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PAVERGTŲJŲ TAUTU SEIMAS ATSAKĖ KREMLIUI
Pavergtųjų Seimo pilna

tis spalio 24 atžymėjo Ven
grijos sukilimo metines ir 
pasisakė dėl Kremliaus pa
teiktos Jungtinėms Tau
toms vadinamos kolonizmo 
deklaracijos.

Vengrijos klausimu pri
imtoji rezoliucija prašo 
Jungtines Tautas atmesti 
Vengrijos komunistinės de
legacijos įgaliojimus, pra
tęsti JT specialaus referen
to Vengrijos klausimu, L. 
Munro, įgaliojimus ir pa
reikalauti Sov. Sąjungą, 
kad ji vykdytų JT nutari
mus Vengrijos klausimu.

Dėl Kremliaus bandymo 
savo propagandai pajungti 
buvusias kolonijas Paverg
tųjų Seimas priėmė atsišau
kimą į laisvojo pasaulio de
legacijas Jungtinėse Tauto
se. Pavergtųjų Seimas 
„reiškia savo visišką prita
rimą Jungtinių Tautų bet 
kuriai akcijai, pagal Jung
tinių Tautų Chartos nuosta
tus užtikrinti visuotinį res- 
pektą tautų apsisprendimo 
principui ir užtikrinti šio 
principo vykdymą”.

Konkrečiai Paverg tųjų 
Seimas šaukiasi į laisvuo
sius Jungtinių Tautų na
rius, kad Jungtinės Tautos 
ryšium su Chruščiovo iškel
tu kolonizmo klausimu:

”(a) patvirtintų aiškiai 
ir įsakmiai kiekvienai vals
tybei ir tautai nenusavina
mą teisę be jokio išorinio 
įsikišimo ar spaudimo lais
vai nuspręsti savo likimą, 
savo valdymosi formą ir sa
vo tarptautinius ryšius;

”(b) kiekvieną bet kurios 
valstybės ar tautos pajun
gimą, — nepaisant kokio 
pavidalo tas pajungimas be
būtų, — kitos valstybės va
liai deklaruotų tautų apsi
sprendimo visuotinio prin
cipo pažeidimu, kurio paša
linimą laikytų teisingu savo 
rūpesčiu;

”(c) kviestų panaikinti 
visas koloninio viešpatavi
mo ir vienos valstybės ar 
tautos pajungimo ar pri
klausomybės kitai formas, 
vistiek po kokia legalumo 
skraiste tokie santykiai bū
tų slepiami ir kokia bebūtų 
jų istorinė kilmė;

”(d) nutartų, kad vienin
telė tikra priemonė valsty
bės ar tautos apsisprendimo 
teisei vykdyti yra laisvi 
rinkimai, Jungtinėms Tau
toms prižiūrint;

„(e) įsakmiai nutartų, 
kad aukščiau minėti princi

pai taikintini Albanijai, 
Bulgarijai, Čekoslovakijai, 
Estijai, Latvijai, Lenkijai, 
Lietuvai, Rumunijai ir Ven
grijai”.

Prie šio Pavergtųjų Sei
mo atsišaukimo į JT lais
vuosius narius pridėtas me
morandumas apie teisinę ir 
faktinę sovietinio kolonizmo 
padėtį Centro ir Rytų Eu
ropos kraštuose.

Pavergtųjų Seimo pilna
tyje apsilankė ir žodį tarė

Perversmas Salvadore

"MODERNI" TECHNIKA. "Komunistinio darbo brigada" iš 
Vilniaus mokslinio tyrimo instituto darbuojasi prie dujotiekio vamz
džių tiesimo Vilniaus mieste. (H. Liansbergio nuotrauka iš "Kom
jaunimo Tiesos" 1960 m. spalio 16 d.)

T vs armijos karininkai ir 
trys civiliai perėmė Salvadoro 
valdžią po nekruvino perversmo 
prieš prezidentą Jose Maria Le
mus. Pastarasis ištremtas į Gva
temalą, iš kur ruošiąsis vykti 
į JAV. Krašte, kaip skelbiama, 
esą ramu.

Salvadore buvo įvesta ne
paprastojo meto būklė rugsėjo 5 
po studentų demonstracijų prieš 
prez. Lemus režimą. Pervers
mininkai sako, kad Lemus reži
mas nesilaikęs 1950 metų konsti
tucijos. Būdinga, kad ir pats Le
mus valdžią buvo užėmęs 1948 
metais panašaus karininkijos 
perversmo keliu.

Perversmininkų grupė paskel
bė, kad nauji rinkimai būsią vyk
domi 1962 metais, ir jie būsią 
visiškai laisvi. Viena iš pirmųjų 
perversmo pasėkų yra pripaži
nimas visų veikusių politinių par
tijų, jų tarpe ir naujos nelega
lios "revoliucinės balandžio ir 
gegužio partijos", kuri remia 
Kubos premjerą Fidel Castro.

Valstybės departamento
sluoksniai Nashingtone sako, kad 
perversmo Salvadore buvę lau

tautinės Kinijos ambasado
rius Dr. T. F. Tsiangas, Fi
lipinų delegatas JT R. Ba- 
gatsingas ir Australijos de
legatas JT W. C. Wentwor- 
thas. Specialiam Pavergtų
jų Seimo posėdžiui Vengri
jos klausimu pirmininkavo 
Pavergtųjų Seimo pirminin
kas V. Sidzikauskas. Pa
vergtųjų Seimą sveikino 
Azijos Tautų Antikomunis
tinės Lygos pirmininkas Ku 
Cheng-kang. Kor<

kiama, tačiau neturėta ryšio su 
perversmo vykdytojais.

* VENEZUELOJE per pakar
totines kairiųjų riaušės vėl žuvo 
ir buvo sužeista keletas asmenų. 
Bendras žuvusiųjų per savaitę 
asmenų skaičius siekia 5, o su
žeistų 66. Vyriausybė uždarė vi
sas mokyklas iki atskiro potvar
kio ir įspėjo, kad sekančios de
monstracijos būsiančios išsklai
domos jėga.

Demonstrantai -- komunistai 
ir Castro tipo kairieji -- reika
lavo vyriausybės reorganiza
cijos. Dabartinė prez. Betancourt 
vyriausybė jau kurį laiką puola
ma kairiųjų dėl jos draugiškumo 
Jungtinėms Amerikos Valsty
bėms ir šaltumo Fidel Castro 
režimui Kuboje.

* Paryžiuje kalbama, kad prez. 
De Gaulle galįs sutikti disku
tuoti su Alžiro sukilėliais poli
tinius ir karinius klausimus tose 
pačiose derybose. Ligi šiol jis 
reikalavo, kad sukilėliai pir
ma sutiktų daryti ginklų paliau
bas.

Prieš septynerius metus, Liudo Sagio pastangomis Clevelande įkurta tautinių šokių grupė "Grandi
nėlė" sėkmingai reiškėsi lietuviškoje visuomenėje, koncertavusi Clevelande, Chicagoje, Detroite ir 
Kanadoje. Šokėjų tėveliai ir patys šokėjai, atsidėkodami už darbą ir skatindami toliau veikti, vadovui 
įteikė gražų P. Vėbros medžio raižinį "Vargo Mokykla". Nuotraukoje: A. ir L. Sagiai ir raižinį įtei
kusi grupės narė J. Kavaliūnaitė.

V. Pliodžinsko nuotrauka

AMERIKA GINS GUANTANAMO BAZE
Jungtinės Ameriko Valstybės 

yra nusistačiusios kovoti ginklu, 
jei Kuba pabandytų sulaužyti Gua- 
tanamo bazės sutartį ir užimti 
tą bazę. Tai yra tvirta admi
nistracijos politika, remiama 
1903 metų sutartimi, kurioje nė
ra klauzulės apie vienašališką 
sutarties nutraukimą, o JAV ne
laiko bazės klausimą diskutuo
tinu.

Bet iš tikrųjų valstybės de
partamente netikima, kad Fidel 
Castro, nepaisant jo įžūlaus tono, 
bandytų sutartį nutraukti, nes tai 
reikštų jo režimo galą.

Kalbant apie būklę Kuboje, 
nors ir pastebimas didėjąs 
gyventojų nepasitenkinimas prieš 
Castro režimą, tačiau netikima, 
kad jo vyriausybei šiuo metu 
grėstų didesnis pavojus. Tikrą
jį Castro režimo bandymą atnešią 
du busimieji derliai.

Washingtone taip pat abejo
jama, ar Kuboje galėsiąs iš
sivystyti tokio masto pasiprie
šinimas, koks buvo "liepos dvi- 
dešimtšeštosios sąjūdis" prieš 
Batistą. Šiuo metu jau esąs ne
mažas skaičius buvusių Castro 
rėmėjų, kurie nusivylė juo ir pa
bėgo į užsienius, bet ši opozici
ja esanti išsiblaškiusi ir nevie
ninga. Toliau esą maža vilties, 
kad partizaninės grupės pajėgtų 
įsikurti Sierra Maestro kalnuo
se be vietos gyventojų paramos, 
ir šiuo metu esą maža duomenų, 
kad tokios paramos jie galėtų ti
kėtis.

Turimomis žiniomis, kai ku
rie Lotynų Amerikos kraštai esą 
pasipiktinę Castro vyriausybės 
atsisakymu turėti reikalų su še
šių valstybių komitetu, kuris bu
vo sudarytas San Jose konferen
cijoje ir turėjo nagrinėti ginčą 
tarp JAV ir Kubos.

JAV administracija šiuo metu

NOBELIO PREMIJA POETUI SAINT JOHN PERSE
Buvusiam prancūzų diplomatui 

Alexis Lėger, kuris literatūri
niuose sluoksniuose žinomas 
Saint-John Perse slapyvardžiu, 
paskirta 1960 metų literatūrinė 
Nobelio premija.

73 metųamžiaus laureatas, ku
ris nuo 1940 metų gyvena Jungti
nėse Amerikos Valstybėse, pre
mijos sprendėjų cituojamas, kaip 
poetas, kurio "vizijoseatsispin
di mūsų laikų sąlygos". Švedų 
akademija ypač giria jo naujau
sią, praeitą mėnesį pasirodžiusį 
rinkinį "Chroniąue", kuris esąs 
"pranašiškas atsišaukimas į Eu
ropą apmąstyti fatališką istori-

KAIREJE: Chicagos ramovėnai 
prie paminklo žuvusiems dėl Lie
tuvos laisvės. Tai naujas J. 
Muloko kūrinys, šiais metais 
pastatytas Chicagoje, priešais 
Jaunimo Centro namus.

B. Beržinio nuotrauka 

nesiruošia taikyti Kubai kitų 
sankcijų, išskyrus eksportinių 
prekių draudimą, kuris įsigalio
jo šią savaitę. Taip pvz., nėra 
planuojama konfiskuoti Kubos 
turtų šiame krašte, nes jie ne
są reikšmingi. Beje, didžiąją 
Kubos aktyvų dalį Castro vy
riausybė prieš keletą mėnesių 
perkėlė iš JAV bankų į Kanadą.

Iš kitos pusės, JAV adminis
tracijoje vis labiau įsivyrauja 
įsitikinimas, jog daugumas Lo-

ŽINIOS IŠ VISO PASAULIO

Niurnas žada viršūnių 
konferenciją, jei...

Viceprez. Nixonas pažadėjo, 
jeigu būtų išrinktas, viršū
nių konferenciją su Chruščiovu, 
bet tik tada, jei JAV-Sovietijos 
atominių bandymų nutraukimo 
sutartis būtų jau "matoma" va
sario 1 dieną.

Toledo mieste pasakytoje kal
boje viceprezidentas pareiškė, 
kad išrinkimo atveju jis lapkri
čio 9 prašytų prez. Eisenhovverį 
pasiųsti į Ženevą ambasadorių 
Henry Cabot Lodge, kuriam bū
tų suteiktos instrukcijos siekti 
sutarties su rusais iki vasario 
1 dienos. Jeigu tos derybos per 
88 dienas parodytų, kad sutartis 
jau "matoma", Nixonas būtų pa
siruošęs susitikti su Chruščio
vu ir premjeru Macmillanugalu
tinai susitarti dėl viršūnių kon
ferencijos.

Praktiškai Nixono pasiūlymas 
reikštų 88 dienų ultimatumą So- 
vietijai, po kurio, nesusitarimo 
atveju, JAV atnaujintų atominius 

nių įvykių eigos punktą".
Leger pradėjo rašyti eilėraš

čius, prieš įstodamas į Prancū
zijos diplomatinę tarnybą. Pir
masis jo eilėraščių rinkinys 
"Eloges" pasirodė 1911 metais. 
Per 42 metus tėra išleidęs tik 
šešis rinkinius, tačiau tie rin
kiniai yra labai kondensuoti, sun
kiai "įkandami" mažiau išpru
susiam skaitytojui. Kritikai jį 
apibūdina, kaip "poetų poetą" ar
ba "poetą žinovams". Jo eilė-- 
raščius į anglų kalbą yra vertęs 
T.S. Eliot, į vokiečių -- Rai- 
ner Maria Rilke ir Hugo Hof- 
mannsthal. Buvo bandymų versti 
jo kūrinius ir į kitas kalbas, ta
čiau daugumas kritikų pripažįsta, 
kad jo kūrybą išversti neįmano
ma.

1940 metais pabėgęs iš Pran
cūzijos nuo artėjančių nacių ar
mijos, jis apsigyveno Washing- 
tone ir ilgą laiką dirbo Kongre
so bibliotekoje. Čia pirmas jo 
išleistas rinkinys vadinosi 
"Tremtis". 

tynų Amerikos valstybių netoli
moje ateityje imsis ekonominių 
sankcijų prieš Kubą per Ameri
kos Valstybių Organizaciją.

Tokios pažiūros vyravo valsty
bės departamente po to, kai Kuba 
konfiskavo dar 166 įmones, ku
rių savininkai buvo JAV bendro
vės arba atskiri JAV piliečiai. 
Po šių konfiskacijų Kuboje eli
minuotos visos didesnio masto 
amerikinės investicijos.

bandymus.

♦ SOVIETIJA kaip patikimi šal
tiniai skelbia, painformavusi 
Vak. Vokietiją, jog ji turinti "pri
vataus" pasikalbėjimo, įvykusio 
New Yorke tarp Chruščiovo ir 
Macmillano, įrašytą juostą. Tuo 
tarpu nežinoma, ar premjeras 
Macmillanas žinojo, kad pasikal
bėjimas registruojamas į juostą, 
bet po tų pasikalbėjimų jis slėpė 
jų turinį, kuris sukęsis apie nau
jos viršūnių konferencijos šauki
mą. Kiek daugiau apie juos pa
skelbė Chruščiovas, betMacmil
lanas, grįžęs Londonan, dalį tų 
pareiškimų paneigė.

