pastudijuoti žemėlapį.

Jis pareiškė, kad U-2 neturėjo 
specialių įrengimų, kurie būtų 
leidę jam pamatyti užpuolančius 
naikintuvus, bet žemyn nu
kreiptas periskopas būtų įgalinęs 
jį matyti lėktuvą, jei jis pasiro
dytų apačioje. Powers pridūrė, 
kad vienu metu jis matęs naikin
tuvą arba bent jo paliekamą dū
mų juostą žemai apačioje.

Tuo' momentu salėje sprogo 
viena didžiųjų lempų, kurias 
naudojo sovietų fotografai. Dū
mų debesis kilo link salės lubų. 
Powers krūptelėjo, kaip ir dau
gumas žiūrovų. Vėliau pilotas 
nusišypsojo ir paklausė: "Kas 
čia buvo--šūvis?"

Powers pareiškė, kad prieš 
pat skridimą buvo įjungtas spe
cialus aparatas, kuris suardąs 
radaro stočių, naikintuvų ir ma
žųjų vairuojamų raketų signalus, 
ir tas aparatas buvęs įjungtas 
visą skridimo laiką.

Skridimo metu Powers pa
sinaudojęs dviem ar trim so
vietinėm radijo stotim. Skrai
dydamas išilgai Sovietijos sienų 
naktimis jis naudojęs papildomus 
aparatus lėktuve, bet jis neži
nojęs, kokios rūšies jie buvo.

Gen. Vorobjovas (trečiasis tei- 
sėjas)--Ar apmokymuose, atlie
kamuose pagal naują sutartį, ne
buvo informacijų apie specialius 
įrengimus?

Powers--Ne. A§ esu tik pi
lotas ir niekada nebuvau infor
muojamas apie įrengimų pa
skirtį, nei jų veikimą.

Jis pridūrė, kad įrengimai į 
lėktuvą įdedami slaptai.

Liudininkas Asabinas, kuris 
anksčiau pats tarnavęs aviacijo
je. pasakojo, jog, išgirdęs spro
gimą ir vėliau pamatęs krintantį 
lėktuvą bei nusileidžiantį para
šiutininką, nubėgęs ir pagelbė- 
jęs lakūnui. Powers dėvėjęs šal
mą su baltu numeriu 29, prie jo 
diržo buvęs pistoletas ir lenk
tinis peilis. Ginklai buvę atimti. 
Asabinas liudijo, kad Powers 
nesipriešinęs ir elgęsis labai 
šaltai.

Kai teisėjas paklausė kaltina
mąjį, ar jis neturįs klausimų 
liudininkui, Powers pareiškė, kad 
Asabino liudijimas buvęs tei
singas, ir jis norįs jam padė
koti už pagalbą, nusileidus pa
rašiutu.

Ekspertų komisijos atstovai 
pareiškė, kad jie išstudijavę daug 
dokumentų, kurie suskirstyti Į 
tris grupes. Pirmojoje buvo

Powerio advokatas Grinevas, 
paskirtas sovietinės valdžios.

Powers identifikacijos liudiji
mai, medicininis pažymėjimas ir 
du dokumentai, suteikią jam tei
sę vairuoti lėktuvus. Visa tai 
rodą, kad Powers priklauso JA V 
karo aviacijai.

Pik. Tiufulinas pareiškė, kad 
trijų specialistų komisija tyrusi 
lėktuvo likučius Gorkio parke, 
ištirpdydama dažų sluoksnius to
se vietose, kur normaliai būna 
lėktuvo identifikacijos ženklai, 
bet neradusi jokių ženklų 
pėdsakų. Jis pareiškė, kad dažų 
sudėtis rodžiusi, jog lėktuvas po 
dažymo visai neturėjęs identifi
kacijos ženklų.

Nei prokuroras nei gynėjas 
neturėjo klausimų, bet Powers 
kai jam buvo leista tvirtu balsu 
paklausė: .

P.—Ar būtų galima uždėti i-

lapio dalys, kuriose buvo pažy
mėta skridimo kryptis ir nuro
dyti punktai, kur Powers turėjo 
įjungti žvalgybinius Įrengimus. 
Taip pat buvo atsarginiai žemė
lapiai tam atvejui, jei būtų nu
krypta nuo pagrindinio maršruto 
arba prireiktų priverstinai nu
sileisti. Trečiąją grupę sudarė 
kiekvienam skridimui reikalingi 
dokumentai.

Ekspertų komisija priėjusi iš
vados, kad skridimas buvęs iš 
anksto planuotas, kad ,Powers 
žinojęs jo tikslą ir skridęs iš 
anksto planuotu maršrutu, žy
mėdamas žemėlapy žvalgybinius 
duomenis. .

Devynių asmenų komisija, nag
rinėjusi lėktuvo fotografinius į- 
rengimus, pareiškė, kad kamera 
galėjusi fotografuoti 160-200 km 
(100-125 mylių) ruožą. Filmo bu
tą keturiems tūkstančiams nuot
raukų, kurių būtų užtekę 3500 
km (apie 2170 mylių) ruožui, 
nufotografuojant daugumą kari
nių ir pramoninių objektų.

Iš negatyvų tyrimų paaiškėjo, 
kad nuotraukos buvusios darytos 
iš 20,000 - 21,000 metrų (65,600 
- 68,900 pėdų) aukščio ir api
mančios ruožą nuo Afganistano 
pasienio iki Sverdlovsko apy
linkių.

Prof. Istominas pareiškė, kad 
lėktuve buvusi naudojama labai 
jautri filminė medžiaga, spe
cialiai gaminta aviacinei žval
gybai iš didelių aukštumų, ir dau
geliu atvejų geresnė už tą, kuri 
naudojama amerikiniuose žval
gybos balionuose.

Išryškintų nuotraukų palygini
mas su žemėlapiu parodęs, kad 
lėktuvo kursas sutapęs su že
mėlapyje nurodytu maršrutu ir 
negatyvuose rasti įfotografuoti 
pramoniniai ir kariniai objektai, 
tirščiau gyvenamos vietovės, 
aerodromai, priešlėktuviniai į- 
rengimai ir geležinkelių mazgai.

Tos nuotraukos galinčios būti 
naudojamos žvalgybos tikslams 
ir žemėlapių papildymui bei pa
tikslinimui.

(Bus daugiau)

GREETINGS and BEST WISHFS 
To Ali The Lithuanian People

LAURENCE W.

MARLIN
CANDIDATE FOR

JUDGE
Domestic Relations Court

Jan. 9,1961 Term

General Election Nov. 8,1960

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali The Lithuanian People

HARWILL ICE CREAM CO.

6519 Camegie Avė. HE 1-7979
WILLARD MILLER MGR.
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Sibiro tremtinio atsiminimai (46) A. Valasevičius

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali The Lithuanian People

WILLIAM J.McCRONE

PRADEDAM KELIONE Į LAISVE

CANDIDATE FOR

STATĖ REPRESENTATIVE

ON THE REPUBLICAN TICKET 
NOVEMBER 8, 1960

Paspaudę rankas liekantiesiems, mes išvažiuojame...

Vyt. Raulinaičio iliustracija

— Be galo viskas gerai 
sekėsi, — sakau džiaugda
masis, kad dalis rūpesčių 
jau praėję.

— Ne pradžia, bet pabai
ga būna vainikuota, — sa
ko uošvis.

Uošvis sako tiesą. Visa 
kelionė dar prieš akis.

Iš vakarų su perkūnija 
atslenka juodi debesys, čia 
lietus būna neilgas, bet 
smarkus. Nenoromis minty
se vėl džiaugiuosi, kad jau 
mes sėdim traukiny. Jeigu 
lietus būtų užpuolęs kelyje, 
būtume turėję laukti kol 
pradžius, o dabar jau va
žiuosim.

“Paliekam Kansko apsi
niaukusius žiburius ir tai- 
somės nakvynei. Visi jau
čiamės pavargę.

Kitam numery: Karo in
validai elgetauja trauki
niuose.

PRINOKĖ RUGIAIC

Laikas yra ledas, kurio pa
viršium viskas nučiuožia: ka
raliai, diktatoriai, ponai, el
getos, velnias ir Maskva.

