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Laukia Kongo delegacijų
Jungt. Tautų Saugumo 

Tarybos posėdis Kongo 
klausimu pirmadienį pasi
baigė greičiau, negu faktiš
kai buvo pradėtas. Vos tik 
Tarybos nariams susirin
kus, naujasis JAV ambasa
dorius James J. Wadsworth 
pasiūlė posėdį atidėti, kol 
labiau išryškės būklė pačia
me Konge, ir tas pasiūly
mas buvo tuoj pat priimtas, 
priešinantis Sovietijai ir 
Lenkijai. Tuo manevru so
vietams buvo atimta proga 
palieti naujos propagandos 
bangas.

Kitas Saugumo Tarybos 
posėdis Kongo reikalu grei
čiausiai įvyks tada, kai į 
New Yorką atvyks Kongo

PARYŽIUS PRIPAŽINO 

SENEGALU*
Prancūzijos Vyriausybė ofi

cialiai pripažino Vakarų Afrikos 
respubliką Senegaliją nepriklau
soma valstybe, tuo būdu forma
liai likviduodama Mali federa
ciją, kurią iki rugpiūčio 20 su
darė Senegalija su kaimynine Su
dano respublika.

Prancūzijos vyriausybė tuo 
žingsniu stengėsi išlaikyti pran
cūzų tautų bendruomenės soli
darumą. Senegalija ir Sudanas 
pagal šį pavasarį pasirašytas 
sutartis buvo tos tautų bendruo
menės — neaiškiai apibrėžtos 
buvusių prancūzų kolonijų uni
jos — nariai. Iškilus konfliktui 
tarp Mali federacijos partnerių 
Paryžiuje pradėta būkštauti, kad 
Sudanas galįs nutraukti ryšius su 
prancūzų tautų bendruomene ir 
patekti į kairiųjų valdomos Gvi
nėjos orbitą. Gvinėja yra vie
nintelė buvusi prancūzų kolo
nija, kuri prieš dvejus metus, 
formuojant prancūzų tautų bend
ruomenę, atskilo ir mezga vis 
glaudesnius ryšius su Sovietiją 
ir komunistine Kinija.

Prancūzijos premjero Debrė 
paskelbtame komunikate sako
ma, kad pastangos suderinti Se- 
negalijos ir Sudano nuomonių 
skirtumus nepavykusios, tačiau 
Prancūzija darysianti viską, kad 
pasiekus abiejų valstybių naują 
"laisvą pergrupavimą". Komu
nikate pastebima, kad Prancūzi
ja rekomenduosianti Senegalijos 
priėmimą į Jungtines Tautas. Pa
vasarį, kai federacija buvo sufor
muota, Prancūzija rekomendavo 
Mali Federacijos priėmimą į 
Jungt. Tautas. 

delegacijos, kurių vieną yra 
pasiuntęs prezidentas Kasa
vubu, antrąją — premjeras 
Lumumba. Leopoldviles ae
rodromui tebesant uždary
tam, prez. Kasavubu dele
gacija, kaip praneša Briuse
lio radijas, išvyko per pran
cūziškosios Kongo respubli
kos sostinę Brazavilę, ta
čiau Lumumbos delegacija 
į Brazavilę nebuvo įsileista. 
Saugumo Tarybos sluoks
niuose pradedant įsivyrau
ti nuomonei, kad reikėtų iš
klausyti abiejų delegacijų, 
pastarajai galbūt bus leista 
išvykti per Leopoldvilę, ku
rios aerodromą kontroliuoja 
Jungt. Tautų Komanda.

Prez. Kasavubu kreipėsi 
į Jungtines Tautas, prašy
damas reorganizuoti ir su
stiprinti Kongo armiją jo 
„vyriausioje vadovybėje”. 
Jis taip pat prašė, kad 
Jungt. Tautos pagelbėtų 
jam sukurti provincijų poli
ciją, „sutariant su centrine 
vyriausybe”. Jis pranešė, 
kad pakvietęs pasitarimams 
Katangos ir Kasai provinci
jų vadus, ir prašė Jungt. 
Tautų apsaugos. Bet iš Eli- 
sabetviles aerodomo Jungt. 
Tautų Komanda neleido iš
skristi dviem Tshombes de
legatam, vykstantiem pas 
Kasavubu. Jie išvyko į 
Šiaur. Rodeziją, iš kur skris 
Į Brazavilę.

Premjeras Lumumba pir
madienį buvo Kongo armi
jos a^štuotas, bet po trijų 
valai ų atrodė esąs laisvas. 
Jis 1. .riniu džypu buvo ve
žiojamas Leopoldvilės -gat
vėmis ir per garsiakalbius 
šaukė: „Pergalė! Pergalė!” 
Vėliau buvo nuvežtas į jo 
privatinę rezidenciją, kurią 
saugo . Kongo kareiviai ir 
Jungt. Tautų Komandos da
linys. Dar neaišku, ar jis 
yra laisvas, ar laikomas na
mų arešte. Jo informacijos 
ministeris vėliau įtikinėjo 
užsieniečius laikraštininkus, 
kad jis nebuvęs areštuotas, 
o tik turėjęs pasitarimą su 
kariuomenės atstovais.

Prieš tai Lumumba buvo 
bandęs jėga įsiveržti į Leo
poldvilės radijo stotį, bet 
Jungt. Tautų Komanda pa
sipriešino ir buvo nuginkla
vusi dalį jo palydovų.

Vėliau į tą pačią stotį at
vykęs opozicijos vadas Bo- 
likango, kurį prieš kelias 
dienas riaušių metu iš ka
lėjimo išlaisvino Kasavubu 
šalininkai. Jis esąs paskir
tas Kasavubu vyriausybės 
informacijos ministerių ir 
norėjęs paskelbti tos vy
riausybės sąstatą. Jį lydė
jęs kongiečių kareivių dali
nys buvęs gerai ginkluotas 
ir drausmingas, tačiau ne
rodė jokių priešiškumo žen
klų Jungt. Tautų Koman
dai. Bolikango buvo įleistas 
į stotį, bet per radiją nekal
bėjo.

Katangos pasienyje pa
skelbtos ginklų paliaubos, 
bet jaučiama, kad kiekvie
nu momentu galinčios pra
sidėti naujos kautynės, nes 
pastebėti Lumumbos dali
nių pergrupavimai. Ginklų 
paliauboms prižiūrėti yra iš 
Leopoldviles atsiųsti švedų 
karininkai, kurie pasienyj 6 
organizuoja Jungt. Tautų 
patrulių vienetus.

Maskva aštrioje notoje 
pranešė Jungt. Tautų gen. 
sekr. Hammarskjoldui, kad 
niekas jos nesustabdysiąs 
nuo pagalbos teikimo Kon
go vyriausybei, jei toji pa
galbos prašysianti. Sovieti
nė nota buvo atsakymas į 
H a m marskjoldo reikalavi
mą Kremliui nesikišti į Kon
go vidaus reikalus. Ham
marskjoldas toje notoje bu
vo taip pat užklausęs Mask
vą, kur yra dingę 100 sunk
vežimių, kuriuos sovietai 
buvo pažadėję Jungtinių 
Tautų Komandai. (Sovietai, 
nugabenę į Kongą, atidavė 
juos Lumumbos vyriausy
bei, kuri naudojo savo ka
riuomenei perkeldinėti). So
vietų notoje atsakoma, kad 
Saugumo Tarybos rezoliuci
jos nedraudžiančios Mask
vai teikti pagalbą Kongo 
vyriausybei „civilinių lėk
tuvų ir sunkvežimių for- 
ma”

Paskutiniais radijo praneši
mais, Kongo armija užėmė Leo
poldviles radijo stotį, kai iš jos 
buvo atitraukta Jungt. Tautų Ko
mandos apsauga. Tuo tarpu 
dar nežinia, ar tie Kongo armi
jos daliniai yra Lumumbos ar 
Kasavubu siųsti. Jungt. Tautų 
Komanda taip pat ruošiasi ati
daryti Leopoldviles aerodromą.

Svarsto, ar kviesti Washingtonan Naseri ir Tito
Oficialiuose Washingtono 

sluoksniuose labai gyvai disku
tuojama, ar Jungt. Arabų Res
publikos prezidentą Naserį ir Ju
goslavijos prezidentą Tito, kurie 
atvyksta į Jungtinių Tautų ple
numo sesiją, reikėtų pasikviesti 
į Washingtoną.

Baltieji Rūmai ir valstybės 
departamentas būkštauja, kad tie 
pakvietimai galėtų sukelti aštrius 
sionistų ir Romos katalikų baž
nyčios atstovų protestus. Tuo 
tarpu kai kurie arabų diplomatai 
pastebi, kad Naseris mielai pri
imtų pakvietimą, ir tai parodytų, 
kad JAR santykiai su Jungtinė
mis Valstybėmis yra smarkiai 
pagerėję nuo Naserio kelionės 
Maskvon 1958 metais.

Prez. Tito buvo pakviestas A- 
merikon 1956 metais, bet vi
zitas buvo atšauktas dėl stiprios 
opozicijos prieš jį šiame kraš
te. Diplomatiniuose sluoksniuose 
manoma, kad pats Tito tame vi
zite šiuo metu įžiūrėtų simboli
nę vertę, siekdamas pademons
truoti Jugoslavijos nepriklauso
mumą nuo komunistinio bloko.

Abiejų prezidentų kvietimo 
klausimą komplikuoja faktas, kad

JAV SKATINA REAGUOTI ĮJUDĖJIMO SUVARŽYMUS DERLYNE

Iš Washingtono patiriama, kad 
Jungtinės Valstybės skatinan
čios Vakarų Vokietiją imtis 
ekonominių sankcijų, atsakant į 
komunistinės Rytų Vokietijos re- 
komunistinės Rytų Vokietijos 
paskelbtus judėjimo suvaržy
mus.

Tiesa, valstybės departamen
te jaučiama Vakarų Vokietijos 
baimė, kad ekonominės sankci
jos galėtų iššaukti naują visuo
tinę Vakarų Berlyno blokadą.

KAIRĖJE: Tautinės Sąjungos 
Centro Valdyba, posėdžiavusi 
Tabor Farmoje ir aptarusi šių 
ir ateinančių metų veiklą. Iš kai
rės: iždininkas Dr. A. Rudokas, 
vicepirmininkas Dr. J. Paplėnas, 
pirmininkas E. Bartkus, vicepir
mininkas J. Jurkūnas ir sekreto
rius T. Blinstrubas.

Dirvos nuotrauka 

daugumai Afrikos ir Azijos 
kraštų delegacijų Vadovaus 
premjerai arba prezidentai. Kai 
kurie valstybės departamento pa
reigūnai įtikinėja, kad jiems taip 
pat JAV turėtų parodyti didesnio 
svetingumo ženklų per pirmuo
sius, jųpasirodymus tarptautinėje 
arenoje.

*
Sovietijos diktatorius Chruš

čiovas, lydimas Bulgarijos, Ru
munijos ir Vengrijos komunisti
nių diktatoriukų, "Baltikos" lai
vu išplaukė iš Karaliaučiaus 
uosto ir Ameriką pasieks atei
nantį pirmadienį.

Sovietijos komunistų organas 
Pravda keliais atvejais išreiškė 
nepasitenkinimą, kad Jungtinių 
Tautų plenumo sesijoje nedaly
vaus nei prez. Eisenhoweris, 
nei prez. De Gaulle, nei prem
jeras Macmillanas. Sovietai taip 
pat pyksta, kad JAV valstybės 
departamentas, motyvuodamas 
saugumo sumetimais nurodė, jog 
Chruščiovo judėjimo laisvė bū
sianti apribota N ew Yorko miesto 
centru -- Manhattan. Nepasi
tenkinimą dėl tų apribojimų pa-

Esą, net dalinės sankcijos ga
lėtų paskatinti komunistus su
kliudyti Vakarų Berlyno aprūpi
nimą pienu ir bulvėmis iš Rytų 
Vokietijos.

Tačiau kai kurie valstybės de
partamento pareigūnai tiki, kad 
tokios rizikos reikėtų imtis. Jie 
yra įsitikinę, kad komunistinio 
Rytų Vokietijos režimo manev
rai, tuo tarpu dar neefektingi, 
reiškią pradžią kampanijos, sie- 
kiančįos susilpninti Vakarų.au
toritetą Berlyne ir sukurti bazę 
sovietų pasiruošimams pasi
rašyti separatinę taikos sutartį 
su Rytų Vokietija.

Tų pareigūnų nuomone, Rytų 
Vokietija, jeigu į jos manevrus 
nebus skubiai ir efektingai at
sakyta, galinti padėtį komplikuoti 
ir toliau, iki Vakarų sąjunginin
kai bus priversti atsisakyti savo 
teisių Berlyne arba panaudoti jė
gą, rizikuojant nauju pasauliniu 
karu.

reiškė ir kai kurie Londono dar- 
blečių laikraščiai.

Iš amerikiečių didžiausią ne
pasitenkinimą išreiškė Roose- 
veltienė, kuri spaudos konferen
cijoje pareiškė: "Tai nesąmonė, 
gryna nesąmonė," Buvęs prez. 
Trumanas pastebėjo, kad Chruš
čiovo ir jo satelitų kelionė 
esanti vykdoma "grynai pro
pagandiniais sumetimais" ir pri
dūrė, kad Chruščiovu tiek tesi- 
domįs, jog tas ramiai galįs įkris
ti į Atlanto vandenyną.

•
JAV valst. sekr. Herteris kal

bės Jungtinių Tautų plenumo se
sijoje rugsėjo 22 — diena 
anksčiau, negu numatyta Chruš
čiovo kalba. Herterio kalba bū
sianti švelni, bet vėliau, jei pri
reiksią atremti Chruščiovo puo
limus, kalbą JT sesijoje galbūt 
pasakysiąs ir prez. Eisen- 
howeris.

PROTESTO DEMONSTRACIJOS 
DĖL CHRUŠČIOVO ATVYKIMO

Chruščiovui atvykstant į 
New Yorką, trys pagrindi
nės organizacijos — Ameri- 
can Friends of Captive Na- 
tions, Conference of Ame- 
ricans of Centrai and Euro- 
pean Descent ir Assemble 
of European Captive Na- 
tions — ruošia visą eilę pro
testo demonstracijų.

Kuo daugiausia žmonių 
bus bandoma sutelkti rug
sėjo 19 d., 9 vai. ryto prie 
pat laivo, jam atvykstant, 
ir rugsėjo 20, kai prasideda 
Jungt. Tautų sesija. Tai bus 
tarp 44-os ir 45 gatvių New 
Yorke. šiuo protestu ėmė 
domėtis ir amerikiečių or
ganizacijos, kurios žada 
taip pat prisijungti.

Chruščiovas su savo svi
ta sustos Waldorf Astoria 
viešbuty. Protest u o j a n t 
viešbučio vadovybei už lei
dimą sustoti, kasdien tarp 
6 ir 7 vai. vakaro prie-vieš
bučio vyksta demonstraci
jos su plakatais. Visi lietu
viai kviečiami aktyviai da
lyvauti.
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1$ Australijos rašytojų gyvenimo Džiunglių strategija (2)
RAŠYTOJŲ DIRBTUVĖS

Sekdami amerikiečių kolegų 
pavyzdžiu, australų rašytojai nuo 
1954 metų rengia sueigas, va

dinamas dirbtuvėmis. Susivažia- 
vę į kurią pajūrio vasarvietę, 
apsimokėję nebrangiai už iš
laikymą, praleidžia savaitę

TURTINGIAUSIOS JAV ĮMONES
America didžiausias bankas, 
Standard Oil (New Jersey) di
džiausia industrinė įmonė ir 
Pennsylvania buvo turtingiausia 
iš susisiekimo įmonių.