* VAK. VOKIETIJOS amba
sadoriui Maskvoje Chruščiovas 
pareiškė, kad Sovietija neturinti 
intencijos pradėti naują Vak. 
Berlyno blokadą, bet esanti, kaip 
ir anksčiau, nusistačiusi baigti 
okupacinį miesto statusą.

♦ JAV informacijos agentūra 
paskelbė šen. Kennedy reikalau
tus "konfidencialius" duomenis 
apie JAV prestižo kritimą. Iš 
jų aiškėja, kad gegužės pasku
tinėmis savaitėmis Prancūzijoje 
ir Anglijoje buvo apklausta po 
maždaug 1000 žmonių, iš kurių 
pasisakymų paaiškėjo, kad dėl 
Paryžiaus viršūnių konferenci
jos iširimo ir U-2 incidento ap
klaustieji kaltino ne tik Sovietiją, 
bet ir JAV, ir tuo būdu JAV 
prestižas tų žmonių akyse tada 
buvęs sumažėjęs.

* New York Times, nepriklau
somas, bet dažniau rėmęs 
demokratų kandidatus laikraštis, 
pasisakė už šen. Kennedy kandi
datūrą. Laikraščio nuomone, abu 
kandidatai turį maždaug tas pa
čias pažiūras svabiausiais klau
simais, bet viceprez. Nixono nu
sistatymas "nė colio laisvos te
ritorijos komunistams" reiškiąs 
perdidelius įsipareigojimus, y- 
pač Azijoje, kur konfliktai tarp 
komunistų ir antikomunistų galį 
prasiveržti kiekvienu momentu. 
Vienas iš nelaimingai pagarsėju
sių šiaip jau gerai informuoto 
dienraščio "rėmimų" buvo Fidel 
Castro revoliucijos propagavi
mas pirmosiomis jo režimo 
dienomis.
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Jei Hitleris būtų leidęs 
šarvuotom divizijom...

Davus pirmąjį aliarmą, Hein- 
rich Hoffman su savo penkiais 
torpediniais laivais išplaukė iš 
Havre ir staiga prieš savepama
tė miglos uždangą. Be abejo, tai 
buvo dūmų ekranas, dengiąs są
jungininkus, ir jis plaukė tiesiog, 
norėdamas pasižiūrėti, kas yra 
kitoj pusėj.

Vos praplaukęs dūmų ekraną, 
prieš save pamatė nesuskaitomą 
laivų daugybę. Čia buvo beveik vi
sas anglų karo laivynas: sunkie
ji, lengvieji kreiseriai, naikintu
vai dominavo savo skaičiumi.

—Man susidarė įspūdis, lyg 
sėdėčiau mažoj valtyje, —vėliau 
pasakojo Hoffmann.

Tuoj pat į jo laivus pasipylė 
sviedinių kruša. Nedelsdamas nė 
sekundės, nepaisydamas gausaus 
priešo, davė įsakymą pulti. Tai 
buvo vienintelė kontrafenzyva 
jūroje invazijos rytą. Aštuonio
lika torpedų buvo paleista į sąjun
gininkų laivus. Viena torpeda pa
taikė į norvegų naikintuvą "Sven- 
ner", ir jis nuskendo, pasiimda
mas su savimi 30 žmonių.

O tuo metu pirmoji 3,000 ame
rikiečių banga ruošėsi išlipti į 
krantą.

*

Berchtesgadene buvo ramu. 
Hitlerio lizde niekas nejudėjo. 
Fiureris dar miegojo, o jo štabo 
viršininkas gen. Alfred Jodl ra
miausiai gurkšnojo kavą, skaity
damas naktinius raportus.

Naujienos iš Italijos buvo blo
gos. Roma krito, ir feldmarša
las Kesselring traukėsi priešo 
smarkiai spaudžiamas. Jodl gal
vojo, kad priešui pavyks prasi
laužti pirma, negu Kesselring su
siorganizuos naujoje pozicijoje.

Rusijos fronte nieko nau
jo. Buvo laukiama rusų va
saros ofenzyvos 30,000 km. il
gio fronte, kur 200 vokiečių divi
zijų — daugiau kaip pusantro mi
lijono karių bandė rusams prie
šintis. Jo adjutantas jam taip pat 
davė telegramą apie sąjungininkų 
ofenzyvą Normandijoje. Jodl ne
galvojo, kad padėtis ten rimta. 
Labiausiai jis buvo susirūpinęs 
Italija.

Per keletą kilometrų nuo štabo, 
Strub kareivinėse, gen. Warli- 
mon atidžiai sekė Normandijos į- 
vykius. Jis gavo iš Rundstedto 
štabo telegramą, prašant stovin
čias rezerve prie Paryžiaus dvi 
šarvuotas divizijas pasiųsti Į 
Normandiją. Tuo klausimu jis 
dar telefonu diskutavo suRunds
tedto štabo viršininku gen. Biu
ru ent r it.

Warlimont paskambino Jodliui, 
prašydamas duoti leidimą toms 
divizijoms judėti. Bet Jodl nieko 
nenorėjo girdėti. Jis buvo įsitiki
nęs, kad tai nedidelio masto ofen
zyva, ir von Rundstedt turįs savo
mis jėgomis atstumti sąjunginin
kus.

Toliau diskutuoti su Jodliu ne
buvo prasmės. Štabo karininkai 
ruošėsi kalbėti tiesiog su Hit
leriu, visai užmiršę Rommelį, 
kuris prie Ulmo ilsėjosi.

♦

Jodl nutarimas von Rundstedto 
štabe padarė sprogusios bombos 
įspūdį. Niekas negalėjo tikėti, 
Von Rundstedt daužėsi po kam
barį įsiutęs kaip liūtas. Jis ga
lėja protestuoti. Kaip feldmar
šalas jis galėjo kreiptis tiesiog į 
Hitlerį, bet jis nepakėlė telefono 
ragelio. Net toks svarbus mo
mentas neleido senam maršalui 
nusižeminti ir maldauti žmo
gaus, kurį jis vadino "čigonų kor- 
poralu".

Yra žinių, kad Hitleris žinojo, 
jog von Rundstedt jo neapkenčia, 
bet sakydavo: "kol feldmaršalas 
murma, viskas gerai."

Tuo tarpu Rommelio štabe gen. 
Speidel nieko nežinojo apie Jodl 
nutarimą ir manė, kad abi šar
vuotos divizijos jau kelyje, ir 
greitai bus vietoje. Tad štabe 
visi buvo optimistiškai nusitei
kę tikėdami, kad sąjungininkai va
karop bus į jūrą atstumti.

VU armija, kuri tuo metu jau 
kovėsi, taip pat jau galvojo, kad 
352 divizija priešą atstūmė į jū
rą tarp Vierville ir Colleville.

Tai buvo pasekmė vieno blok- 
hauzo viršininko raporto, kurį 
jis pasiuntė į 352 divizijos štabą. 
Jame jis sakė: "Vandens pakraš
tyje priešas stengiasi pasislėpti 

užpakaly mūsų kliūčių. Didelis 
skaičius automobilių ir 6 tankai 
dega paplūdimyje. Išsilaipinimas 
sustojo. Laivai pasilieka jūroje 
toli nuo kranto. Mūsų artileri
jos ir automatinių ginklų ugnis 
priešui padarė didelių nuostolių. 
Didelis skaičius žuvusių ir su
žeistų guli paplūdimyje..."

Tuo metu Anglijoje gen. Eisen- 
hoveris susirūpinęs laukė pirmų
jų pranešimų apie invazijos pasi
sekimą. Nepasisekimo atveju jis 
net buvo iš anksto suredagavęs ko
munikatą: "Mūsųbandymas išsi
laipinti Cherbourgo ir Le Havre 
rajone nepasisekė ir aš daviau į- 
sakymą atsitraukti..."

Bet 9 vai. 33 m. jo spaudos atta- 
che Ernest Dupuis pasauliui pra
nešė naujieną: "Gen. Eisenhowe- 
riui vadovaujant, sąjungininkų ka
rinės jėgos išsilaipino šiaurinia
me Prancūzijos krante."

Visoj Anglijoj darbininkai, iš
girdę komunikatą, nutraukė dar
bą ir giedojo "God SavetheKing" 
bažnyčios atidarė duris ir gatvė
se vienas kitą nepažįstą dalinosi 
linksma naujiena.

Amerikoje dar buvo naktis ir 
pirmieji naujieną sužinojo dar
bininkai, dirbą naktinėje pamai
noje.

Berchtesgadene karininkai ta
rėsi, .kaip pranešti naujieną Hit
leriui. 9 vai. ryto jie greitomis iš 
gautų pranešimų padarė atžymė- 
jimus žemėlapyje ir gen. Rudolf 
Schmundt nuėjo kelti Hitlerio. Šis 
ramiai išklausė raportą ir pa
siuntė ieškoti feldmaršalo Keite- 
lio ir gen. Jodlio. Kada juodu pa
sirodė, Hitleris jau buvo pilnai 
apsirengęs ir susijaudinęs.

PERRINKITE

FRAHK S. DAY
County Recorder 
Demokratu linija turi likti 
l'ouutv Recorder’s įstaigoje

Paremkite Cuyahoga Recorder's Įstaigos dar
bininkų demokratišką lygybės liniją. O ją Frank 
S. Day įvedė neatsižvelgiant į rasę, tikybą ir 
tautybę. Tai rodo pavyzdžiai, kada visa eilė tau
tybių yra atstovaujama aukštose vietose. Ir jie 
visi reiškia didelį pagyrimą dėl tokios County 
recorder’s programos.

Frank S. Day, kaip County Recorder, yra pui
kiai užsirekomendavęs. Todėl jis nusipelno per
rinkimo. Ir lapkričio 8 d., visuotiniuose rinkimuo
se atsiminkite, kad jis yra demokratų sąraše^ 
Joks kitas tos apskrities pareigūnas nėra tiek pa
sižymėjęs tvarkant pavestą, darbą, kaip Frank 
S. Day.

BALSUOKITE IR JŪSŲ BALSAS UŽ 
FRANK S. DAY BUS ĮVERTINTAS

Hitleris vis dar buvo įsitikinęs, 
kad tai dar nėra tikroji ofensyva. 
Diskusijose net nebuvo paliestas 
klausimas siųsti į pajūrį prie 
Paryžiaus stovinčias šarvuotas 
divizijas.

10 vai. 15 min. feldmaršalo 
Rommelio namuose Herrlingene 
suskambėjo telefonas. Jo štabo 
viršininkas padarė pranešimą 
apie paskutinius įvykius. Rom
melis klausėsi, nesakydamas nė 
žodžio, nustebintas ir sujaudintas 

Jis palaukė, kol gen. Speidel 
baigė raportą. Paskui keletą kar
tų pasakė: "Koks aš kvailys! Koks 
aš kvailys!"

Tai buvo toji ofenzyva, kurios 
jis seniai laukė...

Rommelis tuojau išsiruošė į 
kelionę. Visą laiką savo šoferį 
ragino važiuoti greičiau. Kpt. 
Lang, atsisėdęs užpakaly, dar 
niekad nematė feldmaršalo 
Rommelio taip nusiminusio.

Pakely Reimse jis iš naujo su
sijungė telefonu su savo štabu. 
Žinios, kurias gavo, buvo ne
linksmos. Ir rankom ėmė daužy
ti stalą:

—Mano draugiškas priešas, 
Montgomery!

Paskui dar pridėjo:
--Viešpatie, kad tik šar

vuota divizija atvyktų laiku, mes 
per tris dienas atstumsime!

Bet toji divizija buvo sulaiky
ta Paryžiuje. Hitleris neleido ju
dėti abiem šarvuotom divi
zijom. Ir kai po dešimties valan
dų leido, nebuvo jokios vilties, 
kad jos pasieks tą lemiamą dieną. 
12-toji SS divizija atvyko tik bir
želio 7 rytą, o šarvuotoji "Pan- 
zer Lehr", trukdoma orinių ata

kų, atvyko tik birželio 9. Tik vie
na 21-ji divizija galėjo dalyvauti 
birželio 6 mūšyje.

Rommelis, prieš pasiekdamas 
štabą, Langui pasakė:

—Tikėkime, kad sąjungininkai 
nepradėjo antros invazijos iš Vi
duržemio jūros. Jei aš būčiau są
jungininkų vadas, galėčiau karą 
užbaigti per penkioliką dienų.

Kada jie pasiekė La Roche- 
Guyon, Lang iššoko pirmas, kad 
įspėjus gen. Speidel apie feld
maršalo sugrįžimą. Didžiajame 
kambary jis išgirdo Wagnerio 
operos muziką, sklindančią iŠ 
štabo viršininko kambario.

Lang nustebintas paklausė ge
nerolo Speidel:

—Kaip jūs galite šiuo momentu 
klausytis operos?

Speidel nusišypsojo ir atsakė:
—Mano mielas Lang, juk jūs 

negalvojate, kad ši muzika su
kliudys mums atstumti priešą?

Tuo metu į kambarį įėjo Rom
melis ir tuoj pradėjo studijuoti 
pranešimus iš fronto. 21-os šar
vuotos divizijos kontrataka nepa
sisekė. Lang klausiančiai pažiū
rėjo į maršalą.

--Ar manote, kad mes dar ga
lėsime atstumti priešą?

Rommelis patraukė pečiais.
--Aš tikiuos. Iki šiam laikui 

man vis dar sekėsi.
Paskui jis išėjo ir vienas užsi

darė savo kambary.

(Pabaiga)
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GANDHI MOKINYS ORGANIZUOJA 
"LAISVĖS MALDININKU 

PROCESIJAS”
Spalio 23, Vengrijos sukilimo 

sukakties dieną, garsųjį Andau 
tiltą, per kurį 1956 metų lapkri
čio pirmosiomis dienomis, po 
brutalios sovietinės intervenci
jos, pabėgo daugumas vengrų pa
bėgėlių, pasiekė neįprastų mal
dininkų procesiją. Grupė netoli 
geležinės uždangos įsirengė pa
lapinių stovyklą ir ligi lapkričio 
4 garsaus indų kovotojo Gandi 
dvasioje pasninkaus ir melsis 
dėl tautų laisvės, taikos ir teisės.