*

Poetui tėra tik trys didingos 
temos: gimimas, mirtis ir 
meilė.

♦

Gogolis tiksliai nusakė ru
sų visuomenės sudėti: pusė 
kyšius duoda, pusė kyšius ima.

♦

Žmogaus nepamokysį, jam 
galvą apsukdamas.

♦

Jei rašytojo galvoje nieko 
nėra, aišku, nieko nebus ir jo 
raštuose.

♦

Gydytojas be vaistų, kaip 
silkė be druskos.

♦

Išmintinga moteris visados 
leis vyrui pildyti jos valią.

♦

Kai atrodo, kad žmogus jau, 
sudurs galą su galu, kas nors 
ima ir tuos galus vėl praske
čia.

V.

BEST WISHES
To Ali The Lithuanian People

HARRY PEKAKĖK
CANDIDATE FOR

COUNTY TREASURER

ON THE REPUBLICAN TICKET 
NOVEMBER 8 '.960

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali The Lithuanian People

JUDGE JOHN J. MAHON
Common Pleas Court

GERIAUSI SVEIKINIMAI

JORDAN CAMERA & SUPPLY 
STORE

3802 West 25th Street SH 1-5511

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

HILDEBRANDT PROVISION CO
\

3619 WALTON ME 1-3700

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

JACK KLUM REALTY CO
259 East 156 Street IV 1-2901

Tautiečiai suruošė išleistu
ves. Nedaug jų čia ir likę. 
Dauguma išvažinėjo. Vieni 
gavo leidimus į Lietuvą, o 
kiti arčiau savųjų kitose 
Rusijos vietose.

Per išleistuves nebuvom 
linksmi. Nebijojau važiuoti 
j Vokietiją, negailėjau pa
liekamo Sibiro, bet gaila bu
vo skirtis su gerais drau
gais. Per tuos ilgus metus 
mes susidraugavom ir pali
kom kaip giminės ar bro
liai. Aš žinau, niekur nera
siu tokių draugų, nes nelai
mėje surasti patys ištiki
miausi.

Viskas mūsų jau sutvar
kyta. Išmokėjo ir priklau
santį uždarbį. Man pareika
lavus išdavė ir raštą, kiek 
kuriais metais čia išpirkau 
valstybinės paskolos. Kiek 
kitur jos išpirkau, doku
mentų neturiu, nes negaliu 
važinėti ir juos susirinkti, 
čia mano išpirkta nedaug 
— apie 3^2 tūkstančio. Va
žiuojantys iš Dolgimosto 
sakė, kad toks raštas reika
lingas. Pristačius raštą ir 
paskolos lakštus bankui, už 
juos išmokės grynais pini
gais.

Mes viską pardavę ir su 
turimomis sutaupomis su
darom 7 tūkstančius, kurių 
kelionės išlaidoms pilnai už
teks.

Supiautą šieną specialiai 
pardaviau viršininkui su są
lyga, kad jis pasirūpintų ir 
mus, kaip žmones, išvežtų. 
Pažadėjo ir ištesėjo.

Šiandien, 1959 m. rugsėjo 
24 dieną, sėdam į sunkveži
mį ir pradedam čia dar ne
girdėtą kelionę. Mes pirmie
ji tremtiniai važiuojam į 
užsienį, tai yra į ten, kur 
nedominuoja rusai. Paspau
dę rankas liekantiesiems 
mes sulipam į sunkvežimį.

Oras gražus. Sausra. Tai 
mums svarbiausia, nes jei 
užeitų lietūs, mašinos nega
lėtų važiuoti. Mūsų sunkve
žimis, maurodamas, lenda 
iš duobės į duobę. Man tai 
ne naujiena, bet vaikai bi
josi važiuoti ir pradeda 
verkti. Pabaladojęs į kabi
ną sustabdau sunkvežimį. 
Prašau šoferio, kad paimtų 
žmoną su mažesne mergaite 
į kabiną. Bet žmona, važiuo
dama kabinoj, suserga jū
ros liga. Aš pasiėmęs duk
terį atsisėdu prie šoferio. 
Duktė taip smarkiai laikosi 
apsikabinusi mane, kad net 
iki skausmų spaudžia kak
lą. Aš raminu ją, juokauju, 
ir ji pradeda apsiprasti, žiū
rėdama į pravažiuojančius 
miškus. Ir už poros valandų, 
išvargusi, ramiausiai už
miega.

— Daugiau tokių kelių 
nematysi, — sako šoferis.

—■ Aš irgi manau, kad 
Europoj tokių kelių nėra.

— Aš manau, kad tavimi 
ten nepasitikės. Būk atsar
gus.

— Aš irgi taip manau, — 
sakau galvodamas, kad už 
tas pastabas negaliu užsi
gauti. Man atrodo, kad visą 
gyvenimą čia manim nepa
sitikėjo ir sekė.

Po penkių važiavimo va
landų pasiekėm Dolgimostą. 
Iš čia į Kanską dabar jau 
kursuoja autobusas, bet į jį 
pavėlavom.

Pernakvojam pas mums 
pažįstamą tautietį. Jis iš 
anksto mums parūpino au
tobuso bilietus. Čia kelias 
šiek tiek taisomas ir sekan
čios dienos pavakary pasie
kiam Kanską.

Palikęs šeimą lauke, nes 
stotis pilnutėlė žmonių, sku
bu prie kasos užimti eilę, 
nes už 50 minučių išeina 
traukinys. Suskaitau prieš 
mane stovinčius, ir jų net 
74. o iki traukinio išėjimo 
palikę tik 40 minučių, bet 
bilietų kasa dar tebėra už
daryta. Jeigu jie ir labai 
greit pardavinėtų, vistiek 
aš bilietų nupirkti nespėju. 
Tat stovėdamas darau pla
nus, kur apsinakvosim. Sa
kė, kad kur tai yra viešbu
tis.

Po stotį vaikšto pusgir
čiai įtartinais veidais tipai, 
kurie kelia nerimą. Juk tik 
aš vienas kiek stipresnis, 
reikalui ištikus galįs senu
kus ir motiną su vaikais 
saugoti.

Atidaro kasos lasgelį ir 
praneša, kad bilietus par
duos tik į miegamus vago
nus ir pirmoj eilėj į tolimas 
keliones. Aš prie langelio 
papuolu ketvirtuoju. Nu
perku saviems bilietus iki 
Maskvos, sumo k ė d a m a s 
virš dviejų tūkstančių rub
lių.

Šypsodamasis, kad buvo 
tokia laimė, nuvedu savuo
sius į vagoną. Nors skaitosi 
antros klasės,bet vagonai 
atrodo neblogai. Sumokėję, 
gaunam čiužinius ir švarų 
paklojimą gulėjimui.

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

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

TUS.
ARCHITEKTAS ATLIEKA 
PLANAVIMĄ PAGAL JŪ

SŲ PAGEIDAVIMĄ.

REpublic 7-8949 
6350 S. ALBANY AVĖ. 

CHICAGO, ILL.

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali The Lithuanian People

TheG. M. NcHev

FEDERAL. HAZEL AND
COMMERCE STREETS

YOUNGSTOIN, OHIO

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali The Lithuanian People

AMALGAMATEP ASS'N. 
0F ST. & E. RY.
HARRY LANG - Secretary

740 SUPERIOR AVENUE, W.

BEST W1SHES 
For a Pleasant Holiday

CLEVELAND AMBULANCE 
SERVICE, INC.

Remember the Maroon and Cream Colored 
Cars with the Men in White

Called and Recommended by Cleveland's 
Leading Physicians and Surgeons

ENdicott 1-0770
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Emigracijoj gyvenant
Galima skaičiuoti, kad lietuvių šiame krašte yra milijonas. 