Septynios gumos įmonės pri
klauso 500 klubui. Goodyear į- 
monė pasistūmėjo iš 22 vietos į 
21 vietą, Firestone iš 33 vietos 
į 30 vietą, US Rubber nukrito 
iš 42 vietos į 43, Goodrich iš 
48 į 50 vietą. General Tire pa
darė didžiausią pažangą pakilda
ma iš 84 vietos į 64. Dayco 
Corp. iš 389 vietos pasistūmėjo 
į 382 vietą ir Armstrong Rubber 
iš 403 vietos į 391 vietą.

Mūsų skaitytojams, kurie įdo
maujasi ekonominiais reikalais 
čia duodame tų 105 įmonių sąra
šą, kurių turtas siekia vieną mi
lijardą ar daugiau dolerių. Kad 
išvengtume didelių skaitlinių ra
šymų, trys nuliai gale (000) prie 
kiekvienos įmonės turto pra
leisti.

1959 
$20307,001 
17,140315 
15,638,963 
11,669,404 
9,894,655
9.663.974 
8,471,866 
8,123,180 
7,246,408
6.923.547 
5,841,896 
4,559,137 
4,314,464 
4,220,085 
4,109,800 
4,041,004 
3,970,102 
3,800,570
3.576.318 
3,501,351 
3,462,178 
3,439,983 
3,847,743 
3,347,399 
3,193,564 
3,051,018 
3,038,669 
2,931,451 
2,923,153 
2,846,502 
2,722,698 
2,704,660 
2,697,054 
2,578,296 
2,561,566 
2,561,493 
2,383352 
2,327,966
2.327.388
2.269.388 
2,245,228 
2,148,666 
2,121,824 
2,101,443 
2,083,544 
2,067,758 
1,985,753 
1,977,243 
1,920,010 
1,892,038 
1,868,811
1.832.974 
1,831,512 
1,825,480 
1,822,693 
1,820,826 
1,815,113 
1,812,705 
1,781,123 
1,767,309 
1,765,250 
1,764,631 
1,746,735 
1,734,090 
1382350 
1.594,761 
1,579335 
1,568,082 
1,557,738 
1,553,100 
1,516,862 
1,498,128 
1,494,069 
1,472,345
1.457.548 
1,418,018 
1,413,368 
1,390,637
1.375.319 
1,350,335 
1,316,467 
1,307,971 
1394,661 
1,278,526 
1378,195 
1352,789 
1388324 
1,195,715 
1,179,082 
1,161344 
1J45381 
1437397 
1,098305 
1,081389 
1,080385 
1,072359 
1,086,041 
1,064,090 
1,029,702 
1,021,681 
1,017322 
1,014371 
1,018,188 
13*5377 
1300303

98U48K980

Kiekvienais metais JAV spau
doje paskelbiamas 500 didžiausių 
įmonių sąrašas. Šiais metais bu
vo 105 įmonės, kurių turtas sie
kė vieną milijardą ar daugiau. 

1960 metais paskelbtam sąra
še prisidėjo septynios naujos į- 
monės, kurių turtas pasiekė mi
lijardą dolerių. Jos yra: Repub- 
lic Steel, Armco Steel, Bankers 
of Iowa (draudimo), Westera 
and Southern (draudimo), Seat- 
tle - First National Bank, 
Northern Pacific ir Wellington 
Fund.

American Telephone and Te- 
legraph turtas padidėjo virš pus
antro bilijono dolerių. Ši įmonė 
padarė virš vieno milijardo gry
nų pajamų. Tai antroji įmonė 
pasiekus šią sumą.

1955 metais General Motors 
buvo pasiekęs vieną milijardą, 
bet nuo to laiko nebepakartojo.

Metropolitan buvo didžiausia 
draudimo kompanija, Bank of

American Telephone 
Metropolitan Life 
Prudential Insurance 
Bank of America 
Standard Oil (N. J.) 
Eąuitable Lile 
Chase Manhattan 
First National City 
General Motors 
New York Life* 
John Hancock 
U. S. Steel 
Chemical Bank N. Y. Trust 
General Motors Acceptance 
Morgan Guaranty Trust 
Northwestern Mutual 
Du Pont 
Aetna Lif • 
Gulf Oil 
Security First National 
Ford 
Manufacturers Trust 
Texaeo 
Socony Mobile

: Travelers 
Bankers Trust 
First National Bank (Chicago) 
Pacific Gas & Electric 
Pennsylvani R.B.
Standard Oil (Ind.) 
Continental III. National Bank 
Consolidated Edison 
Mutual of New York 
Standard Oil of .California 
New York Centrai 
General Electric 
Marine Midland 
CIT Pinančiai 
Massachusetts Mutual 
Bethlehem Steel 
Southern Pacific 
Sears Roebuck 
New England Life 
Commonwealth Edison 
Connecticut General 
Mellon National Bank & Trust (Pitts.) 
Northwest Bancorporation 
National Bank of Detroit 
Irving Trust 
Commercial Credit 
American Trust
First National Bank (Boston) 
Crocker>Anglo National Bank (S. F.) 
Mutual Benefit (N. J.) 
Hanover Bank 
General Telephone 
First Bank Stock
American Electric Povver 
EI Paso Natūrai Gas 
SheU Oil 
Pėnn Mutual 
Western Electric 
Tennessee Gas 
Bovvery Savings 
Union Carbide 
Santa Fe 
Phillips Petroleum 
Public Service Electric A Gas 
Mass. Investors Trust 
Union Pacific 
Connecticut Mutual 
Westinghouse 
Sinclair Oil
Southern California Edison 
Cleveland Trust 
Lincoln National Life 
Investors Mutual 
International Business Machines 
Chrysler 
Alcoa
California Bank 
Philadelphia Electric 
Cities Service 
Niagara Mohswk 
Southern Co.
Baltimore & Ohio 
First Pa. Banking & Trust 
ColumbiaGas
Philadelphia Saving Fund 
First Western Bank & Trust 
International Harvester 
Dime Savings Bank
Philadelphia National Bank 
Bepubllc National Bank 
Anaconda
Emigrant Industrial Savings 
Chesąpeake & Ohio 
Insurance Co. of N. A. 
Bankers of Iowa 
Armco Steel 
TOellington Fund 
BepubUo Steel
BeatttoFirst National Bank 
FbvtiMmPMific 
W«tiĮhljtĮogtherB

1958
$19,493,951 

16,282,117 
14,731,773 
11,290,853 
9,478,693 
9,297,662
8.329.982
7.926.582 
6,890,854 
6,707308 
5,518,219 
4,436,837 
3,598,568 
3,881,283
3.174.582 
3,893,835 
3,753,909 
3,550,966 
3,430,019 
3,362,150 
3,133,464 
3,654,045 
3,172,774 
3387,328 
3,072,854
3.127.665 
3,025,592 
2,792,439 
2,963,082 
2,769,317
2.857.982
2.392.915 
2,642,746 
2,451,069 
2,602,803 
2,420,939 
2,312,860 
2,014,401 
2315,066 
2,195,046 
2,175,298 
2,036,446 
2,023,812 
1,989,563 
1,925,932 
2,145,679 
1,997,810 
1,946,927 
1,991330 
1,495,956 
1,826,742

' 1,885,424
1.691.915 
1,780.882 
1,957,712 
1,599,578 
1,787,986 
1,713,729 
1,679*015 
1,648,271 
1,725,216 
1398,138 
1,494,780 
1,721,157 
1,530,476 
1,576,106 
1,515,498
1.454.620 
1,432,816 
1,529,659
1.435.666 
1,411308 
1,499,901 
1,372,641 
1,470367 
1,357,648 
1348,739 
1361,147 
1,337309 
1,387359 
1305,486 
1,200,877 
1386,875 
1325380 
1,130363 
1375,657 
1,197,764
1.150.620 
1,115,601 
1,060,450 
1,025,700 
1,097,326 
1,105378 
1,038305 
1,056301 
1,069347 
1,061368 
1,022370

973377 
896336 
857364 
692381 
971345 
992,463 
906310

rimtai dirbdami savo profe- 
, sinį darbą. Naujokai ir pro

fesionalai draugiškoje aplin-
koje skaito viešai savo kū
rinius, klauso žymių autorių 
paskaitas, dalinasi patirtimis, 
informuojasi dėl rinkų savo 
raštams, svarsto rašymo tech
niką, žiūri specialius filmus.

Žąsies Plunksnos Klubas (The 
Ouill Club of Australia) olimpi
nių metų proga pradėjo rašytojų 
suvažiavimus - konvencijas. Tai 
graži proga plunksnos broliams 
pabėgti nuo suknistos kasdieny
bės ir sustiprėti dvasioje. Pir
mojoj konvencijoj Seaforde da
lyvavo 50 rašytojų, ne mažiau 
suvažiavo ir Adelaidės meno fes
tivalio metu. Šių metinių sąskry
džių tikslas yra ne profesinis 
pasitobulinimas, bet australo ra
šytojo paskatinas, kad jisai ne
mestų rašyti, nors ir tam są
lygos šiame krašte nėra pa
lankios.

RAŠYTOJO PADĖTIS

Bet joki sąskrydžiai australų 
rašytojams neduos to, ko jiems 
labiausiai reikia -- vietinės 
rinkos jų raštams. Yra liūdnas 
faktas, kad šiandien Australi
joje straipsniams ir apysakoms 
rinką tesudaro 16% to, kas buvo 
1926 m. Tat dalinai atsitiko 
dėl to, kad šiuo laikotarpiu 
užsidarė daugybė žurnalų, bet 
svarbiausia priežastis — sindi
katinių raštų antplūdis iš Ame
rikos.

Paimkim į rankas bet kurį mū
sų didžiojo tiražo leidinį ir tuo
jau pamatysim, kad 80% jame 
spausdinamų apysakų bei 
straipsnių jau buvo tilpę 
Amerikos magazinuose, kaip, 
pavyzdžiui, "Saturday Evening 
Post”.

Australų rašytojai, kurie yra 
pasiryžę rašyti tol, kol bet kur 
pasauly dar jų raštams pasitai
kys rinka, priversti parsidavi- 
nėti Amerikai. Aš esu vienas iš- 
tokių. Man dar nėra pavykę 
tenai susirasti tikrai pelningų 
rinkų, tačiau, antra vertus, 
amerikiečiai už bet kokį par
duotą dalykėlį man nėra su
mokėję mažiau, kaip 100 dole
rių.

Finansiniu atžvilgiu tai yra la
bai patenkinama, bet norint apsi
drausti beveik visas amerikieti- 
nes rinkas, reikia savo kūrybą 
"palenkti" jų reikalavimams, ku
rie daugumai apysakų atims joms 
būdingą australinį charakterį ir 
tuo nė kiek neprisidės prie aus
tralų literatūros ugdymo.

Bet visų pikčiausia, kai nu- 
siunti savo apysaką australų 
žurnalui, kuris ją atmeta 
kaip netinkamą, paskui tą pačią 
apysaką nusiunti Amerikon, 
ten ją priima ir išspausdina, 
o po keleto mėnesių pamatai, 
kad anas australų žurnalas tą 
pačią tavo apysaką panaudoja kaip 
sindikatinę medžiagą (prenume
ratos būdu masiniai siuntinėja
mą už pigią kainą viso pasaulio 
spaudai. Red.).

Ši sistema nėra būdinga vien 
tik Australijoj. Tas pats vyksta 
ir daug kur kitur, neišskiriant ir 
Anglijos. Visa tai reiškia, kad 
Amerika pasiryžusi užkariauti 
pasaulinę rinką tam tikro po
puliaraus pobūdžio literatūrai,

BEST WISHES 
To Ali The Lithuanian People

CAROL BRIDAL SHOP

1800 Euclid Avė. Call CH 1-0191

SCHWAB RADIO & T. V.

11615 DETROIT AVENUE 
Cleveland 2. Ohio

Sandėlyje didelis pasirinkimas įvairiausių 
modelių

LAkewood 1-4669

SOVIETU TAKTIKA IR JOS VYKDYTOJAI
Komunistinis blokas pradėjo 

mėgsti ryšius su Kongu maždaug 
prieš dešimtį metų. Jau 1953 
metais eilė kongiečių buvo pa
kviesta Rusijon ir į kitus už 
geležinės uždangos esančius 
kraštus ir ten pradėti mokyti 
partizaninio karo "gudrybių".

1958 metais komunistai pra
dėjo ruošti partinius kadrus. 
Maskvos, Leningrado, Pragos 
ir kituose komunistinio bloko uni
versitetuose įvestos Afrikos 
klausimų studijos.

Tais pačiais metais savo 
veiklą suaktyvino ir belgų ko
munistų partija. Buvo sukur
tas "konvejeris", kuris veikė 
dviem kryptim: belgų komunis
tai skverbėsi į Kongą, o kongie- 
čiai buvo gabenami "pasilavinti" 
į Belgiją. Pusmečiu prieš ne
priklausomybės paskelbimą toji 
veikla buvo itin suaktyvinta. Buvo 
mezgami ryšiai su kongiečių va
dais, įskaitant ir premjerą Lu- 
mumbą, ir tie ryšiai niekad ne
nutrūko.

Šį pavasarį iš komunistinio 
bloko kraštų grįžo apie 150 kon
giečių. Turimomis žiniomis, jie 
įsiskverbė į aštuonias iš dvy
likos svarbiųjų politinių grupių.

Raudonieji savo veikloje var
toja įvairiausias priemones, iš
naudodami gyventojų tamsumą ir 
nesubrendimą. Už. mažą kainą 
pardavinėjamos komunistų par
tijos kortelės pažadant, kad jų 
savininkai būsią visam amžiui 
atleisti nuo valstybinių mokes
čių. Surengta eilė mitingų, ku
riuose kalama, kad po nepri
klausomybės paskelbimo belgai 
neturį kištis į politiką.

Buvo aiškinama, kad esama 
gerų baltųjų ir blogų baltųjų. 
Belgai esą blogi, nes jie atėjo 
iš mažo krašto ir praturtėjo 
Konge. Iš kitos pusės, esama 
gerų žmonių, kurie ateina iš 
tokio didelio ir turtingo krašto, 
kad jie niekada nesidomėsią 
Kongo turtais -- tai, žinoma 
rusai.

Komunistai padėjo sukurti kul
tą belgų kalėjime mirusio žynio 
Kumbangos, kurio palaikai pa
laidoti Leopoldvilėje, o svarbiau
sias kalbėtojas per laidotuves 
buvo Čekoslovakijos konsulas. 
Kumbangos "mokiniai buvo įti
kinti, kad nepriklausomybės 
dieną jis kelsis iš mirusiųjų, 
atsivers kapai ir iš jų kongie- 
čiams ateis turtai, automobiliai, 
sunkvežimiai ir kitokios gėrybės. 
Kaimiečiai buvo įtikinti, kad ma
žos skardinės dėžutės, kurias jie 
galį nusipirkti, tapsiančios "pini
gų mašinomis" nepriklauso
mybės dieną: pradės suktis, 
mesdamos pinigus...

