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KOMPLIKUOTA BŪKLE KONGE
JAV valstybės departa

mento pareigūnai pareiškė, 
kad jie nematą išeities iš 
dabartinės Kongo maiša
ties. Jie pakartojo JAV nu
sistatymą remti Jungtinių 
Tautų veiksmus ir išreiškė 
viltį, kad gal atsirasiąs kas 
nors, kuris sulaikys nuo su
byrėjimo Kongo karinę ir 
civilinę administraciją.

”Tai ne dėlto, kad mes ti
kėtume, jog Jungtinės Tau
tos turinčios kokį geresnį 
atsakymą”, pareiškė vienas 
pareigūnas. „Remti Jungti
nes Tautas šiuo metu yra 
tik vienas galimas mūsų 
kursas”.

Valstybės departamento 
pareigūnai konstatuoja, kad 
kongiečių nepasitenkinimas 
dabar nukreiptas į Jungti
nių Tautų misijos neutra
lumą. Pik. Mobutu pakarto
tinai reikalavo teisės areš
tuoti Lumumbą, kuris yra 
JT komandos apsaugoje. Jis 
net ruošėsi vykti į New 
Yorką skųstis gen. sekr. 
Hammarskjoldui, bet jo ke
lionė dėl paskutiniųjų ne
ramumų buvo atšaukta. Ka- 
tangos provincijos prez. 
Tshombe kelia panašius ne
pasitenkinimus.

JAV KELIA BERLYNIEČiy NUOTAIKAS
Prez. Eisenhoweris specialia

me laiške Vak. Berlyno burmis
trui Willy Brandt pažadėjo, kad 
amerikiečių tauta rems Berlyną 
"jo didžiajame uždavinyje išlai
kyti ir išplėsti žmonių laisves".

Prezidento laiškas buvo vienas 
iš ryškesniųjų momentų, minint 
dešimtmetį nuo pašventinimo 
Laisvės Varpo, kurios buvo įteik
tas Crusade for Freedomorgani
zacijos amerikiečių tautos var
du.

Visi politiniai ženklai rodo, kad 
ateinančiais mėnesiais Berlynas 
turi laukti didesnio masto krizės. 
JAV vyriausybės pakartotinės 
garantijos yra laikomos pas
tangomis pakelti Vakarų berly
niečių moralę tos krizės perio
dui.

Walter C. Dowling, JAVam- 
basadorius Vak. Vokietijoje ir 
JAV karinės misijos Berlyne še
fas, specialioje miesto adminis
tracijos sesijoje pareiškė, kad 
JAV tęsianti savo atsakomybę, 
iki Berlyno klausimas bus galu
tinai išspręstas sujungtos Vokie
tijos rėmuose. Robert Murphy, 
buvęs JAV valst. pasekretorius, 
pabrėžė, kad kiekvienas ameri
kietis "skambintų taip", jei būtų 
paklaustas, ar jis remiąsJAVga- 
rantijas Berlynui, "nepaisantpa
sėkų".

JAV atstovai savo kalbose ryš
kino, kad dabartiniame nervų 
kare esą reikalingi plieniniai 
nervai ir naująją krizę laisva-

Stebėtojai nurodo, kad 
pas kutiniosios Chruščiovo 
atakos prieš JT gen. sekr. 
Hammarskjoldą sustiprinu
sios Lumumbos šalininkus 
ir Mobutu priešus, kas pa
skatinę naujus neramumus.

Valstybės departamento 
atstovai nepranašauja Lu
mumbos grįžimo į valdžią ir 
sovietų bei čekoslovakų dip
lomatų grįžimo į Leopold- 
vilę, bet jie pastebi, kad tie 
atvejai esą tarp „didžiųjų 
galimybių”. Juos taip pat 
nustebinę Ganos ir kai ku
rių kitų Afrikos diplomatų 
pareiškimai, kad Lumum
bos grįžimas valdžion nebū
tinai turėtų reikšti, jog 
Kongas paims prosovietinį 
kursą.

Dalis sovietų ir čekoslo
vakų misijų, kurias Mobutu 
ištrėmė iš Kongo, šiuo me
tu tebesėdi Ganos sostinėje 
Akroje, laukdami progos 
grįžti Leopoldvilėn. Bet 
aukštieji misijų pareigūnai 
yra grįžę Maskvon ir Pra- 
gon — galbūt naujų ins
trukcijų gauti.

Tuo tarpu sovietinė spau
da kalba apie greito grįžimo 
Leopoldvilėn perspektyvas.

sis pasaulis pasitiksiąs su tokiu 
ryžtingumu, kaip per 1948 metų 
blokadą.

* BRITANIJA ir Jungtinės Ara
bų Respublika sutarė apsikeisti 
ambasadoriais, tuo būdu savo 
diplomatines misijas pakeldamos 
iki ambasadų laipsnio. Diploma
tiniai santykiai tarp abiejų kraš
tų buvo nutraukti 1956 metais, ka
da Prancūzija ir Britanija įsiver
žė į Suezo kanalo zoną, bet buvo 
apsikeista diplomatinėmis misi
jomis 1959 metais, tik joms vado
vavo charges d‘affaires.

* VENGRIJOS delegacija Jung
tinėse Tautose pradėjo dalinti 
knygelę, nušviečiančią santykių 
su JAV istoriją tarp 1918 ir 1960 
metų. Knygele siekiama "page
rinti" santykius, pradedant ko
egzistenciją su JAV, kas padėtų 
eliminuoti Vengrijos klausimą iš 
JT plenumo darbotvarkės.

* AZUOS ir Afrikos neutralis- 
tų delegacijos studijuoja rezoliu
cijos projektą, kvr’ o siekiama 
pasmerkti komunistinės Kinijos 
veiksmus Tibete.

* JAPONUOS premjeras Ha- 
yato Ikeda paleido parlamentą, 
pradedant pasiruošimus nau
jiems rinkimams, kurie grei
čiausiai įvyks lapkričio 20. Šį 
kartą rinkimai faktiškai reikš 
plebiscitą JAV-Japonijos savi
tarpinės pagalbos sutarties klau
simu.

Pravda pareiškė, kad pik. 
Mobutu režimas baigiąs su
griūti ir Lumumba, vienin
telės „teisėtos Kongo vy
riausybės” galva, grįšiąs 
valdžion. Jei Lumumba iš 
tikrųjų grįžtų valdžion, so
vietų technikai ir diploma
tai tuoj pat grįžtų Kongan.

Bet iš kitos pusės Mask
va, aktyviai smerkdama 
pik. Mobutu ir prez. Kasa- 
vubu, rūpestingai vengia 
oficialiai nutraukti diplo
matinius santykius. Sovie
tinėje spaudoje nebuvo pa
skelbta apie ambasadoriaus 
Jakovlevo atšaukimą iš 
Kongo respublikos.

Pravda taip pat minėjo 
pik. Mobutu planą vykti 
New Yorkan pasitarimams 
su JT gen. sekr. Hammarsk- 
joldu, ta proga paskleisda
ma naujus kaltinimus prieš 
Hammarskjoldą. Laikraštis 
rašo: „Negarbinga Ham- 
marskjoldo rolė Kongo įvy
kiuose kelia giliausią pyktį 
tarp milijonų žmonių”.

P a s k utinėmis dienomis 
kilę neramumai Konge 
Pravdos vaizduojami, kaip 
pik. Mobutu režimo sankci
jos prieš Lumumbos šali
ninkus. Iš tikrųjų naujuo
sius neramumus sukėlė gir
ti kareiviai, kai, pik. Mobu
tu išvykus inspekcinei ke
lionei į krašto gilumą, kon
trolė išslydo iš jo rankų. 
Pirmąją neramumų dieną 
žuvo 10 civilių asmenų ir 
daugelis sužeista, antrąją 
dieną buvo suardytos Jung
tinių Tautų sukakties iškil
mės. Iškilmėse dalyvavo tik 
keletas užsienio diplomatų 
ir tik vienas Mobutu režimo 
komisionierius. Nei Mobu
tu, nei Kasavubu į iškilmes 
neatvyko.

Prez. Kasavubu, vienin
telis lyderis su konstituci
niu autoritetu, šiuo metu 
yra pasitraukęs į pasyvią 
būklę. Kai kurie stebėtojai 
tiki, kad jis galėtų sušauk
ti parlamento posėdį Jung
tinių Tautų apsaugoje, bet 
tuo atveju gresia pavojus, 
kad Lumumba atgautų par
lamento paramą ir tuo pa
čiu valdžią.

Iš kitų galimybių dar mi
nimas atvejis, kad pik. ltn. 
Boboso perimtų režimą iš 
Mobutu rankų. Boboso yra 
laikomas griežtu kariniu 
administratoriumi, kuriam 
pasisekė išlaikyti tvarką 
Thysviles rajone. Tuo atve
ju ir pik. Mobutu sudaryto
ji komisionierių adminis
tracija įgytų daugiau efek
tyvumo.

Rudens idilija Vilniuje, prie Gedimino aikštės...

IŠSKLAIDYS ATOMINIUS GINKLUS UŽJŪRIUOSE
Britų karališkoji aviacija iš

sklaidys savo branduolinius bom
bonešius aplinkui žemės rutulį, 
kad išvengus jų sunaikinimo neti
kėtos priešo atakos atveju. Vy
riausybė, kaip gerai informuoti 
sluoksniai sako, priėmė tą planą 
dėlto, kad jis esąs pigesnis, ne
gu nuolatinis bombonešių laiky
mas ore, arba "paruoštyje".

Britanija, siekdama sustiprinti 
savo įnašą į atgrasinamųjų gink
lų sistemą, savo branduolinių 
ginklų' rezervus išsklaidys užjū
rio bazėse. Tokiomis vietomis 
spaudos pranešimuose minimos 
Adeno, Kipro, Singapūro ir Rytų 
Afrikos bazės, tačiau vyriausybė 
tų bazių vardų nepaskelbė.

Palaipsniui vis didesnė V- 
bombonešių dalis bus naudojama 
patruliniams skraidymams tarp 
metropolijos ir užjūrio bazių. Tuo 
pačiu metu vyriausybė svarsto į- 
vairius kitus projektus apiebran- 
duolinių ginklų vaidmenį Šiaurės 
Atlanto Gynybos Organizacijoje.

NATO jėgų karinis viršininkas 
gen. Lauris Norstad yra supro
jektavęs vidutinio atstumo balis
tinių raketų dislokacijos planą 
NATO kraštuose. Didžiausias 
vaidmuo tuose projektuose tei
kiamas Polaris raketoms, ir bri
tai tiki, kad jos būtų tinkamiau
sios naudoti iš judančių iššovimo 
tramplynų, kaip specialių gele
žinkelio platformų arba laivų.

Kvalifikuoti sluoksniai sako, 
kad Britanija turi pakankamai 
branduolinių ginklų apginkluoti 
savo V-bombonešiams, sudaryti

KAIRĖJE: Liet. Gailestingųjų 
Seserų Draugijos narės,daugpa- 
sidarbavusios suruošiant spalio 
15 d. Chicagoje koncertą-balių, 
kurio pelnas buvo paskirtas lie
tuviams ligoniams Sibire, Tėvy
nėje ir Vokietijoje. Per 10 veik
los metų draugija yra išdalinusi 
virš 4,200 dolerių. Nuotraukoje 
sėdi iš kairės: S. Tarasevičienė, 
M. Graužinytė, A.Augustaitienė, 
L. Stasiūnienė, E. Velikaitytė, J. 
Mulokienė. Stovi: B. Galeckienė, 
S. Endrijonienė, E. Praninskie- 
nė, O. Karpuškienė,B. Gustaitie- 
nė ir M. Vaičienė.

V. Noreikos nuotrauka 

sandėliams užjūrio bazėse ir į- 
nešti atitinkamai daliai į bendrą
jį sąjungininkų branduolinį ar
senalą.

Britų vyriausybė vis dar tebėra 
priešinga Prancūzijos prez. De 
Gaulle pasiūlymui sudaryti glo
balinį strateginį direktoriatą iš 
JAV, Britanijos ir Prancūzijos.

Alziro sukilėliai sustiprino 
ryšius su komunistais

Tunise prasidėjusių Alži- 
ro sukilėlių provizorinės vy
riausybės posėdžių proga 
išryškėjo, kad per pasta
ruosius keturius mėnesius 
naci onalistai nepaprastai 
sustiprinę savo ryšius su 
Maskva ir Pekinu.

Sukilėlių provizorinės vy
riausybės šefas Ferhat Ab- 
bas pasikalbėjime su laik
raštininkais nuolat minėjo 
”mūsų kinietiškus ir sovie
tinius draugus”, pabrėžda
mas, kad jie gauną iš ten 
reikalingą jiems paramą. 
„Pekine ir Maskvoje man 
buvo pasakyta”, aiškino jis, 
”kad komunistų parama 
šiais metais būsianti dides
nė, negu praeitais, ir dar 
didesnė ateinančiais metais, 
negu šiais. Ir aš buvau la
bai tuo patenkintas”.

Į laikraštininkų klausi
mus, ar tas žingsnis jau 
esąs galutinis, jis neatsakė, 
bet pastebėjo: „ Pasiekėme 
aiškų punktą: Vakarų pa
saulis buvo ir liks kolonia- 
listai”. Jis pridūrė neturįs 
vilčių, kad tarp sukilėlių ir 
De Gaulle vyriausybės ga
lėtų prasidėti rimtos dery
bos, nes generolo sąlygos 
esančios nepriimtinos — pa
dėti ginklus, prieš prade
dant tas derybas.

Panašius parei š k i m u s 
New Yorke padarė tos pa
čios provizorinės vyriausy
bės narys Mhammed Yazid, 

Britai sako, kad t rijų minėtų val
stybių pasitarimai reikalingi 
Berlyno arba Vokietijos klausi
mais, kur tos trys valstybės turi 
bendrą atsakomybę. Jie tiki, kad 
kiti NATO nariai protestuotų, jei 
globalinės strategijos kontrolė 
atsidurtų tik tų trijų valstybių 
rankose.

prieš išvykdamas į Tunisą. 
Jis pareiškė savo kolegoms 
referuosiąs, kad JAV lai
kysena jų reikalu buvusi 
„visiškai negatyvi”. Esą, 
JAV visiškai ignoravusi Al- 
žiro delegaciją, atvykusią į 
JT posėdžius, prez. Eisenho- 
weris savo kalboje nė puse 
žodžio neužsiminęs apie Al- 
žiro problemą arba apie še
šerius metus besitęsiantį 
karą tarp nacionalistų ir 
Prancūzijos. Jis pabrėžė, 
kad JAV vengė oficialių 
kontaktų su Alžiro atsto
vais, JAV atstovai kviečia
mi neatvyko į priėmimą, 
kai tuo tarpu Chruščiovas 
ir kiti sovietinio bloko at
stovai ne tik dalyvavo pri
ėmime, bet buvo ir pakvies
ti pas Chruščiovą.

