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NAUJA SOVIETU DIPLOMATINE OFENZYVA
Sovietija apkaltino Jungtines A - 

merikos Valstybes, kad jos blo
kuojančios Korėjos suvienijimą, 
ir pareikalavo, kad Jungtinės 
Tautos priverstų Ameriką ir 
kitas valstybes evakuoti savo ka
rines įgulas iš padalintojo pusia
salio.

Tai antras sovietų pareiški
mas per pastarąsias dvi dienas, 
kuriuo smerkiamos Jungtinės 
Valstybės už taip vadinamą ag
resyvią užsienių politiką. Pirma
me buvo teigiama, kad "ameriki
nis imperializmas” esąs kaltas 
už Kongo įvykius.

Sovietinės vyriausybės pareiš
kimai, kaltiną Vakarus "su JAV 
jų priešakyje", pradėjo piltis, 
pasibaigus tris savaites trukusiai 
raudonųjų viršūnių konferencijai. 
Vakarų ekspertai tiki, kad toje 
konferencijoje buvusi sutarta 
strategija, pagal kurią sovietai 
turėsią suintensyvinti diploma
tinę ofenzyvą visais klausimais, 
kurie yra tapę Rytų - Vakarų 
ginčo objektais.

Nors iš konferencijos komu
nikato Vakarų stebėtojai darė iš
vadą, kad joje buvusi pravesta 
chruščiovinė "taikios koegzis
tencijos" linija, bet tikrųjų tos 
konferencijos pasėkų tuo tarpu 
dar negalima pramatyti. Chruš
čiovas yra pareiškęs norą susi
tikti su Vakarų valstybių lyde
riais pasaulio viršūnių konferen
cijoje po to, kai JAV prezidentu 
išrinktasis John F. Kennedy per
ims pareigas, bet, kaip grįžtąs 
iš Maskvos amerikinis raudo
nasis milijonierius Cyrus 
Eaton pareiškė, jo tolimesnė po
litika JAV atžvilgiu būsianti nu
spręsta tada, kai paaiškėsiąs 
Kennedžio kabineto sąstatas.

Tuo tarpu sovietinės komunistų 
partijos organas Pravda, komen
tuodama komunistų vadų mani
festą, puolė JAV, apšaukdama jas 
"pagrindine agresijos ir karų jė

VACLOVAS SIDZIKAUSKAS BRAZILIJOJE
Lapkričio pabaigoje Bra

zilijoje lankėsi PET Seimo 
Pirmininkas V. Sidzikaus
kas ,kuris vykdamas į pir
mąjį Pietų Amerikos Lietu
vių Kongresą, Argentinos 
sostinėje Buenos Aires, pa
keliui, pirmiausia aplankė 
Sao Paulo lietuvių koloniją. 

Vaclovas Sidzikauskas pranešimo metu.

ga". Esą, "Tolimuose Rytuo; 
se, amerikiečiams pagelbstint, 
energingai atgaivinamas karo 
šiltadaržis".

Sovietų vyriausybės pareiški
mas paskelbtas, paremiant Šiaur. 
Korėjos memorandumą, kuriuo 
reikalaujama kraštą suvienyti. 
"Amerikinė okupacija pietinė
je Korėjos dalyje yra didžiau
sia kliūtis kraštui suvienyti," 
sakoma Kremliaus pareiškime. 
"JAV atsisakymas atitraukti 
savo kariuomenę iš Korėjos 
teritorijosrodo nenorą taikiai iš
spręsti Korėjos klausimą... 
stiprinimą karinių bazių masinės 
destrukcijos ginklais, pažei
džiant ginklų paliaubų susi
tarimus... Toki yra agresy
vios JAV užsienių politikos ele
mentai."

JAV ir kitos Vakarų valstybės 
yra nekartą pareiškusios, kad 
jų įgulos bus atitrauktos, kai tik 
visoje Korėjoje bus pravesti 
laisvi balsavimai.

*
Kongo klausimu Sovietijos ats- • 

tovas Zorinas, išnaudodamas 
pirmininkaujančio būklę, su
šaukė nepaprastą JT Saugumo 
Tarybos posėdį. Maskvos skun
de daugiausiai kaltinamos Jungti
nės Amerikos Valstybės, kad jos 
finansuojančios neramtimus Kon
ge, ir pareiškiama, kad Sovie
tija teiksianti visokeriopą pa
ramą Kongo respublikos žmo
nėms t jų kovoje su imperialis
tais. Pastarasis pažadas su
kėlė didelį susirūpinimą, kad so
vietai vėl galį pradėti siųsti 
Kongan ginklus savo interesams 
pasiekti.

Sovietų skunde reikalaujama: 
paleisti Lumumbą ir jo bendri
ninkus, "atstatant legalią Kongo 
vyriausybę"; nuginkluoti pik. Mo- 
butu kariuomenę; išvaryti iš Kon
go visus belgus ir t.t.