Grupės organizatorius ir vado
vas buvo 33 metų amžiaus indas 
Tapeshwar Nath Zutchi. Gandi 
mokinys ir chemijos studentas iš 
Indijos savo gyvenimo uždaviniu 
pasistatė dvasinę kovą dėl žmonių 
laisvės visame pasaulyje.

Pirmoji misija nuvedė jį į Ber
lyną. Ten komunistinės įstaigos 
dėl suprantamų priežasčių už
draudė jam įvažiavimą į sovietinę 
zoną. Zutchi prie pat Branden
burgo vartų, sovietinio sekto
riaus ribų, pasistatė palapinę ir 
pasninkavo dėl laisvės. Nors 
pradžioje daugumas berlyniečių 
iš abiejų zonų ir šypsojosi, iš sa
vo patirties žinodami komunistų 
kurtumą tokiems argumentams, 
bet jie staiga sukluso, kai Gan
di mokinys vieną dieną įsmuko 
į sovietinį sektorių ir ten nešiojo 
plakatą, šaukiantį: "Žmonės už 
geležinės uždangos! Pirmasis 
žingsnis į laisvę: meskite baimę 
ir kalbėkite tiesą!"

Žinoma, po kelių minučių at
sirado "liaudies policininkai", 
kurie.atėmė iš drąsiojo indo pla
katą ir jį areštavo. Netrukus jis 
buvo ištremtas į Vakarų Vokieti
ją. Lėktuvu jis grįžo atgal į Ber
lyną ir dar kartą bandė įsiveržti 
į sovietinį sektorių. Bet komunis
tai šį kartą griebėsi kitos takti
kos: jie apšaukė jį "šizofreniku 
indu", kuris esąs "kapitalistinio 
imperializmo įrankis". Tik dau
gelis pritariančių laiškų iš įvai
rių Vokietijos vietų sako, kad gy
ventojai jį laiko žmogumi su tik
romis, paprastomis ir geromis 
idėjomis.

Su gėlėmis jį sutiko vengrų pa
bėgėliai Muenchene, kai jis ten 
atvyko organizuoti "maldininkų 
kelionės" į Vengrijos pasienį. 
Spalio 2 į 600 km kelionę išsi
leido būrys vengrų, vokiečių, 
austrų ir vienas anglų laikrašti
ninkas. Atsisveikinimo kalboje 
jis pareiškė:

Ir sovietinė spauda kartais pa
sako teisybę: tą dieną, kai iš 
Kongo buvo išvarytas Sovietijos 
ambasadorius, Maskvoje išėjo 
"Krokodilo" numeris su šiuo vir
šeliu, rodančiu, kaip afrikiečiai 
šluoja laukan imperialistus.

"Mes girdėjome, kad Vengri
joje neseniai išleisti įstatymai, 
leidžią bausti mirtimi 16 metų 
jaunuolius... Daug žmonių aša
rojo dėl kriminalinių nusikaltė
lių, kaip pvz. Chesmano nubau
dimo mirtimi? O kiek žmonių 
verkia dėl vaikų žudymo Veng
rijoje? Tikrai nedaug. Kodėl? 
Nes mes dar nepadarėme pakan
kamai žygių, kad būtų išgirstas 
žmonijos balsas prieš nežmoniš# 
kurną. Mano veikla Europoje nu
kreipta į tikslą — ieškoti tylių 
metodų kovai prieš smurtą už 
geležinės uždangos. Tam tikslui 
aš skiriu savo gyvenimą. Jeigu 
jūs ir nevisai pritariate mano i- 
dėjoms, turėtumėte kiek galėda
mi man pagelbėti, nes geriau yra 
ką nors daryti, negu visai nieko 
neveikti. Taigi, pradėkime šį žy
gį, išreikšdami meilę savo bro
liams, kurie kasdieną kenčia 
komunistinę tironiją." tp

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

Tel. ofiso PRoepect 8*1717 
Rezidencijos REpublic 7-7868

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3148 Weet 63 St.
Vai.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.

Trečiad. ir sekmad. ofisas 
uždarytas.

šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet.
Rezid. 3241 W. 66th l‘LA( E.

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

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

Norveat Medical Center 
2336 We8t Chicago Avė.

Chicago 22, I1L
VA L.: 1-3:30, 6-8:30 p. 
pirmad., antrad., ketvirtai!., 

penktad.
Tik susitarus trečiadieniais.

Telefonas:
Ofiso REpublic 7-5020. 

Namų WAIbrook 5-3765.

J. Ramunis, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2557 W. 69th Street
({ėjimas iš Rockwell St.)

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

2-4 p. p. ir 5-7 p. p«
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DAR TRYS VALANDOS NAKTIES DESZO ARVAY

Išleiskite, akacijos žydi!
Vakaruose gyvenąs vengrų rašytojas Deszo Arvay, 

kurio romaną DAR TRYS VALANDOS NAKTIES pra
dedame spausdinti šiame Dirvos numeryje, ryškiais vaiz
dais piešia savo herojų gyvenimą vengrų laisvės kovų 
fone. Ilona Farkasch, chemijos studentė, yra suimta ko
munistinių organų. Jos tardytojas rusas Kuzmas, prisi
dengęs vengriška Kovaczo pavarde, yra slaptosios komu
nistų policijos AVO tardytojas, kurį sužavi vengrės išdi
dumas ir patriotizmas, paskatindamas ją išlaisvinti. Ta
čiau nakties liko tik trys valandos, nešančios tragišką su
kilimo finalą.

kė degtukas, sukrebždėjo popie
riuje plunksna.

--Dar dvidešimt minučių,— 
pasakė balsas.

Saulei leidžiantis, sužėravo 
dangus už Budos kalnų. Ilgi še
šėliai tįso virš vandens ir Du
nojaus tiltų, pasiekdami Peštą, 
laukiantį vakaro. Prieblanda lei
dosi į miestą, kurio stogai dar 
spinduliavo dienos kaitra. Oras 
virš namų jūros virpėjo, ir pir
mieji žiburiai sumirgėjo, kaip 
karštyje. Ėjo naktis. Pakilo leng
vas vėjelis. Jis nešė dieną pra
siskleidusių baltų žiedų kvapą į 
Ofeno pilies šlaitus, į sodus, par
kus ir alėjas. Nutekamieji vamz
džiai ir kanalai rijo miesto ga
rus. Vidunaktį malonus kvapas 
apsėmė gatves ir skersgatvius, 
pro atvirus langus įsiveržė į na
mus. Moterys glostė rankomis 
pagalves ir kalbėjo: "Aš negaliu 
miegoti": ir jų vyrai pabudo. Stu
dentai išsiblaškę rymojo virš 
knygų; atsitoję jie uždarinėjo 
langus. Kitur merginos plačiai 
pravėrė langus, pačios nežino
damos kodėl. Ilona, stovėdama 
po savo betoninės, be langų celės 
ventiliatoriumi, sušuko:

--Išleiskite, akacijos žydi!
AVO sargybinis koridoriuje 

sustojo, paskui ėjo nuo celės 
prie celės, žvalgydamasis pro 
durų langelius. Kaliniai miegojo, 
tik mergina vienutėje stovėjo, 
atsirėmusi į sieną, galvą nukrei
pusi į lubas. Sargybinis trinkte
lėjo kumščiu į durisi

-Gulk!
Kitose celėse kaliniai pašoko 

iš miego. Ilona sukrito ant medi
nių narų. Sargybinio žingsniai nu
tolo. Tuksėjimas, veržėsi per 
sieną, kalinių kalba iš celės į ce
lę.

KAS ATSITIKO? — klausė ją.
AŠ NEGALIU MIEGOTI, — at

sakė.
KODĖL?
AKACIJOS ŽYDI!
IŠ KUR ŽINAI?
ATSISTOK...
Kaimynas davė įspėjimo ženk

lą. Metalinė plokštėpriešais lan
gelį buvo nustumta į šalį. Ka
lėjimo sargas ilgai žiūrėjo į gu
linčią merginą, paskui paleido 
dangtelį ir nuslinko tolyn. Ilona 
tuksėjo vėl:

ATSISTOK PO VENTILIA
TORIUM.

KODĖL?
TADA UŽUOSI JAS.
KĄ?
AKACIJAS.
Pokalbis nutrūko. Po valandė

lės vėl pasigirdo stuksėjimas:
AČIŪ.
LABANAKT, LASZLO.
LABĄNAKT.
Ilona užsnūdo neramiu miegu. 

Narai, dviejų metrų ilgio ir aš
tuoniasdešimties centimetrų plo
čio, užpildė trečdalį celės. Šalia 
merginos galvos gulėjo gabaliu
kas duonos. Aliumininis dubenė
lis stovėjo šalia. Betoninės sie
nos spindėjo drėgme, šviečiant 
elektros lemputei, kuri kabojo 
virš durų, keturkampėje sienos 
skylėje. Ją gaubianti vielinė py
nė skleidė piršto storumo šešė
lius. Atrodė, kad jie apnarplio
jo grotomis kambarį ir visus 
daiktus jame: vandens kibirą, 
atmatų indą, narus, alumininį du
benėlį, duoną ir pačią Iloną. Ko
ridoriuje suskambėjo raktų pun
delis. Spyna sugirgždėjo, ir Ilona 
pašoko. AVO policininkas stovė
jo siaurose duryse.

--Išeiti, -- pasakė jis.
Ilona užsitraukė sijoną, atsi

stojo ir išėjo į koridorių. Ji ne
laukė komandų: dešinėn, tiesiog, 
kairėn, laiptais aukštyn. Ji žinojo 
kelią į tardymą. Pirmąjį mėne
sį kas naktį, antrąjį -- kas tre
čią dieną, paskui kartą per sa
vaitę, dabar vėl kas naktį. Ties 
penkioliktu kambariu Ilona su
stojo.-Sargybinis pabeldė, ir jie 
Įėjo.

Rašomojo stalo lempa skleidė 
šviesą ant bylų ir dviejų riebių 
rankų. Kairioji tarp nykščio ir 
smiliaus laikė degančią cigaretę, 
dešinioji delnu raičiojo plunksna-

kotį. Riebūs pirštai buvo trumpų 
sąnarių, nagai platūs ir labai 
trumpi. Šviesos spinduliai krito 
ratu ant uniforminio AVO ka
rininko švarko.

—Tardomoji kalinė Farkasch, 
--pasakė sargybinis ir išėjo iš 
kambario.

Ilona žvilgterėjo pro Jupiterio 
lempos statyvą. Langas buvo už
darytas, ties rėmų sankryža ka
bojo išblyškęs mėnulis, lyg pri
kaltas.

Kairioji ranka nuslinko po sta
lu ir įjungė Jupiterio lempa. 
Tūkstantis vatų smogė Iloną. Ji 
jau nebematė jokių bylų, jokių 
rankų, jokios uniformos, jokio 
lango, jokio mėnulio. Nieko dau
giau nebebuvo tame kambaryje, 
išskyrus karštus Jupiterio lem
pos spindulius, kurie, prožekto
riaus atmušami, gręžė Ilonos a- 
kis.

--Pakelk galvą,--pasakė bal
sas anapus lempos, --ir atmerk 
akis.

Ilona bandė šyptelėti, bet jos 
pastangos nugrimzdo į akinan
čius spindulius. Jos veidas ta
po geltono vaško kauke.

--Kada prisipažinsi savo nu
sikaltimą?

—Aš nepadariau jokio nusikal
timo,--pasakė Ilona.

—Duodu pusvalandį laiko. Jei 
neprisipažinsi, eisi į kalėjimą, 
kur savo fašistines machinacijas 
pasisakysi per sapną.

Ilona nieko neatsakė. Buvo at
verstas bylos viršelis, sušnarė
jo Sidabrinis popierius, sučirš-

Jupiterio lempos šviesa kan
kino retiną už susiaurėjusių lė
liukių. Liepsnojanti sidabriniai 
balta šviesa virto ištirpusios 
geležies raudonumu, sukorėjo 
į žalumą, akla tamsa turėjo švel
ninti, bet tamsybė dūrė, 
ji buvo akinanti.

--Dar dešimt minučių.

Silpnumas apėmė Iloną. Jupe- 
terio lempa šokinėjo. Jos žėruo
jantys siūlai dauginosi, griuvo į 
vieną deginantį tašką, sklido kaip 
migla ir tankėjo besisukančio
mis spiralėmis. Alpulys pradėjo 
gniaužti Ilonos sąmonę. Svir- 
dąma ji pagriebė atramą kė
dės, kurion jai niekada nebuvo 
leista sėstis. Iš kur staiga atsi
rado toji jėga? Kėdė nuskrido per 
kambarį, Jupiterio lempa suby
rėjo. Karininkas paspaudė pavo
jaus mygtuką. Ilona nusvyravo 
dar pora žingsnių ir pradėjo dau
žyti kumščiais. Du sargybiniai 
įšoko vidun.

--Ar ją į karcerį?
--Nereikia, -- atsakė tardyto

jas. -- Parašysiu perkėlimą į 
centrinį kalėjimą.

(Bus daugiau)

Scena iš "Žvakidės" premjeros Detroite. Kleboną vaidino K.
Bricius, Liuciją — A. Rastenytė. J. Gaižučio nuotrauka

DARBO IR PASIAUKOJIMO DEŠIMTMETIS
Detroit lietuvių dramos sam

būris "Alka", kuriam vadovau
ja ir režisuoja akt. J. Pusdešris, 
š.m. spalio 15 d. savo veiklos de
šimtmetį vainikavo A. Škėmos 
"Žvakidės", dviejų veiksmų vai
dinimo spektakliu ir davė progos 
Detroito lietuvių visuomenei ati
trūkti nuo kasdienių rūpesčių, su
traukdamas virš 300 žiūrovų ko
vos tarp gėrio ir blogio stebėti, 
realaus gyvenimo dramos paa
nalizuoti.

Aštuonioliktą kartą Detroito 
liet, dramos sambūris "Alka" per 
pirmutinį savo veiklos dešimt
metį pasirodo Detroito lietu
viams scenoje, turėjo kelias iš
vykas į Clevelandą ir Kanadą, da
vė 14 vaizdelių per radiją, neskai
tant Vasario 16, Motinos dienos ir 
kitų minėjimų progomis sceninių 
pasirodymų.