Alžiro delegatas taip pat 
kaltino JAV, kad jos praei
tais metais susilaikiusios 
nuo balsavimo Alžiro rezo
liucijos klausimu, šiais me
tais Alžiras, remiamas Azi
jos ir Afrikos tautų, tikisi, 
kad toji rezoliucija būsianti 
priimta. Joje Alžiras reika
lauja plebiscito Jungtinių 
Tautų priežiūroje.

Debatai Alžiro klausimu 
Jungtinėse Tautose prasi
dės lapkričio mėnesį. Pran
cūzija, kaip ir pernai, posė
džiuose numato nedalyvau
ti, Alžiro klausimą laikyda
ma valstybės vidaus reika
lu.
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Horizonte, rytmečio migloje, jis pamatė laivų siluetus. Jų buvo pilnas horizontas. Didelių ir mažų...

KARINE OUEMOY IR MAIŠU REIKŠME

IL6IAIISI01I ŠIO AMŽIAUS DIENA... (4)

Laivai plaukia tiesiai į mane...
Vokiečiai dar ilgai nenorėjo tikėti ir manė, kad tai mažytė lokalinė ofenzyva...

Buvo jau apie 10 vai. nakties, 
kai pik. lt. Meyer, XV armi
jos kontražvalgybos viršininkas, 
išbėgo iš savo biuro. Rankoj jis 
laikė telegramą, pačią svarbiau
sią, kurią vokiečiai pagavo antra
jame pasauliniame kare. Meyer 
dabar žinojo, kad išsilaipinimas 
prasidės 48 valandų bėgyje. Tu
rint tokį pranešimą, dar galima 
bus sąjungininkus atstumti į jūrą.

Telegramoj, kurią BBC perda
vė prancūzų rezistencijai, buvo 
Verlaino poemos tęsinys.

Meyer, kaip žaibas įbėgoįgen. 
Hans von Salmuth kambarį.

—Generole! Antroji dalis pra
nešimo jau perduota!

Von Salmuth valandėlę susi
mąstė, paskui davė įsakymą a- 
liarmui XV armijai.

Tuoj po to apie telegramą bu
vo pranešta von Rundstedtui, o šis 
įspėjo Hitlerio vyriausiąjį štabą, 

♦
Saint-Lo miestely, 84 kor

puso štabe gen. Enrich Marcks 
studijavo žemėlapius, išdės
tytus. prieš jo akis. Aplink sto
vėjo karininkai, kurie buvo susi
rinkę pasveikinti jį sukaktuvių 
proga.

Diskusijų metu suskambėjo te
lefonas. Gen. Wilhelm Richter, 
716 divizijos vadas, kuris buvo 
įsitvirtinęs prie Caen, pranešė, 
kad prie Breville ir Ranville nu
sileido sąjungininkų parašiuti
ninkai.

Tai buvo pirmasis oficialus 
raportas vokiečių štabui, prane
šąs apie sąjungininkų invaziją.

Marcks tuojau pat paskambino 
VII armijos štabo viršininkui gen. 
Max Pemseliui, kuris 2 vai. 15 
min. ryto davė Alarmstufe II, 
aukščiausiojo laipsnio aliarmą, 
nors telegrama su Verlaino poe
mos tęsiniu skelbiant invaziją, 
buvo gauta prieš 4 valandas!

Jis prikėlė savo viršininką, ar
mijos generolą Friedrich Doll- 
manną.

—Generole, aš manau, kad šį 
kartą jau tikrai invazija. Ar gali
te tuojau pat ateiti į štabą?

Padėjęs telefono triubelę, gen. 
Pemsel kažką prisiminė. Tarp 
įvairių slaptų pranešimų šį po
pietį jis buvo gavęs pranešimą 
iš tūlo agento Casablancoj, kuris 
jam tvirtino, kad invazija įvyk
sianti birželio 6 d.

Bet vokiečiai dar nenorėjo ti
kėti. Von Rundstedto štabo žval
gybos viršininkas majoras Doer- 
tenbach, įspėtas apie parašiuti
ninkų nusileidimą, pasakė, kad tai 
esanti tik numuštojo bombonešio 
įgula... ir kvietė laikytis ramiai. 
Bet kitos nuomonės buvo VII ar
mija. Trečią valandą ryto Pemsel 
įsitikino, kad "Schwerpunkt" -- 
svarbiausias tikslas, nukreiptas 
į Normandiją. Žemėlapiai jam 
rodė, kad parašiutininkai užėmė 
svarbiausius punktus. Cherbour- 
go radarai rodę, kad artinasi 
daugybė laivų.

Gen. Pemseliui nebebuvo jokių 
abejonių--prasidėjo seniai lauk
toji invazija. Jis paskambino 
Rommelio štabo viršininkui gen. 
Hans Speideliui.

Bet jo nepasisekė įtikinti. Spei- 
del atsakė, kad ofenzyva yra loka
linio pobūdžio ir nemanąs, kad tai 
reikštų plataus mąsto veiksmus.

Kai prasidėjo invazija, vienin
telis žmogus, kuris būtų palaikęs 
Pemselį, buvo už 800km., Vokie
tijoje. Armijos grupėje B niekas 
negalvojo, kad padėtis tiek rim
ta, kad reikėtų iš atostogų at
šaukti Rommelį.

Dar niekad vokiečiai su tokiu 
nekantrumu nelaukė ryto, kaip tą 
kartą. Iš visur plaukė telegramos 
apie parašiutininkų veiksmus, o 
adm. Krancke stoties radarai re

gistravo jūroje didelį laivų judė
jimą.

5 vai. ryto gen. Pemsel vėl te- 
lefonavo į Rommelio štabą. Orne 
ir Virė upių žiotyse pastebė
tas didelis laivų koncentravimas. 
Lengva nustatyti, kad pradedama 
didelio masto ofensyva.

Pagaliau Paryžiuje vonRunds- 
tedt įtikintas nutarė veikti, įsa
kydamas dviem šarvuotom divi
zijom, stovėjusiom rezerve prie 
Paryžiaus, judėti pajūrio link. 
Faktinai tos divizijos priklausė 
nuo OKW ir galėjo pajudėti tik 
Hitlerio įsakymu, bet vonRunds- 
tedt nutarė bandyti. Jis negalvojo 
kad Hitleris nepritars.

Ir-tik įsakęs judėti, jis paprašė 
Hitlerio štabo leidimo. Bet 
Berchtesgadene, gražiuose Ba
varijos kalnuose, toli nuo rea
laus kasdieninio gyvenimo, tele
grama buvo perduota operacijų 
skyriaus viršininkui Jodl, kuris 
ramiai miegojo ir niekas nesi
ryžo jo budinti. Telegrama galėjo 
palaukti.

Už 5 kilometrų, gražioje vilo
je, Hitleris taip pat miegojo. Kaip 
įprasta, jis atsigulė ketvirtą va
landą ryto ir jo daktaras Morell 
davė jam miego vaistų, be kurių 
jis negalėdavo užmigti. Apie 5 
vai. adm. Kari Jesko, specialus 
patarėjas prie Hitlerio, buvo pri
keltas iš miego. Iš Jodl štabo jį 
informavo, kad anglo-saksai pra
dėjo invaziją į Prancūziją, bet 
dar neturima smulkesnių infor
macijų.

Ar reikėjo kelti Hitlerį? Po 
trumpų diskusijų buvo nutarta 
Hitlerį palikti ramybėje.

--Jei mes jį prikelsime, mes 
neturėsime jam ką daugiau pasa
kyti ir jį apims nervų krizė.

/SA Anglų parašiutininkų „ ' 2.;
6—ji divizija SSrJ

OMAHA

Invazijos pirmasis mūšio laukas...

US parašiut^mkų^^ ----- ■ °Tauffrev//fe
C/fZT/V Pelkės

Protestantai, atkakliu fana
tiškumu neigę senatorių Ken- 
nedy, kai tik jis pradėjo prezi
dento kandidatūros siekti, dabar 
paleido į darbą visą propagandi
nę artileriją,kad sulaikytų jo iš
rinkimą. Visame krašte, kaip 
skelbiama, veikia apie 150 lei
dyklų, gaminančių antikatalikiš- 
ką literatūrą prieš kataliką Ken- 
nedy. Tam tikslui sudėta šimtai 
tūkstančių dolerių ir išspausdin
ta dešimtys milijonų įvairios 
literatūros, įrodinėjančios, kodėl 
nepageidaujama, kad katalikas 
taptų prezidentu.

Patį atkakliausią vajų vykdo 
Harvey H. Springler, žinomas 
"kaubojus evangelistas." Prieš 
lapkričio 8, balsavimų dieną, jis 
žada paleisti į darbą 1,500,000 
savanorių dalinti į namus balsuo
tojams literatūrą prieš Kennedy. 
Springler skelbiasi: "Aš turiu 
slaptą mažą laišką, kuris, aš 
tikiu, užkirs kelią Kennedylai
mėjimui."

Greta jo dirba daug kitų tam pa
čiam vienam tikslui — neleisti

Adm. Jesko nutarė laukti ryto 
ir pats ramiai užmigo.

Tuo metu bunkery, iš kurio bu
vo matomas Omaha paplūdimys, 
majoras Werner Pluskat, ko
mandavęs 352 divizijos keturiom 
pajūrio baterijom, neturėjo iš 
savo viršininkų jokių įsakymų. 
Išvargęs, jis jautėsi baisiai vie
nišas ir nesuprato, kodėl jo nepa
siekia joks raportas iš divizijos 
štabo. Matyt, nieko baisaus nėra.

Bet jam sunku buvo nugalėti ne
ramumą. Dar kartą jis pasuko ar
tilerijos žiūronus į jūrą ir neteko 
žado. Horizonte, rytmečio miglo
je, jis matė laivų siluetus. Jų bu
vo pilnas horizontas. Įvairių. Di
delių ir mažų. Jis negalėjo tikė
ti tai matąs savo akimis. Ir tuo 
momentu visos jo iliuzijos dėl 
ateities sugriuvo. "Tai Vokie
tijos galas"—jis sau pasakė.

Tuoj paskambino į 352 divizijos 
štabą majorui Blockui.

--Block, šį kartą tikrai pra
sideda invazija. Prieš mane yra 
mažiausiai dešimt tūkstančių lai
vų...

--Klausyk, Pluskat, nusira
mink! -- pertraukė jį Block. Ang
lai ir amerikiečiai iš viso tiek ne
gali turėti laivų. Niekas tiek 
jų neturi!

—Tikrai, -- sušuko įpykęs 
Pluskat. --Jei netikit manimi, 
ateikit patys pasižiūrėti!Tai fan
tastiška! Tai neįtikėtina!

Po kelių sekundžių tylos Block 
paklausė:

—Į. kurią pusę jie plaukia?
Laikydamas rankoje telefono 

ragelį Pluskat pasižiūrėjo į jūrą 
ir atsakė:

—Tiesiai į mane!
(Bus daugiau) 

PROTESTANTAI PRIEŠ KENNEDY
katalikui kandidatui patekti į Bal
tuosius Rūmus.

Tas daroma, nežiūrint visų 
pastangų iš respublikonų parti
jos ir Nixono bei Lodgepusės ne- 
velti religinio klausimo į prezi
dento rinkimus.

"ATVIRA KNYGA" APIE NIXON£

Vienas amerikietis, artimai 
pažįstąs senatorių Kennedy iš 
ankstesnių dienų, rašo Cleveland 
Plain Dealer redakcijai tokį 
laišką (paduodu jo ištraukas su 
reikalingais paaiškinimais):

"Pagrindinis klausimas per 
šiuos rinkimus yra, kuris kan
didatas geriau kvalifikuotas, ir 
kuriam galima patikėti preziden
to pareigas. Kuris bus mažiau 
pavojingas toje vietoje...

"Mūsų krašto struktūra pateko 
į gildijas, viduramžines ir sava
naudiškas. Senatorius Kennedy 
priklauso pačiai atkakliausiai 
turtuolių gildijai. Jos eilėse sto
vi Cyrus Eaton, Corliss Lamont 
(Wall Street bankininkas, Colum- 
bia universiteto rektorius, 30 ko
munistų frontų organizacijų na-

Pakrančių salos yra integrali
nė Kinijos Respublikos dalis ir, 
kaip tokios, bus ginamos iki 
paskutinio vyro. Ką darys Jung
tinės Amerikos Valstybės, tai yra 
jų reikalas, -- pareiškė naciona
listinės Kinijos generalisimas 
Čiang Kaišekas.

Pakrančių salos -- tai Ouemoy 
ir Matsu salų grupės, kurių pir
moji yra už dviejų mylių nuo Ki
nijos žemyno, antroji už 10 my
lių. Pirmąją sudaro 60 kv. my
lių sausumos, antrąją 12 kv. my
lių. Pirmoje šiuo metu stovi apie 
70,000 kariuomenės, antroje — 
apie 12,000.

Du kartu per pastaruosius še
šerius metus JAV buvo atsidū- 
rusios ant karo su komunistine 
Kinija ribos --ir abu kartu dėl 
pakrančių salų. Pirmą kartą, 
1955 metų pradžioje, nacionalis
tai, dengiami septintojo JAV lai
vyno, evakuavo Tachen ir Nanchi 
salas, tuo pat metu sustiprinda
mi Oueomy ir Matsu įgulas. An
trą kartą, 1958 metais, komunis
tai bandė artilerijos ugnimi ir 
bombomis priversti tas salas ka
pituliuoti. Per 44 dienas buvo iš
vystytas pats didžiausias istori
joje bombardavimas -- į salas

krito 474,500 sviedinių, bet 
nacionalistų atsparumas ir JAV 
pagalba atgrasino komunistus nuo 
tolimesnės agresijos, kai jie pa
matė, kad tai reikštų karą su JAV.

Po 1958 metų Ouemoy įgulos 
buvo sumažintos iš 100,000 į 
maždaug 70,000 vyrų, bet su
stiprinta jų ugnies jėga, įskaitant 
10 colių gaubicas, kurios gali šau
dyti branduoliniais užtaisais. Na
cionalistai salų požemiuose su
krovė milžiniškas šaudmenų ir 
benzino atsargas. JAV padedant, 
jie smarkiai pagerino tiekimo 
sistemą.

Dar turbūt joks žemės punktas 
nebuvo paverstas tokiomis po- 

rys), Averell Harriman (buv.
N.Y. gubernatorius, demokratų 
ambasadorius), G. Mennen 
Williams (Mich. gubernatorius), 
Hyde Parko (N.Y.) Rooseveltai, 
buvęs N.Y. gub. ir šen. Herbert 
Lehman; ten priklauso politiški 
milijonieriai demokratų nariai 
senate--Church, Clark, Murray, 
Kerr, Hart, Proxmire, Kennedy, 
Johnson.