Galima taip skaičiuojant ir net didžiuotis, kad čia mūsų daug, 
ir galime didelius darbus atlikti. Bet taip skaičiuojant ir did- 
žiuojantis, net ir didžiausias optimistas nujaučia, kad vyksta savęs 
ir kitų apgaudinėjimas. Ypač jei tai daroma, lietuviškuosius dar
bus planuojant. O jei toks skaičiavimas daromas rinkiminiam 
įtakingumui pabrėžti, gal tai ir ne nuodėmė, nes tieklietu- 
tuviŠko kraujo turinčiųjų tikrai susirastų. Bet lietuvybės ugniai 
kurstyti ne tik jų tiek nėra, bet ir dešimt kartų sumažinus 
dar perdėtume.

Neretai lietuviškoje spaudoje randame teigimų, kad lietuvybės 
darbui paslankių lietuvių priskaitoma tarp 50,000 -- 70,000. 
Atseit, lietuvybės darbus planuojant, su tiek ir reikia skaitytis. 
Taigi skaičius netoks jau didelis. Ir jį atsimenant negalima leistis 
į didelius pramogavimus, tą skaičių visaip skaldyti, labai 
priešiškais keliais vedžioti. Negalima taip daryti, jei nori
me, kad mūsų gyvybinė, organizacinė ir laisvės prikėlimui talki
nanti jėga būtų stipri.

Be minėtojo skaičiaus lietuviškai veiklai dar šiek tiek yra ir 
pusgyvių, kada - ne - kada susigraudinančių ir lietuvybei dar 
šiokią ar tokią duoklę atiduodančių. Ir negalima sakyti, kad jau 
jie nurašytini į nuostolius. Ne. Prie geros organizacijos ir gerų 
pastangų iš jų dar galima ir daugiau lietuviškos ugnies iš
kelti.

Jei jau pripažįstame, kad lietuvišku gyvenimu nuolat gyvenan
čių čia yra tarp 50 - 70 tūkstančių, tai kiek jų tarpe yra jaunuolių 
kurie dalyvauja įvairiose lietuviškose jaunimo organizacijose? 
Kiek yra tokių, kurie, pradedant skautų paukštytėmis bei vilkiu
kais ir baigiant aukštąjį mokslą baigiančiais, busimojo lietuviš
ko darbo tęstinumą garantuoja?

Ir čia atsakymą ne taip sunku surasti. Jų gali būti apie ketvir
tadalis nuo bendrojo lietuviškuoju gyvenimu gyvenančiųjų skai
čiaus. Taigi galima skaityti, kad tokio jaunimo mes turime 
tarp 12 - 17 tūkstančių. Bet jis lietuviškajam gyvenimui, neretais 
atvejais, jau nebėra toks jautrus, kaip vyresnieji/ Ir kai pažiūri 
į lietuviškąsias jaunimo organizacijas, tai tokio skaičiaus net 
negali sudaryti. Atseit, nemažai iš jų į lietuviškas organizacijas 
nėra įsijungę. Ir toks reiškinys nėra niekam džiuginantis.

Nereikia niekam įrodinėti, kad su 12 - 17 tūkstančių jaunuolių 
galima nemažai padarytu Tai rimto dėmesio verta jėga. Bet kai 
vėl atsimeni visokius nubyrėjimus, kai matai to jaunimo dirbtinį 
suskaldymą, jo vedžiojimą labai priešiškais keliais, optimizmas 
vėl gerokai krinta.

Ne iš toli, bet labai iš arti, stebiu tą mūsų jaunimą, kuris, vi
liamės, ateis mūsų pavaduoti ir mūsų dirbamų lietuviškų darbų 
tęsti. Skaudu žiūrėti matant, kaip jį svetima aplinka žaloja. 
Beveik kiekviename iš jų matai dvi besigrumiančias jėgas. Ir 
kai lietuviškoji nugali — toks jau mūsų reikalams niekad nebežus. 
Bet kai nugali svetimoji— negi tokiu keliu nueinančiam pakelsi 
kepurę?

Bendrai reikia pasakyti, kad mūsų jaunimą vertinant nesu toks 
pesimistas, kaip kartais pasitaiko taip vertinančių. Už dalį nuby
rančiųjų mes patys esam kalti. Ypač,, kada juos iš lietuviškojo 
kelio išstumtam savo rietenomis ir laisvojo Lietuvos gyvenimo 
niekinimu. O tas jaunimas visiškais nesuinteresuotas nei tomis rie
tenomis, nei praeities žaizdelių atkrapštinėjlmais.

Neseniai buvo rašyta Drauge, studentų skyriuje, kaip ir ne
pasitenkinimas, kad santariečiuose esą katalikiškesnių narių už 
ateitininkus ir ateitininkuose liberališkesnių už santariečius. Ir, 
esą, negerai, kad taip yra. O man atrodo, kad labai gerai. Labai 
gerai, jei tais kraštutinumais nebesergama, o pagrindinis mūsų 
jaunimo organizacijų rūpestis lieka—lietuviškieji reikalai.

Ir jei mes norime, kad mūsų jaunimas ilgiau lietuvybei išliktų 
gyvas, reikia jį mažiau ir mažiau tomis kraštutinėmis ligomis 
sargdinti. Reikia viską daryti, kad jų organizacijos, kurių nema
žai yra ir dirbtinų, viena prie kitos labiau artėtų. Reikia, kad tų 
organizacijų nariai tikrai pasijustų esą tik vienos lietuviškos šei
mos nariais.

Emigracijoj gyvenant, negalima žaisti tuo, kuo pasivelijama sa
voj, laisvoj tėvynėj. Čia mums kiekvienas perdaug brangus, kad jį 
galėtume be skausmo prarasti. Taigi darykim viską, kas nuo 
mūsų jėgų ir pastangų priklauso, kad lietuvis į lietuvį artėtų, 
bet ne toltų. O ypač mūsų jaunimas, kurio ne tiek daug turime ir 
jį pavojingai nuo mūsų toldina svetimoji aplinkuma.

Jei rinkimai įvyktų šiandien...
Nizonas būtų prezidentu

Šiuo metu, po abiejų JAV po
litinių partijų konvencijų, Gallu- 
po apklausinėjimo ( Gallup Poli) 
duomenimis, prezidentiniuose 
rinkimuose Richard M. Nixon ir 
Henry Cabot Lodge surinktų 
daugiau balsų, negu J. F. Ken
nedy ir Johnson. Visoje Ameri
koje balsuotojams buvo duotas 
toks klausimas:

"Jei prezidentiniai rinkimai 
vyktų šiandien, už kuriuos kan
didatus jūs balsuotumėte—Nixon

Jungtinėms Tautoms Henry Cabot 
Lodge yra žinomi, kaip stiprūs 
antikomunistai.

Balsuotojus ypač neramina 
faktas, kad Kennedy—Johnson 
savo pagrindiniais patarėjais už
sienio politikos srityjepasirinko 
Stevensoną ir Chester Bowles, 
kurie nekartą yra pasirodę palan
kūs komunistui vyliams ir siūly
mams. Jų pasisakymai komuniz
mo temomis dažnai yra daugiau 
negu naivūs.

ir Henry Cabot Lodge ar už 
Kennedy ir Lyndon B. John
son?"

Atsakymai buvo: 
Nixon-Lodge 50% 
Kennedy-Johnson 44% 
Neapsisprendę 6%

Jeigu prileistūmė, kad neap
sisprendę balsai pasidalintų ta 
pačia proporcija, kaip ir apsi- 
sprendusiųjų, tada tie skaičiai 
taip atrodytų:

Nixon-Lodge 53% 
Kennedy-Johnson 47%

Pagal šio apklausinėjimo duo
menis nemažas skaičius balsuo
tojų, kurie nepriklauso nei res
publikonų nei demokratų parti
joms, pasisakė už Nixon-Lodge 
kandidatūrą. Kaip atrodo, jau
čiama, jog Nixon-Lodgegali stip
riau ir efekingiau tvarkyti A- 
merikos gyvenimą ir ypač laiky
ti tvirtą liniją prieš komunizmą. 
Tiek viceprezidentas Nixonas, 
tiek ir Amerikos ambasadorius

Maždaug prieš 10 metų Ches
ter Bowles buvo Connecticut 
valstijos gubernatoriumi. Eida
mas tas pareigas, jis ne
sutiko paskelbti Lietuvos Ne
priklausomybės dienos prokla
macijos Vasario 16, kaip daugu
mas kitų gubernatorių padaro, 
nes, anot Chester Bowles, Lie
tuva yra buvusi Rusijos pro
vincija ir dabar vėl esanti So
vietų Rusijos dalis.