Ir kas šiandie suskaičiuos tų i- 
dealistų būrelio paaukotas poilsio 
valandas, kas įkainuos jų darbą,

Nixono žmona rinkiminėj kampanijoj
Prezidento kandidatų žmonos 

rinkiminėje 
ruoja pirmą kartą šio krašto 
istorijoje. Jos, savo keliu, sukėlė 
naują įdomumą -- diskusijas, 
ypač moterų tarpe, kuri geriau 
tiktų būti krašto "pirmąją po
nia" (prezidento žmona vadina
ma "First Lady".)

Tą naujenybę įvedė senatorius 
Nixonas, 1952 metais nominuotas 
viceprezidentu. Tai buvo pada
ryta gana rimtais sumetimais.

Kaip žinoma, Nixono pastango
mis, jam esant kongreso atstovu, 
buvo patupdytas kalėjiman buvęs 
aukštas valst. departmento pa
reigūnas Alger Hissas, vogęs 
valstybės dokumentus sovie
tams. Antras smūgis komunis
tams buvo jo laimėjimas 1950 
metais rinkimų į senatą nugalint 
komunistų remiamą demokratų 
kandidatę Helen Douglas.

Kad Nixonas nebūtų išrinktas 
viceprezidentu, nes pasitaiko 
viceprezidentui užimti prezi
dento vietą (kuri prieš kelius me
tus panašiai prezidentu, atiteko 
Trumanui), komunistai, radika
lai ir "kiaušingalviai" intelektu
alai demokratų partijoje, kai tik 
prasidėjo rinkimų vajus, pradė
jo skelbti, kad Nixonas nuslėpęs 
rinkimų vajui aukotas sumas, 
kad jis tuos pinigus sunaudojęs 
sau ir nesumokėjęs už juos pa
jamų mokesčių. Raudonieji taip 
bandė priversti respublikonų 
partiją, kad ji atmestų Nixono

kampanijoje figū-

šeimos portretą, 
savo

kandidatūrą ir gen. Eisenhoweris 
priverstų jį rezignuoti. Eisen- 
howeris, nors nevertėNixoną pa
sitraukti, bet laukė, kad jis pats 
rezignuos.

Nixonas tuo tarpu gavęs radijo 
ir televizijos stočių sutikimą vi
suomenei pasiaiškinti, televizi
jos studijoje šalia savęs pa
sisodino žmoną, Patriciją, abi 
jaunametes dukreles ir šuniuką. 
Tai sudarė žiūrėtojams tipišką 
amerikinės
Nuoširdžiai atpasakojęs 
gyvenimą, išaiškinęs, kad tą ke- 
lioliką tūkstančių dolerių sunau
dojo ne sau, o rinkimų kampanijai 
ir su rinkimų komiteto žinia, 
nušlavė tą pasalingą raudonųjų 
kaltinimą ir sukėlė didžiausias 
visuomenės simpatijas.

Eisenhoweris, išklausęs per 
televiziją jo pasiaiškinimo, susi
tikęs Nixoną, su ašaromis aky
se jį apkabinęs išgyrė už tokį 
žygį, ir respublikonų partijos 
vadai, nudžiugę tokia išeitimi iš 
keblios padėties, stojo kampa- 
nijon nauju užsidegimu. SuNixonu 
nuo tos dienos drauge keliavo ir jo 
žmona.

Kai 1956 metais vėl buvo pasi
kėsinta Nixonui užkirsti.vicepre- 
zidento nominaciją ir jo vieton 
pirštas Herteris, dabartinis val
stybės sekretorius, Nixono pozi
cija jau buvo tokia stipri, kad nuo 
to nukentėjo pats Nixono priešas,

(Nukelta į 4 psl.)

pasiaukojimą? Idealizmas ir pa
siaukojimas — ne prekė: ne
pasversi ir neįkainuosi.

Dabar apie "žvakidę", kurios 
pastatymui rengtasi keturi mė
nesiai, repetuojant po du kartus 
į savaitę.

Pats veikalas, kurį "Darbinin
kas" pirmutine premija apdova
nojo, savo idėja ir lukštenamą 
problemą, persunkta misticizmu, 
gana originalus, naujoviškas ir 
sunkokai "įkandamas", nors abu 
veiksmai vyksta Lietuvos bažnyt
kaimio zakrastijoje pirmosios 
rusų okupacijos metu. Tačiau 
"Alkos" dramos sambūrio akto
riai "Žvakidę" ne tik "įkando", 
bet ir "suvirškino" ir labai vy-

BALSUOK UŽ TAIKA 
SU LAISVE IR TEISINGUMU

NIXON LODGE
Nepamainomi kandidatai

SUSTABDYK KOMUNIZMĄ APSAUGOK SAVO LAISVĘ
SUSTABDYK INFLIACIJA
SUSTABDYK SLINKIMĄ

| SOCIALIZMĄ

APSAUGOK SAVO SANTAUPAS
APSAUGOK AMERIKOS

GYVENIMO BUDA

kušiai perdavė žiūrovui rampos 
šviesoje. Jei veikėjai (K. Gri
cius, vaidinęs kleboną, J. Pus
dešris - Adomą, A. Gubilas -- 
Antaną, V. Ogilvis - Kostą, A. 
Rastenytė - Liuciją ir D. Jan- 
kuvienė - Agotą) nebūtų Detroi
to lietuviams pažįstami, tai žiū
rovai būtų manę, kad profe
sionalai aktoriai vaidina. Kiek
vienas žingsnis ir judesys ap
galvotas, kiekviena detalė giliai 
išmąstyta, įsisąmoninta ir išgy
venta.

Kaip mišriame, puikiai susi
dainavusiame chore negali at
skirti vieno paskiro dainininko 
balso, taip ir šiame "Žvakidės" 
pastatyme sunku būtų pasaky
ti, kuris aktorius buvo geres
nis. Visi veikėjai buvo "susi
dainavę" savo vaidmenis atliko 
pasigėrėtinai ir valdė įtemptą 
žiūrovo dėmesį nuo scenos ati
darymo iki jos uždarymo. Kaiku- 
rios scenos sukėlė šiurpą ir 
spaudė ašaras.

Vos tik prasivėrus uždangai, 
pasigirdo žiūrovų šnibždesys: 
"Zakrastija, zakrastija"... Vadi
nasi, nereikėjo pasakyti ar už
rašyti, kas scenoje vaizduoja
ma, nes V. Ogilvio ir J. Pus- 
dešrio pagamintos dekoracijos 
pilnai atitiko savo paskirtį. Ma
lonu buvo klausytis ir vargonų 
muzikos, kuri šiam reikalui bu
vo vykusiai parinkta ir pritaikin
ta. Rodos, kad ir varg. A. Matei
ka bus savo nagus ten priki
šęs.

Poras pastabėlių. Mintijimas 
"iš juostos", kurios pats min- 
tytojas klausosi, nebuvo efekty
vus, nes pati juosta buvo 
silpnai girdima ir pačiam vei
kėjui sunku svetimus žodžius iš
gyventi, o dar sunkiau visa tai 
perduoti žiūrovui. Visai be rei
kalo autorius amerikonišką te
leviziją čia pamėgdžioja. Ado
mas ir Antanas, įėję scenon šau
tuvais ginkluoti, turėjo avėti lie
tuviškus aulinius batus, nes tada 
Lietuvoje amerikoniškų kariškų 
batų niekas dar neturėjo.

Bendrai, "Žvakidės" spektaklį 
žiūrovai priėmė labai šiltai ir 
"Alkos" dramos sambūrio veikė
jai tuo gali didžiuotis. Tik siūly
čiau į puikybę labai nepasikelti ir 
dar kartą su "Žvakide" Detroito 
lietuviškajai visuomenei pasiro
dyti, kad dar 300 lietuvių galėtų ją 
pamatyti ir tuo puikiu pastatymu 
pasigėrėti.

Pagarba priklauso A. L. B. Ra
dijo Klubui už "Žvakidės" pasta
tymo finansavimą. Tuo savo ryžtu 
jis į "Žvakidę" įstatė liepsnuo- 
jančią, žvakę ir įnešė šviesos 
spindulėlį žiūrovo pilkai kasdie
nybei nuskaidrinti.

K. Jurgutis

“BEST OUALIFIED” 
RE-ELECT

MaAjacuf,
CLERK OF COURTS
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Iš dviejų renkantis geriausjjį
Esame gavę keletą laiškų, kuriuose mus klausia, ar 

Dirva tik nepasidarė respublikonų laikraštis, kad pasisa
kė už R. Nixoną ir C. Lodge į JAV prezidentus ir vice
prezidentus. Ir net tuose laiškuose pabara, kad skaitytojų 
tarpe yra respublikonų ir demokratų, taigi reikią laikytis 
nuošaliai, kad kurio skaitytojo neįžeistų.

Reikia manyti, kad tokie patarimai, jei ir diktuojami 
priešingos kandidatų rėmimo politikos, yra nuoširdūs. At
seit, jie Dirvai gero linkį.

Tiems, kurie mano, kad R. Nixono ir C. Lodges rėmi
mas jau Dirvą įrikiuoja į respublikonų partijos nuoso- 
vybę, tenka pasakyti, kad jie labai klysta. Dirva daug 
kartų šioje pačioje vietoje yra pasisakiusi, kad ji rems 
tuos kandidatus, kurie lietuviams ir Lietuvai gali būti 
naudingiausi. Sakysim, kada Clevelande į valstijos atsto
vus kandidatavo demokratas J. Mull-Muliolis, Dirva nė 
kiek nepabūgo jį remti. Bet tada lietuviai respublikonai 
mums nepriekaištavo, kad Dirva pasidarė demokratų nuo
savybė.

JAV prezidentinių rinkimų reikalus svarstė ir Vilties 
Draugijos valdyba įvykusiam paskutiniam posėdyje. Ir 
visi valdybos nariai rado, kad R. Nixono ir C. Lodges iš
rinkimas Lietuvai ir lietuviams, kovojant prieš komunis
tinį pavergimą, pasirenkant iš esamų kandidatų, yra nau
dingesnis. Taigi, tie parinkti geresni kandidatai, ir siū
lomi rinkti.

Taip ar panašiai yra pasisakę ir daugelis didžiųjų 
JAV laikraščių, štai, kad ir visi didieji Chicagos laikraš
čiai arba abu Clevelando dienraščiai pasisakė už Nixon 
ir Lodge. O pagaliau visi Scripps-Howard laikraščiai, ku
rių turi net 19 ir spausdina milijoniniu tiražu. Juk jų 
skaitytojų eilėse taip pat yra respublikonų ir demokratų. 
Bet laikraščių vadovybės rado, kad Nixon ir Lodge Ame
rikos vadovavimui yra geresni, tat už juos ir pasisakė. 
Ir tuo pasisakymu jie neįsirikiavo į respublikonų partijos 
priklausomybę. Lygiai kaip tokį pasisakymą padaręs ne
įsirikiavo ir didžiausias latvių laikraštis, išeinąs New 
Yorke.

Bendroj išvadoj reikia pasakyti, kad būsimas Ame
rikos prezidentas bus toks, kokia dabar yra Amerikos vi
suomenės dauguma. Jei dauguma bus palanki šen. J. F. 
Kennedy pažadams — jis bus prezidentas. Jei dauguma 
bus viceprezidento R. Nixono pusėje — jį sveikinsim iš
rinkus. Bet tuo pačiu dar nereiškia, kad jei prezidentu 
bus išrinktas R. Nixonas ir savo vedamą politiką pasuks 
lietuviams ir Lietuvai nepalankia kryptim, kad mes tylė
sim. Ne. Mes kelsim visas negeroves, kaip ir anksčiau 
kėlėm. Mes nesam linkę nutylėti nė vieno žingsnio, kuris 
mūsų tautos kelią sunkintų ir esamą vergiją ilgintų. Ir 
jei, sakysim, būtų išrinktas J. F. Kennedy, ir jis ką gero 
mūsų tautai ir valstybei padarytų, mes būsim pirmųjų, 
padėką reiškiančių, eilėje.

Ir dar viena pastaba tiems, kurie sako, o kaip bus, 
jei jūsų rekomenduojami kandidatai pralaimės? Atsaky
mas paprastas: už gerą reikalą kovojant niekam negėda 
pralaimėti. Už gerą reikalą kovojant, pralaimėję nė kiek 
neraus ir tie šimtai JAV didžiosios spaudos laikraščių.

Demokratijoj, kaip ir tikrajam sporte, ne tiek reikia 
didžiuotis laimėjimu, kiek sąžiningu ir gerai pasiruoštu 
dalyvavimu. O ypač šiame krašte, kur laisvės durys vi
siems atidarytos ir visi kviečiami, iš esamų kandidatų, 
išsirinkti geriausią. Gal, anot B. Railos — neapsispren- 
dusio rinkėjo, dar ir abu kandidatai ne tokie, kokių norė
tume, bet juk vienas iš jų yra geresnis. B. G.

Charles E. Kellogg, Ph. D. kuris 
yra Amerikos Department of Af- 
riculture Assistant Administra- 
tor for Soil Survey and SoilCo'n- 
servation Service, Afrikos dirba
ma žemė, palyginus su Vaka
rų Europos, yra gana nederlinga. 
Net pasinaudodama dirbtinu drė
kinimu, Afrika negalėtų gauti pa
kankamą derlių, kad išmaitintų 
visus afrikiečius, ir dar turėti to
kį perteklių, kad galėtų ir euro
piečius sotinti.

Paaiškinkite man, kodėl euro
piečiai, šaukdami, kad Afrika lau
kinė, be kultūros, pardavinėja 
bushongiečių, balubiečių, ashan- 
tiečių, daniečių, ir kitų Afrikos 
tautų medžio ir dramblio kaulų 
drožinius ir gražias, spalvotas 
medžiagas tokiomis aukštomis 
kainomis? Pablo Picasso, Andrė 
Derain, Maurice de Vlaminck, ir 
kiti Paryžiaus modernistai prisi
pažįsta, kad jie išvystė savo ta
lentus studijuodami negrų skulp
tūras.

Afrika nebus suviliota komu
nizmo utopiniais pažadais, bet ji 
taip pat nenori likti Vakarų ko
lonija. Vienu ar kitu atveju, afri
kiečiams lemta vergija. Jie to 
nenori. Jie nori tik laisvės ir sa
vistovumo. Mes ypatingai, norė- 
damo laisvės savo kraštui, netu
rėtumėm siūlyti vergiją kitiems.

Skirmantė Makaitytė, 
Norwood, Mass.