Kai atėjo nepriklausomybės 
diena, nė vienas tų pažadų neiš
sipildė: nei atsivėrė kapai, nei 

kaip kad ir jai pavyko tai pa
daryti filmų srityje.

Duokite mūsų rašytojams 
šiokią tokią rinką skirtingai aus- 
tralinei kūrybai ir visi kiti klau
simai savaime išsispręs.--H.A. 
LINDSAY (S.A.).

M. Pastogė

20 metų tos srities 
praktika

Vokiečių radijų 
taisymas
TELtFUNKtN

Authorli.d Factory S.rvlc.

TELEFUNKEN HI-FI STEREO SETS 

afrikiečiai praturtėjo, nei dėžu
tės gamino pinigus. Tada jų va
dai pradėjo aiškinti, kad dėlto 
esą kalti baltieji, nes jie to 
nenori. Ir afrikiečiai nepratur- 
tėsią tol, kol baltieji bus Konge. 
Tie kurstymai ir buvo viena di
džiųjų priežasčių, dėl kurių 
krašte prasidėjo suirutė ir cha
osas.

Komunistams iš dalies padėjo 
ir Jungtinės Tautos. Dalis iš 
kitų Afrikos kraštų atgabentųjų 
kareivių iš tikrųjų buvo per
sirengę politiniai organizatoriai. 
Jie tuoj numetė uniformas ir 
pradėjo veikti. Iš Rusijos ir kitų 
komunistinių kraštų atvyko keli 
šimtai "patarėjų".

Prieš kelias savaites per pa
saulį nuskambėjo juokas, kad ru
sai kongiečiams atgabenę maisto 
--lėktuvą bananų, kurių pa
čiame Konge yra užtektinai. Ru
sai galbūt paskubomis neturėjo 
po ranka, ką lėktuvan pakrauti, 
bet jie turėjo paruošę būrį "pa
tarėjų", kurių, atvykstančių su 
maisto siuntomis, niekas ne
kontroliuoja. Pasiekę Kongo 
miestus, jie ramiausiai išlipa iš 
lėktuvų, dingsta miestuose ir 
pradeda "patarinėti" kongie
čiams.

Kongo krizei aštrėjant, apie 
Lumumbą telkėsi vis daugiau ir 
daugiau komunistų. Jo spaudos 
karininku pasidarė SergeMichel, 
Lenkijoje gimęs "prancūzas", 
kuris Prancūzijoje yra nuteis
tas mirties bausme už "talką" 
Alžiro sukilėliams. Laikraš
tininkai yra konstatavę, kad jo 
pareiškimai yra "raudonesni” už 
tai, ką Lumumba iš tikrųjų yra 
pasakęs. Lumumbos informa
cijos ministeris yra Anicet Ka- 

STANKŪNO ir MASIULIO 
Lietuvių Prekybos Bendrovė 

maloniai atkreipia visų tautiečių dėmesį į tai, kad 
ji neturi jokių kitų adresų, o tik šį vieną apa
čioje šio skelbimo pažymėtąjį, ir taip pat nieko 
bendra neturi su nelietuvių bendrovėmis, kurios 
gali kartais reklamuotis panašiais į jos pavadini
mais.

STANKŪNO IR MASIULIO LIETUVIŲ PRE
KYBOS BENDROVĖ skubiai pasitarnauja užsa
kantiems standartinius grynos vilnos medžiagų su 
įrašais ”A1I Wool Made in England” siuntinius, 
pusvilnonės medžiagos su įrašais ”Made in Eng
land” pigius siuntinius, prabanginius ir kalėdinius 
siuntinius neribotais kiekiais ir visas kitas prekes 
pagal Bendrovės kainininkus ir katalogus.

Malonėkite rašyti mums ir reikalauti pavyz
džių, ir mes greit pasitarnausime, arba kreipkitės 
į šiuos mūsų atstovus:

V. Bačanskas, 897 W. Lombard St., Baltimore 
1, Md., USA.

A. Dabšys, 3803 Evans St., Los Angeles 27, 
Calif., USA.

J. Dagys Agency, 114 N. Rockton Avė., Rock- 
ford, III., USA.

J. Daugirdas, 337 Union Avė., Brooklyn 11, N.
Y., USA.

K. Dulkys, 407 Burden St., Ptince George, B. C.,.
Canada.

D. Jurjonas & Co., Ine., 3251 So. Halsted St.,
Chicago 8, III., USA.

K. Kudukis, 1702 Whitehall Dr., London, Ont., 
Canada.

A. Kusinskis, 61 Front St., Apt. 3, Sudbury, 
Ont., Canada.

A. Mylė, 991 St. Elizabeth St., Montreal 18, P. 
Q., Canada.

J. Petrulionis, Gaiva-Refreshments & GiftS,
3570 W. Vernor, Detroit 16, Mich., USA.

L. Radzevičius, 180 N. Cumberland St., Port
Arthur, Ont.,. Canada.

K. Stankūnas, 5 Markwell St., Bowen Hills, 
Brisbane, Australia.

A. Steikūnas, 3824 Hemlock St., East Chicago, 
Ind., USA.

J. Vaičaitis, 359 W. Broadway, So. Boston 27, 
Mass., USA.

J. Valaitis, Hamburg-Altona, Daimlerstr. 44, 
Germany.

G. Zaborskis, 130 Bradford St., San Francisco 
10, Calif., USA.

E. Žukauskas, Marąuette Gift Parcel Service,
2439 West 69 St., Chicago 29, III., arba: 
4839 W. 14 St., Cicero 50, III,, USA.

Stankūnas & Masiulis 
LITHUANIAN TRAPING CO. 

108A, Whitechapel Rd. 
London, E. 1, Great Britain

šamura, vienas iš nedaugelio 
kongiečių, kurie yra lankęsi ei
lėje kraštų už geležinės už
dangos.

Vicepremjeras Antoine Gi- 
zenga jau seniai belgų policijos, 
buvo užregistruotas, kaip veik
lus komunistas. Vyriausybei tal
kininkauja du belgai Albert de 
Coninck ir Jean.Terfve -- abu 
buvę aukšti belgų komunistų par
tijos pareigūnai.

Stipriausiu Kongo ryšiu su ko
munistiniais kraštais Vakarų 
stebėtojai laiko "paslpatingąją 
moterį" Andree Blouin, kuri ofi
cialiai užima protokolo šefo vie
tą. Ji nėra Kongo pilietė. Ji 
tebeturi Gvinėjos pasą, o Gvi
nėja šiandien yra svarbiausia ko
munizmo tvirtovė Afrikoje. 
Blouin yra anksčiau gyvenusi 
Konge, bet belgų kolonijinės val
džios ištremta už komunistinę 
veiklą. Vos tik buvo paskelbta 
Kongo nepriklausomybė, ji tuoj 
pat atsirado Leopoldvilėje. Vie
nas iš jos darbų buvo vyriausy
bės radijo programų priežiūra, 
o protokole šefo poste būdama, 

ji gali kontroliuoti užsieniečių 
ryšius su vyriausybės viršūnė
mis.

Vyriausybės sluoksniuose 
maišosi ir rusų diplomatas And
rei Fomin, kuris atvyko pirmo
mis krizės dienomis ir, kai ku
rių stebėtojų nuomone, pats mai
šąs tą krizę. Prieš atvykdamas 
Kongan, jis buvo rusų delega
cijos prie Jungtinių Tautų narys 
New Yorke. Taipgi labai aktyvus 
yra ir naujasis Čekoslovakijos 
ambasadorius Josef Virius, ku
ris prieš tai penkerius metus 
buvo čekų generaliniu konsulu 
Konge.
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Sibiro tremtinio atsiminimai (52) A. Valasevičius

PASIJUNTAM ATSILIKĘ NUO GYVENIMO
Mes jau viską susitvarkę 

ir galėtume važiuoti toliau, 
bet daktaras šoko, kad duk
terį išleis iš ligoninės tik po 
trijų dienų.

Uošviai nuvažiuoja į Ha
noverį aplankyti ir padėkoti 
vyresniam tėvuko broliui, 
pensininkui, už jo rūpesčius 
mus išvaduojant iš Rusijos 
vergijos.

Mes susipakuojame sep
tynis naujus gerybių pakus. 
Mes nemokam tuo viskuo 
džiaugtis ir kaip reikia at
sidėkoti. Mes jau rengiamės 
geriausiais drabužiais ir ne
norim, kad čia gyvenantie
ji žmonės mums reikštų 
daugiau užuojautos. Mes 
norim greičiau užsimiršti, 
užsimiršti kas praėjo ir ne
siskirti nuo čia gyvenančių 
žmonių.

•Grįžta vėl apdovanoti 
uošviai. Pasveiksta duktė ir 
mes, valdžios apmokėta ke
lione, važiuojam į paskirtą 
vietą. Nuveža į skirstymo 
lagerį Bindlach. čia gau
nam butą iš virtuvės ir 
kambario su visais reikia
mais valdiškais baldais, in
dais, vandentekiu, šviesa ir 
kas būtinai reikalinga. Uoš
viai gauna tą patį, tik kiek 
mažesnes patalpas.

čia darbo įstaiga sutvar
ko dokumentus. Uošviai 
gauna senatvės pensiją. 
Man moka 240 markių mė
nesiui, turbūt kaip bedar
bio pašalpą. Darbo yra. Aš 
pats jo susiradau čia pat 
prie grybų (šampionų) au
ginimo. Už valandą moka po 
1,85 D.M.

Pabuvus kurį laiką be 
darbo mano rankos visai pa
sikeitė. Naktimis tiek ap
miršta, kod rytais iš skaus
mo sukandęs dantis išlau
žau ir išmankštinu, žmona 
parnešė nupirkusi vaistų ir 
būtinai siunčia pas daktarą.

— Jos darbo pasiilgo ir 
jų kitaip neišgydys!, kaip

tik darbu, — sakau jai, lyg 
juokaudamas, bet aš žinau, 
kaip pradėsiu dirbti, tikrai 
mažau skaudės.

— Ne, kol nesiunčia nei
ki, į darbą, čia, matyt, to
kia tvarka ir tu jų nenu
skriausi, jei pabūsi kurį lai
ką be darbo, — patarinėja 
žmona.

Kada eidami pasivaikš
čioti susitinkame šiam la
geriui paskirtą tarnautoją, 
man darosi nepatogu. Man 
vis atrodo, kad jis ims ir 
pasakys: „Valdžia tai ne 
melžiama karvė. Tu imi to
kius didelius pinigus nieko

Bayreuthą. čia skaitomas 
mažos provincijos mieste
lis, bet iš tikro ne visai ma
žas. Mašinų judėjimas toks, 
kaip ir Maskvoj. Ir judėji
mas tvarkomas taip pat, 
kaip tenai, šviesų pagalba.

Mes ilgai prastovime žiū
rėdami į parodamuosius 
langus. Mes negalim atsi
stebėti gerybėmis. Mes tik 
dabar pastebim ko ir Mask
voj nematėm, štai kad ir 
elektros įrengimų. Mes dve
jus metus pragyvenam su
kinėdami lemputę uždegi
mui, nes nebuvo pirkti įjun- 
giklių. O čia ne vien į jun
giklių, bet ir tokių elektri

Mes ilgai prastovime prie krautuvių vitrinų, negalėdami atsi
stebėti gerybėmis. Mes tik dabar pastebim ko ir Maskvoj nematėm 
ir pasijuntam, kiek mes atsilikę nuo gyvenimo...

Vyt. Raulinaičio iliustracija

nedirbdamas”. Ir aš vengiu 
jį susitikti.

Bet jis niekad nieko pa
našaus nesako ir pamatęs 
mane einantį į šalį, iš tolo 
kelia ckrybelę sveikindama
sis.

Nuvažiuojam su žmona į

nių mašinų, kurių paskii- 
ties mes visai nežinom. Ir 
pasijuntam, kiek mes atsili
kę nuo gyvenimo.

Siuvimo mašinų, tiesa, 
ranka sukamų nesimato, 
bet daug geresnių ir net 
vaikiškų, turbūt žaidimams

Žmonės mūsų klausia:
"Kodėl Stroh's ugnim verdamas?"

Atsakymas yra toks:
"Taip gaunamas geresnis alus!"

Stroh’s skirtingas virimo būdas (atvira 
ugnim virimas prie 2000 laips.) padaro 
skirtingo skonio, kurį jūs pajusite iš 
pirmo Stroh’s alaus paragavimo. Ban
dyk Stroh’s šiandien... ir pripažinsit, 
kad tai šviesesnis, skanesnis, labiau ne
gu kitas alus gaivinantis! Tai Ameri
koj vienintelis ugnim verdamas alus!
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JUMS PATIKS

The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Michigan DABAR UŽ VIETINES KAINAS

"Ventės Rago" ir "Vėtrų" stovyklų stovyklautojai, Chicagos jūrų skautai ir skautės, neša žuvusiems 
pagerbti vainiką, kuris Jūros Dienos proga buvo nuleistas į Pewaukee ežerą.

L. Knopfmilerio nuotrauka

ir kartu mokinimuisi, kiek 
nori.

Mes ilgiausiai prastovim 
prie baldų krautuvių. Ne, 
nevien tik mūsų svajonėse 
liks šitos grožybės. Mes 
tvirtai tikim, kad įsigysim 
būtiniausiai mūsų pragyve
nimui reikalingus baldus ir 
daiktus.

Gautus pinigus šiandien 
idėjom į taupomąjį kasą. Ir 
naujo gyvenimo pradžia 
jau mums nėra baugi.

Mums Maskvoj pinigus 
pakeitė labai geru kursu. 
Mes čia už gautas 40 mar
kių, vietoj šimto rublių, ga
lim daug daugiau nusipirk
ti. Kilogramas cukraus čia 
kainuoja 1,24 DM, o tenai 
12 rublių.

Nemačiau čia batelių, ku
rie kainuotų 40 markių. Te
nai 300 ar 400 rublių. Baldų 
ten nematėm ir nėra kaip 
palyginti. Aš tenai uždirb
davau iki 1000 rublių, bet 
dabar už išmokamus bedar
bio pinigus mes galim du

kartus daugiau nusipirkti.. 
Ir dabar man labai aišku 
daug kartų kartotas berods 
Vydūno pasakymas: „La
bai pavojinga griauti sena, 
kol nėra geresnio naujo”.

Mes visą laiką gyvenę tik 
ta pačia diena ir čia taupy
ti nemokam. Nesišvaistome, 
bet perkam viską, kas 
mums šiandien reikalinga. 
Krautuvėse begalinis pasi
rinkimas ir mandagumas. 
Dažnai mus užkalbina ne
pažįstami žmonės krautuvė
se. Negaliu suprasti kaip 
jie mus atskiria. Mūsų dra
bužis, tvarkingumas niekuo 
negali nuo jų skirtis.

Pradedu kaltinti žmoną:
— Tu nesusidėjai plaukti 

pagal madą ir visi supran
ta, kad mes parvažiavę iš 
Rusijos.

— Juk nešioja ir šitaip, 
kaip aš nešioju, o ta suvelta 
frizūra man visai nepatin
ka, — ji aiškinasi.

Kitam numeryje: Prade
du mokytis vokiečių kalbos.