"Šen. Kennedy studijavo Lon
done (kai jo tėvas ten buvo JAV 
ambasadorium) pas pragarsėjusį 
ultra - kairųjį Harold Laski... 
Kennedy yra remiamas intelek
tualų (vadinamų kiaušingalviais, 
komunizmo utopijos suklaidintų) 
Toje 'galvočių’ grupės smege
nys yra anglas Lordas Russell (80 
metų senis, platinęs šūkius: "ge
riau būti raudonu, negu lavonu", 
arba "geriau priimti komunistų 
diktatūrą negu leisti sunaikinti 
žmoniją atominiu karu"), kuris 
perša žmonijai priimti du ar tris 
šimtmečius tamsybės, pasidavi
mų komunizmo terorui ir vergi
jai, teigdamas, kad tai nebūtų 
perdidelė kaina už taiką... Vie- 

žeminėmis tvirtovėmis, kaip šių 
salų grupės. Jų įgulos miega po
žeminiuose uolos kambariuose, 
jų susisiekimas vyksta požemi
niais praėjimais, net sunkveži
mių keliai daugely vietų nuleisti 
į požemį. Ir tie požemiai vis dar 
plečiami, didžiąją salose stovin
čių įgulų laiko dalį sunaudojant 
fortifikacijų statybai. Gerai in
formuotų šaltinių skaičiavimais, 
nacionalistai gali čia jau išlaikyti 
ilgą apsupimą ar net tiesioginę 
ataką.

Ar vien dėl tuščios ambicijos 
čiang Kaišekas stiprina tas sa
las? Ne. Jos labai svarbios tiek 
nacionalistams, tiek komunis
tams strateginiu ir militariniu 
požiūriais.

Matsu salų grupė užblokuoja 
Foochow uostą. Ouemoy blokuoja 
Amoy uostą kontinentinėje Kini
joje. Kol nacionalistai laiko tas 
salas, tų uostų — dideliam komu
nistų nuostoliui,veikimas yra vi
siškai suparaližuotas.

Be to, nacionalistų įgulos salo
se nuolat primena kiniečiams 
kontinente, kad Čiang Kaišekas 
tebėra pasiruošęs vieną dieną 
grįžti žemynan.Ta tema nuolat 
kartojama nacionalistų radijo 
transliacijose ir proklamaci
jomis pakrautuose "laisvės ba- 

nas žurnalas paskelbė, kad trys 
Harvardo profesoriai vadovauja 
intelektualų komitetui, siekian
čiam priversti Ameriką nusi
ginkluoti; jie skelbia, kad tai te
gu ir reiškią "sovietų invaziją, 
užkariavimą ir tironiją Ameri
koje, bet tai įeina žmonijos pa
tyrimo ribas.

Šie faktai privalo būti la
bai rimtai apsvarstyti.

"Nixonas... nesurištas su gil
dijomis, klikomis. Raudonieji ir 
kairieji bandė jį šmeižti joprisi- 
dėjimą įkalinant jų herojų Alger 
Hiss, bet rimtesnių įtarimų jam 
nesurado. Nixonas iškėlė viešu
mon savo oponento į senatą pa
žiūras, ponios Douglas komu
nistinius palinkimus, irtuomivėl 
sukėlė kairiųjų kerštą prieš sa
ve. Prabėgusi eilė metų parodo 
jo veiklos atvirą knygą"...

K. S. Karpius 

Jūsų DRAUGAMS

PIRUOS 
BŪTINAI

REIKIA
KIS DIIIOS KESK1IT0
Kodėl jūs savo draugams tik linkit viso 

geriausio?
Jūs verčiau jiems tai padarykit:

. pasirūpinkit, kad jie gautų DIRVĄ!
Užpildykit ir atsiųskit mums šią atkarpą:

- DAUG NUSTOIA!

DIRVA 
6907 Šuperior Avė., 
Cleveland 3, Ohio.

PRADĖKITE SIŲSTI DIRVĄ

Kam

Kur
Susipažinti šešius numerius □

Kaip mano dovaną, už kurią apmoku nau
jiems skaitytojams taikomu papigintu tarifu:

už 3 mėnesius — $2.00 □
už 6 mėnesius — $4.00 □ 
už pirmus metus — $8.00 □

(Pažymėkite atitinkame langelyje savo užsa
kymą ir pridėkite atitinkamą mokestį, jei užsa
kote kaip dovaną).

Užsakytojas:

(Vardas, pavardė)

(Adresas)

lionuose”, kurie be paliovos lei
džiami drauge su muilu, ciga
retėmis, degtukais ir žaislais.

Nacionalistams salos dar 
svarbios ir žvalgybiniais sume
timais. Per jas gaunama nemaža 
svarbios informacijos apie ka
rinę veiklą kontinente.

Bet pačią didžiąją svarbą sa
los teiks busimosiose operacijo
se, duodamos galimybę kontro
liuoti orinę erdvę kontinento pa
krantėse. Tą faktą atvirai pripa
žįsta abi pusės.

Todėl nenuostabu, kad JAV 
rinkiminėje kampanijoje padaryti 
pareiškimai apie tų "nekilnojamo 
turto gabalų" nereikšmingumą 
sukėlė susirūpinimą ne tik na
cionalistinės Kinijos, Japonijos 
bet ir kitų laisvojo pasaulio kraš
tų kariniuose sluoksniuose.

Trumpai
♦ Jugoslavų komunistu 

organas Borba nusiskun
džia, kad jugoslavų diplo
matai Albanijoje yra nuo
lat sekami, jų telefoniniai 
pasikalbėjimai tikrinami, o 
albanai, dirbą pasiuntinybė
je Šoferiais, tarnaitėmis, so
dininkais dažnai verčiami iš 
darbo pasitraukti.

ATOMINIUS povandeninius 
laivus, ginkluotus raketomis, tu
ri ir sovietai, kaip pareiškė nau
joj grasinimo kalboj N. Chruščio- , 
vas, pasakytoj Maskvoje.

♦ ČEKOSLOVAKIJOJE rengia
mi komunistiniai daliniai, kurie 
vadinasi "savanoriais" ir yra 
skirti kovoti Kuboje. Jie į Kubą 
būsią perkelti jau lapkričio mėn., 
nes Castrui atsiranda vis dides
nių sunkumų išsilaikyti valdžio
je.

♦ KANADOJE gyventojų skai
čius priartėjęs iki 18 milijonų. 
Tokiu gyventojų didėjimu džiau
giamasi, bet drauge ir rūpina
masi, kad kasmet įJAViškeliau- 
ja labai didelis skaičius Kanado
je gimusių ir į Kanadą imigravu
sių piliečių. Pavyzdžiui, vien 
praėjusiais biudžetiniais me
tais iš Kanados į JAV išvyko virš 
77,000 gyventojų.
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Clevelando sporto klubas Žaibas daug dėmesio skiria jauniesiems, 
kurie stengiasi neatsilikti nuo vyresniųjų. Štai grupė jaunų sportinin
kių džiaugiasi laimėtomis dovanomis varžybose. Nuotraukoje iš kai
rės: Čiurlionytė, Nasvytytė, Mockutė, Petkevičiūtė ir Jurgaitytė.

Dirvos nuotrauka

TEISMAS
SLAWOMIR MROZEK

Mūsų padidintų pastangų, 
mūsų darbo, įsitikinimo ir 
pasiryžimo laimėti dėka, 
mes pagaliau pasiekėme sa
vo tikslą. Visi rašytojai ta
po uniformuoti ir., gavo 
jiems priklausančius laips
nius bei ženklus.

Uniformų sukirpimas ir 
forma buvo po ilgo paruo
šiamojo darbo centrinėje 
.administracijoje patvirtin
tas įsaku. Kiekvienas rašy
tojų draugijos narys turi 
nešioti tą uniformą — pla
čias, violetines kelnes, ža
lią palaidinę, diržą, valtelės 
formos kepurę. Nepaisant 
tariamo paprastumo, ta uni
forma yra labai dėkinga 
permainoms. Centrines ad
ministracijos nariai nešioja 
auksu apvedžiotas apskri
tas kepures. Pirmininko 
ženklas yra durklas.

Visi rašytojai pagal spe
cialybes sugrupuoti į for
macijas. Tuo būdu buvo su
daryti du pulkai poetų ir 
trys divizijos prozininkų, o 
taip pat smogiamasis viene
tas iš įvairių elementų. 
Gausių perkeldinėjimų įvy
ko kritikų tarpe. Vieni jų 
buvo išsiųsti į galeras, kiti 
įjungti į žandarmeriją.

Kiekvienas gavo jam pri
klausantį rangą — nuo 
grandinio iki feldmaršalo. 
Rangą nustatant, buvo tai
komi griežti kriterijai, pa
vyzdžiui, žodžių skaičius, 
nugarkaulio palinkimo į 
grindis laipsnis, anksčiau 
turėtųjų biurokratinių pos
tų kiekis.

Tuoj išaiškėjo naujosios 
santvarkos teigiamosios sa

Charterod and Supervisad by tho Unftad Statas Government 
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Pitoną: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

MUTUAL Ąed&ud SAVINGS
anJ ~L oati ^^ssoctahon

vybės. Dabar jau kiekvie
nas žinojo, ką jis turi gal
voti apie tą ar kitą rašyto
ją. Buvo aišku, kad rašyto-. 
jų generolas negali parašy
ti blogo romano, ir kad ra
šytojų maršalas rašo pačius 
geriausius romanus.

žinoma, kritikų kapito
nas dabar negalėjo rašyti 
neigiamai apie knygą, kuri 
buvo sukurta rašytojų ma
joro arba dar aukštesnio. 
Lygiu mastu tik kritikų ge
nerolas galėjo pareikšti nei
giamą nuomonę apie rašy
tojų pulkininko darbą.

Iscrinė naujosios santvar
kos reikšmė buvo taip pat 
žymi. Didžiuosiuose para
duose rašytojai dabar labai 
gražiai atrodė. Tuo būdu 
liaudyje labai augo rašyto
jų populiarumas.

Tik vienu atveju susidarė 
sunkumų, įrikiuojant tūlą 
rašytoją keistuolį, kuris, 
tiesa, rašė prozą, bet jo dar
bai buvo pertrumpi, kad 
juos pavadinus romanais, ir 
perilgi, kad būtų vadinami 
novelėmis. Jo negalima bu
vo priskirti nei prie prozi
ninkų, nei prie poetų, ir tik
rai nebuvo prasmės dėl vie
no žmogaus kurti visiškai 
naują kategoriją.

žinoma, visas kraštas jo 
gėdijosi, ir jis nebūtų bu
vęs pirmasis atvejis, jei jį 
būtų visiškai išbraukę. Eilė 
rašytojų, kurie dėl blogos 
kūno struktūros gerai ne
atrodė uniformose, jau buvo 
išmesti. Tačiau keistojo ra
šytojo atveju buvo pritai
kyta švelnumo politika: jis

MUTUAL FEDERAL BENDROVES 
REKORDAS...

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

depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojoms išmokėjo™ 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.

• Nuo šių metų liepos 1 dienos dividendai yra pa
kelti iki 414.

DIRVA
gavo oranžinės spalvos kel
nes bei grandinio laipsnį ir 
buvo paliktas ramybėje.

Tačiau netrukus sąjunga 
pamatė savo klaidą. Ir tai 
atsitiko tokiu būdu:. vieną 
dieną rašytojų generolas, 
v a i k š tdnėdamas bulvaru, 
pamatė artėjantį rašytojų 
grandinį su oranžinėmis kel
nėmis. Su panieka pažvelgė 
rašytojų generolas į paval
dinį ir, žinoma, laukė, kad 
grandinis saliutuos. Bet ne
tikėtai rašytojų generolas 
ant rašytojų grandinio ke
purės pamatė tai, kas atro
dė aukščiausiu sąjungos pa
sižymėjimo ženklu, kurį ne
šioti turėjo teisę tik rašyto
jų maršalas — mažą raudo
ną dėmelę.

Rašytojų generole buvo 
taip įsišaknijusi pagarba 
hierarchijai, kad j iš auto
matiškai saliutavo sumišu
siam grandiniui, o tas atsa
kydamas linktelėjo ir tuo 
būdu nuo kepurės numetė 
Dievo karvytę, kurią gene
rolas buvo palaikęs pasižy
mėjimo ženklu. Dievo kar
vytė nuskrido tolyn. Rašy
tojų generolas pasišaukė 
artimiausią kritiką, kuris 
rašytojų grandinį nugabe
no į literatūros namų sar
gybos būstinę, prieš tai jį 
nuginklavęs, tai yra, atė
męs plunksnakotį.

Teismas įvyko sostinėje, 
kultūros rūmuose. Ilgoje 
Marmoro salėje vaiskiai 
spindėjo teisėjų antpečiai. 
Generolai užėmė vietas už 
paauksuoto riešuto stalų, 
kuriuose atsispindėjo jų pa
sižymėjimo ženklai ir me
daliai. Rašytojų grandinis 
oranžinėmis kelnėmis buvo 
apkaltintas, kad nelegaliai 
nešiojęs ženklus, kurie ne
atitinka jo rangą. Tačiau 
kaltinamasis turėjo laimę. 
Teismo išvakarėse buvo 
įvykusi kultūros tarybos 
konferencija, kurioje buvo 
iškritikuota paraidinė pa
žiūra į menininkus. Tos kon
ferencijos aidą buvo galima 
išgirsti teismo salėje, rašy
tojų sąjungos vicemaršalo 
balse:

— Mes neturime kaltini
mą svarstyti biurokratiš
kai; eikime prie reikalo es
mės. Neabejotinai atvejis, 
kurį čia svarstome, yra nu
sižengimas principams, ku
rių dėka mes, žinoma, ne
paisant kai kurių klaidų, 
pasiekėme tokią puikią mū
sų literatūros pažangą. Ta
čiau mes turime giliau pa
žvelgti, kad surastume prie
žastis, ne vien tik rezulta
tus. Pasvarstykime, kas kal
tinamąjį pastūmėjo į tokią 
liūdną būklę, kas jį sugadi
no.

Kaltinamasis nėra pagrin
dinis nusikaltėlis. Jis buvo 
tik įrankis Dievo karvytės 
rankose. O toji — neabejo
tinai, neapykantos mūsų 
naujosios hierarchijos prin
cipams vedina — su išdavi
kiškais tikslais atsitūpė ant 
kaltinamojo kepurės ir imi
tavo maršalo ženklą. Mūsų 
hierarchija jai yra rakštis

CASTRO: - Po šito stikliuko, aš sudaužysiu Ameriką!...