BE REIKALO KIŠA PIRŠTUS
Atrodo, kad Lietuvių Bendruo

menės centro valdyba ir taip tu
ri bėdų, bet dar ir naujų prasi
mano. Štai paskutiniajam savo 
biuletenyje ragina remti Los An
geles Lietuvių Bendruomenės na
mus, tarsi tie namai ir bus kont
roliuojami tenykštės bendruo
menės apylinkės valdybos. Ne, 
ten taip pat susiorganizavo akci
nė bendrovė, kuri tik vadi
nasi gražiu bendruomenės vardu. 
Ir nei centras, nei apylinkė tų na
mų nekontroliuos, o kontroliuos 
akcininkai.

Atsimenant, kad panašiu pobū
džiu ten organizuojasi ir kiti na
mai, Bendruomenės centro val
dybai reikėjo būti žymiai apdai
resnei ir patylėt. O jei jau pra
deda vienus akcininkus remti, o 
kitų neremti, tai susilauks ir ata
tinkamo atgarsio. Kažin ar tai pa
tarnaus Bendruomenės bendrie
siems reikalams.

samdyti partizanai. Be jų 
veikė dar „trzelcy Nadnie- 
mianski”, siautėjo ir Zara
sų kalėjimo viršininko ruso 
surinkti partizanai iš lenkų 
ir rusų.

Sužvėrėjusių lenkų par
tizanų buvo užpultas lietu
vių kaimas Didžiasalis, 4 
kil. nuo Dūkšto. Susirėmi
me buvo užmuštas neseniai 
grįžęs Amerikos lietuvis ir 
iš burnos buvo išlupti auk
siniai dantys, šeimininkų 
duktė Labuckaitė bandė pa
sprukti pro langą, kad pra
neštų mūsų partizanams 
apie lenkų užpuolimą, bet 
buvo nušauta.

Atlikę savo niekšišką dar
bą, prisiplėšę, kiek su savim 
galėjo pasiimti turto, visi 
išsidangino, kartu su savim 
išsivesdami keletą jaunų 
vyrukų. Juos nuvedę į Bres- 
laują visokiais nežmoniš
kais būdais kankino, reika
laudami išduoti lietuvius 
partizanus. Pagaliau, nieko 
neišgavę, išlaikę virš sa
vaitės, sužalotus paleido na
mo.

Porą kartų buvo užpultas 
Nariūnų kaimas, 4 kil. nuo 
Salako. Plėšikavo niekieno 
netrugdomi. Vėliau, atvy
kus drąsiam, energingam 
partizanui Veitui iš Žemai
tijos su savo vyrais, ta ban
da buvo likviduota.

Mūsų kariuomenės dali
nių tada miestelyje dar ne
buvo. Tik paskiau, už kokio 
pusmečio, įžygiavo pirmasis 
karininkas Misevičius 
(švenčioniškis) su savo 
kuopa, o vėliau ir kitos kuo
pos su savo karininkais. 
Jiems pribuvus saugesni ir 
ramesni pasijutome.

Kartą lenkų kareiviai iš 
Dūkšto, užpuolė Gubavos

dvarą, 8 kil. nuo Salako, kur 
veikė lietuvių pradžios mo
kykla. To dvaro savininkas 
buvo pabėgęs pas lenkus, 
nes negalėjo pernešti, kad 
jo dvare, tame sename ak
meniniame pastate, veikia 
lietuviška mokykla. Nubė
gęs Dukštan pas lenkus ka
rininkus paprašė, kad jie 
užimtų jo dvarą, žadėdamas 
jiems gerai atlyginti. Tie 
sutiko. Už valandos dvaras 
buvo užimtas. Tuo laiku mo
kykloje mokytojavo dvi lie
tuvaitės mokytojos, kurios 
retkarčiais surengdavo tos 
apylinkės kaimiečiams lie
tuviškus vaidinimus.

Viena mokytoja, pama
čiusi viduje neprašytus sve
čius, nė kiek neparodė iš
gąsčio ir šypsodama papra
šė karininkus prie stalo. 
Greit atsirado užkandis ir 
degtinė. Jiems besivaiši- 
nant buvo duota žinia mū
siškiams apie lenkų užpuo
limą.

”0 kad lietuviai žinotų, 
kad mes čia taip linksmai 
baliavojame, kažin ką jie 
mums pasakytų ?” Ir tik su
spėjus vienam tos žodžius 
pasakyti, kaip su dideliu 
trenksmu atsidarė durys ir 
į vidų įsiveržė lietuvių ka- 
rinin kas sušuk damas: 
„Rankas aukštyn! Nė iš vie
tos i’1’

Taip netikėtai užklupti, 
visi pakėlė rankas, nesusi
vokdami kas čia atsitiko. 
Tuoj pat į vidų įžengė dau
giau mūsų kareivių ir par
tizanų. Ir visus nuginkla
vo. Buvo paimta keletas 
kulkosvaidžių, arklių, šau
tuvų.

Tas užpuolimas, kaip tei
sinosi paimti į nelaisvę ka
rininkai, buvo atliktas be jų 
štabo žinios, tik vien jų at
sakomybe.

ras iš stuomens ir iš lie
mens, aukštas, tvirto sudė
jimo. Jo žinioje buvo lietu
viai partizanai Vilniaus 
krašte. Reikalui esant, jis 
juos aplankydavo, su jais 
pasitardavo, o tai atlikęs ir 
davęs savo nurodymus, vėl 
grįždavo į Salaką. Buto, at
sargumo sumetimais, jis 
neturėjo. Jei turėjo kamba
rį, tai antram aukšte ir 
dažnai keisdavo.

Porą kartų, prasiveržę 
lenkų partizanai, mėgino jį 
sučiupti, bet dėl lietuvių 
partizanų budrumo, tie jų 
sumanymai nuėję vėjais.

Keletą kartų teko man 
matyti, kaip jo vyrukai iš 
užfrontės į Salaką atvary
davo sučiuptą kokį nors 
Dūkšto dvarininko Gano 
samdytą partizaną. Juos 
perduodavo mūsų policijai 
ir vėl grįždavo į lenkų pusę.

Neužilgo buvo likviduoti 
ir Zarasų kalėjimo viršinin
ko ruso suorganizuoti savi 
partizanai — plėšikai. Pats 
jų vadas buvo netikėtai mū
siškių užkluptas beplėšikau- 
jant ir suimtas. Gabenant 
į Uteną ir mėginant pa
sprukti į mišką, buvo nu
šautas. O likę kiti be vado 
greit buvo sutvarkyti.

Vieną dieną P. šiaudinis 
sužinojo iš savųjų; kad į 
Dūkšto stotį turi atvažiuo
ti Paplauskas, Plečkaičio 
dešinioji ranka, išmokėti
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JI NORI TIK LAISVES IR 
SAVISTOVUMO

DIRVA yra Įdomus laikraštis; 
malonu jį skaityti. Bet kada randi 
žinių, kurios nesutinka su Ameri
kos mokslininku, nuomonėmis 
(kaip Harold Robert Isaacs ir 
Eliot Berg), jautiesi labai nema
loniai ir nežinai kuo tikėti. Pa
vyzdžiui DIRVOS 120-tam nu- 
metyje,IgnoAndrašiūno straips
nis "Lenktynės dėl Afrikos že
myno" žymiai skiriasi nuo visų 
žinių kurias aš esu ligi šiol skai
čius ar girdėjus.

Ignas Andrašiūnas rašo: "Eu
ropoj žmonių genijus visam mūsų 
žemės rutuliui padovanojo daug 
neįkainojamų dvasinių ir med
žiaginių vertybių." Jis turbūt turi 
mintyje prancūzų savanaudišku
mą, Alžirijoje, anglų prekybą 
vergais septynioliktam ir aštuo

nioliktam šimtmečiuose, ir bal
tųjų "ponų" viešpatavimą Pietų 
Afrikoje.

Vakarų Europos tautų "dova
nas" Afrikai galima palyginti su 
Rusijos "dovanomis" Lietuvai. 
Galimas daiktas, kad "prancūzai 
Alžirijos dirbtinai drėkinančiuo
se laukuose užaugina puikiausius 
kviečius." Ir tai tikrai "išdava 
darbštaus europiečio proto ir va
lios." Taip pat tai rodo europie
čio sugebėjimą išnaudojimui, 
nes tie kviečiai yra eksportuoja
mi Į Prancūziją, ir alžirie- 
čiai tiek jų temato.

Afrikos žemės plotai, pagal 
Ign. Andrašiūną, "turėtųtarnau- 
ti ūkiškų gėrybių gamybai, ku
rios perteklių sunaudotų Euro
pos rinka." Labai graži svajo
nė, bet Afrikos erdvės didžiau
sioje dalyjeyra dykumos, džiung
lės, kalnai, ir pelkės. Ir pagal

KO VERTI TIE PAŽADAI?
Šen. Kennedy, rinkiminėje 

kampanijoje žadėdamas neišpil
domus pažadus, kaltina dabarti
nę administraciją, kad ji esanti 
neveikli. Ko verti jo pažadai ir 
kaltinimai, manau, geriausiai 
parodo jo paties "veiklumo" re
kordai:

1) Senate tarp 1953 ir 1960 me
tų Įvyko 1189 balsavimai, iš kurių 
jis nedalyvavo 311, t.y. daugiau, 
negu ketvirtadaly. Į.ŠĮ skaičių ne
įtraukti jo "pateisinti" nebal- 
savimai "dėl ligos".

2. Šen. Kennedy yra senato pa
komisės Azijos ir Afrikos klau
simams pirmininkas (chairman), 
bet nerado reikalo nė karto su
šaukti pakomisės posėdį 1960 
metais, kada Afrikos problemos 
iškilo tarptautinėje plotmėje visu 
aštrumu.

3. Šen. Kennedy yra senelių 
reikalams pakomisės narys, bet 
nedalyvavo nė viename jos posė
dyje.

4. Šen. Kennedy yra jungtinio 
atstovų rūmų ir senato komiteto 
ekonominiams reikalams pirmi
ninkas, bet dalyvavo tik vie
name iš 54 posėdžių, Įvykusių 
nuo 1959 metų.

Ar ne tais reikalais jis kelia di
džiausią triukšmą priešrinkimi
nėje kampanijoje?

Sekdamas jo kalbas, aš patikė
jau tik vienu jo pareiškimu, aiš
kiausiai išreikštu Buffalo mie
ste, būtent, kad "Amerikos Bal
sas" nebūsiąs reikalingas. Ga
lima tik padėkoti už atvirumą ir 
pasidaryti reikiamas išvadas.

S.T., 
Chicago

NIXONO ŽMONA...
(Atkelta iš 3 psl.) 

buvęs gubernatorius ir vėliau 
siekęs prezidento kandidatūros 
Haroldas Stassenas. Jis iš politi
nės arenos dabar jau visai dingo.

Nixonas vėl buvo nominuo
tas ir laimėjo su Eisenhowe- 
riu.

Nors prezidentas Eisenhowe- 
ris savo žmonos rinkimų kam
panijoje nesivežiojo, Patricija 
Nixon pasidarė būtinas vaizdas 
jos vyro rinkimų kelionėse sker
sai ir išilgai kraštą. Ji daug kur 
ir viena vyksta, kur vyras nespė
ja.

Šiais metais, kai tik buvo no
minuotas, savo žmonas pradėjo 
vežiotis ir Lodge, ir demokratų 
kandidatai.

Petras šiaudinis, užfrontės 
lietuvių partizanų vadas

Tuose neramiuose laikuo
se Salake atsirado Petras 
Šiaudinis, užfrontės lietuvių 
partizanų vadas. Ir tuoj 
partizanų veikla pagyvėjo. 
P. šiaudinis — vilnietis, vy-

Q EARNING

SAVINGS

Effective Jan. 1, 1960
FREE ALUMINUMWARE 

WITH $500.00 OR MORE 

ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASS’N. 
1447 S. 49 Court, Cicero, III.

Tel. BIshop 2-1397
HOURS: MONDAY 9 to 8 

TUESDAY, THURSDAY, FRIDAY 
9 to 5 

SATURDAY 9 to 1 
WEDNESDAY CLOSED

ATLYGINK GERĄ PATARNAVIMĄ

K.S. Karpius

0N HIS RECORD 
RE-ELECT

Perrink
JOSEPH M.

SWEENEY
> JĮ RE-ELECT

JviaAaay
SHERIFF

ELECTION: NOVEMBER 8, 1960

CLERK 0F COURTS
X JOSEPH M. SVVEENEY

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.

• Nuo šių metų liepos 1 dienos dividendai yra pa
kelti iki 4Į4.

Chorter«d and Supervised by the Unftad Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

MUTUAL OetUtod SAVINGS
a»i i -i oun č/tyssoctaiion
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DEŠIMTMETIS CLEVELANDO SKAUTĖMS
Šio amžiaus sulaukę vaikai ne

retai primena draugams ir vy
resniesiems, kad, štai, jie švęs 
gimtadienį ir jų nepamirškit!" 
Neringos tunto skautės tyčia, ar 
netyčia? praleido tikrąją savo 
gimimo dieną, turbūt, kad niekas 
neįtartų, jog nori dovanų. Grei
čiausiai jos nori pasidžiaugti, 
kad dar ligi šiol gyvos, kad per 
savo eiles praleido didelį būrį 
mergaičių, kurių ne viena jau 
greit sius uniformas savo duk
relėms ir sūnums, kad davė pro
gos išaugti vadovėms, kurių 
visoms organizacijoms irbend-

A. Senbergienė
gaitės, kuri iš didelės meilės 
tėvynei užsibrėžė milžinišką 
darbą ir jį įvykdė.

Taip yra su idealais: juos rei
kia užsibrėžti, jais reikia tikėti, 
o svarbiausia -- juos vykdyti, jei 
nenorime išnykti, kaip žolė.

Pagal Vyriausios Skautininkės 
J. Vaičiūnienės įsakymą, "Nerin
gos" tunto įsikūrimo data yra 
1950 m. gegužės 26 d. Pir
moji tuntininkė -- Stefanija Rad
zevičiūtė. Jos vadovybėje susi

Amerikoje gimusi lietuvaitė P. Ambroziejūtė ir vyr. sktn. D. 
Kesiūnaitė uždega Rocky River stovykloje laužą.

V. Bacevičiaus nuotrauka

organizavo pirmoji vyr. skaučių 
Šatrijos Raganos skiltis 1949 m. 
rugsėjo 8 d. Tos skilties pirmo
ji skiltininkė -- Malvina Rudai- 
tytė (Švarcienė), paskiltininkė— 
Stefanija Juodvalkytė, Skaučių — 
Neužmiršuolių pirmoji skiltinin- 
kė--Dana Brazaitytė (Dundurie- 
nė), paskiltininkė -- R. Sniečku
tė, jaunesniųjų skaučių pirmoji 
skiltininkė -- Irena Chmieliaus- 
kaitė, vėliau Rita Malinauskaitė.