Tą patį vakarą Viktoras jį pa 
slkvietė, kad išdėstytų įvykį. Jie 
visi trys sėdėjo Euterpų valgo
majame, už krautuvės, prieš bon- 
ką Malagos ir bonką seno romo. 
Simonas gėrė seną romą, o Eu- 
terpai Malagą. Priėmęs savo dė
dės pranešimą, policininkas, ku
ris turėjo nesukrečiamą tem
peramentą ir išlygintą nuotaiką, 
paskendo į gilų susimąstymą. 
Po ilgesnės valandėlės jo vei
das nušvito sukta šypsena, ir, 
patvirtindamas galvos lingavi
mu, jis tam tikru tonu pasakė, 
kad toks atvejis pasitaikąs ne 
kiekvieną dieną. Be to, jo ži
niomis, joks baudžiamojo ko
dekso įstatymas nedraudžiąs vie
nam asmeniui pirkti daug vai
nikų. Kadangi toks atvejis nepra
silenkiąs su įstatymais, todėl 
nes^ įmanoma kelti baudžiamąją 
bylą net ir nežinomam asme
niui.

--Bet,--sušuko Euterpienė,-- 
mes tikrai žinome, kad tas vel
nio apsėstasis mūsų vainikus pir
ko, ruošdamasis masinėms žu
dynėms!

—Mes jį areštuosime, kai tik 
jis nusikaltimą iš tikrųjų at
liks, ir tai bus nedviprasmiškai 
įrodyta, — pareiškė Simonas, 
oriai atsidusdamas. -- Tokia 
tvarka!

Veltui nelaimingieji bandė savo 
brolėną įtikinti, kad dėl įstaigų 
neįsikišimo gresia pavojus tuzino 
žmonių gyvybėms: Simonas už
sibarikadavo už įstatymų, ištuš
tino bonką, nusišluostė ūsus ir 
atsisveikino Euterpus, palikda
mas jiems keletą komplimentų 
už gerą romą.

Nesukrečiama policijos valdi
ninko ramybė pagaliau nu
ramino Viktorą, kuris jautėsi 
atpalaiduotas nuo visos atsako
mybės vien jau paties fakto, kad 
uniformuotas viešosios tvarkos 
atstovas jam pasakė tą visą 
įvykį užmiršti. Tačiau Euterpie- 
nė, kuriai, kaip ir daugumai jos 
lyties atstovų, juridiniai argu
mentai buvo sunkiai įkandami, 
praleido tiesiog baisią naktį. 
Viktoriui jos pašonėje ramiai 
besiilsint, sudėjus savo lūpas 
lengvam knarkimui, ji iš baimės

išplėstomis akimis spoksojo į 
tamsą. Kliento veidas skaus
mingu aštrumu įsirėžė į jos at
mintį. Ji prisiminė kiekvieną jo 
išvaizdos ir elgesio smulkmeną. 
Jo elgesyje ir bruožuose ji atpa
žino visus Kaino ženklus. Tam
sumos ir tylos veikiama, ji savo 
vaizduotėje kūrė visas negirdėtų 
šeimos žudynių detales. Galbūt 
tą pačią akimirką vyras ant pirštų 
galų slankiojo iš kambario į 
kambarį, pasmaugdamas kūdikį 
lopšyje, perskeldamas žilabarz
džio senelio galvą, paplaudamas 
dėdę ir pusbrolį, užmušdamas 
miegantį brolį, sukapodamas 
žentą ir visa gerkle kvatoda
mas, braidydamas po lipnaus 
kraujo klanus.

Sekantį rytą ji susipirko visą 
krūvą laikraščių įsitikinusi, kad 
žinią apie žudynes rasianti pir
muosiuose puslapiuose. Tačiau, 
kaip ji besklaidė tuos laik
raščius, nuo vedamųjų iki smul
kiausių skelbimų, ten tebuvo 
minimos tik nereikšmingos sa
vižudybės arba menko masto 
įsilaužimai. Be abejo, pamišėlis 
dar nebuvo įvykdęs savo keršto. 
Jis nesiskubino. Jis laukė, kol

laimė bus užtikrintai jo pusėje. 
Euterpienė prisiekė nesumažinti 
savo budrumo, ir tikrai, keletą 
mėnesių rytiniai ir vakariniai 
laikraščiai neturėjo uolesnės 
skaitytojos už ją.

Taip praėjo beveik metai, ir 
paslaptingasis pirkėjas nesuteikė 
nė menkiausios progos konsta
tuoti jo veiklą. Jau ilgą laiką 
Euterpienė savo vyrui nieko ne
kalbėjo apie savo slaptą susi
rūpinimą. Viktoro akivaizdoje ji 
apsimesdavo besijuokianti iš 
savo siaubingų spėliojimų. Ta
čiau slapta ji buvo įsitikinusi, 
kad drama išsivystysianti tą aki
mirką, kada jos mažiausiai bus 
laukiama.

Vieną penktadienio vakarą, tuo 
metu, kai Viktoras turėjo atlikti 
skubų užsakymą, ji įsidėjo bur- 
non rūgštų saldainį, užsimetė 
ant galvos šviesią skarą ir atsi
sėdo ties durimis truputį pakvė
puoti šviežiu oru ir pasižiūrėti 
praeivių. Vos tik praėjus pen
kioms minutėms ji pastebėjo tą 
juodai apsirengusį pabaisą, ei
nantį šaligatviu. Jį pamačiusi, 
Euterpienė staiga pajuto, kaip 
jos vidurius kažkas sugniaužė. 
Nieko negalvodama, tartum už
suktos spyruoklės veikiama, ji 
pašoko ir nusekė nepažįstamąjį.

Vyras, nieko nenujausdamas, 
ramiai žingsniavo gatve. Jo 
pečiai buvo kiek palinkę, rankos 
kabojo nuleistos ties šlaunimis. 
Jis žvalgėsi į kairę ir į dešinę, ką 
ir kiekvienas nekaltas mieste
lėnas būtų daręs. Tačiau Euter
pienė nesileido suvedžiojama tos 
vaidybos.

Ją skatino mintis apie garsius 
anglosaksų detektyvus, apie poli
cijos inspektorius sugenialiomis 
pypkėmis, apie aštriapročius ko
misarus su lietpalčiais. Ne, ji 
neatsiliks nė pėdos nuo to lau
kinio, nors ir labai ilgai dar rei
kėtų jį persekioti. Ji privers, kad 
jis prisipažintų savo baisiuosius 
kėslus.

Ji buvo jau besiruošianti jį už
kalbinti, kai jis staiga sustojo 
ties antraeiliu viešbučiu, sekundę 
paabejojo, o paskui, skrybėlę nu
siėmęs, pradėjo kopti laiptais. 
Su drebandčia širdimi ir keistu 
jausmu skrandyje Euterpienė taip 
pat įėjo pastatan. Ties kiekvienu 
laiptu atsikvėpdamas, vyrąs pa
mažu kopė aukštyn. Ji sekė jį, 
kiek atsilikdama. Paskui jis dingo 
viename koridoriuje. Ji prisi
spaudė prie sienos, pro kampa 
stebėdama jį iš tolo. Pamačiusi, 
kad jis atidaro vienas duris, ji 
iššoko priekin ir sušuko:

—Stok r
(Bus daugiau)
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Tavo gyventa diena buvo 
darbais turtinga

Skaudžiausia, kada bloga žinia ateina, visiškai jos 
nelaukus. Kada tau pasako tai, kuo nei pats nenori tikėti, 
nei vėliau kitam negali pasakyti nesijaudindamas. Ir 
tada susimąstai, kokia trapi ta mūsų gyvenimo diena.

Taip atsitiko ir su mūsų redakcinės kolegijos rūpes
tingu nariu Dr. Jonu Paplėnu, Tautinės Sąjungos vicepir
mininku ir daugelio lietuviškųjų organizacijų aktyviu na
riu. Išgirdus ankstyvo ryto telefoninį pranešimą, kad jo 
jau nėra gyvųjų tarpe, tuoj kilo abejojimas — argi tai 
gali būti? Argi pačiam gyvenimo stiprume gali taip neti
kėtai atsitikti? Juk taip nesenai, buvojant Clevelande, 
darėme planus ne tik tai dienai, bet ir ilgai ateičiai. Tarė
mės ką dar reikia padaryti, kad mūsų bendro darbo kū
rinio — Dirvos kiekviena lietuviška šeima laukte lauktų.

Skaudančia širdim reikia pasakyti, kad ankstyvo ry
to telefoninis pranešimas buvo teisingas. Jono šios žemės 
keliai, pradėti prieš 54 metus Valkininkų miestely, Trakų 
apskrity, užsibaigė. Užsibaigė taip netikėtai jam pačiam, 
jo brangiai šeimai, ir mums, jo bendraminčiams ir arti
miesiems.

Kada šio pirmadienio — rugsėjo 12 d. atneštus laišr 
kus žiūrinėjau, Jonas, tarsi įprastas pareigas ir toliau ei
damas, mums dar rašė. Rašė, kaip visada, trumpą laiš
kutį, apžvalginį reportažą apie Talkos suvažiavimą, ke
lias smulkias žinutes ir trijų naujų prenumeratorių adre
sus. Tai būdingas jo dažnų laiškų turinys. Tai lyg primi
nimas, kad jis ir šią žemę palikdamas, mūsų neužmiršta. 
Tai lyg testamentas, kad ir mes tais darbais dar labiau 
turim rūpintis.

Dr. Jonas Paplėnas buvo iš tų mūsų veikėjų, kuris 
šalia įgimtų gabumų, buvo ir gerai savo profesiniam dar
bui pasiruošęs. O tas pasiruošiųias atėjo per mokytojų 
seminarijos diplomą, Vytauto Didžiojo universiteto eko
nominių studijų baigimą, Bonnos universitete doktorato 
tezės apgynimą, labai turtingą visuomeninę ir žurnalis
tinę veiklą.

Dr. Jono Paplėno visuomeninė veikla ėjo per Jauno
sios Lietuvos organizaciją, kurioje jis buvo generaliniu 
sekretorium, Neo Lithuanią, Lietuvių Sąjungą ir Lietuvių 
Tautinį Sąjūdį Vokietijoje, o čia gyvenant Tautinę Są
jungą ir daugelį kitų organizacijų.

žurnalistinė jo veikla ėjo per eilę Nepriklausomos 
Lietuvos tautinės minties laikraščių, kaip Jaunąją Kar
tą, Lietuvos Aidą, Akademiką, Vairą, Vokietijoje gyve
nant Mūsų Kelią. Ir visa tai pagaliau jį buvo atvedę į 
Dirvos redakcinį kolektyvą, vieną iš paslankiausių Dirvos 
bendradarbių, o Tautinės Sąjungos centro valdyboj vice- 
pirmininkaujant, spaudos ir informacijos reikalų tvarky
mą. O leidžiant Lietuvių Enciklopediją jį nuvedė į nuola
tinius bendradarbius ir redaktorius ekonominiais klau
simais.

Dr. Jono Paplėno netekimas bus labai ilgai jaučia
mas. Mes, kurie tokius darbus esam įgudę sverti, jautėm, 
kad jis dirbo, labai daug širdies įdėdamas. Jis nesibaidė 
nei didelių, nei mažų žurnalistinių pareigų. Lygiai jis mo
kėjo įtilpti ir į daugelį lietuviškų organizacijų, arba joms 
vadovaudamas, arba eiliniu nariu būdamas. Taigi ėjo ne 
pareigų užimti, bet darbo dirbti.

Dr. Jono Paplėno mirtis didžiulis smūgis jo gražiai 
ir mylimai šeimai: žmonai Bronei, dviem šauniom duk
rom — Auksei ir Rūtai. Smūgis Dirvai, Tautinei Sąjun
gai, Vilties Draugijai, Tautiniam Akademiniam Sambū
riui ir visoms kitoms lietuviškoms organizacijoms. Smū
gis, kurio niekas nelaukė ir kuris mus dabar, atsisveiki
nant, ne tik jaudina, bet ir graudina.

žinom, laiškai iš Tavęs, mielas Jonai, nebeateis. Tu 
likai tylus, ir dabar mūsų darbų kelius stebėsi iš Anapus. 
O mes, brangindami Tavo atmintį, dar ne kartą grįšim 
Tavęs prisiminti. Juk Tavo gyventa diena buvo darbais 
turtinga, o Lietuvos garbei sėtas grūdas nešė derliu.

B. G.

AR TINKA NIEKINTI LIETUVOS 
ISTORIKĄ SIMONĄ DAUKANTĄ?

Naujieji lietuviai primygtinai 
rašo, kad istorikas Daukantas 
esąs tik romantikas. Reiškia, 
pagal tokią nuomonę jis rašęs 
tiktai nebūtus dalykus savo is
torijoje.

Prieš naujų lietuvių atvykimą 
ar prieš dešimt metų atgal, mes, 
seni JAV lietuviai, Daukan
tą aukštoje pagarboje laikė
me. O dabar, žiūrėkime, 
kokio negarbingo atsiminimo 
^Daukantas susilaukė.

Lithuanian Newspaper • 
Issued in Cleveland every 
Mon., Wed., and Fri. except 
in case of Holidays • Pub- 
lished by American Lithu
anian Press Radio Ass’n 
VILTIS, Ine. (Non-profit) 
• Editor - in - chief: Balys 
Gaidžiūnas • Subscription per 
year: $10.00. Single copy 10 
cents • Second Class Postage 
Paid at Cleveland, Ohio.

Nors pats istorikas pasisako, 
kad jojo istorijoje skaitytojas 
neras nei sinkroninės, nei prag
matinės istorijos dėstymo, vis- 
vien mes senieji JAV lietuviai 
aukštai vertiname jo pastangas ir 
domėjomės jo rašyta istorija. Tat 
ir klausiu dabar: Koks jis yra 
romantikas, kada jis rašęs apie 
nuolatinius karus ir istorinės 
Lietuvos kruvinas dienas? Artai 
jo prasimanymai, svajonės? Jei 
istorija rašoma pagal Leopold 
von Rankės įsitikinimą, kaip turi 
būti istorija rašoma, tai ir

TALKA RYŽOSI SPARTESNIAM DARBUI
Nors Lietuvos Nepriklausomy

bės Talka buvo įkurta jau prieš 
penketą metų (1955), jos spren
džiamasis organas — Lietuvos 
Nepriklausomybės Talkos Ta
ryba — sudaryta tik šiais metais. 
Rugsėjo 3 ir 4 d. pirmajame savo 
susirinkime Chicagoje LNT Ta
ryba priėmė naujus pagrindinius 
LNT santvarkos nuostatus, 
nustatė ateities veikimo gai
res, aptarė daugelį esminių klau
simų ir išrinko naują LNT val
dybą.

TALKOS PIRMININKO 
PRANEŠIMAS

Pirmąjį Lietuvos Nepriklau
somybės Talkos Tarybos posė
dį Dariaus Girėno posto salė
je, papuoštoje didvyrių portretu 
ir jų aukos testamentu, atidarė 
suvažiavimui ruošti komisijos 
pirmininkas A. Kaulėnas.

Į. prezidiumą pakviesti: K. 
Drunga, Dr. V. Misiulis, M. Nau
jokas ir Dr. J. Paplėnas. Pasi
keisdami jie pirmininkavo visus 
darbo posėdžius.