Pasisekęs Los Angeles lietuvių pobūvis
Tautinės Sąjungos sky

riaus ruoštas vakaras, įvy
kęs spalio 8 d., praėjo gra
žiu pasisekimu. Publikos 
galėjo būti daugiau, bet tie, 
kurie atsilankė, tikrai 
džiaugėsi praleidę keletą 
valandų svetingoje aplinko
je. Jie išklausė dainininkės 
Helen Swaggart dainų, ku
rias ji visad dideliu jautru
mu išpildo.

Aktorius Juozas Karibu
tas paskaitė humoristikos.

Po programos sekė šau
nios vaišės antram salės 
aukšte, kur stalai buvo pui
kiai paruošti namie gamin
tais valgiais. Svečių tarpe 
buvo mūsų gerbiamas pro
fesorius Mykolas Biržiška, 
konsulas J. J. Bielskis su 
ponia ir daug kitų mums 
mielų svečių.

Paįvairinimui buvo ir lai
mėjimų stalas. Daug sukėlė 
susidomėjimo ponios Biels
kienės dovana, lietuviško 
krupniko bonka, atgabenta 
dar iš laisvos Lietuvos. Ma
lonu buvo matyt, kaip džiau
gėsi ponia Peterienė, laimė
jusi tą dovaną. Vakaro ren
gėjai reiškia širdinga ačiū 
konsului ir poniai Biels- 
kiams.

Vakaro rengėjai turės ir 
pelno, nes visas vaišių mais
tas buvo skyriaus narių ir 

akyje. Nubauskime ranką, 
o ne akląjį kardą!”

. Kalba buvo entuziastin
gai priimta, nes ji taip pui
kiai nušvietė tikrąsias blo
gio šaknis. Rašytojų gran
dinis buvo reabilituotas, ir 
kaltinamasis aktas perreda
guotas — šį kartą jau prieš 
Dievo karvytę.

Kritikų ekspedicija sura
do ją sode, ant alyvos lapo, 
kur ji perėjo savo niekšin
gus planus. Ji visai nesigy
nė, nes žinojo, kad buvo de
maskuota.

Teismas įvyko toje pa
čioje Marmoro salėje. Dievo 
karvytė buvo padėta ant 
riešutinio stalo, po stikliniu 
gaubtu, kad negalėtų iš
skristi. Dievo karvytė, už
kietėjusi savo niekšingume, 
iki pat pabaigos paniekinan
čiai tylėjo.

Bausmė buvo įvykdyta, 
kitam rytui auštant, nau
jausiu keturių tomų roma
nu, sukurtu rašytojų mar
šalo plunksnos. Tomai, ku
rie susidėjo iš vyniojamojo 
popieriaus ir išsikraipiusių 
viršelių, buvo vienas po ki
to metami iš pusantro met
ro aukščio ant mirtin pa
smerktosios Dievo karvytės.

Sakoma, kad ji neilgai 
kentėjusi.

Vertė J. P. P.
Už šią taiklią satyrą len

kų rašytojas nebuvo likvi
duotas, bet gavo Varšuvos 
laikraščio ”Przegląd Kultu- 
ralny” premiją. Bet... tai 
buvo 1958 metais. 

gerų prietelių suaukotas. 
Taip pat ir laimėjimų dova
nos buvo narių ir prietelių 
aukos. Už tai skyriaus val
dyba visiems dėkinga. Ypač 
toms ponioms, kurios nėra 
Tautinės Sąjungos narės, 
bet pagamino skanaus mais
to, ir dar darbavosi įvairio
se pareigose. Tai ponios 
Puikūnienė, Šakienė, D. 
Mitkienė ir S. Batkienė, ku
ri atvežė glėbi dovanų lai
mėjimų stalui, ir visą va
karą prie jo darbavosi. Ren
gėjai džiaugiasi turėdami 
tokių širdingų darbuotojų 
ne tik narių tarpe, bet ir 
gerų draugų eilėse.

Negalima praleisti nepa
minėjus pora mūsų narių, 
be kurių pagalbos būtų be
veik neįmanoma apsieiti. 
Tai Juozas ir Ona Meisonai. 
Jie ir maistą atvežė paruoš
tą ir taip puikiai šeiminin
kavo virtuvėje. Su jais dirb
ti vienas malonumas. Kitas 
taip šeimininkas, visur tin

Kur tų meškeriotojų nesutiksi. Jų ir Vilniuje, Neries pakrantėje, 
šiltą rudens dieną susirenka būriai, o užpakaly jų dar didesni būriai 
smalsuolių...

TREČIOKAS AGENCY

Kur tik bcsiruoitumėt keliauti, tuoj susiriikit su mūsų įstaiga

SENIAUSIA LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA
Kelionių bilietų parūpinimas ir pinigų persiuntimas j visus kraitus 

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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kąs, tai mūsų energingas 
Vyt autas Aleksandriūnas. 
Jis pravedė meninę progra
mos dalį, svečius priėmė, jis 
visur matė, kur tik pagal
bos reikėjo.

Aišku, kad visa tai suor
ganizuoti reikia gabaus as
mens. Ją mes turime. Tai 
Sofija Waitekienė, kuri yra 
skyriaus vicepirmininkė ir 
buvusio parengimo iniciato
rė. šalia jos lygiai darbavo
si skyriaus iždininkas Juo
zas Raibys ir pirmininkas 
A. žatkus. Jų rūpesčiu ir 
buvo viskas gražiai ir sko
ningai sutvarkyta.

Šokiams grojo geras or
kestras. Svečiai nenoromis 
skirstėsi į namus.

Skyriaus valdyba širdin
gai dėkoja visiems, kurie 
kokiu nors būdu prisidėjo 
aukomis, darbu, programos 
išpildymu, dalyvavimu pa
rengime ir gerais linkėji
mais. A. B. N.
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Visi priešai tebėra nesunaikinti
Sekant komunistinę spaudą, lietuviškai spausdinamą 

pavergtoje tėvynėje ir kituose kraštuose, o taip pat gau
nant nemažai žinių ir kitais kanalais, susidarai tvirtą 
nuomonę, kad visi komunizmo priešai, kurie priešinasi 
žmogaus ir tautos pavergimui, ten tebėra nesunaikinti. 
Ir svarbiausia, nesunaikinti ir po to, kada brutaliausiomis 
priemonėmis tūkstančius išžudė, šimtus tūkstančių ištrė
mė, kada pilni kalėjimai ir pilnos priverčiamųjų darbų 
stovyklos.

Keista. Patys komunistai sako, kad lietuvių tauta 
laisva valia įsijungė į Tarybų Sąjungą. O Chruščiovas, 
būdamas New Yorke, net propagandistams aiškino, kad 
ir išstoti iš Tarybų Sąjungos galima. Bet galima, tik to
kia pat laisva valia, kaip ir įsijungiant. Taigi, kaip "įsto
jo” kariuomenės durtuvais ”drąsinama”, taip ir išstoti 
tegali. >

Laisvės kova, kaip ir nuo pirmos okupacijos dienos, 
taip ir dabar tebeeina. Tik kovojantieji turi taikytis prie 
realių galimybės sąlygų. O jas diktuoja paties okupanto 
taktika ir laikas. O kovos sąlygos tautai kietos, daug aukų 
reikalaujančios, iš vienos kovos būdo į kitą pereiti ver
čiančios.

Okupantas, bent iškilmėse, giriasi, kad jam jau pa
sisekė sunaikinti buržuazinius nacionalistus. Bet tai tik 
iškilmių kalba. O gyvenime yra kitaip. Ir kai atverti jų 
laikraščių puslapius, kai pasiklausai jų radijo, pamatai, 
kad kovojama, kaip ir anksčiau, lygiai prieš tas pačias 
lietuvių grupes, štai jos: Buržuaziniai nacionalistai; ken
kėjai žemės ūkyje, pramonėje, ir bendrai, visoje gamy- 
boję; svetimo turto grobstytojai; neklausantieji partijos 
įsakymų ir jų nevykdantieji; religiniai fanatikai.

Nesunku suvokti, kad į šias "kenkėjų” kategorijas 
įeina visa lietuvių tauta, išskyrus tuos pataikūnus, kurie 
nuėjo Judošiaus grašio iš Maskvos pelnytis. Bet tokių vi
sais laikais buvo ir bus. Juk jei vienas pasitaikė iš dvyli
kos Kristaus apaštalų, tai kodėl kelios dešimtys negali 
atsirasti iš trijų milijonų? ...

Buržuaziniai nacionalistai, kuriuos Lietuvos okupan
tas kiečiausiai naikina, patys pavojingiausi priešai. Kas 
jie tokie? Ar tai tautininkų, ar kitų kurių nacionalinių 
grupių buvę nariai? Ne, tai visi lietuviai, kurie tik nesi
lanksto Maskvai.

Kenkėjai žemės ūkyje ir pramonėje tol bus nesunai
kinami, kol visi dirbantieji bus pusalkani ir neapsirengę, 
kol jie negalės turėti privatinės nuosavybės, kol bus vals
tybės vergai. Ir tol reikės bausmėmis gąsdinti, kad laiku 
pasėtų ir laiku derlių nuimtų, kol žmogus nejaus, kad 
tas darbas ir jo gyvenimą lengvina. O jei senais laikais 
dvaro baudžiauninkas vogė iš savo pono, tai dabartiniais 
dvidešimtojo amžiaus moderniniais laikais, komunistinėj 
vergijoj, darbininkai tuo pačiu noru vagia iš dar dides
nio — valstybinio pono.

Nepaklusnieji partijos Įsakymams taip pat niekad 
nebus sunaikinti. Galima į visas puses plėšytis ir įrodi
nėti, kad labai smagu Kazachstano plėšininėse žemėse, 
bet lietuvis labai gerai žino, kad jam geriausia prie Ne
muno.

Nemažiau sunku iš lietuvių sąmonės bus išplėšti ir 
tikėjimą. Jei, kovojant ypatingai didelėmis pastangomis, 
vieną kitą ir pasiseks nuvesti kitokiu keliu, tai dauguma, 
kad ir negalėdami lankyti bažnyčios, tikės į didžiuosius 
krikščionybės principus ir nelaimėse šauksis Dievo.

Sovietiniai okupantai šiemet labai triukšmingai šven
tė dviejų dešimtmečio grobio šventę. Ir įtikinėjo, kad 
dabar visiems gera būti Maskvos valstybiniais vergais. 
Bet tas gerumas toks, kad turi nuolat kartoti, jog reikia 
kovoti su čia paminėtomis kenkėjų grupėmis. O tos taria
mų kenkėjų grupės taip ir nebus sunaikintos, kaip nebus 
sunaikinta visa lietuvių tauta. B. G.

MES KALNŲ NENUVERTĖM...

P. Lelis, cituodamas Vienybės 
40-me numery šiuos Rastenio žo
džius, džiaugiasi, kad LNT pirm, 
pats prisipažino kalnų nenuver- 
tęs. Be to, jis rašo:

"...Jei pažvelgsime į Talkos 
praeitų metų lėšų apyskaitą, tuo
jau įsitikinsime šios "laisvini
mo" org-jos pajėgumo ir jos nu
veiktų darbų vertės menkumu. 
1959 m. Talka turėjo pajamų iš vi
so *$2.132.67. Tai suma, kuri ne
gali lygintis su bet kurios eilinės 
org-jos ar bendruomenės apylin
kės metinėmis pajamomis. Pav., 
Hamiltono apylinkė 1959 m. turė
jo pajamų 12.000 dolerių..."

Visai suprantama, kad LNT iš

tiek pajamų ir prie geriausių no
rų nebūtų galėjusi kalnų nuversti, 
bet kiek žinau, Talkos atsto
vai asmeninėms kelionėms pre
zidentiniams kandidatams pa
spausti ranką iš visuomenės su
rinktų lėšų nenaudoja, tai pozity
vių darbų ir iš tos kuklios sumos 
galėjo nemaža atlikti.

Bet gi labai nuostabu ir gaila, 
kad P. Lelis nepažymėjo, ar nu
vertė kalnus kokios kitos laisvi
nimo org-jos, surinkusios daug 
tūkstančių metinių pajamų. O pa
galiau ta pati jo minima bendruo
menės apylinkė, kur sunaudo
jo tuos 12,000 doL, ar kalnams 
griauti ar velėnoms plėšti, nes 
b-nės veiklos negyvumo didžiau
sia priežastis ir yra, anot jos va-
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Punsko (Lenkijoje) mažieji lietuviukai, praėjusią vasarą dalyvavo ekskursijoje Tėvynės pasienyje, ga 
vę progos bent iš tolo pasižiūrėti į Lietuvos miškų viršūnes.

Kiti rašo

Aristokratai imigrantai Kanadoje
Tokį rašinį paskelbė Tėviškės 

Žiburiai. Jame, apie buvusių 
aristokratų įsikūrimą Kanadoje, 
rašoma:

Pastarasis karas bei pokario 
laikotarpis iš savųjų tėvynių iš- 
bloškė ne vieną ir aristokra
tą. Nemažai jų atvyko ir į Kanadą. 
Grafas Tiškevičius, gana skur
džiai gyvenąs Montrely.be abejo
nės nėra vienas tituluotas Lietu
vos pilietis šiame krašte.

Keletą tokiu aristokratų sumi
ni savo korespondencijoje iš To
ronto ir "Frankfurter Runschau" 
korespondentas Jelinek.

Grafas Karolis Teleky, kurio 
dėdė pastarojo karo metu buvo 
Vengrijos premjeras, kuris tu
rėjęs 28,000 margų žemės, iš 
pradžios dirbęs viename antros 
eilės viešbuty durininku, o dabar 
netoli Colborne turįs vištų ūkį ir 
pats išvežiojus parduoti kiauši
nius. Šitam savo užsiėmime jis 
turėjęs vieną įdomų nuotykį. Par
davinėdamas kiaušinius jis vie
nos šeimininkės dėmesį atkrei
pęs savo puiki a literatūrine pran
cūzų kalba. Ji tada pakvietusi jį į 
vieną priėmimą savo namuose. 
Atvykęs grafas Teleky salione 
pastebėjęs uždarytą fortepijoną 
ir paprašęs leidimo paskambinti. 
Savo skambinimu jis taip sužavė

dovų, stoka to darbingumo krau- 
jo--pinigų. O jei ir ne visos, o tik 
kelios yra tokios turtingos apy
linkės, tai b-nė gali ne tik kalnus 
versti, bet ir didelius kultūrinius 
lietuviškus turtus išeivijoj krau
ti.

Prisimenu 1952 m. ALT buvo 
surinkęs 50,000 dol. Gal P. Lelis 
paaiškintų, kur jie tuos pinigus 
išleido, Tiesa, kartą ALTui kai
navo tikrai didelė suma berods 
Kersteno komiteto veiklai 40,000 
doL bet tuo neperlipo nei vieno 
kalno bei vandenyno perplau
kė artėdami į Lietuvą. Tai bu
vo lašas jūroj, gal dėl to ir visuo
menei neprisipažino. Tačiau 
laisvinimo bylos gynime tai vis- 
tiek liko tam tikras įnašas.