Be minėtų vadovių netrukus į 
vadovavimo darbą, kuriant vis 
naujas skiltis ir draugoves, įsi
jungė Dana Dabulevičiūtė, Irena 
Žilinskaitė (Kuprevičienė), Ani
ceta Giedraitienė, Nijolė Kers- 
nauskaitė. Nuo pat kūrimosi die
nos dalyvavo skautės: Malcanai- 
tė Aldona, Šamatauskaitė Jonė, 
Dabrikaitė Mirga, Antutytė D. 
Gulbinaitė Gražvyda, Kavaliaus
kaitė, J. Vėliau -- B. Augustina- 
vičiūtė, Gr. Galinytė, R. Galiny- 
tė, D. Musteikytė, Ir. Švarcaitė. 
Nuo pat įsikūrimo Tuntui tal
kininkavo skautininkės: B. Au- 
gustinavičienė, J. Gulbinienė, M. 
Žilinskienė.

Per dešimtį metų "Neringos" 
tuntui vadovavo 8 skautininkės: 
St. Radzevičiūtė, St. Juodvalkytė, 
J. Gulbinienė, A. Šenbergienė, 

A. Petukauskienė, G. Modes- 
tavičienė, M. Pažemėnienė,vėl A. 
Petukauskienė ir dabar -- N. 
Mockuvienė.

Kasmet tuntas suruošdavo sto
vyklas: Rocky River, Breksville, 
Niaurų sodyboj, Bedforde, pas 
Čiūtą, Deru ūkyje, du kartus 
Round up Lake Parke, Tautinė 
stovykla -- Mich. ir du kartus 
prie Pymatuning ežero.

Suruoštos keturios Kaziuko 
mugės, motinos dienos minėji
mai , 16 Vasario minėjimai, Ka
lėdų eglutės ir daug kitų minėji
mų ir pramogų. Ne^retai skautės 
talkininkavo bendruomenei ir ki
toms organizacijoms.

Per dešimtį metų "Nergin- 
gos" tuntas pergyveno ne maža 
audrų ir pasikeitimų. Iš trem*'

Clevelando skautės ir skautai 1950 metais prie Dr. J. Basanavičiaus paminklo lietuvių darželyje. 
Sėdi iš kairės: S. Juodvalkytė, V. Braziulevičienė, S. Radzevičiūtė — pirmoji tuntininkė, J. Žilins
kaitė, A. Dabulevičiūtė, M. Pažemėnienė, V. Sniečkus, V. Kizlaitis. Užpakaly: V. Juodvalkis, V. Rau- 
linaitis, D. Kesiūnaitė, M. Balčiūnaitė, N. Kersnauskaitė, D. Antulytė, J. Laikūnaitė, L. Braziulevi- 
čiūtė, R. Malcanaitė, V. Muliolis, Knystautas, Minkūnas.

ruomenei taip trūksta. Pagaliau 
turbūt džiaugiasi ir nenustoja ti
kėti, jog skautybė palieka pėdsa
kų charakteriui visam gyvenimui. 
Kad tų, kurios davė skautės į- 
žodį, žodžiu galima pasitikėti, 
kad jas pažins kiekvienas neiš 
uniformos, bet iš artimo mei
lės ir gero darbelio, iš draugiš
kumo ir mandagumo, iš gamtos 
meilės, iš drausmingumo ir pa
garbos vyresniesiems, iš links
mo guvaus būdo, iš taupumo, blai
vumo ir skaistumo savo mintyse, 
žodžiuose ir veiksmuose. Paga
liau iš jų įsitikinimo, jog šios vi
sos ypatybės padarys jas gero
mis lietuvaitėmis, kurios nepa
mirš kenčiančios tėvynės, jos kal
bos, jos dainų ir papročių. Ir ne
sigailės darbo, kaip Neringa, jai 
vaduoti.

Neringa? Ji padavimuose yra 
stipri ir ištverminga mergaitė, 
kuri norėdama išgelbėti priešo 
apsuptus kariusprieBaltijos.su- 
pylė smėlio pylimą per marias 
prie Nemuno, nešiodama smėlį 
savo prijuostėje. Ta siaurutė 
smėlio juosta tebevadinama jos 
vardu. Vardu didvyriškos mer-

1951 m. Breksville stovykloje: Sapockytė, Velyvytė, Žydavičiūtė, 
Vaivadaitė, Malinauskaitė.

1950 m. Clevelando skaučių 
stovyklos vadovybė: S. Radzevi
čiūtė, S. Juodvalkytė, J. Gulbi
nienė.

ties, Vokietijoj, atvykusios skau
tės veržte veržėsi būti skau
tės, iškylauti, stovyklauti. Po 10- 
ties metų jos vis daugiau reika
lingos vyresniųjų paraginimo, bet 
jų skaičius Clevelandevis dar ne
toli 100.

NEW YORK

1956 m. stovykloj prie Round up Lake, kuriai vadovavo J. Lai
kūnaitė (dešinėje). D. Benokraitytė raportuoja tuntininkei A. Petu- 
kauskienei (vidury). y. Bacevičiaus nuotrauka

1951 m. Breksville stovykloje: A. Bajoraitytė ir D. Dabulevičiūtė 
prie palapinių statymo darbų.

Clevelando skautės 1950 m. Rocky River stovykloje su savo vadove (dešinėje) Malvina Rudaityte- 
Švarciene.

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, N’ev, 
York, iyvks L. S. T. Korp! 
Neo-Lithuania New Yorke 
metinė šventė. Iškilmingoje 
sueigoje jumorai bus pakel
ti į senjorus, šokiams gros 
Rutenio orkestras. Bus vai
šės.

• Atpigintu 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, 
No Yo

Draugininkės R. Malinauskaitė ir R. Stravinskaitė su sktn. M. 
Žilinskiene aptaria laužo programą.

THE MAN WITH EXPERIENCE

CLERK 0F COURTS
1960 m. Clevelando jaunosios skautės ilsisi su vadove M. Švar- 

ciene lietuvių darželyje.
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Kiti rah

Blaiviai žiūrėdama daug matė
Veronika Zlotkienė, išRoches- 

ter, N. Y., šiais metais, su va
dinamąja progresyvių ekskur
sija lankėsi Lietuvoje. Ji savo 
įspūdžius dabar pasakoja "Darbi
ninke". štai jų dalis:

"PROGRESYVIEJI" - LIETU
VIŲ TAUTOS IŠDAVIKAI
Į klausimą, kaip žmonės žiū

ri į Amerikos ir Kanados lie
tuvius svečius, V. Zlotkienė 
atsakė, kad daug kur girdėjo 
šiurkščiai sakant:

"O ko jūs čia atvažiavote; jūs 
išgamos Lietuvos!" Kai kur 
net bijojusi, kad nesumuštų. 
Ji sako, nebandyk vadinti drau
gu ar draugučiu, nes taip kreip
damasis tikriausiai užsitrauksi 
neapykantą. Visai kita kalba, 
kai kreipiesi "broliai ir sesės 
lietuviai"...

Klaipėdoje gatvėse girdėjusi 
kalbant vokiškai, ypač jaunimą.

Vilniuje — lietuvių 30 proc., 
Kaune 80 proc., Klaipėdoje 60 
proc. Taip jiems aiškino oficia
lūs jų palydovai, kurių tar
pe buvęs ir Albinas Sutkus, bu
vęs Jokūbo Stuko palydovas per 
Velykas.

Kai viena progresyvioji vie
noje vietoje pradėjusi suokti 
"drauguti,. žiūrėk, kokią jūs pa
žangą esat padarę", tai vyriškis 
už tokius žodžius taip piktai į 
ją pažiūrėjęs, kad viešnia tuoj 
nutilus. "Draugas" galima var
toti tik tarp oficialių valdžios 
žmonių Kaune, Vilniuje.

BASOS MERGINOS MAIŠĖ
CEMENTĄ

Rodos, prie Vilniaus, greičiau
siai tai buvę rusų karių kapai,

gerai dabar neatsimenanti, ten 
esąs jiems atminti pastatytas au
kuras, kur deganti "amžina švie
sa". Ir jos nustebimui, basos 
mergaitės ant pečių Paščiais 
nešė vandenį ir jį su cementu 

ir žvyru maišė. Jos statė ka
pų sieną. Labai mažai prie vie
šųjų darbų naudojamos mašinos, 
dar vis naudojama žmogaus 
Jėga. Net Maskvoje, kur ji buvo 
apgyvendintą, moterys anksti ry
tą viešbučių koridorius ir laip
tus valė be elektrinių siurblių, 
rankomis, su šlapiais skudurais.

O KĄ TEN VEIKIA RAŠYTOJAS 
DR. A. MARGERIS

Esą dr. A. Margeris paseno ir 
suvaikėjo. Palikus jį Kaune bež- 
libinėjantį; sakęs, kad rašąs kaž
kokią knygą. Ir ji nesuprantanti, 
kodėl jis pasidarė toks ištikimas 
Maskvos tarnas.

Be Maskvos dabar Lietuvos 
nepamatysi, sako V. Zlotkienė. 
Ir jie pirmiausia buvo nuskrai
dinti į Maskvą, o tik po to la
bai prastu lėktuvu pervežti į 
Vilnių. Vilniuje tikrai gražiai 
buvę sutikti. Bet giminių nei 
prie vaišių stalo, nei į tą patį 
autobusą nepriėmė. Todėl ir gra
žios vaišės ir įvairios prakal
bos tik varginę ir nervinę, 
kada UŽ durų jų laukė kelis de

— Aš maniau, kad jie norėjo tik cukraus nusipirkti!...

šimtmečius nematyti giminės.
Giminės galėjo tik vieŠbu- 

tin atsilankyti. Du turistai buvo 
iš Suvalkijos, bet jų ten nelei
dę važiuoti. O taip pat ir ją te
leido aplankyti tik vieną vietą, 
nors prašius leidimo į keturias 
vietas. Neleido aplankyti vyro 
brolio ir iš Sibiro grįžusios se
sers su vyru, kurie kažkur apie 
Anykščius kolchoze gyvena.

Jų grupėje buvo ir du žydai 
iš Vilniaus, kurie, atvykus 
Vilnių, nuo grupės atsiskyrė ir 
atsirado tik grįžtant atgal į Mask
vą.

OMAHA

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

TELEFUNKEN HI-FI STEREO S ET S

21 metą tos srities 
praktika

VOKIŠKŲ RADIJO 
APARATŲ TAISYMAS

TtlfFUNKIN 
AMtherlieS Fa<t«ry S«rvi<«

SCHWAB RADIO & T. V.
SALES AND SERVICE

PAPIGINTA KAINA PARDUODA TELEVIZIJOS 

IR TELEFUNKEN RADIJO APARATUS.

11615 Detroit Are. LA 1-4669
Clevelano Ž. Ohio

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

NAMI KRAUTUVĖJE

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

Telephont; TWaining 4-8087
Prekes siunčiame ir per paštą.

........ ..... — ........................................ ■

IŠKIRPKITE IR ATSIŲSKITE š( KUPONĄ

Prašau atsiųsti
Nurodykit prekę

Nurodykit adresą: ....
Name

' No.

TREČIOKAS MENCV
SENIAUSIA LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA
Kelionių bilietų por£*inima« ir pinigų perafuntimas j visus kraitus 

TAIP PAT IR VISOKIOS RŪŠIES APDRAUDA
Kur tik btoirMltualt keliauti, iMj aiMlriikit su mūsų įstaiga

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

Telefonas; MArket 2-4867

LIETUVIU PARTIZANU...
(Atkelta iš 4 psL) 

plečkaitininkams algas. Nu
rodytą dieną ir valandą P. š. 
su savo vyrukais jų laukė 
stoty. Paplauskui išlipus iš 
traukinio, prie jo prisistatė 
p a r t i zanai ”plečkaitinin- 
kai”, nuvedę jį į vieną šalu
tinį namą, nuginklavo ir 
atėmė pinigus, skirtus al
goms mokėti. Jį patį, per 
frontą, nugabeno į Uteną ir 
perdavė komendantui.

Kartą važiuojant dvira
čiu netoli Švenčionių, jį su
stabdė lenkų žandaras, rei
kalaudamas parodyti doku
mentus, nes įtarė, kad tai 
gali būti paieškomas lietu
vių partizanų vadas šiaudi
nis. šis ramiai sustojo, įki
šęs ranką į kišenę dokumen
tu, ištraukė revolverį ir su 
paklausėju susitvarkė. Tat 
neveltui lenkai buvo pasky
rę 10,000 zlotų už jo galvą. 
Kartą buvo lenkų partiza
nų netikėtai užkluptas ir 
apsuptas, bet ir čia, nepra
radęs lygsvaros, paspruko. 
Jam, kaip vietiniam gyven
tojui, buvo gerai pažįstami 
visi keliai — keleliai, visi 
tiltai — tilteliai Švenčionių’ 
rajone.

Jis gaudavo visus lenkų 
išleistus atsišaukimus lietu
vių kalba, skirtus Nepri
klausomos Lietuvos lietu
viams, raginančius gyven
tojus nuversti teisėtą val
džią ir dėtis prie turtingos 
Lenkijos. Taip pat gaudavo 
ir abudu plečkaitininkų lai
kraščius, kurių vienas buvo 
leidžiamas Lydoje, o kitas 
Rygoje. Tą visą gaunamą 
^literatūrą” jis man atiduo
davo, o aš persiųsdavau į 
Kauną V. Uždaviniui, tuo
metiniam ”Mūsų Vilniaus” 
redaktoriui.

P. šiaudinis vėliau pri
klausė prie L. T. S. Salako 
skyriaus, buvo jos valdybo
je. 1940 m. bolševikams įsi
brovus į Lietuvą, jautėsi 
nesaugiai, slapstėsi, namie 
nemiegodavo, tačiau vieną 
naktį buvo užkluptas savo 
ūkyje ir išgabentas į Sibirą. 
Jo likimas nežinomas.
(Pabaiga kitam numeryje).