Kaip spėjama, Stevensonas ir 
Bowles pasidalins, jeigu demok
ratai laimėtų, užsienio reikalų 
sekretoriaus (ministerio) ir am
basadoriaus Jungtinėms Tautoms 
vietas. Pavergtųjų reikalams tik
rai būtų liūdna, jeigu vietos, ku
rias užėmė John Foster Dulles, 
Christian Herter ir Henry Cabot 
Lodge, sekantiems ketveriems, 
kovoje prieš komunizmą gyvybi
niams metams užimtų Stevenso
nas ir Bowles.
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R. Mieželis

UŽ KĄ BALSUOTI?

FMK M. BREffll 

County Treasurer

Vaje, kaip liūdnai mane nu
teikė Draugo 198 numerio kro
nikoje atspausta žinutė, kad "Cle
velando lietuviai už Kennedy". 
Argi Clevelando lietuviai nebūtų 
sekę jokios spaudos, kuriojegau- 
siai ir įtikinančiai buvo' įrodyta, 
jog Kennedy, su visu savo poli
tiniu štabu, yra aiškus šalinin
kas "nuolaidžios Chruščiovo atž
vilgiu politikos, kad kai kas iš 
jo štabo jau buvo Washingtone 
apsilankęs pas Menšikovą, jį už
tikrinti, jog Kennedy į prezi
dento sostą įžengus, bus palaiko
mi su Maskva draugingi santy
kiai, kad užsienio reikalus tvar
kys Stevensonas ir t.

O atrodo, kad jau vienos min
ties, jog Chruščiovas rekomen
duoja Kennedy ir Stevensoną į 
aukščiausias šios šalies valsty
bines pozicijas (gal ir tai cle
velandiečiai nebuvo girdėję), 
būtų gana, kad visi lietuviai, 
kurių galutinos sąskaitos su 
Chruščiovu dar toli gražu ne- 
suvestos, griežtai nuo jų nusi
suktų.

koncertas, kuris, nežiūrint 
pasikėsinimo, įvyko. Sužeis
tos panelės pavardė yra: G. 
Juodakytė (žinoma pianistė).

Kitas dalykas. Dirva nerea
gavo į "Darbo" žurnale Nr. 1 
paskelbtą provokacinį A. Šal
čiaus straipsnį. Atsiliepė 
Darbininkas, Keleivis, dabar 
—Draugas ir kt. Galima pra
leisti negirdomis tai kas pa
sirodo Maskvos tarnyboje 
esančiose "Vilny" ar "Lais
vėj"..., bet "Darbas" dar nėra 
rusų kontroliuojamas ir lei
džiamas vienos iš Vliko bei 
Alto grupių.

Inž. V. A. V.,
Boston, Mass.

REDAKCIJOS PASTABA.
Dėl A. Šalčiaus straipsnio 
Dirva pasisakė net du kar
tus: Nr. 67 humoro skyriuje 
buvo atspaustas straipsnis 
"Raudonosios Mikaldos pra
našystės" ir Nr. 69 tuo klaup
simu buvo įdėtas vedamasis 
"Gudravojimas verčiantis per 
galvą".

BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

CONCRETE PIRE 60., 0F OHIO
MO 3-8733

21200 MILĖS AVĖ

A. Kutkus, 
Chicago

MIDAUS MIKNAI 
RIESTARAGIUI!

PORA PATIKSLINIMŲ

Pora mažų patikslinimų dėl 
A. V-o atsiminimų "Kaip jie 
šaudė... A. Voldemarą" (Dir
va Nr. 93). Tą vakarą teatre 
buvo ne opera, bet garsaus 
užsienio styginio kvartetoB. G.

Jūsų šviesus' Mikna Riesta
ragis suteikia daug džiaugsmo 
ne tik choristams ir telefo
nistams, bet jo sumanumu ir 
drąsa pradeda žavėtis net ir 
mūsų mažieji. Jiems ypač 
krinta į akis linksmas, bajo
riškas žirgas ir mikli, sun
kaus kalibro kuoka.

Bajoras Mikna savo žygdar
biais jau dabar nusipelnė ne
mažą midaus ąsotį.

Tegul ir toliau rūstus Per
kūnas saugoja Miknos Ries
taragio žingsnius, o gerieji 
dievai gina jį nuo sunkios na
mų nevalios!..

Karna Skeltaragis, 
. Omaha

GERAI, KAD DUODATE 
PASISAKYTI

Man patinka, kad duodate 
pasisakyti ir respublikonų ir 
demokratų simpatikams. Iš tų 
pasisakymų, jei jie apdairiai 
paruošti, matyti vienų ir kitų 
stipriosios ir silpnosios pu
sės.

Iš visų pasisakymų, iki šiol 
atspaustų, geriausias buvo V. 
Rastenio, kuris labai ramiai 
išdėstė, kad pasikeitimų bus, 
ar laimės respublikonai ar de
mokratai. Ir visiškai be 
reikalo H. Žemelis darė prie
kaištus, kiek atsiduodančius 
pigiais partiniais reikaliu
kais.

Stepas Poderis, 
Hendrix

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Many Friends

FRANK PLUTT & NICK HERRICK
EUCLID FLOORING

787 East 185th St. Call IV 1-1733
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THE EXCELSIOR VARHISH 
W0RKS INCORPORATEP

1228 West 74th Street AT 1-8600
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Stroh*s alaus gamykla padovanojo naują JAV 50 žvaigždžių vė
liavą Amerikos Legiono Stroh Brewery 490 postui. Vėliavą iškil
mėse Įteikė Gari M. Stroh, jr. Įteikimas Įvyko Detroite Legiono 
suvažiavimo metu.

ARGENTINOS LIETUVIAI PAMINĖJO ŽALGIRIO 

MŪŠIO SUKAKTI
Turbūt nebuvo nei vieno lietu

vio pasaulyje, kuris nebūtų pri
siminęs šią didingą mūsų pra
eities sukaktį. Šią nepaprastą 
šventę ypatingai iškilmingai mi
nėjo Buenos Aires lietuvių ko
lonija. Šią šventę, kaip ir visas 
didesnės reikšmės šventes, pa
siėmė vesti Argentinos Lietuvių 
Organizacijų ir Spaudos Taryba

(ALOST), kuria sudaro, visų or
ganizacijų atstovai.

Šiai šventei iš anksto jau buvo 
pradėta ruoštis: per radiją ir 
spaudą buvo duodamos specialios 
informacijos apie tos sukakties 
reikšmę. Kad supažindintų Ar
gentinos visuomenę su šios su
kakties prasme ir drauge su 
Lietuvos praeitimi. Tai sukakčiai

BEST WISHES
To Ali The Lithuanian People

JOHN KOVACH

STATĖ REPRESENTATIVE

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali The Lithuan a People

MOR-FLO HEATER COMPANY

MANUFACTURING HOT WATER HEATERS 
AND PLUMBING SUPPLIES

217 6 EAST 76th STREET UT 1-2300

TREČIOKAS A6ENCY

Kur lik bcairuoitumėt keliauti, tuoj auairiikit su mūšy jataiga

SENIAUSIA LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA

Kelionių -bilietų parvpinimas ir pinigų peraiuntimaa j viaua kraitua 
TAIP PAT IR VISOKIOS RŪŠIES APDRAUDA

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

Telefonas; MArket 2-4867

specialiai buvo pagamintas 3 
metrų dydžio Vytauto paveiks
las, vaizduojąs didvyrĮ mūšio 
Įkarštyje. Pagaminti tam tikri 
plakatai su Žalgirio mūšio dali
niais ir žiniomis apie Vytautą 
Didįjį, abiems kalboms, kad sa
vieji i svetimtaučiai galėtų žinoti 
sukakties reikšmę. Vytauto pa
veikslas buvo papuoštas Tautine 
ir karo vėliava su skautų garbės 
sargyba.