Lietuvos Nepriklausomybės 
Talkos pirmininkas V. Rastenis 
savo pranešime pažymėjo, kad 
mintis suderinti keturių grupių 
—Atgimimo Sąjūdžio, Laisvės 
Kovotojų S-gos, Rezistencinės 
Santarvės ir Tautinio Sąjūdžio 
—veiklą, kiek ji liečia Lietuvos 
nepriklausomybės reikalą, kilo 
prieš šešeris metus Vokietijoje, 
tų grupių atstovams susirinkus 
pasitarti. Po metų ši mintis buvo 
realizuota, įkuriant Lietuvos Ne
priklausomybės Talką.

Toliau jis bendrais bruožais 
nupasakojo LNT pastangas, pa
brėždamas kad LNT atėjo į gy
venimą ne varžytis su kitais 
laisvinimo veiksniais, bet dirbti 
Lietuvos laisvės reikalui tose

Mintys, iš įvadinės LNT 
pirmininko kalbos LNT Ta
rybos suvažiavime, bus tę
siamos kitame numeryje.

Herodotas, Tacitas, Gibbons, 
Herderis, Spengleris ir Toyn- 
bee ir kiti yra romatikai. Kam 
skiriama Spenglerio ar Huizingos 
teorijos kitiems istorikams, o 
Rankės -Daukantui?

P. W. Urban, 
Cleveland

GRAŽIOS MINTYS SAU, O 
DARBAI SAU

Apie įvykusį SLA deimantinį 
seimą skaičiau Dirvoje du ra
šinius. Mane daugiau sudomino 
A. Kalvaičio rašinys, kuriame 
sakoma, kad reikia SLA atjau
ninti. Atjauninti narius ir va
dovybę.

Tokius sumanymus jau labai 
senai girdime. Tik tie sumany
mai lieka sumanymais, o praktiš
kasis gyvenimas eina savo keliu. 
Dabar, atrodo, buvo labai gera 
proga, kada reikėjo rinkti naują 
žmogų vicepirmininko vietai, kad 
jis būtų paskirtas iš jaunesnių 
ir net iš naujai atvykusiųjų. 
Bet kur tau.

Žinoma, nieko negali sakyti, 
išrinkta teisėtai. Bet tokiu keliu 
einant kalbėti apie bet kokius 
atjauninimus nėra prasmės.

P. Poškus, 
Irvington

DAKTARAS, KURIS BRANGIAI 
KAINUOJA

Daktaras, pašauktas pas ser
gantį, pagydo ar ne, bet 
už kelionę ir už patarnavimą 
savo pasiima. Daktaras P. 
Grigaitis, pašauktas aplankyti 
šen. Kennedy kalba. Ir vien 
už kelionę pasiėmė $252.07. 
Ir skaudu, kad tą kelio
nės sąskaitą apmokėjo ALTas. 
O ALTas suburtas Lietuvos lais
vinimo bylai. Pinigai skirti būti
niem Lietuvos laisvinimo reika
lam.

Jei Dr. P. Grigaitis būtų vy
kęs Kennedžio lankyt savais, ar 
Naujienų darbininkų suaukotais 
pinigais, tikrai būtų pasirinkęs 
pigiausį kelionės keliavimo būdą 
kurs nebūtų prašokęs šimtinės. 
Bet kai Alto ižde dar yra kiek, 
tai galima naudotis, pasivažinėt, 
na ir pasigarsint, kad va, aš 
mačiausi, ar gal net kiek kalbėjau 
su kandidatu į prezidentus. Ir 
garbė, ir patogumas.

Anis Rūkas, 
Chicago

J. PAPLĖNAS

srityse kuriose nesireiškė kiti 
ir tomis priemonėmis, kurios ki
tų laisvinimo institucijų nebuvo 
reikiamai įvertintos politiniam 

Paskutinis Dr. Jono Paplėno laiškas Dirvai, išsiųstas iš 
Chicagos rugsėjo 10 d. 5 vai. vakare.

lietuvių tikslui siekti.
Pažymėtinos LNT valdybos 

pastangos, renkant medžiagą apie 
buitį Lietuvoje ir populiarinant 
Lietuvos bylą svetimoje spau
doje, ypatingai Azijos ir Afrikos 
regi jonuose.

Apie Lietuvos Nepriklausomy
bės Fondo veiklą pranešė jo pir

Dr, Jonas Paplėnas paskutiniajam Tautinės Sąjungos seime, vyku
siam 1959 m. Detroite. Iš kairės T. Blinstrubas, Dr. J. Bartkus, 
Dr. Paplėnas ir J. Česonis,

Dirvos nuotrauka

mininkė E. Čekienė. LNF (New 
Yorko valstybėje inkorporuotas 
1955.III. 7) ligi šiol aukomis su
rinko per 22,000 dolerių. Aukos 
ypatingais pastaraisiais metais, 
nebuvo renkamos nei sistematin- 
gai nei intensyviai. Naujoji LNF 
valdyba turėsianti paruošti realų 
planų LNF pajamoms padidinti.

NAUJI NUOSTATAI IR AIŠKIOS
GAIRES

Nauji LNT pagrindiniai sant
varkos nuostatai nusako LNT Ta
rybos sudarymo būdą, LNT val
dybos rinkimą ir tų organų funk
cijas. Viena pažymėtina naujo
vė — LNT valdyba, kuri yra 
renkama Tarybos, reikalui 
esant, savo sudėtį gali papildyti 
dar dviem k kooptuotais nariais.

LNT pažiūrų, nusistatymų ir 
veikimo gairės sudaro net kelio
likos puslapių studiją. Joje yra 
šie skyriai: Lietuvių vaidmuo 
laisvėje, Svetur bręstančių nusi
statymų reikšmė, LNT ir cen
tralizuotos vadovybės problema, 
Galimas Lietuvių Bendruomenės 
vaidmuo, Lietuvos Diplomatinė 
Tarnyba, Veiklos priemonės, So
lidarumas su kitomis paverg
tomis tautomis ir Santykiai su 
Lietuva.

Šią medžiagą Taryba nutarė iš
leisti atskiru leidiniu.

KAS RŪPĖJO TARYBOS 
NARIAMS?

Pirmajame LNT Tarybos su
sirinkime dalyvavo 24 jos nariai: 
po 6 kiekvienos Talkos organi
zacijos—Lietuvių Tautinio Sąjū
džio, Lietuvių Rezistencinės San
tarvės, Lietuvos Atgimimo Sąjū
džio, ir Lietuvos Laisvės Ko
votojų S-gos. Tiek pirmąją tiek 
ir antrąją dieną posėdžiuose 
dalyvavo apie 20 svečių.

Prezidiumas leido diskusijose 

dalyvauti netik Tarybos nariams, 
bet ir svečiams. O jos buvo la
bai gyvos, ypač antrąją dieną, 
svarstant Talkos veikimo būdus 
ir metodus.

Beveik visų buvo pasisakyta už 
LNT veikimo suaktyvinimą, drą

sesnį ir dinamiškesnį reiškimąsi 
ir intensyvesnį lėšų telkimą Lie
tuvos Nepriklausomybės Fondui.

Didesnėse lietuvių kolonijose 
nutarta steigti LNT vietos ko
mitetus ir LNF atstovybes. Lėšų 
telkimą nutarta decentralizuoti, 
nes kelių praėjusiųjų metų paty
rimas parodė, kad decentra

lizuotas aukų rinkimas yra sėk
mingesnis.

Diskusijų dalyviai, be to, kėlė 
informacinių leidinių apie Lietu
vą svetimomis kalbomis reika
lingumą ir siūlė LNT valdybai 
patyrinėti, ar tokie leidiniai ne
galėtų būti ruošiami kelių su
interesuotų institucijų (įskaitant 
ir Lietuvių Enciklopedijos lei
dėją) bendromis jėgomis.

TARYBA IŠRINKO NAUJĄ 
TALKOS VALDYBĄ

Slaptu balsavimu LNT pirmi

Bajoras Mikna Riestaragis vyriausiojo teismo pirmininko 
pareigose: — Kaltinamasis Kęstuti, esi baudžiamas 100 ąsočių 
midaus už Birutės "kidnaplng^ą"...

ninku Taryba perrinko Vincą 
Rastenį. LNT valdybos nariais, 
LNT pirmininkui pasiūlius, Ta
ryba patvirtino: Antaną Seniką 
(Lietuvių Tautinis Sąjūdis), Bro
nių Bieliuką (Lietuvių Rezisten
cinė Santarvė), Leoną Verbicką 
(Lietuvos Atgimimo Sąjūdis) ir 
Kazį Siliūną (Lietuvos Laisvės 
Kovotojų Sąjunga).

LNT centro būstinė ir toliau 
lieka New Yorke. New Yorke, 
be to, yra LNT žinioje veikiąs 
Lietuvos Būklės Studijų Centras, 
o taip pat ir Lietuvos Nepriklau
somybės Fondas, finansuojąs 
Talkos ir jos institucijų veiklą. 
Ten pat yra ir Lietuvos Nau
jienų Atranka—Talkos spaudos 
agentūra (LNA), parūpinanti ori- 
ginalinės medžiagos spaudai iš 
pavergtosios Lietuvos.

LIETUVOS BYLAI 
NEPASIRUOŠTA

Rugsėjo 2 d. Lietuvių Audito
rijoje buvusioje vakarienėj e Lie
tuvos konsulas Dr. P. DauŽvar- 
dis, sveikindamas Talkos suva
žiavimo dalyvius ir svečius, iš
kėlė rimtą klausimą --ar Lie
tuvos bylai jau pasiruošta? Į, jį, 
žinoma, tegalėjo duoti tik nei
giamą atsakymą. Jei Lietuvos 
byla iškiltų tarptautiniame foru
me, joks Lietuvos laisvinimo 
veiksnys negalėtų šiandieną jam 
pateikti išsamios, visapusiškos 
ir susistemintos medžiagos, nu
šviečiančios Lietuvos problemą.

Lietuvos Nepriklausomybės 
Talkos pirmininkas V. Rastenis 
savo kalboje nusakė Talkos tiks
lus. Grupių vardu vakarienės da
lyvius sveikino: Dr. Br. Ne- 
mickas (LTS), K. Drunga (LRS), 
A. Siliūnas (LLKS) ir šiam po
būviui vadovavęs A. Kaulėnas 
(LAS), suvažiavimui ruošti ko
misijos pirmininkas.

Pirmasis LNT Tarybos su
sirinkimas susilaukė gražių 
sveikinimų. Amerikos Lietuvių 
Tautinės S-gos pirmininko E. 
Bartkaus ir centro valdybos var
du susirinkimą sveikino J. Jurkū
nas. A. Siliūnas perdavė Lietuvių 
Tautinio Akademinio Sambūrio 
pirmininko J. Našliūno linkėji
mus, o T. Blinstrubas -- ALTo 
Chicagos skyriaus pirmininkės 
E. Mikužiūtės sveikinimą. Raštu 
sveikino Lietuvių Veteranų S-gos 
"Ramovė" centro valdyba, LNT 
Toronto Komitetas ir kt. Pr. 
Bastys iš Toronto telefonu per
davė tuo pačiu metu ten buvusio 
Kanados Lietuvių Tautinės S-gos 
suvažiavimo linkėjimus. O Am. 
Liet. Tautinės S-gos East Chi
cagos skyrius savo sveikinimą 
parėmė ir pinigine auka (apie 
$70), kuri čia pat buvo perduota 
LNF pirmininkei E. Čekienei.
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PASKUTINĖS DIENOS NEO-UTHUANŲ STOVYKLOIE
Iki pasimatymo ketvirtoje stovykloje

Gražioje vietoje, Christiana 
Lodge vasarvietėje, stovyklavo 
Neo Lithuania jaunimas. Gan 
aukštas šlaitas ežero pakrantėj, 
apaugęs senais ąžuolais, prime

Neolithuanų stovyklos vyr. globėjas adv. J. Našliūnas su Tėvu 
Kubilių, S. J.

na Lietuvos ąžuolynus. Pakalnėje 
didokas ežeras, gerokai nusi- 
tęsęs ilgu ruožu, krantai apaugę 
medžiais ir krūmais, panašus į 
Ežerėnų krašte esančius eže
rus. Didžiuliai namai, kuriuose 
įrengta valgykla, salė posė
džiams ir kambariai poilsiui, 
primena gero, seno Lietuvos dva
ro rūmus. O tuos rūmus supan
tis ąžuolynas atrodo, lyg dvaro 
parkas. Tame ąžuolyne visa eilė 
gerai įrengtų namelių, kuriuose 
ir gyveno neo lithuanai.

Šeštadienį, rugsėjo 3 d. iš ryto 
pradėjo rinktis svečiai iš įvairių 
vietovių į stovyklos uždarymą. 
Pirmieji atvyko iš New Yorko 
Stela ir Vytautas Abraičiai, Da
nutė ir Antanas Senikai. Iš Chi
cagos, nors žymiai arčiau, pra
dėjo kiek vėliau rinktis. Tai buvo 
Neo Lithuania filisteriai ir ar
timi Korporacijos prieteliai. Be 
Korporacijos pirmininko M. Va
liukėno ir jo skaitlingos šeimos, 
matės Nemickų šeima iš East 
Chicago, Tautinės Sąjungos Chi
cagos skyriaus pirmininkas P. 
Vėbra, St. Mankus, Aldona ir 
Alfas Simonaičiai, M. Šimkus, 
J. Žvynys, L Andrašiūnas, J. 
Montvila, P. Stoncelis, p. Sen- 
laitis ir daug kitų.

Oras pasitaikė labai gražus, 
todėl svečiai ir neo lithuanai, 
kurie senai buvo nesimatę, dau
giausia laiko praleido gamtoje, 
išsiskirstę būreliais parke ir pa
ežerėje besišnekučiuodami. Tuoj 
po pietų inž. M. Ivanauskas, ilgai 
gyvenęs Brazilijoje, skaitė 
paskaitą apie Nepriklausomos 
Lietuvos pažangą. Paskaitos 

Dirvos nuotrauka

klausėsi visi stovyklautojai ir 
svečiai.

Vakare, toje pačioje salėje, bu
vo stovyklautojų surengtas lite
ratūros vakaras. Jį pravedė šen.

Dirvos nuotrauka

Dalia Maurukaitė ir šen. Romas 
Stakauskas. Buvo nagrinėjama H. 
Radausko, Nykos Niliūno ir kt. 
kūryba. Nagrinėjamų poetų kūry
bą skaitė stovyklautojai.

Pasibaigus literatūros vakarui 
paežerėje dar ijuvo užkurtas ir

Jaunavedžiai neolithuanai Ro
mas ir Nijolė Stakauskai iš Chi
cagos stovykloje praleidę "me
daus mėnesį".

Dirvos nuotrauka- 

MUTUAL FEDERAL BENDROVES 
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 4|į.

MUTUAL Ąe&vml SAVINGS
OUH ssociahon

Chartered and Supervised by the Unftod Statės Government 
2202 W. CE8MAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J.- Kazanauskas, Pres.

tradicinis laužas. Jį užkūrė ir 
žodį tarė Lietuvių Tautinio Aka
deminio Sambūrio pirmininkas 
fiL Jonas Našliūnas. Laužo pro
gramai vadovavo šen. R. Sta
kauskas.

Laužo programoje buvo dai
nuojamos dainos ir pačių sto
vyklautojų paruoštas vaidinimas. 
Neapsieita ir be papasakojimų 
linksmesnių įvykių. Ir visa tai 
sudarė tarp vyresniųjų ir jau
nųjų labai šiltą nuotaiką. Nors 
laužas ir nusitęsė į nakties vė
lumą, bet visi labai nenoriai 
skirstėsi.