Dabar, taip įtemptai besivys
tant tarptautinės politikos įvy
kiams, joks mūsų laisvintojas 
net su šimtais tūkstančių į Vilnių 
tiesiai nenužygiuos, nes šiuo lai
ku tėra įmanoma tik idėjinė, 
informacinė kova ir ilgas vin
giuotas kelias į Lietuvos laisvę, 
ko LNT ir siekia.

Ne vien laisvinimo org-jos, bet 
ir kiekvienas lietuvis šiandie yra 
idėjinis savo tautos kovotojas, 
ambasadorius tarp svetimųjų, tik 
informacijas teikiąs apie Lietu
vą, kad pasaulis žinotų, kad pro
gai pasitaikius prisimintų, jog 
mūsų pavergta tauta, kaip ir kitos 
šaukiasi laisvės.

E.Č., 
Brooklyn

PATARKIT, KAIP ATSILIEPTI?
Clevelando žiniose buvo pa

skelbtas Lietuvių salės vadovy
bės prašymas, kad skaitytojai 
padėtų išaiškinti tuos šėrininkus, 
kurie per eilę metų neatsiliepia.

Aš tikrai norėčiau padėti, bet 
visiškai nežinau, kurie atsiliepia, 
o kurie tyli arba jau senai numi
rę. Manyčiau, kad salės vadovy
bei reikia paskelbti sąrašą visų 
tokių paieškomų šėrininkų,taitik 
tada susilauks pagalbos.

S. Nevarka, 
E. Cleveland

jęs šeimininkę, kad ta atsisveiki
nant jam pasiūlius priimti forte
pijoną kaip dovaną.

--Tamstai jis labiau reikalin
gas kaip mums, — kalbėjusi šei
mininkė.

Grafas Teleky dovaną priėmęs 
dėkodamas.

(Nukelta į 7 psL)

VISAIS 
APDRAUDOS 
REIKALAIS,
kaip automašinų, gyvy
bės, nelaimingų atsitiki
mų ir gaisro, kraiptis į 

atstovę 

PAULINA
MOZURAITIS-BENNETT 

Hl 2-4450
642 Meadov Lane Dr. 

Cleveland 24
Kai kurie Clevelando sportininkai už pereitais metais varžybose at

siektus laimėjimus buvo apdovanoti net keliom taurėm ir atsižymė- 
jimo plaketėmis. Nuotraukoje Pikturna, Premeneckas ir Venclauskas 
dovanų prisirinko glėbiais.... Dirvos nuotrauka

Iš UGNIES KATILIŲ PAS STRO’S ateina 
Amerikos labiausia gaivinantis alus!

1960 nu. spalio 26 d.

PRINOKS RUGIAI
Praėjusiame šimtmetyje 

vienas iš kandidatų į Ameri
kos prezidentus, pasiklausęs 
priešininkų kalbų apie jį, pa
reiškė: "Nežinau kur aš kan
didatuoju: į Amerikos prezi
dentus, ar kalėjimą."

*
Be pinigų net Romoje nieko 

nepasieksi.
*

Skundžiamasi bendruome
nišku sustingimu. Kitais žo
džiais, mūsų ryžtas prieš tė
vynės okupantą iš gorčiaus 
virsta gurkšneliu.

*
Norima rasti "dialogą" tarp 

mūsų ir pavergtųjų brolių. 
Kasžin, kaip susikalba vokie
tis rytietis su vokiečiu vaka
riečiu?--]^ jie tolygiojebūk- 
lėje.

V.

Stroh’s alus pirmiausia verdamas, kad turėtų gerą 
skonį. Ir .jis verdamas prie 2000 laips. Toks didelis 
karštis ir duoda geriausį skonį, iš geriausių mišinių, 
lengvesnį, švelnesnį, nepalyginamą alų. Pabandykit 
Amerikos vienintelį ugnim verdamą alų šiandien . .. 
ir jūs sakysite, kad tai yra labiausia gaivinantis alus, 

jūs bet kada ragavote!

JUMS PATIKS

The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Michigan
ŠVELNESNIS

Montrely.be
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Laisvos nuomonės rinkiminėmis temomis

Prašau balso "neutraliesiems”!
Įspūdžiai iš rinkiminės "mišrainės"

"Ką gi mes matome visuome
niniame mūsų gyvenime šiuo me
tu? Vienu žodžiu tariant --didelį 
chaosą"... Taip "Ateitininkų ide
ologijoje" 1933 metais rašė lietu
vių katalikų filosofas prof. Stasys 
Šalkauskis. Tokiu atsakymu lo
giškasis mąstytojas tada tepa
darė tik mažą aritmetinę klaide
lę. Jo atsakymas susidėjo tariant 
ne vieną, bet du žodžiu: didelis 
chaosas!

Bet šiaipjau jo išvada tebega- 
liotų šiandien Amerikoje, ypač 
Amerikos lietuvių politinio gyve
nimo verpetams. Štai dabar šios 
šalies prezidentūron veržliai 
mojasi su gera viltimi laimėti A- 
merikos katalikas, ateitininkas 
Kennedys, milijonieriaus vaikas. 
Lietuvių visuomenės triuškinanti 
dauguma, kaip žinoma, yra kata - 
likai. Bet ar tokia pat dauguma 
remia mūsų ateitininką? Nega
lėtum taip pasakyti.

Jei suminėčiau tik vieną kitą 
pavyzdį, tai štai už popiežių kata - 
likiškesnis "Draugas" vis kaž
kaip neramiai svyruoja, kai tuo 
tarpu darbininkiškos ideologijos 
dienraštis "Naujienos", pagal is
torinę tradiciją, bedieviškas ar 
bent laisvamaniškas laikraštis, 
gana aiškiai užsistoja už kataliką 
ir milijonieriaus vaiką. Gi. "Dir
va", dabar taip suburžuazėjusi 
dosniomis rėmėjų aukomis ir vi
su šiuo pokariniu laikotarpiu to
kia rūpestinga nenusižengti ka
talikiškos pasaulėžiūros dėsniam 
(kitaip yra buvę mūsų Amerikos 
lietuvių tautiečių sąjūdžiuose 
prieš didžiuosius karus, kada 
juose daugiau vyravo liberališ
ka ir laisvamaniška tradicija!),- 
-"Dirva" štai gana aiškiai ir, kaip 
čia sakoma, "editoriškai" agituo
ja už kveikerį Nixoną, smulkaus 
krautuvininkėlio sūnų iš Los An
geles priemiesčio Whittier, Ca- 
lif., -- kaip sakoma, kapitalistų, 
didžiųjų apdraudos bendrovių ir 
biznio kompanijų partijos kandi
datą.

Dar keisčiau yra su filosofi
niais klausimais. Čia, anot S. Šal
kauskio, tikrai didelis chaosas. 
Bostonietis katalikas ir milijo
nierius, Londono socialistiškos 
ekonominės mokyklos auklėtinis, 
skelbia pačius gryniausius lai- 
cistų ir liberalų dėsnius: Ame
rikoje bažnyčia buvo ir liks 
griežtai atskirta nuo valstybės. 
Klebonai ir vyskupai su juo ne
ateis į valdžią. O pietų babtis- 
tų dvasininkams jis prisiekdinė
jo, kad net ir paties Romos popie
žiaus jis neklausysiąs, jei šis pa
norėtų kištis į Amerikos politikos 
reikalus!

Pati karalienė Mikalda nebeži
notų, kaip čia yra. Ar ateitininkas 
Kennedys yra prastas katalikas, 
ar gal mūsų lietuviško klerikaliz
mo filosofija vis buvo tokia vi
duramžiška ir žemažiūrė?.. Juk 
tą bostonietį už tokias pažiūras 
reikėtų ekskomunikuoti!

Vilniuje viena iš judriausių yra Liudo Giros gatvė, kurioj vyksta, ne tik atvira, bet ir "juodoji" preky
ba. Čia iš po skverno parduodamos amerikoniškos kojinės, vaistai ir keičiami rubliai į dolerius... Ofi
cialiųjų parduotuvių iškabos išrašytos dviem kalbom: lietuviškai ir rusiškai. ŠtaisVynas-Vino, Pieno ka- 
vinė-Moločnoje kafe ir t.t.

Bronys Raila
Dalykai yra painūs, susijaukę, 

beveik neišsprendžiami.
Juo labiau man, kaip ir jums 

daugeliui, kurie per pastarus du 
dešimtmečius nedalyvavome ak
tyviojoje politikoje (siaurąja to 
žodžio prasme) ir nepriklausome 
jokio krašto politinei partijai. Bet 
kai vidaus politiniai verpetai įsi
audrina, kartais sunkoka susilai
kyti, nes visa aplinka ir gyveni
mas skatina ir tave susimąstyti, 
pasirinkti, jei ne kur nors prisi
rašyti, tai bent už ką nors pasi
sakyti. Turėti "tvirtus princi
pus", kaip pasakytų mano trem
ties bičiulis kun. S. Yla ["Neplū
duriuoti visuomeninių vandenų 
paviršiuje be vairo ir be burių", 

Ginčijasi dėl blusos, o nemato dramblio...

kaip čia nesenai išsireiškė kitas 
mano tremties talkininkas V. 
Rastenis...

Na, tai tik duokit stiprų vairą 
ir nekiauras bures, -- tai mes 
neutralieji ramiai plauksime, 
tariant visų nusirašiusių laikraš
tininkų auksiniu posakiu, į švie
sesnį rytojų. Bet prieš plaukda
mi, visdėlto daugelis norėtume 
bent pačiupinėti tas bures ir tuos 
vairus, geriau pasiklausinėti, ko
kie gi tie tvirtieji principai.

Nors ir liberalas, bet, pasak 
kun. S. Ylą, greičiausia nebūčiau 
toks "beprincipiškas", kaip jis 
galvoja apie mano giminę. Jei 
per nelaimę kada tapčiau lietu
viško laikraščio redaktoriumi ar 
leidėju, ar patekčiau į kokios A- 

merikos lietuviškos organizaci
jos vadovybę, tai prezidentinių ir 
kongresinių rinkimų metu ma
žiausia tris kartus dar pergalvo
čiau, už . :■ ir kaip man pasisaky
ti. Ypač jei tos mano pareigos 
reikštųsi laikraštyje ar sambū
ryje, sukurtam ne šio krašto vi
daus politikos tikslams bet vi
suomeniniams ir kultūriniams 
mūsų tautinės grupės reikalams 

ir susidedantiems iš įvairių nusi
statymų asmenų, priklausan
tiems skirtingiems socialiniams 
klodams. Duočiau pasireikšti vi
sokioms pažiūroms, laikraštin 
mielai dėčiau abiejų partijų kul
tūringai surašytas ir gerai ap
mokamas proklamacijas (jos tur
tingos ir tegu deramai apmo
ka savo agitaciją, o mūsų laik
raščiai reikalingi naujų pajamų), 
bet nemanyčiau, kad būtų reika
linga su "visu vairu" ir "visom 
burėm" irkluoti už vieną katrą 
partiją.

Pirma, mano skaitytojų di
delė dalis juk nėra mano perša
mos partijos šalininkai ir turi 
rimto pagrindo simpatizuoti ki
tai partijai,--kam man juos er
zinti, gal net jų netekti be reikalo? 
Antra, ar bus mano laikraščiui, 

mano organizacijai, mano tauti
nei t grupei naudinga, jei mano 
peršami kandidatai pralaimės 
rinkimus, o tatai kaikada atsitin
ka? Trečia ir svarbiausia, -- ar 
nebūtų geriau, jei iš įvairių pusių 
giliau aiškinčiaus kaip tik tuos 
principus, kurių vardan ve
dama rinkiminė kova, o nesi- 
versčiau naivios bačkinės agita
cijos "argumentais"?

♦

Taigi, tie principai, tie abiejų 
partijų vidaus ir užsienio politi
kos pamatiniai dėsniai. Juos ran
dame partijų platformose, sura
šytose konvencijų metu. Jie ten 
patraukliai ir aiškiai išdėstyti, 
bet, kaip pasirodo, visuomenei jie 
vis neaiškūs, ir partijų kandida
tai rinkiminėje agitacijoje juos 
toliau tebeaiškina.

Nėra klausimo, ar Amerikos 
piliečiams lietuviams verta da
lyvauti tų klausimų aiškinime. 
Verta, ir būtina reikia, ir kas
met vis daugiau. Ir netik juos aiš
kinantis, bet ir aktyviau dedantis 
prie jų formavimo. Jei šio po
kario vyresnės kartos ateiviai 
dėl kalbinių ir psichologinių kliū-

čių šiame vyksme nenori ar ne
gali dalyvauti, tai jau turime čia 
išsimokslinusią gausią ir kas
met gausėjančią mūsų akademi
nę jaunuomenę, kuriai yra atvi
ros visos durys dalyvauti moder
ninių Amerikos politikos principų 
ieškojime ir nustatyme. To gali 
būti iš dalies siekiama per nacio
nalinius mūsų tautinės grupės 
partinius susigrupavimus, ar -- 
ir tuo atveju be abejo daug vaisin
giau — tiesiogiai per amerikines 
tų partijų organizacijas.

Man baisiai liūdna, kadkolkas, 
išskyrus a.a. Olioir dar vieno ki
to atvejį, Amerikos lietuvių orga
nizuotas reiškimasis šios šalies 
politinių partijų plotmėj e daugiau 
reiškėsi ir tebesireiškia tik, ta
riant Chruščiovo žodžiu "cha- 
lujaus” vaidmeniu: pasidarbuoti, 
kad vienas, kitas ar trečias kan
didatas gautų daugiau balsų. Lie
tuviai už tą poną, lietuviai už aną 
poną, -- tai maždaug ir visa mūsų 
"akcija" kolonijose. Ponas gauna 
tuos balsus, ir sudiev ligi sekan
čių rinkimų...

Daug vertingesnė buvo, pvz., 
ALT kai kurių pareigūnų pastanga 
eiti tiesiai į dalykų vidų jau par
tijų konvencijose ir daryti tiesio
ginės įtakos jų platformų surašy
mui. Ir būtų dar naudingiau, jei 
partijų veikloje dalyvaujantieji 
lietuviai ne tik per konvencijas, 
bet visą laiką ir visuose, tegu ir 
mažiausiuose tų partijų padali
niuose, nuolat dalyvautų partijų 
platformos ir jos vykdymo kri
tikoje, formuotų opiniją ir teiktų 
pagrįstus, logiškus argumentus 
pozityvesnei ir sveikesnei Ame
rikos politikai nustatyti.