Po spontaniškai visų sugiedoto 
Lietuvos himno, apie Žalgirio 
mūšio prasmę ir jo istorinę ap
žvalgą padarė stud. Regimantas 
Vedegys, ispaniškai apieV^tau- 
tą kalbėjo L. Lemberis, o Žal
girio mūšio išdavas ir istorines 
smulkmenas davė Antanas Bal
čiūnas.

Po oficialios dalies buvo at
likta ir tinkama meninė progra
ma. Vytauto garbei buvo padek
lamuota, jo giesmė ir melodek
lamacija Žalgirio mūšis, kurią 
išpildė Danguolė Valentinaitė, 
interpretavusi ir ištraukas apie 
Vytautą iš Milžinų Paūksmės ir 
k. Šiai progai, Šv. Cicilijos cho
ras, vad. Vaclovo Rimavičiaus 
atliko keletą patriotinio turinio 
dainelių, užbaigdamas Žalgirio 
mūšiu. Pasirodė taip pat ir Vy
tauto Čibavičiaus naujai sudary
tas vokalinis vienetas, išpildęs 
keletą dalykėlių. Lietuvių Centro 
mažųjų tautinis šokių vienetas, 
vad. O. Ožinskienės, atliko ke
letą šokių.

Didingai šventės pabaigai pasi
rodė tautinių šokių skautų gru
pė išpildę keletą darniai su
šoktų šokių. Salė buvo perpil
dyta žiūrovais. Malonu, kad ne
žiūrint politinio nusistatymo bei 
Įvairių pažiūrų Lietuvoje, tebėra 
dar gyvas tautinis išdidumas pa
garba saviems tautos didvyriams 
ir didingai jos praeičiai.

Buenos Aires išeinąs lenkų 
laikraštis šiai sukakčiai paskyrė 
beveik išimtinai visą numerį. 
Pirmajame puslapyje įsidėjo 
Jogailos kaip Lenkijos karaliaus 
ir Vytauto, kaip Žalgirio karo 
vado paveikslus beto, apie Žal
girio sukakties reikšmę lietuvių 
ir ukrainiečių kalbomis, kuriame 
be kita ko ragina pamiršti 
visą nedėkingą praeitį ir bendro
mis jėgomis eiti prieš tą patį 
bendrą priešą, kurio sąmonėje 
dar tebėra išlikęs noras žavintis 
istorines Lietuvos, Lenkijos ir 
Ukrainos žemes.

LIETUVIŲ BENDRUOMENEI 10
METŲ

Liepos 30 dieną Lietuvių Bend
ruomenė Argentinoje šventė savo 
dešimties metų sukaktį. Ta pro
ga buvo suruoštas minėjimas į 
kurį atsilankė nemažas skaičius 
lietuvių visuomenės. Br. Paliu- 
lionis skaitė paskaitą apie Lie
tuvių Bendruomenę 10-ties me
tų bėgyje ir jos tolimenius už
davinius. Šiuo metu Lietuvių 
Bendruomenei Argentinoje vad. 
pirm. Ig. Padvalskis ir sekr. 
inž. S. Babronis.

RADIJO VALANDĖLEI 12 METŲ

Rugpiūčio 6 dieną Lietuvos Ai
dai -- radijo valandėlė Buenos 
Airėj, šventė savo veiklos 12 
metų sukaktį. Lietuvių kolonijoj 
Berisse, Mindaugo Dr-jos scenos 
mėgėjai surengė spektaklį, kurio 
iškelta radijos valandėlės finan
siniai sunkumai ir ieškomi bū
dai jai pagelbėti.

Radijo valandėlės vedėją Ze- 
feriną Juknevičių sveikino or
ganizacijų atstovai ir pavieniai 
asmenys, linkėdami tęsti šį 
taip svarbų lietuvybei darbą Ar
gentinoje.

CLEVELANDE 
Ir apylinkėse

JULIUS SMETONA

Rugpiūčio 30 d., antradienį, 
8 vai. vakare, kalbės East Cle
veland YMCA patalpose apie 
naujųjų piliečių pažiūras į JAV 
politiką. Paskaitą rengia East 
Cleveland Women Rep. Club.

ŽALGIRIO MŪŠIO MINĖJIMAS

rengiamas specialiai sudary
to komiteto, Clevelande įvyks 
spalio mėn. 1 ir 2 dienomis.

Spalio l d. įvyks akademinis 
minėjimas Šv. Jurgio parapijos 
salėje. Paskaitą skaitys Ramovės 
pirmininkas A. Jonaitis, meninę 
dalį atliks Vaidilos Teatras. Po

MIEGAS PRIEŠ VIDURNAKTĮ
- GERIAUSIAS

Šekspyras miegą yra pavadi
nęs "gamtos ramiąja aukle".

Visi mes žinome ir supran
tame, kad miegas yra geriau
sias ramintojas ne tik žmonėms, 
bet ir gyvuliams. Miegas yra 
geriausias vaistas ligoniams, ir 
jis nė cento nekainuoja.

Bet dauguma iš mūsų eęame 
pripratę prasėdėti prie televi
zijos aparato ar geros knygos 
iki vidurnakčio ir tuo sutrum
pinti miego laiką.

Sunku nustatyti, kiek asmuo 
reikalingas miego. Asmens am
žius, profesija, fizinė ir protinė 
būklė - visa tai atsiliepia Į jo 
miego pareikalavimą.

Aštuonios valandos yra nor
mali norma, rekomenduojama 
suaugusiems. Vyresnio amžiaus 
asmenys dažnai apsieina su ma
žesniu miego laiku, o vaikai ir 
paaugliai dažnai daugiau reika
lauja.

Miegas yra kaip maistas, nes 
jis naudojamas pagal Įpratimą. 
Jei jūs atsikeliate ryte pilnai 
pailsėjęs ir pilnai pasiruošęs 
naujos dienos darbams galima 
spręsti, kad jūs pakankamai esa
te išmiegoję.

Miegas nelyginamas su mais
tu kitame pavyzdyje. Nors mes 
galime ilgesnį laiką susilaikyti 
nuo valgio, bet miegoti turime 
kasdien. Miego trūkumas per il
gesnį laiką gali sukelti visą eilę 
komplikacijų.

Miegas prieš pat vidurnaktį 
yra skaitomas pats geriausias, 
bet iš tikrųjų pirmos dvi ar 
trys miego valandos, ar jos būtų 
dieną ar naktį, atitinka tam idea
liam vidurnakčio miegui.

Miegas yra dovana.- Dauguma 
mūsų pramiegame trečdalį gy
venimo, kiti niekada nesupran
tame miego reikšmės. Medicina 
jau ne kartą yra įrodžius, kad 
liga greičiau tuos užpuola ku
riems trūksta miego. Ir daug 
kas iš mūsų nedavertina tą Šeks
pyro pasakymą, kad miegas yra 
gamtos ramioji auklė.

Jei turėtumėte kokių klausimų 
apie miegą, rašykite: Cleveland 
Health Museum, 8911 Euclid Avė., 
Cleveland 6, Ohio.

B. Gebhard, M.D.

to seks pasilinksminimas ir vai
šės. Įėjimas suaugusiems 1 doL, 
jaunimui laisvas.

Spalio 2 d. 10:30 vai. Šv. Jur
gio parapijos bažnyčioje iškil
mingos pamaldos, kuriose or
ganizacijos dalyvauja su savo vė
liavomis. Po pamaldų vykstama 
prie Art Museum, kur įvyks iš
kilmingas minėjimas dalyvaujant 
Čiurlionio Ansambliui, kvies
tiems amerikiečių pareigūnams 
ir visoms Clevelando lietuvių 
organizacijoms su savo vė
liavomis.

P.J. KERŠIUI

jau ilgesnį laiką sergančiam,bu
vo padaryta antra vidurių opera
cija. Guli Cuyahoga Falls Green 
Cross Hospital 603 kambaryje. 
Ligonis pamažu taisosi ir tikisi 
dalyvauti Dirvos 45 sukakties 
iškilmėse.