Sekmadienį, rugsėjo 4 d. buvo 
paskutinį kartą pakeltos Lietuvos 
ir JAV vėliavos. Atvykęs iš Chi
cagos kun. Kubilius atlaikė pa
maldas. Po jų adv. Julius Sme
tona kalbėjo apie lietuvių akciją 
šio krašto aplinkumoje. Jis nu
rodė ką reikia daryti, kad dau
giau Lietuvai palankumo laimė
tume.

Po paskaitos greit atėjo ir 
stovyklos uždarymo iškilmingas 
posėdis. Posėdžio prezidiumą 
sudarė Korporacijos centro val
dyba ir skyrių atstovai. Posėdžio 
metu KlemensasČeputis, išvyks- 
tąs studijų tęsti į Washingtoną, 
nelaukiant metinės šventės, buvo 
pakeltas į senjorus. Korpora
cijos pirmininkas M. Valiukėnas 
padėkojo korporantams ir sve
čiams, paskaitų ir referatų skai
tytojams, stovyklos vadovui inž. 
V. Mažeikai už tokį gerą ir rū
pestingą stovyklos vadovavimą, 
tvarkymą ir prižiūrėjimą. FiL 
M. Šimkus padėkojo Lietuvių 
Tautiniam Akademiniam Sam
būriui ir visiems aukotojams už 
materialią paramą šią stovyklą 
rengiant. V. Mažeika, stovyklos 
vadovas, dėkojo jauniesiems sto
vyklautojams už gražų elgesį, 
tvarkingumą ir stovyklaujant 
pilną supratimą savo parei
gų.

Stovyklą uždarant buvo gauti 
sveikinimai iš Dirvos vyr. re
daktoriaus B. Gaidžiūno ir filis
terio Donato Siliūno iš Washing- 
tono, kur jis dabar atlieka ka
rinę prievolę. Ir iškilmingam 
posėdžiui baigiantis, visiems su
giedojus Lietuvos himną, trečioji 
Neo Lithuania stovykla buvo už
daryta.

Sekmadienį stovykloje matėsi 
daugiau svečių: Dr. V. Rama
nauskas iš Clevelando, Dirvos 
redaktorius V. Gedgaudas, Dr. 
Pavilionis, Pr. Michelevičius iš 
Chicagos su savo artimaisiais 
ir kiti.

Vakare Naktibaldos redakcinis 
kolektyvas buvo surengęs "Va
gono Ratas" restorane atsisvei
kinimo pobūvį -- šokius. Grojo 
neo lithuanų orkestras iš Cle
velando. Programą -- solo šo
kius, solo dainas, vyrų kvarte
tą ir išraiškos šokius atliko jau
nieji. Tik vieną pasirodymą-- 
filisterių baletą, atliko senųjų 
filisterių kvintetas. Ir tas jaukus 
pobūvis nusitiesė iki vėlyvos 
nakties. Visi nenorėjo skirsty
tis, nes žinojo, kad tai paskuti
nis stovyklos vakaras, o rytoj 
jau reikės į namus traukti.

Stovyklautojai kasdien išleis
davo savo stovyklos laikraštėlį 
—Naktibaldą. Pirmasis numeris 
buvo tik 2 puslapių, o paskutinis 
jau išėjo 8 puslpaių. T ame laik
raštėlyje atsispindėjo stovyklos 
gyvenimas. Daug stovyklinių įvy
kių buvo paliesta gražia humoris-

Korp. Neo-Lithuania filisteriai, dalyvavę neolithuanų stovyklos uždaryme. Pirmoj eilėj iš kairės: 
stovyklos viršininkas Mažeika, Šimkus, Neverauskienė, Korp. Neo-Lithuania valdybos pirm. Valiu
kėnas, Tėvas Kubilius, stovyklos vyr. globėjas Našliūnas, Senikienė. Antroj eilėj, Kasniūnas, Bagdonas, 
Mackevičius, Stencelis, Abraitis, Senikas.

Dirvos nuotrauka

tika. Ir tai į stovyklos gyvenimą 
įnešė daug įvairumo. Laikraštėlį 
leidžiant daugiausia pasidarbavo 
šen. Eglė Žemgulytė.

Pirmadienį iš ryto stovyk
lautojai pradėjo skirstytis į na
mus. Jie skirstėsi savo tarpe 
sustiprinę draugystės jausmus, 
lietuviškąją dvasią. Jie skirstė
si praturtėję maloniais atsi- 
minimai.s. Ir kaip stovyklos laik
raštėlis Naktibalda buvo nurodęs 
pirmadienio programą, kurioje 
buvo įrašyta, kad nuo 7 vai. ryto 
iki 12 vaL bus tik graudūs verks- 
mai ir atsisveikinimas su kole
gomis, taip ir buvo.

Palengva, vienas automobilis 
po kito, važiavo iš ąžuolyno. Kai 
kurių jaunų ir gražių kolegių 
akyse buvo ir gaili ašarėlė. Gaila 
buvo nutraukti jaunystės dienų 
romantišką draugystę, o susi
tikti su išvykstančiais ne taipjau 
lengva, nes atstumai dideli, o 
studentų kišenės ne taip tur
tingos. Daug kas susitiks tik 
ateinančių metų ketvirtoje Neo 
Lithuania stovykloje.

Benokraitytė, Inž, Vaclovas MažeikaDaliaStovyklos vadovybė: 
ir Algis Saulis.

Keiskime Lietuvių Bendruomenės 
Tarybos rinkimų nuostatus

ST. NASVYTIS

Artėjant LB Tarybos se
sijai, kuri. įvyks rugsėjo 24- 
25 dienomis Chicagoje ir 
kuri nustačiusi svarstyti 
Bendruomenės įstatų pakei
timą ir parengti LB naujos 
Tarybos atėjimą, leistina 
Bendruomenės nariams tų 
pakeitimų reikalu pasakyti 
savo nuomonę.

Nors Lietuvių Bendruo
menė yra visuotinio pobū
džio organizacija, nes jai 
gali priklausyti visi svetur 
gyveną lietuviai, tačiau na
riai į Bendruomenę telkia

Jt.įf E - 'STt %
Įr

mi per apylinkes. Nariais 
laikomi tie lietuviai, kurie 
apylinkėms sumoka nusta
tytą metinį mokestį, vadi
namą tautinio solidarumo 
įnašu.

Ar ne keista, kad apylin
kei, renkant vyriausiąją 
Bendruomenės organą — 
Tarybą, neturi jokio balso. 
Taryba jau išrenka LB Cen
tro Valdybą, kuriai pavesta 
ir jungti ir tvarkyti apylin
kes ir kurios privalo pa
klusti jos reikalavimams.

Visai pagrįstai atrodo, 
kad ir Taryba ir Centro Val
dyba apylinkėms yra kieno 
tai primestas ir todėl nėra 
jų santykiuose reikalingo 
darnumo, o pačioje Ben
druomenės veikloje sustin- 
kimas, nes Bendruomenės 
veikla vyksta apylinkėse ir 
per apylinkes.

Yra pribrendęs reikalas 
tą keistą reiškinį pašalinti. 
Ir jis lengvai pašalinamas. 
Dabartinės Tarybos kaden
cijai pasibaigus jos vieton 
renkami apylinkių delega
tai, kurie išrenka Bendruo
menės Centro Valdybą ir ki
tus reikalingus organus. Da
bartinei Bendruomenės Ta
rybai tektų sudaryti nuo
status kaip apylinkių dele
gatai renkami ir aptarti pa
starųjų teises ir pareigas.

Taip sudarant Bendruo
menės vyriausius organus 
atpultų reikalas Bendruo
menės nariams rinkti Tary
bą senąja tvarka, ką jie la
bai nepaslankiai atliko, jau 
renkant dabartinę Tarybą 
rinkikų skaičius sumažėjo 
per pusę. O kas gali būti 
renkant naują Tarybą se
nais nuostatais ? Juose nėra 
garantijos, kad rinkikų da
lyvavimas dar žymiai nesu
mažės.

Nors Čia kaltė ne vien 
rinkikų, kurie nemato dide
lio reikalo Tarybos rinki
muose dalyvauti, o ir pačių 
dviejų kadencijų Tarybos 
narių, kurie neparodė, toli 
gražu, pakankamo susirūpi- 
pinimo Bendruomenės rei
kalais. O štai G. Galva

(Nukelta į 7 psL)
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Pr. Basčio vasarvietėje prie Pewaukee ežero buvo suruoštos Chicagos jūrų skautų ir skaučių 
stovyklos. Nuotraukoje dalis stovyklautojų Jūros Dienos šventės iškilmių metu.

L. Knopfmilerio nuotrauka

BALTOS BURĖS PLAZDA...
Chicagos jūrų skaučių ir skautų stovyklos vaizdai

Kalneliais, daubomis, ir med
žių žaluma apsuptas telkšo my
liomis nusitiesęs Pewaukee eže
ras VVisconsino valstybėje. Jo 
plotuose baltuoja įvairaus dydžio 
laivelių burės ir šen bei ten jo 
paviršių drasko greiti motor
laiviai. Paežerės kelias, lyg pilka 
guminė juosta, .linguoja po auto
mobilio ratais, kol, kelis kartus 
susiraičiuši atsimuša tiesiai į 
golfo laukus. Už jų, ant stataus 
skardžio dunkso Chicagos skau- 
tų-čių rėmėjo Prano Basčio va
sarvietė, kurios žaliose pievose, 
slėniuose ir kalneliuose jau eilę 
metų džiaugiasi saule, vandeniu 
ir gražia gamta mūsų skautiška
sis jaunimas.

VENTES RAGO STOVYKLOJE

Pro plačiašakių ąžuolų viršū
nes baltuoja iškelta jūrų skautų 
vėliava aukštame laivo stiebe. 
Stiebas tvirtai stovi and didelio 
"laivo denio", kurio priekyje 
marguliuoja iš smėlio, anglių, 
gylių ir kitokios augmenijos su
dėta kompaso žvaigždė. Denyje 
iškeltas sunkus "sidabrinis" var
pas suskamba kas pusvalandį, 
nusakydamas dienos laiką.

Aplink laivo denį sustoję 
dungso didžiulės palapinės, ku
riose tris savaites gyveno delfi
nai, rykliai, jūrų arai, albatrosai, 
jūrų žirgai, narai ir jūrų vilkai. 
Prie palapinių nėra meistriškų 
papuošimų, nėra nei tikrų skau
tiškų pionerijos įrengimų. Kam 
čia vargt, kai aplinkui pilna lentų 
ir vinių, kai patogiai gali nau
dotis vasarvietės, kėdėmis. 
Dienos darbai, poilsis, virtuvė, 
ežeras, vakariniai laužai ir kiti 
malonumai ir taip jau ėdė negai
lestingai visas paros valandas.

NEWARK
NEW JERSEY MOTERYS

DARO EKSKURSIJĄ Į 
WEST INDIES

Rugsėjo 17-tą d. ištaikin- 
gu laivu ”CARONIA”, bū
rys New Jersey lietuvių mo
terų plauks į West Indies 
salas keliom savaitėm.

Laivas sustos Virgin Is- 
lands, Caracas, Venezuela, 
Caracao-Netherlands, Port- 
au-Prince, Haiti ir Nassau- 
Bahamas.

Keleivių tarpe yra: Jieva 
Trečiokienė, Ona Gudienė, 
Abrolatienė, Katilienė ir ki
tos.

TORONTO
Augustinui Kuolui rug

piūčio 31 d. suėjo 50 metų. 
Ta proga rugsėjo 3 d. buvo 
suruošta pagerbtuvių ba
lius, kuriame dalyvavo ke
lios dešimtys iš įvairių vie
tovių asmenų.

Pažymėtina, kad Aug. 
Kuolas yra aktyvus visuo
menininkas, didelis spaudos 
mylėtojas ir platintojas, na
rys daugelio organizacijų ir 
šiuo metu yra Lietuvių Re- 
zistenčinės Santarvės To
ronto skyriaus pirmininkas.

Iš atgyvenusio "Vėtros" bur
laivio padaryti labai, originalūs 
vartai vedė į šią Chicagos "Bal
tijos Jūros" jūrų skautų tunto 
"Ventės Rago" stovyklą, kurioje 
čia pat prie stambaus ąžuolo 
stovėjo štabo palapinė. Prieš 
kitas palapines stovi išsirikiavę 
valtys darbo uniformose.

--Ar visą stovyklą varai duobių 
kasti už kokį nepaklusnumą val

Chicagos jūrų skautų ir skaučių stovykloje prie Pewaukee ežero, 
Pr. Basčio vasarvietėje, buvo pakrikštytos Baltijos jūros tunto ir 
Žilvino laivo vėliavos. Nuotraukoje vėliavų krikšto tėvai Dr. J. 
Aglinskienė, prof. M. Mackevičius, D. Rutkutė ir E. Šimaitis.

L. Knopfmilerio nuotrauka

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 Radio, Monday thru Friday, 

7:05-7:30 P. M.

GREETINGS and BEST WISHES

THE OHIO SANITARY 
SPECIALTY CO,

PLUMBING, HEATING, SHEET METAL AND 
ROOFING SUPPLIES

6000 Euclid Avė. Call EX 1-0500

Prie Pavaukee ežero įvykusioje Chicagos jūrų skautų ir skaučių stovykloje buvo pakrikštytos vė
liavos. Jūros Dienos šventės komendantas jūrų pask. Br. Juodelis skaito krikšto aktus. "Laivo denyje" 
stovi j.s. E. Vengianskas, s. VL Vijeikis, v.v. A. Butkevičius, s. A. Gasnerienė, j. v. dr. K. Aglinskas, j. 
v. A. Aglinskas ir stovyklos komendantas v.v. K. Aleksiflnas.

L. Knopfmilerio nuotrauka
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džiai? -- spaudžiau kairę jaunam, 
bet gerai patyrusiam stovyklos 
viršininkui jūrų ps. E. Šimaičiui.

--Nevisai. Čia tik kasdieninis 
rytinis švaros ir tvarkos patik
rinimas,--šypsosi stovyklos val
džia. Visų valčių palapinės 
kruopščiai tikrinamos ar čemo
danuose nėra to, kas stovykloje 
nereikalinga, ar po pagalviu nėra 
purvinos pižamos, ar švarūs

nagai, batai, valgio indai ir t.t. 
Žinant stovyklautojų psicholo
giją, rajonas ir palapinės, tiek 
viduje, tiek ir iš lauko, atrodo 
gerai ir tvarkingai. Kiekvienas 
patikrinimas valtims neša dau
giau ar mažiau taškų stovykloje 
vykstančiame skautiško pažan
gumo konkurse tarp valčių.

Iš stovyklos "klebonijos" mik
liai atriedėjęs kapelionas jūrų 
ps. kun. J. Raibužis S.J., vykdo' 
stovyklos švietimo vadovo parei
gas. Sunkios tos pareigos. Su
darai grupę,--reikia jai surasti 
instruktorių. Kol sugauni ins
truktorių, — žiūrėk jau grupė 
pievoje kamuoliuką žaidžia. 
Stovyklos komendantas valt. M. 
Maksvytis duoda nurodymus su
šauktiems valtininkams dėl toli
mesnių dienos darbų.