Yra menkas dalykas,pvz.,kri
tikuoti kurį ALT pareigūną, kam 
jis išleido pustrečio šimto dole
rių kelionei pas prezidentinį kan
didatą. Būtų daug svarbiau suži
noti ir išdiskutuoti, ką jam su ki
tais indėnais ir negrais tas kandi
datas pareiškė, kokie jo gilesni 
nusistatymai ir politika, ir ką jam 
išdėstė mūsų ALT pareigūnas ir 
kaip jis kritikavo kandidato pozi
ciją, jeigu ji atrodė nepatenkina
ma, neįtikinanti, nepagrįsta. Ly
giai yra menkas ir į vaikiškas 
iliuzijas vedantis pigus triukelis 
įsidėti nuotrauką, kur kitas pre
zidentinis kandidatas kiek pasi
ginčija su draugu Nikita virtu
vėje, ir iš to padaryti išvadą: "tik 
tokie vyrai gali imtis iniciatyvos 
komunizmui sutramdyti". Jeigu 
tik to užtektų, tai rastume vyrų, 
kurie daug arčiau Nikitą priremtų 
prie sienos, negu tamepusėtinai 
vidutiniškame dialogėlyje Mask
vos parodos virtuvėje.

*
Amerikos politikos nelaimė 

yra kaip tik tų tvirtų, aiškių, 
realybe pagrįstų principų ir juos 
atstovaujančių charakterių stoka. 
Tauta, kuriai likimas lėmė šiuo 
metu vadovauti pasauliui, dar 
neišaugino atitinkamo masto va
dų. Ji pati, jau susirūpinusi, dar 
tebeieško savo pagrindinių nacio
nalinių uždavinių. Ir tatai matyti 
visur. Pastarajame Jungtinių 
Tautų suvažiavime ne Amerikos 
atstovai rįžtingiau ir tiksliau 
sugebėjo atsakyti Chruščiovui 
dėl kolonializmo, o tos misijos 
drąsiau ėmėsi tik mažų tautų de
legatai. Ir jau keturiuose televi
zijos debatuose su nusivylimu 
klausėmės, kaip prezidentiniai 
kandidatai gana šmaikščiai dis
putavo dėl smulkmenų, bet didie
ji, pagalinantieji principai, kon
struktyvios ir aiškios idėjos, nuo 
kurių priklausytų pasaulio liki
mas, vis nepasirodė.

Štai kad ir ilgas ginčas dėl ma

Amerikos vidaus ir užsienio politika

žyčių Ouemoy ir Matsu salelių.
Ar tos dvi salelės apginamos 

ar gintinos? Pasak Nixono,jos 
gintinos iš principo; pasak Kene
džio, jos neapginamos, bet tam 
tikrom sąlygom turėtų būti gina
mos... Abu kandidatai ir Ameri
kos spauda gaišta laiką šitokiai 
problemai, — bet nė vieno žodžio 
debatuose ar kitur dėl komunisti
nės Kinijos. Dėl to raudonųjų pa
jungto pusės milijardo gyventojų 
koloso, kurio šešėlis vis didėjan
čia grėsme apdengia visą Aziją. 
Dėl jo tebėra padalinta Korėja, 
buvo padalintas Vietnamas, gre
sia pavojus Laosui, Siamui, Indi
jai, Singapūrui, Indonezijos suko- 
munistimui. Bet abi partijos ar 
nekalba ar neturi jokio konstruk
tyvaus plano Kinijai išlaisvinti.

*
Vienas iš kandidatų sparnuotai 

suokia apie "laisvės ofensyvą", 
bet kaip konkrečiai ta ofensyvą 
reikšis ir ko jis sieks, veltui 
lauktum atsakymo. Ar tik su tokia 
reakcija, kaip buvo 1956 m. Veng
rijos sukilimo metu?

Ne mažiau skambūs ir tušti žo
džiai apie nusistatymą nepripa
žinti sovietinių užkariavimų ir 
dominavimo Europoje. Mažai te
reiškia ar nieko nereiškia toks 
"nepripažinimas”, jei nėra nei 
valios, nei plano organizuoti pa
vergtų tautų laisvinimą, jei su pa
vergėjais bendradarbiaujama ir 
norima bendradarbiauti, jei kai- , 
kurie iš jų, kaip Tito ar Gomulka, 
net stambiai remiami. Tad iš tik
rųjų, sovietų dominavimas ir ko
munistinės santvarkos jau yra 
pripažįstamos, ir vyksta bendra
darbiavimas su opresoriais, o ne 
su pavergtomis tautomis.

Arba štai stulbinanti vieno iš 
kandidatų politinė filosofija, dės
toma jo knygose! Vengrijos suki
limas parodęs, kad negalima pa
gelbėti sukilusioms tautoms ir 
todėl nereikia skatinti jų tautinės 
savižudybės. Geresni pavyzdžiai 
būtų Suomijos, Jugoslavijos, 
Lenkijos kelias... Na, o jei raudo
nojoje Kinijoje būtų didelis suki
limas, ar ir jai nebūtų verta pa
dėti, idant nepaskatinti "tautinės 
savižudybės"? Kandidatas skel
bia principą, kad "taika yra būti
na laisvės pažangos sąlyga" ir 
kad reikia būti pasiruošus re
alistiškai bendradarbiauti su į- 
vairiomis, kartais net neken
čiamomis valdžiomis.

Iš tikrųjų, ne taika, biletik tai
ka yra laisvės sąlyga,--bet lais
vė yra bet kurios patvarios ir tei
singos taikos sąlyga. Ir tie, kurie 
bendradarbiauja su "nekenčia
momis valdžiomis", iš tikrųjų 
dirba prieš tautas, kurias tos ne
kenčiamos valdžios yra pajungu
sios.
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Ir visos šios "idėjos" mūsų 
spaudoje pateikiamos, kaip neva 
kalbančios kandidato naudai! Tai 
tik parodo, kiek mes nesame 
išstudijavę savo pačių, Pabalti
jo tautų laisvės problemų, nei ko
munistinės ofensyvos metodų, nei 
to, šalkauskiškai tariant, "didelio 
chaoso" vakariečių dabartinėse 
politinėse idėjose.

Abu Amerikos prezidentiniai 
kandidatai, kaip atrodo, sutin
ka dėl vieno principo:—reikia vis 
daugiau ir geriau ginkluotis, nes 
jeigu tik būsime stipriausi, tai tai
ka bus išsaugota ir agresoriai ne
išdrįs mūsų bombarduoti...

Ši teorija labiausiai man pri
mena Prancūziją nuo pirmojo li
gi antrojo pasaulio karo. Pran
cūzai tada tarė ir padarė: pasi- 
statykime Maginot liniją visu pa
sieniu, ji mus apsaugos nuo ger
manų užpuolimo... tvirtinimų li
nija buvo pastatyta, kurią neužil
go Hitleris pralaužė per kelias 
dienas. O šiandien matome, kaip 
tikras, nebeužpudruotas komu
nizmas net karo nepaskelbus gali 
atsirasti Kuboje, visai panosėje!

♦

Nebeminėsiu kandidatų ekono
minės ir socialinės programos 
įvairių dėsnių, kur mes galėtume 
būti skirtingų nuomonių, kiekvie
nas pagal savo tiesioginius inte
resus. To tautiečio, kuris turi, 
pvz., 100,000 dolerių metinių pa- 
pajamų ir kuriam dar nėra reikalo 
rūpintis sveikatos draudimo, ne
darbo ir panašiomis problemo
mis, aš čia neagituosiu bal
suoti už demokratų partijos kai
riojo sparno kanditatus. Fabrikų 
darbininko ar smulkaus vers- 
lininkėlio, kurio kasdienos rū
pesčiu yra mokesčių, apdraudų, 
ekonominio saugumo, darbo unijų 
laisvės ir kitos socialinio, saky
kime, krikščioniško teisingumo 
problemos, aš neagituosiu bal
suoti už senatoriaus Goldwaterio 
tipo respublikonus, protingesnę 
jų interesų apsaugą nevadinsiu 
"atrėpliojančiu socializmu" ir 
neįžeidinėsju jų inteligencijos.

Čia keliais žodžiais sustojau 
tik ties "užsienių politika", kuri 
lietuviuose laikoma svarbiausia 
ir apsprendžianti. Betir čia, ste
bėdamas abalonės akimi iš po 
vandenio, kolkas tematau tirštą 
idėjinę ir intelektualinę miglą ir 
su Dirvos "Iš kairės ir dešinės" 
geriausio skyriaus redaktoriu
mi kartu tegalėčiau sušukti:-- 
Ak, tu, begalinis liūdesy! Rudens 
purve mūsų dar vakar žėrėjusios 
dienos, mūsų vadų gražiai į- 
rėmintos galvos, vardai ir pa
vardės didžiosiomis raidėmis... 
Ir daugiau beveik nieko.

20 metą tas srities 
praktika

VOKIŠKŲ RADIJO 
APARATŲ TAISYMAS
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Lietuvių Bendruomenės Waterburio apylinkės spalio 8 d. surengto koncerto dalyviai su L. B. pirm. P.
Vileišiu. Iš kairės: P. Vileišis, solistė Lionė Juodytė, pianistas Aleksas Mrozinskas, ir neseniai iš Ar
gentinos atvykęs akordeonistas E. Radionovas.

V, Gruzdžio nuotrauka

SOCIALINIS DRAUDIMAS m
Visais šio skyriaus reikalais laiškus prašom 

adresuoti: Dirva, Socialinis skyrius, 6907 Superior 
Avė., Cleveland 3, Ohio.

- - - - - - - - - - - - - - - - - I. šoliOnas _______
KAIP APSKAIČIUOTI PENSUI?

"Taigi dabar, tamsta, ir neži
nai, kiek aš gausiu pensijos" -- 
labai dažnai šitokį nusiskundimą 
grąžina nepatenkintas pensinin
kas, kai jam paaiškinama, kad 
pensijos didumas priklauso ne tik 
nuo išdirbto laiko, bet taip pat ir 
nuo įmokėtų mokesčių. Dažnai, 
pavyzdžiui, pensininkas sako, jog, 
girdi, jis išdirbo pakankamai ilgai 
kad gautų pačią didžiausią pensi
ją. Tačiau toks aiškinimasis yra 
visiškai klaidingas.

PAGRINDAI

Socialinio draudimo pensijos 
apskaičiavimas yra gan sudėtin
gas. Yra naudojami net keli bū
dai, tačiau kai kurie iš jų yra to
kie reti ir jau pasenę, kad šiuo 
metu dažniausiai naudojami tik 
du. Ir dar daugiau: iš šių dviejų 
apskaičiavimo būdų vėl vienas 
naudojamas daug rečiau, negu an
trasis. Užtat apie pirmąjį tik 
užsiminsime, o antrąjį bandy
sime paaiškinti, kad reikalui e- 
sant, pats skaitytojas galėtų ap
siskaičiuoti savo pensijos di
dumą.

Pirmuoju atveju naudojami visi 
darbininko įmokėti socialinio 
draudimo mokesčiai nuo 1937 m. 
sausio mėn. 1 d.

Antruoju atveju naudojami visi 
darbininko įmokėti draudimo 
mokesčiai tik nuo 1951 m. sausio 
mėn. 1 d.

Dabar kyla klausimas, iki ko
kios datos šie įmokėti mokesčiai 
naudojami? Kada yra įmokėtų 
mokesčių užbaigiamieji metai?

Čia specifinės, užbaigiamosios 
datos negali būti vienodos. Pa
grindinės yra trys:

a) Sustabdoma su metais, 
kuriuose darbininkas sulaukė 
pensininko amžiaus (vyras - 65 
m., moteris - 62 m.),

b) Galima sustabdyti, pabaigti 
su metais, kuriuose darbininkas 
miršta ir

c) Sustabdoma su metų pra
džia, kuriuose darbininkas tapo 
nedarbingu.

Tad trumpai: pensijos apskai
čiavime naudojami visi darbinin
ko įmokėti socialinio draudimo 
mokesčiai, čia nurodyto laikotar
pio ribose.

Kas toliau? Tada iš viso metų 
skaičiaus yra leidžiama išmesti 
nedaugiau kaip 5 metus su mažais 
uždarbiais, arba metus, kuriuo
se visai nieko nebuvo įmokėta.

NUO KO PRIKLAUSO PENSUOS 
SUMA?

Pagrinde pensijos didumas 
priklauso nuo trijų dalykų: įmo
kėtų mokesčių didumo, išdirbto 
laiko ilgumo ir nuodirbtojo laiko
tarpio (prieš 1950 m., ar po to).

Kaip pastebite, pensijos didu
mas jokiu būdu negali priklausy
ti nuo asmens turimų metinių 
darbo ketvirčių, apie kuriuos kal
bėjome pereitą kartą.

Metinių darbo ketvirčių skai

čius yra reikalingas tik teisės 
l pensiją įsigijimui. Neturint 
pakankamai išdirbtų metinių 
darbo ketvirčių, negalima gauti 
jokios pensijos.

Šitas skirtumas, tarp metinių 
darbo ketvirčių ir pensijos di
dumo, turi būti atskirtas, nes jie 
nieko bendro vienas su kitu netu
ri.

Šiuo metu pensijas apskaičiuo
jant dažniausiai yra naudojami 
tik įmokėti mokesčiai po 1950 
m., nes tik po 1950 m. įmokėtus 
mokesčius naudojant, galima 
gauti didesnę pensiją. Užtat skai
tytojams ir norime paaiškinti bū
dą, kaip apskaičiuoti pensiją, 
naudojant socialinio draudimo 
uždarbius po 1950 m.

Viena pastaba: socialinio drau
dimo uždarbiais, pagal darbinin
ko įmokėtus socialinio draudimo 
mokesčius, laikomą šios sumos 
(nedaugiau kaip čia nurodyta) — 
1951,- 1954 m. —3600.00 dol., 1955 
- 1958 m. —4200.00 dol. ir pra- j 
dedant 1959m. —4800.00 dol. Va- į 
dinasi, už šias uždarbių maksi- : 
malinęs sumas darbininkas mo
kėjo ir moka socialinio draudimo 
mokesčius ir todėl jis, pensiją 
apskaičiuojant, gali tas sumas 
naudoti.

KAIP APSKAIČIUOJAMA?

Yra būtina iš eilės sekti žemiau 
nurodytus žingsnius, jei norima 
nesuklysti pensijos didumo ap
skaičiavime.

PIRMAS ŽINGSNIS. Paimama 
visi socialinio draudimo uždar
biai po 1950 m. iki a) tų metų, 
kada darbininkas sulaukė,pensi
ninko, amžiaus, arba b) tų metų, 
kada darbininkas mirė, arba c) tų 
metų, kada darbininkas tapo ne
darbingu.

ANTRAS ŽINGSNIS. Iš visų 
metų skaičiaus išmetami nedau
giau kaip penkeri metai su ma
žais, arba visai be uždarbių, me
tai.

TREČIAS ŽINGSNIS. Sudedami 
visi uždarbiai ir bendroji suma 
padalinama iš mėnesių skaičiaus.