METROPOLITAN PARKŲ 
VADOVYBĖ RAŠO

Mes esame laimingi galėda
mi gyventi vietovėje, kuri yra 
parkais turtinga. Parkuose mes 
galime piknikauti, maudytis, lip
ti į kalnus, žuvauti, arkliais jo
dinėti, žaisti su kamuoliu ir po
ilsiaujant praleisti laiką.

Cleveland Metropolitan Parkų 
sistema yra viena iš geriausių 
visame krašte. Šiandien ši parkų 
sistema susidedanti iš 9 didelių 
rezervatų ir 4 mažesnių parkų,

siekia netoli 15,000 akrų ir ap
tarnauja virš 12,000,000 asmenų 
kiekvienais metais.

Kuo mes galime prisidėti prie 
šių parkų išlaikymo ir prižiū
rėjimo?

Mažas taksų mokestis buvo 
įsteigtas 1920 m. ir atnaujintas 
1930, 1940 ir 1950 m. Dabar jį 
vėl reikia atnaujinti lapkričio 
mėn. rinkimuose.

Sis mokestis yra vienas iš 
mažiausių, o atlieka labai daug. 
Vienam asmeniui jis išeina 25 
centai, nė cento daugiau jokiais 
ekstra mokesčiais.

Šio mokesčio atnaujinimas ga
rantuos ir tolimesnį tvarkingą 
ir naudingą parkų tvarkymą ir 
prižiūrėjimą, mums visiems taip 
reikalingą.

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

KETURIŲ ŠEIMŲ NAMAS

Šv. Kazimiero parapijos— 
Sowinski mokyklos r a jone 4 šeimų 
pelningas namas. Per metus 
$ 1,800.00 pajamų. Savininkas 
finansuoja. Šaukti Ė A 1-8797.

(100)

Parengimų kalendorius

RUGSĖJO 4 D. SLA 14 kuo
pos vasaros pobūvis p. Blaške- 
vičių sodyboje.

RUGSĖJO 4 D. LB Clevelando 
abiejų apylinkių gegužinė (8tos 
Lietuvių Dienos tąsa) Neurų so
dyboje.

* RUGSĖJO 10 D. Pilėnų Tunto 
skautams paremti pobūvis. 
Rengia Tėvų Komitetas.

* RUGSĖJO 24 D. Dirvos 45 
metų sukakties spaudos balius 
Slovenian Auditorium.

♦ SPALIO 2 D. Neringos skau
čių tunto dešimtmečio iškilmin
ga sueiga-vakaras.

SPALIO 8 D BALFo 15 m. 
sukaktuvių minėjimas Cleve
lande.

SPALICL 8 D. Korp. Neo 
Lithuania balius Slovenian Au
ditorium.

* SPALIO 15 D. SLA 136 kuo
pos rengiamas Čiurliono An
samblio pramoginio okteto kon
certas.

NAMAI EAST 74 ST.

Du namai vienam sklype. Prie
šakinis namas iš 6 kamb. Di
delis rūsys, apsauginės langinės. 
Užpakalinis namas 5 kamb. 
ir pastogės. Didelis sklypas. 
Šaukti prieš 6 P.M. telefonu: 
EN 1-3734.

(99)

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

I karo.

MERGAITĖS IR MOTERYS

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

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

AMERIKOS LIETUVIAI 
FILATELISTAI

Noriu susirašinėti ir pasikeisti 
pašto ženklais. Rašyti šiuo adre
su: Lietuvos TSR Raseinių mies
tas, Dubysos gt. Nr. 40 Gylys 
Mykolas.

LIETUVIU KLUBAS 
ir 

SVETAINĖ
Lietuvių Svetainėje renkite lietuviškus parengi

mus, o poilsį praleiskite tarp savųjų Klube.

— Cleveland —
6835 Superior Avenue EX 1-1143

Naujiems skaityto
jams prenumerata 
metams tik 8 doleriai

> EAST CLEVELAND-EUCLID & SUPERIOR AVĖ.

AUTOMOBILISTU DĖMESIUI! uit tut 9 su.. m
St. Clair, telef. T0 1-1673 atidarytas naujas, erdvus, lietuviškas garažas

Greetings and Best Wishes 
To Our Friends and Patrons

M.O.MATTLIN

SPINET PIANOS

Quik Auto Service, Ine. OF DISTINCTION

Taisoma moderniausiomis priemonėmis stabdžiai ir visi stabdymo Easv Terms can be
mechanizmai, išmetimo vamzdžiai ir duslintuvai - "mufflers", mo A -J
torų reguliavimas - "tune - up" ir analizavimas, vožtuvų šlifavimas, Arranged
radijo ir visų elektros įrengimų taisymas.

Darbas atliekamas greitai, sąžiningai ir žemomis kainomis PRA
NO GRIGONIO priežiūroje. 2027 EUCLID AVENUE

Atidaryta kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo 8 vai. ryto iki 7 vai.
vakaro PR 1-7633

SAVINGS 
EARN 

4%
ACCOUNTS 

iNSURE O TO 
• 1 O ooo

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL NOON

SUPERIOR 
SAVINGS

►
 HOME AND

REMODEUNO 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



DIRVA
Nr. 100 1960 m. rugpiūčio 29 d.

KAS IR KUR?
* VYTAUTAS VALAITIS, News 

Week žurnalo fotografas, ruošia 
ilgą foto reportažą iš Danutės
Sirusaitės, nesenai atvykusios iš 
Lietuvos, gyvenimo. Jis užfiksuo
ja visus žymesnius šioj naujoj 
žemėj jos patirtus įspūdžius ir 
momentus.

Tokiu būdu tūkstančiai ameri
kiečių turės progos susipažinti 
su šios šeimos 15 metų vykusia 
drama komunistinio režimo pa
sėkoj. Džiugu, kad V. Valaitis 
savo profesijai temų stengiasi 
rasti iš lietuvių gyvenimo.

* PROF. KURMIO slapy
vardžiu pasirašęs poetas atsiuntė 
20 eilėraščių į Jaunimo Litera
tūros Konkursą. Jaunieji rašyto
jai kviečiami šiame konkurse da
lyvauti, siunčiant prozos, poezi
jos ir publicistikos kūrinius Ro
mui Keziui, 130 Hendrix St., 
Brooklyn 7, N.Y.

* BUENOS AIRES LIETUVIŲ 
SKAUTŲ tautinių šokių grupė da
lyvavo Italų Centro įkūrimo 
102 metų sukakties festivalyje. 
Italijos ambasadorius šokėjams 
pareiškė padėką, kad taip gra
žiai sugeba atstovauti savąją tau
tą. Italų Argentinoje priskaitoma 
net 8 milijonai, o lietuvių tik 
30,000, bet lietuviai sugebėjo 
gražiau pasirodyti. Lietuvių šo
kiai buvo filmuojami ir rodomi 
per televiziją.

* BALETO STUDIJA PRADE
DA DARBĄ. Jau daug metų sėk
mingai Bostone veikianti T. Ba- 
buškinaitės -- Vasiliauskienės 
vedama Baleto mokykla po vasa
ros atostogų, nuo rugsėjo 6 d. 
vėl pradeda darbą. Į, mokyklą vėl 
priimami nauji mokiniai, sudaro
mos klasės pradedantiems ir 
tęsiamos baleto pamokos tiems, 
kurie jau anksčiau mokėsi. Mo
kyklos adresas: 126 Massa- 
chusetts A ve., Boston, Mass. Tel. 
CO - 7 - 9845.

* PRANAS NARVYDAS, LTS- 
gos 1-jo skyriaus pirm. New 
Yorke, grįžo iš atostogų, kurias 
praleido Amherst, Mass. pas gi
mines Laurinaičius.

* INŽ. JUOZO BUTKAUS gyv. 
New Yorke# 5-ių mėn. dukrelę 
pakrikštijo Daivos - Onos vardu. 
Krikšto tėvai--Petras Mačiulai- 
tis ir Emilija Noakienė.

* J. TAMOŠIŪNAS, iš Detroito, 
mokėdamas prenumeratą, at
siuntė ir $ 5 auką.