—O kaip ūkio skyrius laikosi? 
—prie puodų, virtuvės rajone su
randu stovyklai atsidavusį ūkio 
skyriaus vedėją, v.v. Stasį But
kų.

--Gerai! Kasdien baliavojam,
kaip tie senovės vikingai,-- 
juokiasi Stasys, čirškindamas 
žuvų gabalus.

—Tik nenušerk perdaug. Ko 
gero laivai įgulų nebeišlaikys ir 
nuners į dugną!

Čia pat baltomis stalų bei suolų 
lentomis šviečia valgyklos ra
jonas. Įrengimas labai patogus 
šių. dienų stovyklautojams. Vir
tuvės rajonas švarutėlis, virve 
aptvertas, o maisto dalinimo sta
las net plastikine staltiese ap
dengtas. Prasideda pietūs net iš 
keturių patiekalų ir viskas labai 
skanu. Muzika prie pietų labai 
tinka ir per stovyklos garsiakalbį 
prasideda Čiurlionio ansamblio 
koncertas, Jonušo maršai ir Ša- 
baniausko tangų meliodijos. Net 
suabejoji, kur čia pakluvai. Ąžuo
lynas, palapinės, lietuviški vei
dai, sava muzika. Realybė vėl 
grįžta, kai du broliai angliškai 
susiginčija apie vakar dienos 
beisbolo rezultatus ir abu nubėga 
į palapinę klausytis radijo, kieno 
pusėje laimė šiandien.

—Broli komendante, mes no
rime buriuoti su pingvinu.

—Pingvinas reikalingas re
monto. Galit gauti plekšnę, jei 
norit,—paaiškina uosto komen
dantas v.v. Algis Šlapkauskas ir, 
užsimetę "Nidos" bures ant 
pečių, žingsniuoja prie ežero. 
Dalis skautukų nesinaudoja 
"popiečio poilsiu ir traukia į 
ežerą. Plūdėmis aptvertoje mau
dyklėje vanduo maišosi su saule 
nuo benardančių ir beplaukančių 
stovyklautojų.

Iš sesių stovyklos atžingsniuo- 
ja stovyklos finansų "ministeris" 
j. ps. Liudas Slėnys.

—Ar ir tu, pagal šio krašto 
madą, pinigus sesių piniginėje 
laikai?—erzinu brolį Liudą.

—Niekados, vyruti, niekados, 
--purto galvą brolis Liudas.--Aš 
iš jų atplėšiau maistpinigius už 
visą savaitę.

--Na tai tau ir riteriai. Už
tektų tik sesių šypsnio...

--Brolyti, už 'šypsnį ir mes 
nusišypsom, o pinigas lieka pi
nigu -- nutraukia mane Liudas 
ir nuskuba "apiplėšti” naujai at
vykusių brolių.

Naujus įsakymus valdžios 
lentoje kabina stovyklos adju
tantas v.v. Vaidotas Šimaitis, 
kuriS*kruopščiai per dienas gru
miasi su visokiais raštais, 
sąskaitomis ir stovyklos buhalte
rija. Lenta kabo didžiulio ąžuo

lo pavėsyje, o virš jos šviečia 
balta Neptūno trišakė ir užrašas: 
"Vyriausio jūrų dievaičio Nep
tūno Sodas".

—Na, sakyk, ar Neptūnas irgi 
klauso stovyklos įsakymų?

—Nevisai. Kartais susitaręs 
su perkūnu, kai pradeda lieti iš 
debesų, tai nė palapinių grio
veliai neatlaiko,—juokėsi brolis 
adjutantas. Du erdvūs suolai 
sodelyje supa molą, kurio gale 
stovi mažas švyturys, iš šonų 
saugomas dviejų buojų. Vieta 
labai maloni ir stovyklauto
jams ir svečiams.

VĖTRŲ KARALYSTĖJE

Už stovyklos rajono stovi vie
niša palapinė, paženklinta raudo
nuoju kryžiumi. Čia įsikūręs sto
vyklų "daktaras" stud. med. A. 
Alekna gydo apdraskytus pirštus 
ir kitas kūno dalis medicinos ir 
akordeono garsų pagalba. Nuo čia 
kelias veda tiesiai į sesių sto
vyklą, kur ant ąžuolais apaugusio 
kalnelio, marguliuoja iškeltos jū
rinio kodo vėliavėlės. Tai Chi
cagos "Juodkrantės" tunto jūrų 
skaučių "Vėtrų" stovykla. Pagal 
stovyklos vardą ir sesės lyg vėt
ros laksto į ežerą, į užsi
ėmimus, arba pas brolius.

Ant aukštos ąžuolo šakos 
įrengtas stiebo zelingas. į jį 
kas rytą pakyla ir vakare nusi
leidžia vėliavos. Prieš jas aikš
telė su dideliu, iš geltonų uogų 
padarytu vairo ratu, papuoštu 
skautiškomis rūtomis. Prie štabo 
palapinės stovi originali, iš 
nupiauto laivo padaryta skelbimų 
lenta. Ratu sustoję stiebiasi į 
viršų kitos palapinės, kuriose 
gyvena vilnelių, gelmių, lyde- 
kučių ir undinių valtys. Sto
vyklos viduryje pūpso iš akme
nų sukurtas aukuras.

—Ar stovykloje ir vaidilučių 
turite? -- klausiu rajone bu
dinčios sesės.

—Mes visos vaidilutės. Budinti 
valtis vakarais atlieka aukuro 
apeigas.

—Na, o kaip sekasi stovyklau
ti?

—Puikiai prabėgo pirmoji sa
vaitė. Praeitą naktį mes trys da
vėm gintarių (vyr- jūrų skaučių) 
įžodį. Buvo labai įspūdinga.

—O kaip įžodžio ceremoni
jos? Ar labai baisios?

--To tai nesakysiu. Gintarių 
įžodis yra paslaptis--šypsojosi 
nauja sesė gintare.

Naujiems skaitytojams 
Dirvos prenumerata 
metams tik 8 doleriai!

JAU PATS LAIKAS!
susirūpinti Kalėdų dovanomis Savo gimi
nėms Lietuvoje.

Angliškos medžiagos ir kitos prekės angliš
komis kainomis yra geriausios ir pigiausios do
vanos.

Lietuviška siuntinių tarnyba

ALFA
(V. Akelaitis)

1000 Dillewood Rd., Cleveland 19, Ohio.
Darbo vai., šiokiadieniais 4-9 p. m. 

Sekmadieniai ir šeštadieniais 2-6 p. m.

Telef.: IV 6-2152.
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Štabo palapinė buvo tuščia, ir 
stovyklos viršininkė ps. Dalia 
Lukošiūnaitė dar su keliom pa
galbininkėm atšlaitėje pynė ma
žus dobiliukų vainikėlius.

--Ar tiek vaidilučių šiandien 
žadate turėti?—užklausiau se
ses.

—O ne. Šiandien vakare tu
rėsim ūdryčių įžodį.

--Tai kiek tą ūdryčių bus?
—Net septyniolika duos jau

nesnės skautės įžodį prie au
kuro, lyg vaidilutės!

Na ir išradingos tos sesės, 
pagalvojau sau, ieško ir suranda 
vis įspūdingesnes formas. Nors 
ir nedidelė 40 sesių su vado
vėmis stovykla darė gerą įspūdį, 
su energinga kamendante v.v. 
Birute Dičpinigaityte, progra
mų vadove v.v. Gražina Siliū- 
niene, sporto vadove v.v. Aukse 
Paplėnaite ir buriavimo ins
truktore v.v. Danguole Urbonaite.

Paskutinės savaitės ketvirta
dienis sesių ir brolių stovyklose 
buvo skirtas religijai. Šią susi
kaupimo dieną kapelionas j. ps. 
kun. J. Raibužis davė specialius 
pašnekesius jaunesniems ir vy
resniems broliams ir sesėms. 
O vakare buvo rimto pobūdžio 
laužas, kurio metu sesės prie 
stovyklos kryžiaus padėjo vai
niką mūsų partizanams.

(Kitame numeryje bus pabaiga)

DETROIT
VISI Į BENDRUOMENĖS 

GEGUŽINĘ

Rugsėjo 18 d., sekmadienį, 1 
vai. p. pietų įvyks paskutinė šios 
vasaros gegužinė, erdviame New 
Liberty Parke, prie Middlebelt 
Road.

Gegužinėj--piknike bus įvai
rių pramogų jauniems ir se
niems. Sporto klubas Kovas pra
ves žaidynes ir sportines var
žybas jauniesiems. O bendruo
menės valdyba rengiasi draugiš
kai rungtyniauti (kvadrate) su 
vietoje susidariusia komanda.

Beto veiks turtingas bufetas, 
kuriame bus ne tik dešrelių su 
kopūstais, bet ir cepelinų, ir 
net viščiukų pietūs. Tokiu skanu
mynų besitikint, aišku, kad ne 
viena šeimininke tą dieną nebus 
namuose prie krosnies, o su vi
sa šeima atvyks bendruome- 
niškon puoton.

Taip pat bus galima išbandyti 
savo laimę laimėjimuose.

Tad visi palikim dulkėtą miestą 
o važiuokim susitikti su savo 
draugais ir paremti bendruomenę 
kuri išlaiko šeštadieninę mo
kyklą.

P.
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CZ9

DIRVOS 45 METU 
SUKAKTIES

SPAUDOS BALIUS 
KONCERTAS

ANDRIUS KUPREVIČIUS
- pianistas

įvyksta rugsėjo 24 d., šeštadienį.
Pradžia 6:30 v.v.

Slcvenian Auditorium 
6417 St. Clair Ave.( Clevelando

Meninį programą išpildo: ANNA KASKAS
- Metropolitan operos solistė

CZD

Bilietai nuo 2.50 iki 1.00 dol. jau parduodami Dirvoje
įsigykite iš anksto, kad turėtumėt geresnį vietą' Šokiams gros Neo-Lithuania 9 asmenį orkestras

‘SPAUDOS BALIUS-KONCERTAS’SPAUDOS BALIUS KOKCERTAS SPAUDOS BALIUS KONCERTAS’SPAUDOS DAUUS-KONCERTAS 'SPAUDOS BALIUS -KONCERTAS* SPAUDOS BALIUS

CZ9

CZ>

CLEVELANDE 
ir apylinkėse

• Clevelando ”židinys” — 
skautininkės ir suaugusios 
skautės, esant gražiam orui, 
p. Apanių sodyboje — 12518 
Lake Shore Blvd., ateinantį 
sekmadieni, rugsėjo 18 d. 
rengia šeimininę gegužinę, 
kurioje žada svečius ir sve- 
čiukus pavaišinti šiltais lie
tuviškais valgiais. Pradžia 
1 vai. po pietų.

• LTM Čiurlionio Ansam
blis pradeda 21-sius darbo 
metus. Rugsėjo 16 d. (penk
tadienį) 8 v. v. savo namuo
se — 10908 Magnolia Dr.

Visi aktyvūs nariai kvie
čiami susirinkti punktualiai. 
Atskiri pakvietimai nebus 
siuntinėjami.

Mielai kviečiame balsin
gus dainos mėgėjus papil
dyti ansamblio gretas. No
rintieji įstoti aktyviais an
samblio nariais ateina į bet 
kurių reguliarią ansamblio 
repeticiją balso patikrini
mui.

Išnuomojamas butas
5 kamb. ir vonia ,E. 7<T 
ir Superior rajone. Nau
jas gazo pečius .Lauko 
porčiai. Skambinti UT 
1-2347,

LIETUVIU KLUBAS 
ir 

SVETAINĖ
Lietuvių Svetainėje renkite lietuviškus parengi

mus, o poilsį praleiskite tarp savųjų Klube.

— Cleveland —
6835 Superior Avenue EX 1-1143

• Mechanikos inžinierius 
Ričardas S. Pauliukonis iš
laikė Ohio valstybės profe
sinius egzaminus ir gavo 
leidimą savystoviai prakti
kai.

Šiuo metu inž. R. Pauliu
konis dirba Thampson-Ra- 
mo Wolldridge Co., Cleve
lande, užimdamas inžinie
riaus - konsultanto pareigas 
naujų projektų vadovavimo 
grupėje.

Baigęs studijas Vokieti
joje inž. Pauliukonis nuo 
įvažiavimo į JAV — 1948 
metais yra dirbęs įvairiose 
inžinieriaus pareigose in
dustrinių mašinų bei šilimi- 
nių aparatų produkcijoje.

■Per paskutinius penke
rius metus yra sėkmingai 
vadovavęs specialiems pro
jektams atominės energijos 
varomų mašinų gamyboj, 

cheminės bei solarinės ener
gijos panaudojime įvai
riems moderniems varyk- 
liams bei sistemų analizei.

Ateity inž. R. Pauliuko
nis tikisi atsidėti vien pri
vačiai konsultacijai.

Inž. Ričardas ir Dr. Gra
žina Pauliukoniai su dukra 
Jūrate ir uošve p. Ūsiene 
gyvena Clevelando prie
miesty Parma Heights.

D. M.
•Arch. Algirdas Liutkus 

praėjusį šeštadienį šv. Jono 
katedroje susituokė su ko
mercijos mokslų studente 
Edda-Marija Gecevičiūte.

A. Liutkus šį pavasarį 
baigė Western Reserve uni
versitetą ir šiuo metu dirba 
arch itektu Dalton-Dalton 
firmoje.

E. Gecevičiūtė-Liutkienė 
prieš trejus metus pradėjo 
komercijos studijas Ohio 
universitete, Athens, Ohio. 
kurias dabar tęs Western 
Reserve universitete.

• Sol. Daivos Mongirdai- 
tės ir rašytojo Antano Gus
taičio pasirodymas Cleve
lande surengtam skautų tė
vų ir rėmėjų komiteto va
kare, buvo sutiktas dideliu 
dėmesiu ir palankumu. So
listė pasirodė, kad ji. savo 
profesijoj toli pažengusi, 
turinti labai patrauklią sce

EAST CLEVELAND-EUCLID & SUPERIOR AVĖ.
OPEN EVERY SATUROAY 

UNTIL NOON
SAVINGS 

EARN

ACCOUNTS
INSURE O TO

•1O ooo

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME AND 
REMODEUNG LOAN3

,CORNER 68™ —SUPERIOR AVENUE

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali The Lithuanian People

USHER WASTE OIL SERVICE

2171 West 3rd St TO 1-1907

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

nos laikyseną ir mokanti su 
klausytojais sumegzti šil
tus koncertinius ryšius. Ra
šytojas Antanas Gustaitis, 
be savo įprastinės gilios sa
tyros, davė ir naują kūry
bos pluoštą, kurį nesunku 
būtų pavadinti tarybinio 
gyvenimo ”laime”. Ir tai 
buvo pats stipriausias, nie
kur iki šiol negirdėtas, jo 
kūrybos žodis.

• Lietuviai demokratai, 
susiorganizavę į Clevelando 
lietuvių komitetą už Ken- 
nedy, rugsėjo 18 d., 12:30 
vai. (sekmadienį) Čiurlionio 
ansamblio namuose, 10908 
Magnolia Dr., šaukia susi
rinkimą, kuriame apžvelgs, 
abiejų partijų platformas ir 
praves diskusijas. Rengėjai 
kviečia visus lietuvius atsi
lankyti.