KETVIRTAS ŽINGSNIS. Gau
tam mėnesinių uždarbių vidurkiui 
pritaikoma formulė. Kokia ta for
mulė? Štai:

a) paimama 55% iš pirmųjų 
110.00 dol. sumos,

b) paimama 20% iš likučio mė
nesinio uždarbio vidurkio sumos,

c) sudedame a - bgautasias su
mas,

d) gautąją c sumą pakeliame 7%
Štai ir gauname savo socialinio 

draudimo mėnesinės pensijos di
dumą,

Aiškumui pasekime pavyzdy 
Petras Kalvis pradėjo dirbti 1951 
m. ir visą laiką mokėjo socialini' 
draudimo mokesčius iki 1960 m. 
sausio mėn. 20 d. Tą dieną, sulau
kęs 65 m. amžiaus, pasitraukė iš 
darbo ir padavė prašymą pensijai 
gauti. Jis vidutiniai kiekvienais 
metais uždirbo apie 5000.00 dol.

Apskaičiuojant jo pensiją taip 
buvo daroma:

a) Paimta jo socialinio drau
dimo uždarbiai nuo 1951 -1954 m. 
(3600.00 dol. kasmet), nuo 1955 -
1958 m. (4200.00 dol. kasmet) ir
1959 m. uždarbis -- 4800.00 dol. 
sumoje. Vadinasi, jis išdirbo 9 
metus,

b) Iš tų 9 metų buvo išmesta 
penki pirmieji metai, kaip metai 
su žemiausiais uždarbiais (1955 
m. galėjo būti naudojami ir gali 
būt nenaudojami, nes jie šiuo at
veju neturi įtakos),

c) Jo bendroji, 4 metų uždarbių 
likusioji suma -- 17400.00 dol.— 
buvo padalinta iš 48 mėnesių 
(4 metai X 12 mėn. —48)

d) Gavome vadinamąjį socia
linio draudimo uždarbių mėnesini 
šiai sumai pritaikome formulę:

Eagle Stamps NOW

MAY 3
DOWNTOWN — PUBLIC ŠOU ARE X .DOWNTOWN — PUBLIC SQUARE

visada padidina sutaupąs

BASEMENT
CEDAR CENTER — RIDE AND RIDGEWOOD DRIVE

•: ž-

MH W
p X

i < X L -'■•f®

Išpardavimas! Vyry išeiginiai marškiniai
MŪSŲ DIDELIS METINIS ĮVYKIS!

C-

REGULIARIOS 2.99 IKI 3.99 VERTĖS

Pažiūrėkite į šias puikias medžiagas:
• Combed mercerized cotton broadcloth
• Fine combed cotton oxford cloth
• Fine count engraved printed cotton 

broadcloth
• AVhite on white jacąuard or satin stripe 

white combed cotton broadcloth
• Fine white cotton pique
• End to end cotton madras

Pažiūrėkite Į šias vertybės:
• Permar.ent Stays
• Lustrous Pearlized Buttons
• Every Shirt Strictly First Quality
• No Odds and Ends
• Every Shirt Tailored By Experts
• Every Shirt a Terrific Value

Mes didžiuojamės šiomis puikiomis medžiagomis! Mes žinome, kad tai yra nekasdieniniai pirkiniai! Tik per 
May Co.’s Rūsio Metinį Vyrų Išeiginių Marškinių Išpardavimą jūs rasite geriausias medžiagas ... marški
niuose geresniai išvaizdai... pasiūtuose geresniam dėvėjimui... gražiai skalbiamuose ir nešiojamuose. Jūs 
rasite garsius marškinius iš Towntex, Ardsley, by Garcraft, Dartmoor, Fashion-Hi, Ivy-Fashioned, Pride 
ir Dubbletex. Pirkite dabar Kalėdoms! Pirkite dabar- sau!

BASEMENT MEN’S FURNISHINGS DEPARTMENT ... THE MAY COMPANY, ALL 3 STORES

DIRVA

CHICAGO
LIETUVIŲ RESPUBLIKONŲ 

LYGA ILLINOIS VALSTYBĖJE 
galutinai užbaigė susiorganiza- 
vimo darbą ir oficialiai užsire
gistravo šioje valstijoj. Paskuti
niame susirinkime buvo išrinkta 
direktorių Taryba 1961 - 62 me
tams iš 24 asmenų. Taip pat iš
rinkta nauja Lygos valdyba, ku
rią sudaro: inž. Eug. Bartkus, dr 
S. Biežis, inž. J. Jurkūnas, Kim- 
bark, inž. V. Adamkavičius, R. 
Mieželis ir A. Keželis. Pirminin
ku išrinktas inž. Eug. Bartkus.

Chicagoje Lietuviai respubli
konai nuo a. a. A. Olio mirties ne
bebuvo visiškai aktyvūs. Dabar, 
stojus naujoms, jaunoms ir akty
vioms jėgoms, politinis darbas 
žada būti labai gyvas.

LANKĖSI AMB. HENRY CA- 
BOT LODGE. Sekmadieni, spa
lio 23 d. I Chicagą buvo atvykęs 
amb. Henry Cabot Lodge, kuris 
užsienio politikos reikalais pa
sakė kalbą specialiai tautinėms 
mažumoms. Amb. Lodgeper sep
tynerius ir pusę metų vedė kietą 
kovą su komunistais Jungtinėse 
Tautose ir tuo tapo laisvojo pa
saulio simboliu visiems paverg
tiesiems. Todėl jo kalbos pasi
klausyti Northwest Armorys 2:30 
vai. p.p. susirinko nepaprastai 
gausiai tautinių mažumų atstovų. 
Iš lietuvių dalyvavo ne tik visi 
Chicagos lietuviai respublikonai,

L 55% nuo pirmųjų 110.00 dol.- - 
60.50 dol.,

2. 20% nuo likučio (252.00 dol.) 
—50.40 dol.

3. Sudedame abi sumas: 60.50 
dol. plūs 50.40 dol. —110.90 dol.

4. Pakeliame 110.90 dol. 7% ir 
gauname -- 118.56 dol. Kadangi 
dabar mokama tik doleriai, o nu
metami centai iki artimiausio 
pilno dolerio, todėl jo pensija -- 
119.00 dol. 

bet ir daugybė demokratų, o dau
giausiai dalyvavo vadinamų "be- 
partyvių”.

♦
LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ 

SPAUDOS BALIUS įvyko spalio 
15 d. Chicagoje, Balio Pakšto 
svetainėje. Balius gausiai su
traukė gražios publikos. Meni
nėje dalyje dalyvavo solistė 
Roma Mastienė ir O Šulaitie- 
nė.

Jonas Vaičiūnas ir Albinas 
Valentinas paskaitė savo kūry
bos iš linksmosios pusės. Pasta
rasis perteikė "neregėtus lietu
viškus dyvus", kurie atsitiks Chi
cagoje po 50 metų, t.y. 2010 me
tuose spalio 15 d.

Žurn. St. Daunys trumpai ap
sakė apie "Spaudos balių" rei
kalus laisvoj Lietuvoj, kurie ir 
Chicagoje jau virsta tradi
ciniais.

Visą programą labai nuotai
kingai pravedė akt. -- rež. Sta
sys Pilka.

Alb. V.

DETROIT
Koncertas Alvin M. Bentley 

pagerbimui
Spalio- 30 d., sekmadienį, 

6 vai. vak. Cobo salėje, tau
tinių grupių iniciatyva ren
giamas JAV kongreso at
stovui Alvin M. Bentley pa
gerbti koncertas-balius.

Programą atliks tautinių 
grupių meninės pajėgos.

Šokiams gros iš Holly- 
woodo ”Blue Barons” orkes
tras.

Dalyviai bus vaišinami 
kava ir užkandžiais. Įėjimas 
1 dol., už kurį galima laimė
ti spalvotą televiziją ir ki
tas vertingas dovanas.

Bilietų galima gauti VI. 
Paužos krautuvėje.

Lietuvių Komitetas Bent
ley For Senate maloniai 
kviečia Detroito lietuvius

1960 m. spalio 26 d.

skaitlingai dalyvauti.
J. G.

L. V. Liaudininkų 
suvažiavimas

Spalio 15 ir 16 d. Detroi
te buvo suvažiavę Ameri
kos ir Kanados Liet. Valst. 
Sąjungos veikėjai. Ta pro
ga padarė viešus praneši
mus adv. L. Šmulkštys,- J. 
Audėnas ir žurnalistas J. 
Kardelis.

Balfo 76 sk. narių 
susirinkimas

Spalio 30 d., 11 vai. šv. 
Antano parapijos mokyklos 
patalpose šaukiamas Balfo 
76 sk. narių susirinkimas 
bėgamųjų skyriaus reikalų 
aptarti ir į dešimtąjį Balfo 
seimą atstovams išrinkti.

K. J.

NEW YORK
L. S. T. Korp! Neo-Lithua- 

nia šventė New Yorke
Lapkričio 12 d., 6:30 vai. 

vak., Cypress Manor salėje 
— 1710 Cornelia St. (kam
pas Cypress ir Myrthle 
Avenue) Ridgewood, New 
York, įyvks L. S. T. Korp! 
Neo-Lithuania New Yorke 
metinė šventė. Iškilmingoje 
sueigoje juniorai bus pakel
ti į seniorus. šokiams gros 
Rutenio orkestras. Bus vai
šės.

• Atpigintų knygų iki 90 
nuoš. galima įsigyti iš Ga
bijos leidyklos, kuri paskel
bė metinį knygų išpardavi
mą. Sąrašai išsiunčiami pa
rašius šiuo adresu: Gabija, 
87-85 95 St., Woodhaven 21,
N. Y,
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CLEVELMPE
Ir apylinkės*

• L. V.S. Ramovės Cleve
lando skyrius praėjusį šeš
tadienį, Čiurlionio Ansam
blio namuose, atšventė de
šimties metų sukaktį. Iškil
mėms vadovavo skyriaus 
pirmininkas A. Jonaitis. Jis 
padarė dešimties metų veik
los apžvalgą ir išryškino, 
kad skyrius daugiausia vei
kė organizuodamas karo in
validams pašalpą ir Kario 
žurnalui leisti paramą. Per 
dešimtį metų skyrius tiems 
reikalams sutelkė virš 7000 
dolerių;

Dešimtmečio -metu buvo 
prisiminti visi skyriaus 
steigėjai, mirę nariai ir sky
riui daugiau pasidarbavę. 
Skyrių sveikino Clevelando 
lietuvių organizacijų atsto
vai, o meninę programą at
liko Nora Braziulienė ir V. 
Bakūnas. Po to vyko biru- 
tiečių paruoštos vaišės, o 
kas norėjo, galėjo ir pasi
šokti.

• Gen. Kaziui Tallat Kelp
šai suėjo 65 metų sukaktis. 
Ji buvo atšvęsta Ramovės 
dešimtmečio iškilmėse, nes 
gen. K. Tallat Kelpša buvo 
vienas iš to skyriaus stei
gėjų ir jo vadovų, čia jam 
buvo įteikta skyriaus ad
resas, dovana, sugiedota il
giausių metų ir perduoti lin
kėjimai. Skyriaus adresą 
įteikė A. Mikoliūnas, o su
kaktuvininką ir jo ponią 
gėlėmis papuošė birutietės 
‘— P. Karosienė ir V. Mor
kūnienė.

Pulk. V. Braziuliui, Ramovės Clevelando skyriaus vienam iš stei
gėjų, švenčiant skyriaus dešimtmetį, V. Morkūnienė prisega gėlę. 
Greta adv. J. Smetona, ALT Clevelando skyriaus pirmininkas.

V. Pliodzinsko nuotrauka

• Marta Eggert ir Jan 
Kiepura koncertuoja šį sek
madienį, 3:30 vai. WHK sa
lėje — 5000 Euclid Avenue. 
Daugelis juos atsimena iš 
gražių filmų, tat tikimasi, 
kad nemažai jų pasirodymu 
ir susidomės. Lietuviai bi
lietus gali nusipirkti Baltic 
Delicatessen krautuvėje ar

ba Dirvoje. Vieną valandą 
prieš koncertą bilietai bus 
pardavinėjami ir prie įėji
mo,

• Ieškoma pirkti geram 
stovyje naudota mašina. 
Pageidautina Chevrolet. Te
lefonas RE 1-7222.

V. Pliodzinsko nuotrauka

Pagerbiant gen. K. Tallat Kelpšą ir ponią, P. Karosienė — birutie- 
čių atstovė, sega gėles.

Moksleivių Valdyba

DĖMESIO — JAUNIME
i

LVS Ramovės Clevelando skyriaus 10 metų sukaktį švienčiant svei
kina Lietuvių Bendruomenės centro valdybos pirmininkas St.Barzdu- 
kas. Greta sėdi sukaktuvininkas gen. K. Tallat Kelpša, sulaukęs 65 m. 
amžiaus ir ponia Tallat Kelpšienė. Priekyje Lietuvių Bendruomenės 
pirmos ir antros apylinkės pirmininkas — Eidimtas ir Bielinis.

V. Pliodzinsko nuotrauka

Studentai ir moksleiviai, 
Halloween proga, dalyvau
kite KAUKIŲ BALIUJE, 
kurį ruošia Clevelando mok
sleivių ateitininkų Maironio 
kuopa spalio mėn. 28 d., 
penktadiesį, 7:30 vai. vak., 
Čiurlionio namuose. Daly
vaukite su ,Halloween kos
tiumais.

Bus įvairiausi žaidimai, 
puikios vaišės, įdomiausių 
kostiumų rinkimai, šokiai ir 
daug kitų įdomybių.

Įėjimas tik 50 centų. Lau
kiam visų ... planuokit sa
vo kostiumus dabar!

AUTOMOBILISTU DĖMESIUI! uo4 East 9 str. prie pat
St. Clair, telef. TO 11673 atidarytas paijas. erdius, lietuviškas paraias

Quik Auto Service, Ine.
TAISOME VIETINIUS IR UŽSIENIUS AUTOMOBILIUS

Taisoma moderniausiomis priemonėmis stabdžiai ir visi stabdymo 
mechanizmai, išmetimo vamzdžiai ir duslintuvai - "mufflers", mo
torų reguliavimas - "iįųne - 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

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 
mūsų draugams ir rėmėjams

LOUISVILLE TITLE 
INSURANCE CO.

The Loulsville 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.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Delta 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

Mes kepame visokius pyragus, lietu
višką dueną, tortus ir kitus skanumynus. 
Prašant išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

6212 Superior Avenue Tel. EN 1-6525 
Antroji mūsų krautuvė yra

1404 E. 66 Street Tel. EN 1-4551
čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius 

mėsos produktus.
Kreipkitės Į mus ir būsit patenkinti.

ARISTOKRATAI...
(Atkelta iš 4 psl.)