* MARTYNAS BUNDELIS, iš 
Venezuelos, mokėdamas prenu
meratą atsiuntė ir $5 auką.

* STASYS VIRPŠA, lankantis 
Chicago Tech. College, mokėda
mas prenumeratą, atsiuntė ir 
$ 5 auką.

* SUSIORGANIZAVUSI. NIXO- 
NO rėmimo komitetą "Nixon for 
President Lithuanian-American 
National Committee" yra įsijun
gę visa eilė samariečių filiste
rių: Valdas Adamkavičius, bu
vęs Santaros centro valdybos pir
mininkas, eina komitete ekzeku- 
tivinio sekretoriaus pareigas; 
adv. Algimantas Kezelis, filis
terių centro valdybos narys, yra 
komiteto iždininkas; Raimundas 
Mieželis, buvęs Santaros centro

Aktyvus antikomunistinėje veikloje Gediminas Janušonis, neseniai pagarsėjęs mesdamas kiaušiniu 
į Maskvos burmistrą, besilankiusi Kanadoje, liepos 23 d. į Buffalo mieste surengtą Pavergtųjų Tautų 
manifestaciją suorganizavo keliolikos automobilių virtinę su antikomunistiniais šūkiais iš Niagara 
Falls, St. Catherlnes, Toronto ir Londono, Ont. Nuotraukoje prie G. Janušonio namų automobiliai 
"papuošiami" antikomunistiniais šūkiais. Kairėje Simas Sakys, dešinėje Gediminas Janušonis.

K. Kundikio nuotrauka

DIRVOS 45 METIĮ
SUKAKTIES RĖMĖJAI

Dirvos 45 metų sukak 
ties rėmėjais įsijungė:

Zigmas Jankus, Cleveland 5.00 
D. Kutkaitė, St. Charles 3.00
K. Prekeris, Brooklyn 2.00
V. Tamošiūnas, Detroit 5.00
St. Nasvytis, Cleveland 5.00
St. Masilionytė, Cleveland .50
A. Sumakaris, Cleveland 5.00
Paul A. Chalko, Cleveland 5.00 
K,S. Karpius, Cleveland 5.00 
A. J. Simonaitis, Chicago 5.00 
Dr. Jonas Stankaitis,

Cleveland 5.00
Kun. Z. Gelažius, St. Louis 5.00

Rėmėjams širdingai dėkojame.

valdybos pirmininkas, yra vienas 
iš informavimo direktorių; o di
rektorių sąraše randame Vandą 
Gegevičiūtę, dabartinės Santaros 
centro valdybos pirmininkę; 
Gabrielių Gedvilą ir Horstą Ži
bą, buvusius centro valdybos na
rius, Paulių Jasiukonį, buvusi 
Los Angeles Santaros skyriaus 
pirmininką ir Narimantą Ma
cevičių, buvusį Chicagos Santa
ros skyriaus pirmininką.

♦ LEOKADIJA BRAZDIENĖ, 
kultūrininkė ir tautinių šokių mo
kytoja, grįžo iš atostogų ir pra
dėjo ruoštis į Kanados Tautinių 
Šokių Festivalį. Moko studentų 
grupę, susidedančią iš 32 šokė
jų. Atostogas L. Brazdienė pra
leido Nevadoje pas vyrą, aplan
kė Virginijos miestą Scvovally, 
San Francisco, Los Angeles. Su
sitiko draugus iš Vilniaus Fil
harmonijos, muziką Br. Budriū- 
ną, režisierių G. Veličką, St. 
Ličkūnaitę, Fledžinskienę, E. 
Ličkūnaitę. Buvo apsistojusi pas 
rašytoją J. Švaistą--Balčiūną.

ROCHESTER
ŽALGIRIO MŪŠIO MINĖJIMAS

Rugsėjo 10 d., Rochesteryje, 
šv. Jurgio parapijos salėje, ruo
šiamas iškilmingas 550 metų Žal
girio mūšio minėjimas -- kon
certas. Minėjime kalbės dr. A. 
Klimas ir A. Jančys. Po iš
kilmingo minėjihio įvyks koncer
tas, kurio programą išpildys, 
pirmą kartą Rochesteryje, Var
po choras iš Toronto, vedamas 
muz. St. Gailevičiaus.

Rugsėjo 11 d., 11 vai. iš ryto, 
šv. Jurgio bažnyčioje bus lai
komos iškilmingos pamaldos, į 
kurias kviečiamos dalyvauti vi
sos organizacijos su vėliavomis.

Po minėjimo -- koncerto veiks 
bufetas ir šokiai. Minėjimą ruo
šia komitetas, kuriam vadovauja 
Ramovės pirm. P. Saladžius ir 
Bendruomenės pirm. K. Sabalis.

I minėjimą yra. kviečiami į- 
takingi amerikiečių visuomenės 
atstovai ir taip pat visi Roches
teryje ir apylinkėje gyveną lie
tuviai.

Naujiems skaitytojams 
Dirvos prenumerata 
metams tik 8 doleriai!

P. Gulbinskienė, Milda Lenkauskienė ir Marytė Ambrozaitienė Lietuvių Fromo bičiulių stovykloje 
Kennebunkporte, Me. Vyt. Maželio nuotrauka

AKADEMINIO SKAUTU SĄJŪDŽIO 
STOVYKLAI ATSIDARANT

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
dešimtoji vasaros stovykla 
bus rugsėjo 14-11 d.,gražiame 
Palisades Interstate Parke,
N.Y. Stovyklavietė yra pa
rinkta pakrantėje didelio eže
ro, apaugusio žaliuojančiais 
miškais. Stovyklos įrengimai 
bus moderniškesni, negu pra
eityje yra buvę ASS stovy
klose. Bus miegama ne pa
lapinėse, bet kabinose, ku
riose bus lovos ir čiužiniai. 
Kitokią paklodą stovyklauto
jai turi atsigabenti.

Maistą pristatys, valgi ga
mins ir indus plaus specialiai 
šiam reikalui pasamdyti as
menys, tokiu būdu visi stovy
klautojai galės visą Taiką ak
tyviai dalyvauti stovyklos pro
gramoje.

Stovyklavietėje yra puikios 
tinklinio ir krepšinio aikštės, 
laiveliai bei maudymuisi tin
kama paežerė. Blogam orui 
esant, bus galima naudotis 
didele sale, kur gali vykti 
paskaitos, stalo teniso rung
tynės, šokiai ir pan.

Kadangi ši stovykla yra ju
biliejinė, tai programos ko
kybe yra ypatingai rūpinama
si. Vienas iš pagrindinių pro
gramos punktų bus išsamus 
seminaras, skirtas jaunie
siems ASS nariams. Šį se
minarą ruošia Chicagos filis
teriai skautai. Paskaitas jau 
yra sutikę skaityti Tomas Re- 
meikis, dr. Nijolė Šalkauskai- 
tė, dr. Edvardas Kaminskas, 
dr. Antanas Musteikis, dr. 
Algirdas Avižienis, Antanas 
Dundzila, Antanas Saulaitis, 
jr., muz. Vytautas Strolia.

Stovyklos viršininku bus 
Korp! Vytis Garbės Narys 
prof. Ignas Končius, progra
mos vadovas - Romas Kezys. 
Stovyklos metu bus leidžia
mas laikraštėlis, kurį reda
guos Mūsų Vyčio redaktorius 
Adomas Mickevičius.

Visi akademikai skautai, 
norį stovykloje dalyvauti, pri
valo nedelsdami užsiregis
truoti pas Laimą Petrauskai
tę, 158 Park Place, Elizabeth, 
N.J., prisiunčiant 2 dol. re
gistracijos mokesčio ir nuro
dant kuriomis dienomis nu
matoma stovykloje būti. Sto
vyklos mokestis - 4 dol. die
nai, kurį sumokama atvykus 
į stovyklą.