Parduodamas pelningas 
namas

8 dideli, pavieniai kamba
riai. Gaso šildymas. Visi 
kambariai atskirti. 2 vonios. 
Kaina $14.000.

355 Eddy Rd.
MU 1-3423 (109)

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

KEISKIME LIETUVIU BENDRUOMENĖS...

(Atkelta i§ 5 psl.)

"Drauge” siūlo statant kan
didatus į Tarybą reikalauti 
surinkti kiekvienam jų rin
kikų parašų 100 ir jo many
mu, tuo būtų pasiekta di
desnė kandidatų atranka.

Ir dabartinės Bendruo
menės Tarybos nariai dau
gumoje lietuviškumo, išsi
mokslinimo ir kitus pažy
mius turi gana gerus, bet 
visuomeniniam praktiškam 
darbui to dar neužtenka. 
Reikia patyrimo, kaip orga
nizacinį darbą dirbti, suge
bėjimo ir noro su pasišven
timu pasiimtas prievoles 
atlikti.

Priėmus G. Galvos pasiū
lymą kandidatų didesnei at
rankai pravesti ir palikus 
Tarybos rinkimus senais 
nuostatais, tikrai įdomu bū
tų matyti kiek kandidatų 
būtų pasiūlyta?

Renkant pačioms Ben
druomenės apylinkėms de
legatus, yra daugiau gali
mybės tikėti, kad į valdo
mus Bendruomenės organus 
bus išrinkti Bendruomenės 
veikloje patyrę žmonės ir 
jos darbui pasišventę. O 
B e n d ruomenės apylinkės, 
pačios dalyvaudamos per 
savo rinktus delegatus Ben
druomenės vyriausių orga

nų sudaryme, ne tik jausis 
atsakomingos, bet ir gied
resne nuotaika dirbs Ben
druomenei patikėtą lietuviš
kos kultūros darbą.

St. Barzdukas Drauge 
rugp. 27 d. š. m. ''Mąstymai 
apie Bendruomenės visuoti
numą ir demokratizmą” su
skirsto lietuvius į kategori
jas,kurie nepriklauso Ben
druomenei. Bendruomenės 
uždavinys, kad tų kategori
jų skaičius sumažėtų. Bet 
labai svarbu, kad tie lietu
viai, kurie priklauso Ben
druomenei, jaustųsi, kad jie 
dirba svarbų Lietuvai ir lie
tuviams darbą ir kad tą idė
jinį darbą jie dirbtų atsi
dėję.

Bendruomenės vyriausie
ji organai, sudaryti per 
apylinkes, bus labiau įpa
reigoti ne tik glaudžiai dirb
ti su apylinkėmis, bet ir la
biau rūpintis apylinkių vei
klą gyventi.

Dabartinių Bendruomenės 
vyriausiųjų organų pareiga 
pašalinti kliūtis sėkminges- 
niam jų vadovaujamos Lie
tuvių Bendruomenės dar
bui. Pakeitus Tarybos rin
kimų nuostatus šiame 
straipsny siūloma prasme, 
vieną iš svarbių kliūčių 
Bendruomenės darbui būtų 
pašalinta.

AUTOMOBILISTU DĖMESIUI! im 9 str..„t

St. Clair. telef. TO 14673 atidarytas laijas, erdvas, lietiviškas garažas

Quik Auto Service, Ine.
TAISOME VIETINIUS m UŽSIENINIUS AUTOMOBILIUS

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

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

Atidaryta kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo 8 vai. ryto iki 7 vai. 
vakaro

TREČIOKAS AGENCY

Kur tik beairuoitumėt keliauti, tuoj susiriikit su mūsą įstaiga

SENIAUSIA LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA

Kelionių bilietų parvpinima* ir pinigų persiuntimą* j visus Icraitus 

TAIP PAT IR VISOKIOS RŪŠIES APDRAUDA

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

Telefonas; MArket 2-4867
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KAS IR KUR?
• Lietuvių Tautiniam Sąjū
džiui Lietuvos Nepriklauso
mybės Talkos Tarybos su
važiavime Chicagoje atsto
vavo: T. Blinstrubas, E. 
Čekienė, Dr. Br. Nemickas, 
Dr. J. Paplėnas, V. Raste
nis ir J. Vaičekonis.
• Dr. M. Gimbutienė, du 
mėnesius išbuvusi Europo
je, grįžo atgal į Bostoną. Ji 
dalyvavo Maskvęje oriento- 
logų kongrese, lankėsi Len
kijoj, Bulgarijoj, Rumuni
joj, Vengrijoj ir 3 dienas 
Vilniuje.
• Eug. Bartkus, ALTS pir
mininkas, kelioms dienoms 
rugsėjo pradžioje buvo iš
skridęs į Los Angeles.
• Lietuvių socialdemokratų 
suvažiavimas įvyko rugsėjo 
4 d. Paknių vasarvietėje 
Trakai. Į naują valdybą iš
rinkti: Jonas Pakalka — 
pirm., S. Briedis, J. Vilkai
tis, B. Spūdienė, P. Grigai
tis, J. Sonda, F. Bronskis ir 
K. Bielinis. Kiek suvažiavi
me dalyvavo narių — nepra
nešta.
• Tautinės Sąjungos Chica
gos skyriaus rugsėjo 17 d. 
rengtas šašlikų balius, mi
rus Sąjungos vicepirminin
kui Dr. J. Paplėnui ir pa
skelbus savaitės gedulą, ati
dėtas vėlesniam laikui.

• Inž. V. Kmitas, gyvenąs 
Adelaidėj, Australijoj, pa
skirtas Viešųjų Pastatų De
partamento tarnybon pro
jektavimo inžinierium asis
tentu,
• Danguolė Bartkuvienė, 
rūpestingai tęsusi biznio ad
ministracijos studijas, rug
sėjo mėn. 12 d. Roosevelto 
universitete gavo mokęlo 
baigimo diplomą.
• Jonas šoliūnas, Dirvos so
cialinio skyriaus redakto
rius, atostogas praleido .Ka
nadoje, Hamiltone.

1960 m. rugsėjo 14 d.

DIRVOS 45 NETlį 
SUKAKTIES RĖMĖJAI

Dirvos 45 metų sukak
ties rėmėjais įsijungė:
V. Aleksandrūnas,

Los Angeles $5.00
A. Jaunulaitis, Chicago 5.00
J. Vaičekonis, Chicago 5.00
A. Braskys, Sudbury 5.00
V. Markevičius, Chicago 5.00
L. Janulevičius, Chicago 1.00
K. Veikutis, Detroit 5.00
Pr. Visockis, Columbus 10.00
Br. Žvynys, Marcellus 2.00
A. Gantautas, Bridgeport 5.00
B. Pupalaigis, Chicago 2.00
A. Repčys, Hamilton .50
K. Kaminskas, Portland 5.00
J. Balnionis, Detroit 5.00
St. Antonaitis, Chicago 5.00
K. Musteikis, Chicago 2.00
V. Butkus, Great Neck 2.00
O. Kremeris, Chicago 5.00
Pr. Turūta, Grand Rapids 5.00 
J. Petrauskas, Detroit 2.00
A. Butkūnas, St. Charles 5.00
V, Misiūnas, Elizabeth 5.00
B. Gediminas, Los Angeles 5.00
J. Variakojis, St. Charles 2.00 
Dr. H. Brazaitis, Wickliffe 5.00
Dr. A. Miliauskas, Eastlake 5.00
D. M'ekišius, Long Beach 5.00
J. Stravinskas, Cleveland $5.00
E. Karnėnas, Cleveland 5.00
J. Telksnys, Great Neck 5.00
Kun. J. Žvirblis,

Grand Rapids 10.00
St. Giedrikis, So. Orange 5.00 
V. Pašakarnis, Houston 5.00 
A. Ambraziūnas,

Los Angeles 5.00
P. Plikšnys, So. Boston 5.00
K. Jonaitis, Worcester 5.00
J. Mačiulaitis, Detroit 5.00
C. ir O. Šadeika, Detroit 5.00
P. Koncė, Detroit 5.00
P. Mitalas, Phila. 5.00
A. Veisas, Phila. 5.00
V. Girnius, Chicago 3.00
J. Bereiša, S. Louis 2.00
Dr. P. Sutkus, Noles 5.00
B. Snarskis, Cleveland 5.00
C. S. Cheleden, Phila. 10.00
P. Dzekonskas, Detroit 5.00
Vladas Mieželis, Chicago 5.00 
A. Mikoliūnas, Cleveland 5.00 
Pr. Pračkys, Cleveland 5.00 
J. Kaklauskas, Cleveland 5.00

Rėmėjams širdingai dėkojame.

Kolegai filisteriui

DR. JONUI PAPLĖNUI

mirus nuoširdžią užuojautą poniai BRONEI PA

PLĖNIENEI jr dukroms RŪTAI bei AUKSEI reiš

kia

Korp! Neo-Lithuania Chicagoje

Korp. Neo Lithuania filisteriui

DR. JONUI PAPLĖNUI

netikėtai mirus, liūdesy likusias — žmoną ir duk

reles giliai užjaučiame ir kartu liūdime

L. S. T. Korp. Neo Lithuania
Clevelande

Mūsų brangiam bendradarbiui ir bičiu
liui

DR. JONUI PAPLĖNUI
netikėtai mirus, gilią užuojautą reiškiame 
jo brangiai žmonai, dukterims ir kitiems 

artimiesiems

Eugenija ir Juozas Bartkus 
Danguolė ir Eugenijus Bartkus

Mielam draugui

DR. JONUI PAPLĖNUI
staiga mirus, jo žmonai, dukterims ir artimie

siems nuoširdžią užuojautą reiškia

Vincentina ir Jonas 
Jurkūnai

BOSTON

ALGIS MAKAITIS 
N. ANGLIJOS MEISTERIS

So. Bostono lietuvių šach
matų klubas į šių metų Nau
jos Anglijos šachmatų pir
menybes, Hartforde, Conn., 
pasiuntė savo jaunąjį žaidi- 
ką Algį Makaitį, 15 metų, 
kuris labai sėkmingai pasi
rodė tose varžybose, laimė
damas Naujos Anglijos B 
klasės meisterio vardą ir 
gražią dovaną. Makaitis su
korė 6-1 taškų, palikdamas 
antroj vietoj latvį Jancį, 
Conn. su 5^ tš., 3 Kari Al- 
lured iš Vak. Mass. su 5 tš. 
Buvo 20 B klasės dalyvių.

Algis Makaitis šiemet 
laimėjo Bostono Schoolboy 
p-bes, vėliau Massachusetts 
valstijos.

B kl. šachmatų p-bes su 
meistriška pasekme 6-0! 
Massachusetto B klasės pir
menybėse dar pasižymėjo 
kitas Bostono lietuvių šach
matų klubo jaunuolis Al-

girdas. Leonavičius, 14 me
tų! Jis baigė antruoju.

STUDIJŲ DIENOS 
MONTREALYJE

KLSS Montrealio skyrius 
rugsėjo 24-25 d. ruošia stu
dijų dienas. Suvažiavimas 
oficialiai prasidės šeštadie
nį, rugsėjo 24 d. ir baigsis 
sekmadienį,, rugsėjo 25 d., 
po pietų. Programoje pa
skaitos ir diskusijos aktua
liais klausimais. Paskaiti
ninkais pakviesti p. Regina 
Kulienė iš Toronto ir dr. 
Henrikas Nagys iš Montre
alio.

šeštadienį vakare Wmd- 
sor viešbutyje įvyks iškil
mingas Initium Semestri 
balius-banketas. Dėl smul
kesnių žinių prašom kreip
tis į pirmininką: V. Piečai- 
tį, 5785 — 12th Avė., Rose- 
mount, Montreal, P. Q., Ca- 
nada. Telef. RA 2-4449.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

Kolegai filisteriui

DR. JONUI PAPLĖNUI

staiga mirus, poniai BRONEI PAPLĖNIENEI ir 

dukroms gilią užuojautą liūdesio valandoje reiškia

Vytautas ir Jadvyga Didžiuliai 
su šeima Kolumbijoje

A. A.

DR. JONUI PAPLĖNUI
mirus, Poniai PAPLĖNIENEI ir dukterims gilią 

užuojautą reiškia

Donė ir Juozas Gauriliai

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
vicepirmininkui ir nenuilstamam lietuviškos 
veiklos dalyviui

A. A. DR. JONUI PAPLĖNUI 
staigiai mirus, skausmo prislėgtai žmonai 
BRONEI, dukterims AUKSEI ir RŪTAI 
bei kitiems artimiesiems širdingą užuojautą 
reiškia ir kartu liūdi

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Centro Valdyba

Mūsų brangiam bendradarbiui
DR. JONUI PAPLĖNUI

staiga mirus, poniai BRONEI PAPLĖNIENEI, 
dukterims AUKSEI ir RŪTAI, giliausią užuojautą 
reiškia ir skausmu dalijasi

Vilties Draugijos valdyba 
Dirvos redakcijos ir administracijos 

tarnautojai

A. A.
DR. JONUI PAPLĖNUI

netikėtai mirus, jo brangios šeimos nariams — 
BRONEI PAPLĖNIENEI, dukterims AUKSEI ir 
RŪTAI bei visiems artimiesiems gilią užuojautą 
reiškia

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Chicagos skyrius

Mūsų mielam
DR. JONUI PAPLĖNUI

netikėtai mirus, didžio skausmo prislėgtą BRONĘ 
PAPLĖNIENĘ ir dukteris AUKSĘ bei RŪTĄ 
nuoširdžiai užjaučia

Gaidžiūnų šeima

Mielam draugui ir bendradarbiui
DR. JONUI PAPLĖNUI

staiga mirus, gilią užuojautą žmonai BRONEI, 
dukterims AUKSEI ir RŪTAI bei kitiems arti
miesiems reiškia

Barbora ir Teodoras 
Blinstr ubai

Mielosios BRONE, AUKSE ir RŪTA, bran
giajam ir pagrindiniam Jūsų šeimos nariui

A. A. JONUI PAPLĖNUI

amžinybėn per staigiai nukilus, Jus nuoširdžiai 
užjaučiame.

Gyvas šviesios velionies asmenybės prisimi
nimas tešviečia jo paliktiems artimiesiems bei 
bendraminčiams tauriu pavyzdžiu, o Jums tesu
teikia stiprybės ryžtingai išgyventi didįjį skausmą.

Kazimiera ir Aleksas Laikūnai, 
Jūratė ir Vitas Kokliai

DR. JONUI PAPLĖNUI
staiga mirus, jo žmonai B. PAPLĖNIENEI, duk
roms AUKSEI ir RŪTAI bei kitiems giminėms 
gilią užuojautą reiškia

R. Macijauskas

Mielam bendradarbiui
KAZIUI DOMARKUI

ir šeimai, jo motinai ELENAI DOMARKIENEI 
Lietuvoje mirus, reiškiame gilią užuojautą ir kar
tu liūdime

Tautinės Sąjungos East Chicagos 
skyriaus valdyba ir nariai

Tauriam lietuviui — teisininkui

A. A.

ANTANUI KUDIRKAI

mirus, nuliūdime likusiems: jo žmonai MAGDA

LENAI, sūnui ARVYDUI ir dukrai NIJOLEI, gi

lią užuojautą reiškiame ir drauge liūdime

Alksniniai, Diržiai, Kaunai, 
Sodaičiai ir Ona Milmantavičienė
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