Niagaros pusiasaly prie 
Beamsville sodų ūkį turįs gra
fas J. ColloredoMansfeld, kadai
se ’ Čekoslovakijoje turėjęs 
140,000 margų. Jo kaimynai esą 
kunigaikštis Hohelnlohe, grafas 
Fr. Trautmansdorf, Weinsbergir 
baronas Nadherny.

Iš vengrų magnatų kilęs Albin 
Benz dabar esąs vieno Toronto 
klubo kelneris, grafas Karol Zi- 
chy taip pat Toronte verčiasi ne
kilnojamo turto pardavimų -pir-

kimų tarpininkavimu, o jo žmona 
dirbanti banke. Neretai spaudoje 
pasirodo žinučių ir apie paskuti
niojo caro seserį Kulikovskienę, 
gyvenančią savo ūky netoli Toron
to.

Kanadiečiai mėgsta domėtis, 
aristokratų gyvenimu, tačiau sa
vos aristokratijos neturi. Jau 
1919 m. Kanados parlamentas 
priėmė nutarimą prašyti karalių 
bajoriškųjų titulų Kanadoje ne
duoti niekam. Nuo to laiko nobili- 
tacijos Kanadoje nebepraktikuo
jamos. Buvo tik keletas išimčių 
prieš porą dešimtmečių valdant 
konservatoriams. Tada tarp kitų 
buvo nobilituoti insulino išradė
jas Fr. Banting ir rašytojas 
Charles G. D. Roberts.

EAST CLEVELAND-EUCLID & SUPERIOR AVĖ.
OPEN EVERY SATURDAY 

UNTIL NOON
SAVINGS 

EARN

ACCOUNTS
INSURED TO

*9 0 000

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME AND 
REMODEUNG LOAN3

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

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

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

Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ii iš
pildymas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba 
asmeniškai.

<CORNER 68™ —SUPERIOR AVENUE

AUTOMOBILISTŲ 
DĖMESIUI

Lietuviškas garažas — 
Quik Auto Service. 1304 
East 9 St., telef. TO 1-1673, 
siūlo visus tuos patarnavi
mus pigiai, greitai ir sąži
ningai. Visą spalio mėn. su 
kiekvienu pilnu ’’Tune-up” 
arba pilnu setu stabdžių, 
nemokamai duoda 6 kvortas 
Antifreez, geriausios koky
bės, kuris pilnai apsaugos 
motorą visokiuose žiemos 
šalčiuose.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

LIETUVIU KLUBAS
ir

SVETAINE
Lietuvių Svetainėje renkite lietuviškus.parengi

mus, o poilsį praleiskite tarp savųjų Klube.

— Cleveland —
6835 Superior Avenue EX 1-1143

J. P. MULL-MULIOL1S
Nekilnojamo turto pirkimo, pardavimo, įkaina

vimo ir apdraudos įstaiga.
6606 Superior Avė. UT 1-2345
13229 Superior Avė. UL 1-6666

ALGIMANTAS DALIDĖ,
lietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus 

vedėjas.

J.S.AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas

1254 Addison Rd.
Cleveland 3, Ohio

Mašinų viršaus taisymas ir dažymas. Motorų, 
stabdžių patikrinimas ir taisymas.

24 hours towing
Atidaryta nuo 8 vai. ryto iki 7 vai. vakaro. 

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



DIRVA
Nr. 123 1960 m. spalio 26 d.

KAS IR KUR?
• Juozas Tininis, Vienos 
Universitete, Austrijoj, pa
rašė disertaciją "Estetišku- 
mas Lukrecijaus kūryboje” 
(Das Estaetische in der 
Dichtung dės Lucretius).

Spalio 11 d. J. Tininis 
grįžo į JAV, aplankė drau
gus New Yorke, Philadel- 
phijoj, Chicagoj ir grįš į 
nuolatinę gyveninio vietą 
Los Angeles, Cal.
• Mažosios Lietuvos Bičiu
lių Draugija išleido šių me
tų treti j į Lietuvos Pajūrio 
numerį. Jame daug žinių iš 
Lietuvos pajūrio gyvenimo 
ir reikalų. Gausiai iliustruo
tas. Redaguoja A. Lyman- 
tas.
• Sibiro maldaknygė išvers
ta į vokiečių kalbą ir labai 
gražiai atspausta. Vokiškai 
ji vadinasi "Mario, rette 
uns”. Įvadą parašė Koelno 
kardinolas Frings. Malda
knygės lietuviškumas visur 

Dievas pašaukė iš šio pasaulio mūsų brangiąją 
mamytę, bobutę ir uošvę

ONA GRINTALIENĘ,
gim. LESSAITĖ, mirusią po trumpos ligos, sulau
kusią 82-sius metus, Bavarijoje, Altenau

... ir neteko sugrįžti į mylimą šalį...
duktė Eliza Baumanienė, gim. Grintalaitė, 
Torrington, Conn.
sūn. Karolis Grintalis — Baltimore, Md<, 
su žmona Bronislava, gim. Kazlauskaite, 
anūkas Algimantas Grintalis, duktė Larissa 
Waldmanis, Australijoj.

A. A.

DR. STEPONUI STANKUI
mirus, jo žmonai ELZBIETAI ir kitiems artimie
siems, nuoširdžiausią užuojautą reiškia ir kartu 
liūdi

Irena ir Vacys Mažeikai ir 
Valerija ir Mečys šimkai

Mūsų geram bičiuliui

DR. STEPONUI STANKUI

mirus, jo žmonai ELZBIETAI nuoširdžiausią užuo

jautą reiškia

S. ir R. šeputos Liet. Gailestingųjų Seserų Draugija Chicagoje atsisveikino su savo ilgamete pirmininke M. Vai
čiene (dešinėje), išvykstančia nuolatiniam apsigyvenimui (Kaliforniją. Atsisveikinimo žodį tarė B. Gustai- 
tienė ir dovanas (teikė B. Pivariūnienė. Nuotraukoje iš kairės: B. Gustaitienė, P. J. Vaičius, B. Pivariū- 
nienė ir M. Vaičienė. „V. Noreikos nuotrauka

išlaikytas. Vardai rašomi 
lietuviškai, įdėta pora fo
tostatinių nuotraukų.
• Sofija ir Domas Adomai
čiai, vietoj gėlių Dr. J. Pa- 
plėnui mirus, paskyrė $20 
dukrų studijoms paremti.
• K. Baronas, Dirvos ben
dradarbis iš Hamilton, da
bar išvykęs į Europą, linkė
jimus atsiuntė iš Augsbur
go, Vokietijos.
• Atsiųsta paminėti "Kny
gų Lentyna” Nr. 4 už lie
pos ir rugpjūčio mėn. Adre
sas: 1132 N. Walnut St., 
Danville, III.
• Genovaitė ir Kazys Tre
čiokai, iš Newark, Dirvai 
paremti atsiuntė $5.00 au
ką.
• Mečys Šimkus nuo spalio 
24 d. persikraustė į naują 
namą ir jo dabartinis adre
sas yra 4224 So. Maplewood 
Avė., Chicago 32, III. Tele
fonas liko nepakeistas — 
YArds 7-2046.

Philadelphijoje, Ethical Society salėje, spalio 15 d. operos solistės Juzės Augaitytės dainavimo stu
dijos pažangesniųjų mokinių surengto koncerto dalyviai. Iš kairės: Juzė Augaitytė, akomponiatorius An- 
dor Kiszely, Anna Dėl Borrello, Roza Naso, Zinaida Kalvaitienė, Aida Berzins, Ona Matijošaitytė.

V. Gruzdžio nuotrauka

PHILADELPHIA
Sol. J. Augaitytės mokinių 

koncertas
Spalio 15 d. įvyko sol. J. 

Augaitytės dainavimo kla
sės pažangesnių mokinių 
koncertas. Jo laukė visi phi- 
ladelphiečiai su nekantru
mu, norėdami palyginti mo
kinių padarytą pažangą, o 
savo atsilankymu paskatin
ti jaunuosius dainininkus 
dar ryžtingiau dirbti dainos 
meno srityje.

Koncerte dalyvavo pen
kios jaunos solistės — Z. 
Kalvaitienė, O. Matijošaity
tė, A. Dėl Borrello, A. Ber
zins ir R. Naso, kurioms 
akompanavo dr. Andor Ki- 
szely.

Koncerto programą suda
rė solo ir duetai, o antroji 
dalis grynai buvo pašvęsta 
operų arijoms. Pats koncer
tas praėjo pakilioje nuotai
koje, publika jautriai rea
gavo į dainininkų dainavi

mą, negailėdama katučių ir 
gėlių. Lyginant su paskuti
niuoju koncertu, jaučiama 
padaryta didelė pažanga. 
Ypatingai didžiulius šuolius 
pirmyn padarė Z. Kalvaitie
nė ir A. Dėl Borrello. Pir
moji išsiskyrė ir savo aiškia 
tarsena.

Bendrai suglaudus, kon
certą reikia skaityti gerai 
pavykusiu. Auditorija šiltai 
įvertino sol. J. Augaitytės 
dainavimo studijos atliktą 
dideli darbą. Ir ateityje lau
kia panašių koncertų.

VoM.

• Retai pasitaiko proga do
lerio vertės knygą pirkti už 
10 centų. Naudokitės dabar 
leidyklos knygų išpardavi
mu, nes jos atpigintos iki 90 
nuoš. Įvairių leidyklų leidi
niai. Sąrašai gaunami: Ga
bija, 87-85 95 St., Woodha- 
ven 21, N. Y.

PAIEŠKOMI
Alenckas, Antanas, Juozas, ir 

Vincentas, Jurgio ir Elzbietos 
sūnūs

Bučionienė - Kniubaitė, Pau
lina, Petroduktė, išLapšauskm., 
Seirijų vai., Alytaus apskr., ir 
šeima.

Cigleris, Bronius, Karolio sū
nus, gimęs 1917 m.

Dabrila, Jurgis, advokatas, iš 
Kauno

Dilbaitė, Otilija, mokytojavusi 
Zarasų apylinkėje

• Gelčys, Jurgis, Antano sūnus, 
gimęs 1922 m., Paciūnų km.

Jakučiūnas, Julijonas, Jaku- 
čiūnienė, Veronika, ir sūnūs Al
fonsas ir Leonas

Jankauskienė - Ambraziunaitė, 
Juzefą, Simono ir Elzbietos duktė 

Kasparavičius, Kazys, gimęs 
1918 m. Amerikoje

Kinderytė - Klettke, Valerija, 
Vinco duktė, ir vyras Klettke, Al
bertas

Kovas, Jonas, iš Lieplaukės, 
Telšių apsk.

Lietuvoje...
LIETUVIŠKI ŠOKIAI PO 
SOVIETINE VĖLIAVA
Keturi švedo ansamblio 

šokėjai — Emilija Gužins- 
kaitė, Nijolė Petrylaitė, Vy
tautas Buterlevičius ir Juo
zas Gagiškis — yra įjungti 
j 29 asmenų grupę, kurią 
Sovietų Sąjunga išsiuntė 
maždaug trims mėnesiams 
į Pietų Ameriką "Sovietinės 
kultūros” r e p r e zentuoti. 
Grupėje yra šokėjų iš Ru
sijos, Armėnijos, Uzbekijos, 
Gruzijos, Moldavijos, Lat
vijos ir Lietuvos. Mišinys 
sudarytas sąmoningai, sie
kiant pabrėžti Pietų Ame
rikai, kad Sovietija esanti 
"daugiatautė šalis", kur at
skiros tautos tik "vieno vai
niko gėlės".

Šokėjus parinko ir šokti- 
nus šokius atrinko sovieti
nės kultūros ministerijos
komisija Maskvoje, švedo 
ansamblio šokėjai tenai pa
rodė septynis šokius, iš ku
rių rusai valdininkai išsi
rinko keturis: klumpakojį, 
lenciūgėlį, jonkelį ir oželį. 
Klumpakojį valdininkai pa
vedė šokti ir pasauliniame 
liaudies šokių konkurse Ar
gentinoje.

(LNA)

Laštautas, Jonas, gyvenęs 
Kaune, Šančiuose

Meiliūnas, Jonas ir Petras, Si
mo sūnūs

Nakvasaitė-Jančauskienė, Ona
Patumsis, Antanas, Patumsie- 

nė, Konstancija, ir Patumsytės, 
Danutė ir Laimutė, iš Kauno — 
A. Panemunės.

Petrauskas, Stasys Karolis, A- 
domo sūnus, gimęs 1919 m.,gyve
nęs Šiauliuose ir Braunau, Aus
trijoje

Seig, Heinrich, ir jo seserys 
Anni ir Maria, gyvenę Klaipėdo
je

Šlapikytė, Jono duktė, iš Vidau- 
jos km., Šimkaičių vai.,Raseinių 
apsk.

Steponavičius, Benediktas, 
Mato ir Domicėlės sūnus, iš 
Anykščių m., Utenos apsk.

Zaksaitė, Domicėlė, Jono duk
tė, iš Vidau jos km., Šimkai
čių vai., Raseinių apsk.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi at
siliepti:

Consulate General ofLithuania
41 West 82nd Street 

New York 24, N.Y.

EUSABETH
Benas Lukoševičius, Lie

tuvių Laisvės Svetainės ve
dėjas, kuris per keletą me
tų labai sėkmingai vadovau
ja bizniui, o taip pat nuo
širdžiai padeda ir pats da
lyvauja visuomeni š k a m e 
veikime, 1960 m. spalio 19 
d., visuotinam šėrininkų su
sirinkime, išrinktas 3 me
tams Elizabetho Lietuvių 
Banko direktorium. A. ž.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

Mirus
DR. STEPONUI STANKUI,

jo žmonai ELZBIETAI STANKUVIENEI reiškia 

nuoširdžią užuojautą

J. ir V. Jasiukaičiai

Mielą bičiulį

EDVARDĄ KAMINSKĄ

ir jo sesutę EVELINĄ, netekus mylimo tėvelio, 

užjaučia ir kartu liūdi

Rita ir Vytautas Kavoliai

DR. BRUNO KALVAIČIUI
mirus, Jo žmonai ELENAI, seserims ir broliams 

bei kitiems artimiesiems, nuoširdžią užuojautą 

reiškia ir kartu liūdi

Dr. Eduardas ir Marija Jansonai

Mirus
DR. BRUNONUI KALVAIČIUI

jo žmonai ELENAI, broliui ANTANUI KALVAI- 
BIUI ir kitiems velionies artimiesiems dideliame 
liūdesyje gilią užuojautą reiškia

G. V. Alksniniai 
G. A. Diržiai
O. A. Kaunai 
č. A. Sodaičiai Solistei P. Bičkienei, dainavusiai Liet. Gailestingųjų Seserų D-jos 

dešimtmečio koncerte, pirm. M. Vaičienė (teikė baltų rožių puokštę. 
V. Noreikos nuotrauka
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