Įsteigta LNF atstovybė
Šiomis dienorpis čia buvo 

įsteigta Lietuvos Nepri
klausomybės Fondo atsto
vybė, kurią sudarė pirm. — 
J. Povilaitis ir nariai; J. 
Smailys ir V. šarka. Iki šiol 
auko's LN Fondui buvo per
siunčiamos vieno asmens 
rūpesčiu. Praktika parodė, 
kad aukų rinkimas ir per 
vieno asmens atstovybę bu
vo gana apčiuopiamas. Tri
jų metų duomenys štai ką 
parodė:

1957 metais 13 asmenų 
aukojo 37 dol., 1958 metais 
20 asmenų aukojo 73 dol., 
o 1959 metais 26 asmenys 
aukojo 125 dol.

LNF Centro paskelbta 
1960 metų apyskaita rodo, 
kad Nebraska (tiksliau bū
tų tik Omaha!) LNF atida
vė daug didesnę auką (ir 
pakliuvo į ”kiti” skyrelį), 
negu New Yorkas, Califor- 
nija, Ohio ar Pensylvanija!

Kodėl taip atsitiko? Ge
riausią atsakymą galėtų į 
tai duoti LNF rėmėjai iš 
minėtų valstijų.

Taigi — pas didesniuo
sius aukos mažėja, o pas 
mažesniuosius — auga!

Lietuvių namų reikalai
Lietuvių namų statybos 

klausimą nagrinėjanti stu

dijinė komisija vasaros me
tu pravedė platų susirašinė
jimą su kitose kolonijose 
esančių lietuviškų namų 
valdybomis.

šiuo metu studijinė ko
misija rengiasi ištirti teisi
nį namų statymo reikalą ir 
rengiasi pravesti apklausi-

nėjimą, kas ir kiek galėtų 
konkrečiai prie statyuo pri
sidėti. Keletas asmenų yra 
pasižadėję prisidėti tūks
tantinėmis.

Organizatoriai jokių lėšų 
dar neturi, o su išlaidom 
jau pradeda susidurti. At- 
jausdama tą būklę, vietos 
Bendruomenės valdyba pir
moji, visai nelauktai, pa
skyrė 50 dol. pradinėms iš
laidoms padengti.

Laukiam iš Lietuvos

Vienas omahietis jau 
prieš pustrečius metus yra 
sudaręs savo 3 šeimos na
riams dokumentus atvykti 
i JAV. Tuo reikalu jis yra 
parašęs Įvairiems asme
nims kelioliką laiškų, kurie, 
jo manymu, galėtų padėti.

Prieš porą savaičių jis 
gavo laiškus iš Sovietų am
basadoriaus Washingt o n e 
ir Amerikos ambasadoriaus 
Maskvoje, kuriuose prane
šama, kad jo šeimai Lietu
voje duotas leidimas ir vi
zos išvykti. Rep.

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti

Mės kepame visokius pyragus, lietu
višką duoną, 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.

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

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

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

Sutaisau paskolas pirmo morgiėio. Patarnavimas ir iš
pildymas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba 
asmeniškai.

IŠR1NKIT...

ALBERT D.

NESBITT
J U D G E

COMMON PLEAS 
COURT

Division of Domestic Relations

JANUARY 8, 1961 TERM
KODĖL JŪS TURĖTUMĖT IŠRINKTI 
ALBERT D. NESBITT, TEISĖJU:

Jo nepalyginamas išsilavinimas, jo intelektualinis subrendimas, jo 
jauna energija ir jo ilgas ir gilus patyrimas yra reikalingas pašalinti 
susirinkusias Domestic Relations bylas, kurios spaudžia teismą ir pa
deda įsigalėti nepaklusnumams, įstatymų nesiskaitymams ir kitoms 
socialinėms problemoms mūsų vietovėje.
• IŠSIMOKSLINIMAS
High School (Honors) — B. S. (Electrical 
Engineering) — LLB (Cum Laude) 
DOCTOR of J U RIS PRUDENCE

Member — Cuyahoga County Bar 
Trustee of Cuyahoga County

• PATYRIMAS
Engaged in lavv practice in Statė and 
Federal Court for 20 years.
Taught lay at Cleveland Lavv School and 
Cleveland-Marshall Lavv School (Conflicts 
of Lavv).

and American Bar Association.
Bar Ass’n. for 16 years.

JŪSŲ TEISĖ IR LAISVĖ YRA TOKIA, KOKIE YRA JŪSŲ 
IŠRENKAMI TEISĖJAI.

Nesbitt for Judge Committee — Joseph Alexander, Chairman
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CLEVELANDE IR APYLINKĖSE

• „Neringos” tunto skau
tės maloniai kviečia tėve
lius, rėmėjus ir visus cleve- 
landiečius dalyvauti tunto 
dešimtmečio mmįjime - va
kare, kuris įvyks spalio 30 
d. (sekmadienį), 4 vai. po 
piet, punktualiai, Lietuvių 
salėje.

Programoje: iškilminga 
tunto sueiga. Po to meninė 
dalis, išpildoma visų skau
čių. Gausus bufetas ir šo
kiai grojant Neolithuanų 
orkestrui.

• Skautų Tėvų Komitetas 
širdingai dėkoja visiems, 
darbu bei auka prisidėju- 
siems prie koncerto-baliaus, 
įvykusio rugsėjo mėn. 10 d., 
surengimo.

• Grandinėlės nariai ir jų 
tėveliai praėjusį sekmadie
nį Čiurlionio namuose turė
jo jaukų susirinkimą. Pasi
džiaugta sėkminga grupės 
veikla, tartasi dėl jos atei
ties ir priimta pasiūlymai 
suburti daugiau jaunimo ir 
prašyti L. Sagį toliau gru
pei vadovauti. Jaunimo var
du kalbėjo A. šenbergas, 
tėvų komiteto ir adminis
tracijos S. Laniauskas ir J. 
Garla.

Grupę prieš 7 metus įkū
rė L. Sagys ir jai visą laiką 
vadovavo. Malonu pažymė
ti, kad ne tik L. Sagio, bet 
ir A. Sagienės paaukotas 
darbo laikas nenuėjo veltui. 
Šiais metais labai sėkmin
gai praėję koncertai Chica
goje, Detroite, Clevelande ir 
Kanadoje parodė, kad iš to

kių meno kolektyvų, Gran
dinėlė yra pati stipriausia.

Susirinkimo metu L. Sa- 
giui ir poniai buvo įteikta 
P. Vėbros medžio drožinys 
— Vargo mokykla.

Prie užkandžių ir kavutės 
tėveliai dalinosi įspūdžiais, 
o jaunimas šoko. J. G.

• Liet. Skaučių Seserijos 
Vyriausia Skautininke L. 
Čepienė, atvykusi. dalyvau
ti „Neringos” tunto dešimt
mečio minėjime, sutiko pra
vesti ateinantį penktadienį 
ir šeštadienį pavyzdines su
eigas visiems tunto viene
tams. Ji taip pat susitiks 
su skautininkėmis ir žydi- 
nietėmis šeštadienio vakarą 
p. Juškėnų namuose.

PERRINKIT E.J. MASGAY 
CLERK OF COURTS

Emil J. Masgay tam darbui 
turi 27 metų patyrimą. Jis yra 
baigęs St. Stanislaus parapijinę 
mokyklą, South High, John Car- 
roll ir Western Reserve Law 
School. Per tuos 27 praktikos me
tus jis yra dirbęs Įvairiuose 
teismo skyriuose. Savo darbe jis 
naudoja naujuosius metodus, ku
rių pažinti atvažiuoja panašūs 
pareigūnai ir iš kitų vietovių. Obe 
to jis taupus ir daug mokesčių 
mokėtojų pinigų yra sutaupęs

“HAS THE KN0W H0W”A jĮ RE-ELECT

MciAyay
CLERK OF COURTS

E L E C T
ROBERT C. BROWNING

CANDIDATE FOR

ŠTATE REPRESENTATIVE
REPUBLICAN, NOVEMBER 8, 1960 
1S WELL QUALIFIED.HAS THE ABILITY 

AND INTEGRITY

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsam uoto jai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 1*1763 KE 1-7770

EAST CLEVELAND —EUCLID & SUPERIOR AVĖ.
SAVINGS OPEN EVERY SATURDAY

EARN UNTIL NOON

ACCOUNTS 
INSUREDTO 

’IO OOO

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME AND 
REMODEUNO LOAN3

XORNER 68™ —SUPERIOR AVENUE

LIETUVIU KLUBAS 
ir 

SVETAINĖ
Lietuvių Svetainėje renkite lietuviškus parengi

mus, o poilsį praleiskite tarp savųjų Klube.

— Cleveland —
6835 Superior Avenue EX 1-1143

Spalio 23 d. Clevelande Įvyko tautinių šokių grupės "Grandinėlės" narių ir tėvų susirinkimas, ku
riame buvo pasitarta dėl tolimesnės veiklos ir pagerbti grupės Įsteigėjai L. ir A. Sagiai. Nuotrau
koje: kairėje sėdi L. Sagys. Toliau pirmoj eilėj matyti: Stankaitienė, Kasparavičienė, Sagienė, Žy- 
gienė, Gaižutis, Laniauskas, Šenbergas.

V. Pliodžinsko nuotrauka

patobulindamas ir atpigindamas 
darbą. JĮ remia demokratų or
ganizacijos, AFL-CIO, vadovau
jantieji laikraščiai irkt. sk.

PERRINKIT J.M. SWEENEY 
ŠERIFU

Joseph' M. Sweeney, Cuyahoga 
County šerifas, pasižymėjęs savo 
darbe, Įvykstančiuose lapkričio 
8 d. rinkimuose turi būti vėl per
rinktas. Jo dirbamas darbas yra 
be priekaištų, jis yra pasiruošęs 
abejoms savo darbo sritims -- 
kriminalinei ir civilinei. Jis yra 
remiamas apskrities demokratų 
vadovybės, daugelio darbo ir vi
suomeninių organizacijų. Todėl 
balsuotojas, už jį atidavęs balsą 
žinos, kad toje srityje dirbs pri
tyręs vadovas.

praktikuoja, teisę kaip advokatas 
valstijos ir federaliniuoseteis
muose. Jis mokė Cleveland Law 
School ir Cleveland Marshall 
Law School. Yra narys Cuyahoga 
County Bar ir American Bar As- 
sociation. Taip pat 16 metų Cuya
hoga County Bar Association iž
dininkas.

Teisėjo darbui yra pilnai pasi
ruošęs, tat balsuotojai, už jĮ ati
duodami balsą, atiduos už geriau- 

būsimą pareigūną. sk.

Išnuomojamas butas
6 kambariai. Radiatorių šil
dymas. E. 117 gatvėj, neto
li St. Clair Avė. Skambinti 
GL 1-0235.

sk.

BALSUOKIT UŽ ALBERT D. 
NESBITT

Į Common Pleas Court teisėjus
Albert D. Nesbit yra baigęs 

geriausiais pažymiais vidurinę 
mokyklą ir . aukštuosius teisės 
mokslus. Daugiau kaip 20 metų

si

AUTOMOBILISTŲ 
DĖMESIUI

Lietuviškas garažas — 
Quik Auio 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.

Išnuomojamas 5 kamb. 
butas 

naujai dekoruotas. Teirau
tis:

Staples Cleaners 
6702 Superior Avė. 

Tel. EX 1-9983

MIRĖ VILGELMINA
DUDREIKAITĖ-ALARY

ELECT

Per Kanadą gauta pavėluota ži
nia, kad rugsėjo 24 d. Pietų 
Prancūzijoje, po ilgos ir sunkios 
ligos, mirėVilgelmina Kazimiera 
Alary — Budreikaitė.

Daugumai mūsų skaitytojų ši 
pavardė bus girdima pirmą kar
tą, bet velionę turbūt dar gerai 
prisimena tie mūsų tautiečiai, 
kurie tremties dienas praleido 
Vakarų Vokietijos prancūzų oku
puotoje zonoje.

Velionė, Antrojo pasaulinio 
karo audrų blaškoma, karo veiks
mams pasibaigus, 1945 m. pir
miausia apsigyveno Konstanzos 
mieste, prie J3adenoo vėliau 
Radolfzelllo mieste, prie Zelle- 
rio ežero, tarnaudama prancū
zų karinėje tarnyboje. Ištekėjusi 
už Prancūzijos armijos kapitono 
Paul Alary, Radolfzelllo Įgulos 
karininku ramovės — viešbučio 
direktoriaus. Jie savo asmeni
ni butą padarė Įvairiais rei
kalais . Į tą miestą užklystan
čių mūsų tautiečių vaišingo su
stojimo vieta. Kiekvienas geros 
valios lietuvis, atsiradęs Radolf- 
zelly, kapitono Paul ir Vilgelmi- 
nos K. Alary buvo priimtas bei 
vaišinamas, kaip artimas gi
minė.

Alary šeimos namai buvo ypač 
reikšmingi Lietuvos Diplomati
nės Tarnybos, Vliko, Lietuvių 
Raudonojo Kryžiaus, Bažnytinių 
dignitorių ir kitų veiksnių veikė
jams, kurie iš Vakarų Vokietijos 
tarnybiniais reikalais pro Ra- 
dblfzellĮ keliaudavo Į Šveicari- 

. ją. Visi tie veiksniai, 1945 - 1945 
m. Alary šeimoje yra patyrę re
tą vaišingumą bei kitokią mora
linę bei materialinę paramą.

Baigiantis prancūzų kariniai o- 
kupacijai, kapitonas Poul Alary 
išėjęs atsargon, su šeima grįžo 
Į Prancūziją, kur yra vedėju 
stambios apdraudos agentūros. 
Poul ir Vilgelmina Alary augina 
mažametę dukrelę.

Mūsų tautiečiai, kurie asme
niškai pažinojo kapitoną Poul ir 
Vilgelminą Alary bei yra svečia
vęs! jųjų vaišinguose namuose, 
padarytų žmogišką paguodą, pa
siųsdami užuojautą tam tauriam 
ir nuoširdžiam lietuvių tautos bi
čiuliui, netekus mylimos žmonos 
ir motinos. Užuojautą prašoma 
siųsti tokiu antrašu:

Monsieur Poul Alary, 16 Boule- 
vard de Brienne a Moissac(Tarn 
et Garonne), France.

Vytautas Braziulis

• 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.

HARRY J. PEKAREK
COUNTY TREASURER
HONEST - HAS THE ABILITY AND 
WELL QUALIFIED REPUBLICAN

General election November 8,1960

GERESNI NAMU STATYTOJAI

THE HENRY FURNACE C O., MEDINA, O.