Iš Chicagos į stovyklą or
ganizuojamas ‘autobusas. Su

interesuotieji prašomi kreip
tis į vietos ASS vadovus. Pra
nešama iš Bostono, Worces- 
terio, Hartfordo, Waterburio 
ir New Yorko, kad tų vietovių 
akademikai skautai gausiai 
stovykloje dalyvaus, išskyrus 
pirmąjį savaitgalį, kada lygia
grečiai vyks Atlanto rajono 
skautų - skaučių ir ASS sto
vyklos. Skautų vadovai, kurie 
yra ASS nariai, raginami pir
moje eilėje dalyvauti rajono 
skautų - skaučių stovykloje, 
ir vėliau atvykti į ASS sto
vyklą.

♦ DAILININKŲ ŽIBUNTOMIK
ŠIO iš Detroito ir HENRIKO 
ŠALKAUSKO iš Australijos,gra
fikos darbų paroda, ruošiama 
Studentų Santaros metiniam su
važiavime rugsėjo 9-10-11 
d. Tai bus pirmasis abiejų dai
lininkų pasirodymas Viduri
niuose Vakaruose, nors abu yra 
dalyvavę visoje eilėje kitų pa
rodų.

Žibuntas Mikšys yra gimęs

SPORTAS
DIDŽIOSIOS SPORTO 
ŽAIDYNĖS CHICAGOJE

Rugsėjo 3 - 4 d. Chicagoje 
įvyks 10-jų Šiaurės Amerikos 
liet, sporto žaidynės. Šį kartą 
bus rungtyniaujama futbole, 
lengv. atletikoje, plaukyme ir 
lauko tenise. Žaidynėse žada da
lyvauti apie 300 sartininkų iš 
įvairių Amerikos ir Kanados vie
tovių.

Varžybos bus pravestos šiose 
aikštėse: Hanson parko stadione 
(Centrai ir Fullerton gt. kam
pas)-- atidarymas, lengv. atleti
ka ir lauko tenisas; Marąuette 
parke aikštėje (Californija Avė. 
ir 69 St.)--futbolas; Blackhawk 
parko baseine (2318 Laverne 
Avė.)--plaukymas. Žaidynių už
darymo iškilmės, dovanų įteiki
mas ir šokiai įvyks Lietuvių Au
ditorijoje, 3137 S. Halsted St. 
rugsėjo 4 d. 8 vai. vak. Ten 
pat rugsėjo 3 d. bus sportinin
kų susipažinimo balius su 
šokiais.

Žaidynėmis rūpinasi LFK Li
tuanica ir LSK Neris, o taip pat 
specialiai sudarytas organizaci
nis komitetas, į kurį įeina: P. 
Petrutis, Z. Degutis, A. Vait
kevičius, E. Gerulis, V. Micei- 
ka, E. Šulaitis, J. Juška, J. II- 
čiukas, L. Juraitis, A. Nausėda, 
A. Sasnauskas. Taip pat yra su
darytas ir varžybinis komitetas, 
kuriame yra: J. Kirvelaitis, Z. 
Žiupsnys, G. Valentinas, B. Ke
turakis, B. Žemaitis, R. Kožė- 
nas. Taip pat sukviestas ir žai
dynių garbės komitetas.

Šių žaidynių visais reikalais 
galima kreiptis organizacinio ko
miteto sekretoriaus adresu: E. 
Gerulis, 6805 S. Campbell Avė., 
Chicago 29 I1L Žaidynių ren
gėjai kreipiasi į visus sporto 
mėgėjus, prašant atkreipti dė
mesį į šias reto pobūdžio liet, 
sporto varžybas Chicagojeprisi- 
dėti prie jų iškilmingumo. Tuo 
būtų gražiai paminėta žaidynių 
sukaktis ir atsirastų daugiau 
ryžto tęsti sportinį darbą.

Žaidynių O.K. S. V.

1923 metais Lietuvoje. Studijavo 
ir 1949 metais baigė Stuttgarto 
Valstybinę Meno Akademiją. Šiuo 
metu daugiausia dirba grafikoje.

Henrikas Šalkauskas gimė 1925 
metais Kaune. Studijavo Ecole 
dės Arts et Metiers, Freibur- 
ge in Br. ir Freiburgo univer
sitete. Savo darbais yra žino
mas ir už Australijos ribų. Ne
seniai jis dalyvavo "15-kos Aus
tralijos Moderniųjų Dailininkų" 
parodoje Londone, Anglijoje, o 
dabar yra pakviestas išsta
tyti savo kūrinius "H-je Tarp
tautinėje Biennalinėje Grafikos" 
parodoje, kuri įvyks šių metų 
gale Tokio, Japonijoje. Jo darbų 
yra įsijungusi North South Wales 
valstybinė’meno galerija Austra
lijoje.

BOSTON
TAUTOS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS

Lietuvių tautos šventės - rug
sėjo 8-tos minėjimas įvyks rug
sėjo 10 dieną.

9 vaL ryto Šv. Petro liet, 
parapijos bažnyčioje pamaldos 
už pavergtą Lietuvą, o 7 vai. 
vak. So. Boston High School sa
lėje iškilmingas minėjimas.

Iškilmingo minėjimo progra
moje: Lietuvos atstovo iš Wa- 
shingtono Dr. Stasio Bačkio pa
grindinė kalba, Lietuvos Garbės 
Konsulo adv. Antano O. Shalnos 
žodis. Koncertinę dalį atlieka 
Bostono Lietuvių Mišrus Cho
ras, vadovaujamas muz. J. Gai
delio, solistai Stasys Liepas ir 
Irena Mickūnienė.

Minėjimą rengia Tautinės Są
jungos Bostono skyrius.

A. M.

Jonas Jakubs - Jakubauskas (kairėje), vienas seniausių Amerikos 
lietuvių sportininkų (šiemet sueina 45 metai nuo jo sportinės 
veiklos pradžios) pasakoja savo sportinius pergyvenimus cicerle- 
čiams O. Ališytei ir V. Zalatoriui.

Ed. Šulaičio nuotrauka

VYKSTA j CHICAGĄ SIEKTI 
MAGISTRO LAIPSNIO

Inž. Žibutė Balsytė, vienintė- 
lė Juliaus ir Adelės Balsių duk
relė, ta visada besišypsanti, ma
loni savo elgesiu ir visada pas
laugi padėti, išskrenda į Chi
cago.

Nežiūrint, kad daugumas mer
gaičių renkasi gailestingų sese
rų, mokytojų, bibliotininkiųpro
fesijas, Žibutė apsisprendė būti 
inžinierium. Savo pasiryžimą iš
tesėjo ir per 3 1/2 metų 
kruopštaus darbo, savo ryž
tą apvainikavo Los Ange
les Statė College 1960 sau
sio mėn. baigdama bendrąją 
inžineriją bakalauro laipsniu.

Los Angeles Statė College yra 
apie 17,000 studentų. Mūsų Ži
butė buvo ne tik darbšti studen
tė, bet ir išskirtina. Ji 1958- 
59 m. išrenkama Homecoming 
Queen, reprezentuojanti kolegiją 
ne tik per iškilmes, bet per vi
sus tuos metus. Baigus kolegiją, 
tos pačios mokslo įstaigos reko
mendacija, gauna atsakingas pa
reigas Telephone Co. Čia dirb
dama kartu studijuoja šalutinę 
šaką biznį ir specializuojasi pra
monėje. Savo aukštesnių virši
ninkų labai vertinama. Ji nenori 
tenkintis pasiektu inž. laipsniu. 
Ji pasiryžusi mokslo pakopomis 
siekti aukščiau, tad ir vyksta į 
Chicagą siekti magistro laipsnio.

Inž. Ž. Balsytė

Inž. Žibutė aktyviai reiškėsi 
ir lietuviškam darbe, plačius 
darbo barus spėdavo apimti. 
Ji mergaičių skaučių Palangos 
tunto tuntininkė, šokių grupės 
dalyvė, ateitininkų narė, dramos 
sambūrio aktyvi vaidintoja, Stu
dentų Sąjungos narė, Alto revi
zijos komitete narė, lietuviškos 
radijo valandėlės pranešėja.

Daug darbo ir sielos idėjo 
vadovaudama skaučių tuntui. Per 
trumpą laiką išleido du gralius 
laikraštėlius Sesės Skautės.

Los Angeles lietuviai pajus, 
kad trūksta Žibutės.

P. G.
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