VISUOMET ĮSTATO
MONCRIEF

J. P. MULL-MULIOLIS
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.

IANK FOR Ali THI

nHHSHkM

GET OUR LOW RATES 
AND HELPFUL TERMS

OUR ESCROW SERVICE 
PROTECTS YOU WHEN 
BUYING OR 5ELLING 

REA^STAT^^^^^

I

Jūsų DRAUGAMS

DIRVOS
BŪTINAI

REIKIA
KAS DIRVOS NESKAITO - DAUG NUSTOIA!
Kodėl jūs savo draugams tik linini viso 

geriausio?
Jūs verčiau jiems tai padarykit: 
pasirūpinkit, kad jie gautų DIRVĄ! 

Užpildykit ir atsiųskit mums šią atkarpą:

DIRVA 
6907 Superior Avė., 
Cleveland 3, Ohio.

PRADĖKITE SIŲSTI DIRVĄ

Kaxa

Kur

Susipažinti šešius numerius Q
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!
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KAS IR KUR?
• Mūsų Pastogė, Australi
jos lietuvių savaitinis laik
raštis, išleido 600-tą j į nu
merį.
< Draugo metinė prenume
rata, kaip praneša adminis
tracija, nuo lapkričio 1 d. 
pakeliama 1 doleriu.
• Vasario 16 Gimnazijos 
naujuoju direktorium pa
skirtas kun. dr. L. Gronis.
• Justinas Kirvelaitis, spor
to darbuotojas bei kitų jau
nimo organizacijų veikėjas 
Ir kartu Dirvos bendradar
bis Chicagoje, susižiedavo 
su Vilūne Malioriūte. Ves
tuvės numatomos sekan
čiais metais.
• Chicagos Jaunimo Centre, 
lapkričio 12 d. bus rodomi 
garsniai filmai Lietuva — 
Europos nugalėtoja ir 
Tremties mokykla. Seansą 
rengia sporto klubas Aras.
• Dr. H. Montvilienė spalio 
26 d. RCA bendrovės siun
čiama tarnybos reikalais iš
skrido į Tucson, Arizona. 
Ta pačia proga Dr. H. Mon
tvilienė lankysis ir Phoenix, 
Arizona ir Mexikoje.
• A. L. Tautinės S-gos Chi
cagos skyrius BATAAN 
Hali, 4046-50 So. Western 
Avė., spalio 29 d. ruošia ša
šlyko vakarą. Pradžia 8 v. v. 
Vietos užsakomos ir pini
gai iš anksto sumokami 
adresu: P. Vėbra, 2645 W. 
18th St. nuo 5-6:30 v. v., 
tel. CR 7-2478. Kviečiame 
visuomenę dalyvauti.
• A. Siliūnas, į§ Chicagos, 
Dirvos sukakčiai atsiuntė 
$5.00 auką.
• Knygų išpardavimas, ku
rį ir šiemet paskelbė Gabi
jos leidykla, bus iki gruo
džio 31 d. Kai kurios kny
gos atpigintos net iki 90 
nuoš. Prašykite katalogo 
šiuo adresu: Gabija, 87-85 
95 St., Woodhaven 21, N. Y.

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti

ANASTAZIJAI DANAUSKIENEI 
mirus, jos dukterims VERONIKAI KIZNIENEI, 
IRENAI JAROšEKIENEI, TATJANAI COR- 
NEUX, anūkėms DALIAI GRĖBLIŪNAITEI, 
RAIMONDAI ir MARGARITAI JAROŠEKA1- 
TĖMS ir jų šeimoms ir artimiesiems reiškia šir
dingą užuojautą

Jonas Našliūnas

PADĖKA
Visiems, žodžiu ir raštu man 

užjautusiems ir man padėjusiems 
mano gilaus liūdesio valandoje, 
brangiajam vyrui BRUNONUI 
KALVAIČIUI mirus, ypatingai 
draugams, pažįstamiems, visom 
organizacijom ir visiems, paly- 
dėjusiems velionį amžinojon po
ilsio vieton, reiškiu širdingą pa
dėką.

Taip pat dėkuoju laidotuvių di
rektorei Poniai Zaleckienei už 
nuoširdų patarnavimą.

ELENA KALVAITIENF.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

Bronės Paplėnienės ir 
dukterų padėka

Mano mylimam vyrui ir mūsų 
brangiam tėveliui Dr. Jonui Pap- 
lėnui taip staiga ir netikėtai iš 
mūsų tarpo išsiskyrus, eilė or
ganizacijų, artimųjų, draugų ir 
pažįstamų padėjo mums pakel
ti tą sunkų smūgį ir pasirūpino 
a.a. Jono kelionės į amžino po
ilsio vietą iškilmingumu ir puoš
numu.

Negalėdamos kiekvienam as
meniškai padėkoti, naudojamės 
spaudos skiltimis.

Už puošnias gėles ir pa
reikštą užuojautą nuoširdžiai dė
kojame -- Am. Liet. Tautinės 
S-gos Centro Valdybai, L.S.T. 
Korp. Neo Lithuanijai Chicago
je, Vilčiai ir Dirvai, New Yor- 
ko tautininkams, A. L. T. S-gos 
Chicagos skyriui, A. L. T. S-gos 
East Chicagos tautininkams, Gin- 
tarėms, Juodkrantės jūrų skau
čių tuntui, A. L. T. S-gos I ir 
H skyr. New Yorke, Laisvajai 
Lietuvai ir LAS Chicagos sky
riui.

Korp. Neo-Lithuania Centrui 
ir Clevelando, New Yorko, Toron
to, Worcester, Los Angeles, A- 
delaides (Australija) padali
niams. Lietuvių Enciklopedijai, 
Lietuvių Taut. Akademiniam 
Sambūriui, Lietuvos Nepriklau
somybės Talkai, Lietuvos Nepri
klausomybės Fondui, A. L. T. 
S-gos Bostono, Clevelando, Ro-

I

VIRŠUJE: Vyrų choras "Vytis" 
savo dešimtmečio koncerte Chi-- 
cagoje spalio 2 d. su Chicagos 
simfoninio orkestro nariais. Dai
nuoja solistė D. Stankaitytė, Di
riguoja A. Kučiūnas.

chesterio, St. Louis, Baltimo- 
rės, Los Angeles, Elizabeth ir 
Adelaidės skyriams, buv. Bonnos 
U-to studentams ir L. B. Chi
cagos Ap-dos Valdybai, Žurna-, 
listų S-gos Chicagos skyriui dė- ; 
kojame už pareikštą užuojautą. 1

Mūsų gili padėka priklauso 
Chicagos neolithuanams, pager
busiems filisterį Joną koplyčio
je garbės sargybomis ir nešu- 
siems jo palaikus paskutinėje 
jo kelionėje. Taip pat dėkoja
me Am. Liet. Taut. S-gosCentro 
Valdybai už nešimu karsto, ly
dint į bažnyčią; Sv. Kryžiaus 
bažnyčios vikarui kun. Stašiui 
už pamaldas ir paskutinį pa
tarnavimą bažnyčioje, koplyčio
je ir Šv. Kazimiero kapinėse, 
kun. Celiešiui, kun. Urbonui ir 
kun. Sugintai už sukalbėtas mal
das koplyčioje; atsisveikinimo 
žodį tariusiems -- Dr. J. Bart
kui (Viltis), M. Valiukėnui (Neo- 
Lithuania) ir inž. Eug. Bartkui 
(A. L. T. S-gos Centras); Mar
gučio radijo programoje Velionį 
paminėjusiems Br. Dirmeikiui 
ir J. Jurkūnui bei Barčus ra
dijo valandėlei; spaudoje jį api
būdinusiems -- B. Gaidžiūnui, 
V. Rasteniui (Dirva), M. Valiu
kėnui (Dirva ir Draugas), žur
nalui Margučiui, laidotuves gra
žiai ir rūpestingai tvarkiusiam 
direktoriui J. F. Eudeikiui.

Mūsų ypatinga padėka priklau
so Dr. A. Taurui suteikusiam 
a.a. Jonui taip skubią ir rūpes
tingą pagelbą.

Didį mūsų sielvartą palengvi
nusiems a.a. Jono ir mūsų drau
gams -- Dr. L. Griniūtei-Glem- 
žienei, H. A. Janukaičiams, Z.
D. Adomaičiams, operos solis
tei Alei Kalvaitytei-Velbasienei 
už gražų giedojimą bažnyčioje, 
M. Eidrygienei, E. F. Kolbams,
E. J. Karužams, E. J. Bartkams, 
D. Eug. Bartkams, V. J. Jurkū
nams, B. T. Blinstrubams, B.

Dabartinė Chicagos Lietuvių Vyrų Choro "Vytis" valdyba, pravedusi dešimties metų kultūrinės 
veiklos minėjimą Chicagoje. Iš kairės: Vladas Vaišvila, Algirdas Trinkūnas, Vladas Stropus, Vytau
tas Radžius -- pirmininkas, Eugenijus Gerulis, Petras Čelkis ir Kazys Skaisgirys.

N. Gaidžiūnams, V. E. Ras- 
teniams, A. Rudokams, P. Vėb
roms, V. Br. Nemickams, Dr. S.
O. Biežiams, Dr. A. J. Šabanams, 
Algiui Šabanui, M. A. Dausams, 
V. F. Zentiniams, H. M. Paške- 
vičiams (už paruošimą laidotuvių 
filmos), K. A. Laikūnams, J. V. 
Kokliams, J. J. Daunorams, A. 
Steponavičienei, I. A. Sprin- 
džiams, E. R. Nemickams, D,
J, Gauriliams, Dr. V. Tauro šei
mai, J. V. Didžiuliams (Kolum
bijoje), S. F. Stungevičiams, S. 
S. Mockams, I. V. Kasniūnams, 
A. T. Briškaičiams, G. L. And
rijauskams, Dr. J. Pavilioniui, 
A. Neverauskienei, B. Kapočiū- 
tei, J. Grigas ir Co., M. A, 
Motuzams, J. Sadūnams, B. J. 
Smetonams, St. Pr. Basčiams,

V. J. M. Mažeikams, Ant. A. 
Vaitkams, F. N. Taruliams, H. 
V. Bagdonams, A. J. Šimkams, 
S. Traškams, V. M. Bankaus- 
kams, D. P. Griganavičiams, V. 
Skirmuntams, E. S. Stankams,
K. Žemeckui, A. Gasperaičiui, 
H. Macijauskui, P. Bulkei, J. 
M. Kapočiams, R. J. Čiuber- 
kiams, A. Siliūnui, P. Lukošiū
nui ir visiems kitiems, čia ne
suminėtiems, a.a. Joną pager

busiems atsilankymu koplyčioje 
bei šv. mišių aukomis ir mus 
paguodusiems, tariame širdin
giausius padėkos žodžius.

BRONĖ PAPLENIENE IR 
DUKROS

TORONTO
KORP! NEO LITHUANIA sky

riaus narių sueiga įvyks lapkri
čio 6 d. 4 vai. p.p. Lietuvių 
Namų antrojo aukšto patalpose,

ŠEIMOS, leidžiančios vaikus į 
šeštadieninę lietuvių mokyklą, 
šiais mokslo metais moka 10 do
lerių. Nepasiturinčios šeimos nuo 
mokesčio visiškai atleidžiamos. 
Yra pageidaujama, kad minėtas 
mokestis būtų sumokėtas iki š. 
m. gruodžio 15 d.

*

ŽIDINIO skautų sekmadienio 
popietė-arbatėlė, įvykusi spalio 
23 d. Prisikėlimo parapijos pa
talpose, praėjo gana gražiai, ne
paprastai dideliu pasisekimu. 
Arbatėlės metu buvo plačiai nu

pasakota lietuvių tremtinių gyve
nimo sąlygos Sibire.

į Vakarų Pasaulį kas kartą 
vis plačiau prasiveria, buvusios 
hermetiškai uždarytos durys ir 
dabar jau niekam nėra jokia 
paslaptis, kad Sovietinė Rusi
ja dar tebelaiko milijonus žmo
nių vergų stovyklose, kur gy
venimas pasibaisėtinai skurdus.

DETROIT
Nauja santariečiu 

vadovybė
Šių metų spalio 21 d., De

troito Studentų Santaros 
skyriaus atskaitiniame su
sirinkime, buvo išrinkta 
nauja valdyba.

Spalio 22 d. valdybos po
sėdyje valdyba pasiskirstė 
pareigomis:

Jonas šostakas — pirm.. 
Dana Zaicaitė — sekretorė, 
Rimgaudas Švoba — socia
linių reikalų tvarkytojas ir 
Algis Skorupskas — iždi
ninkas. D. Z.

■MMMi

Mielajam

DR. STEPONUI STANKUI
per anksti išsiskyrus iš mūsų tarpo, Jo žmoną 
ELZBIETĄ didžio skausmo valandą giliai užjau
čiame ir kartu su ja liūdime

Bronius Nemickas ir Šeima

Mūsų mielam priedeliui

DR. STEPONUI STANKUI

mirus, jo žmonai ELZBIETAI skaudaus liūdesio 

valandoje reiškiame gilią užuojautą
>

K. Zemeckas ir A. Gasperaitis

BROCKTON, 1IASS.

Kviečiame Į gerą koncertą
Lapkričio 6 d., 3 vai. po 

pietų Brocktono skautai-ės, 
Šv. Kazimiero parapijos sa
lėje rengia koncertą. Daly
vaus Bostono mišrusis cho
ras, vadovaujamas kompo
zitoriaus Juliaus Gaidelio, 
operos solistas Stasys Sant
varas ir mergaičių trio.

Tikimasi, kad šis koncer
tas sutrauks daug dainą 
mėgiančių klausytojų tiek 
lietuvių, tiek ir kitataučių.

& S.

Pulk. Kazys Ališauskas (kairėje), kuriam Chicagos ramovėnų susirinkime buvo įteikta II-ji premija 
už geriausi rašinį Karyje 1959 metais. B. Beržinio nuotrauka

♦ Maskva, pradėdama derybas 
su Suomija dėl naujos sienų su
tarties, pareikalavusi, kad Suo
mija neteiktų politinės prieglau
dos pabėgėliams iš anapus gele
žinės uždangos. Suomiai tuoj pat 
tą reikalavimą atmetę.

♦ Kongo karinis režimas paža
dėjo Jungtinėms Tautoms, kad 
suvaldys savo neklusnią armi
ją. JT misija buvo grasinusi nu
ginkluoti Kongo armiją, jeigu 
chaosas tęsis ir toliau.
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