Ta proga Dirvos bendradar
bis Brazilijoje St. Vancevi
čius patiekė keletą klausi
mų, į kuriuos p. V. Sidzi
kauskas maloniai teikėsi at
sakyti :

—. Ar galima būtų suži
noti, koks Tamstos apsilan

Nepaprastąjį posėdį Zorinas 
buvo bandęs sušaukti, nepaisyda
mas įprasinių terminų, duoda
mų delegacijoms susisiekti su 
savo vyriausybėmis, bet po 
karštų protestų posėdžio data 
buvo nukelta.

JAV delegacijos pirm. James 
J. Wadsworth pareiškė, kad Zo
rinas, svarstant Sovietijos skun
dą, turėtų pirmininkaujančio pa
reigas perduoti kitos valstybės 
delegacijai, bet pastarasis atėmė 
jo balsą, pareikšdamas, kad 
Wadsworthas nekalbąs apie klau
simo esmę. Vėliau JAV delega
tas vėl grįžo prie to klausimo 
nurodydamas, kad Zorinas, kaip 
parodė praeitą šeštadienį Mauri
tanijos klausimo vetavimas, ne
pirmininkaująs objektyviai, bet 
Zorinas atkirto, kad taisyklės 
leidžiančios jam pirmininkauti ir 
jis tai darysiąs.

ŽINIOS IŠ VISUR

* Jugoslavija paskelbė, kad ji 
"nenori imtis atsakomybės už 
paskutiniuosius įvykius Konge" 
ir todėl atšaukianti savo dip
lomatinę misiją iš Kongo. Prane
šimas buvo paskelbtas, kai gauta 
žinių, kad Jungt. Arabų Respub
lika ir Ceilonas atitraukia savo 
karinius kontingentus. Kalbama, 
kad karinius kontingentus atšauks 
ir Gana su Indonezija.

* Konge prez. Kasavubu 
paskelbė nepaprastojo meto būk
lę Oriental provincijai, kuri 
yra kontroliuojama buvusio 
premjero Lumumbos šalininkų.

* Prez. Eisenhoweris atšaukė 
aviacijos ir laivyno patrulius iš 
Karaibų zonos, nes komunistinės 
intervencijos pavojus Gvatema
loje ir Nikaragvoje esąs suma- 
žėjąs.

kymo Pietų Amerikoje tiks
las?

— Pagrindinis mano at
vykimo į Pietų Ameriką 
tikslas — dalyvauti ir pa
daryti pranešimą Pirmaja
me Pietų Amerikos Lietu
vių Kongrese, kuris įvyks 
gruodžio 2-5 d. Argentinos 
sostinėje Buenos Aires. 
Greta to, noriu sustiprinti 
ryšius su lietuvių kolonijo
mis Pietų Amerikos valsty
bėse ir kaipo. Pavergtųjų 
Europos Tautų Seimo pir
mininkas, pagyvinti paverg
tųjų valstybių bylą čionykš
tėse sostinėse.

— Ar, be Sao Paulo, ma
note taip pat aplankyti ir 
kitas P. Amerikos lietuvių 
kolonijas?

— Taip. Be Sao Paulo, 
lankysiuos buv. Brazilijos 
sostinėje Rio de Janeiro, 
taip pat ir Urugvajaus bei 
Argentinos sostinėse. O jei 
laikas leis, ir Peru bei Ve- 
nezueloje.

— Ar šia proga manote 
aplankyti tik lietuvių kolo
nijas, ar taip pat ir atitin
kamas vietos valstybių 
įstaigas?

— Padarysiu vizitus vy
riausybėms, — tikiuosi bū
ti priimtas Brazilijos, Uru
gvajaus ir Argentinos už
sienių reikalų ministerių, 
gal ir prezidentų. Matysiuos 
su įtakingais politikais, tu
rėsiu spaudos konferenci
jas. Be to, tarsiuos su PET 
delegatūromis šiuose kraš
tuose, taigi ir su visų sovie
tų pavergtųjų Centro ir Ry
tų Europos tautų veikėjais.

(Nukelta į 4 psL)
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SOVIETU POVANDENINIU LAIVU BAZĖ GVINĖJOJE?
Portugalija painformavo Vaka

rų sąjungininkus, kad Sovietija 
pasirašė sutartį įrengti pavande- 
ninių laivų bazę ir svarbią ra
dijo stotį Gvinėjoje, Vakarų 
Afrikos pakrantėje.

Papildomos informacijos iš 
portugalų žvalgybos sluoksnių 
sako, kad lapkričio 14 - 16 
dienomis sovietų laivas iškro
vęs didesnius ginklų kiekius Ko- 
nakryje, Gvinėjos sostinėje. Iš
krovimas, kaip pranešama, bu
vęs vykdomas naktimis.

200 gvinėjiečių esą apmokomi 
sovietų karinėse akademijose, o 
kiti 180 Sovietijoje ruošiami ad
ministraciniams postams. Por
tugalų žiniomis, 165 sovietų, če
kų ir kiniečių technikai dirbą 
Gvinėjoje, prezidento Sekou 
Toure pakviesti.

Ši informacija, kaip sakoma, 
buvusi perduota Ispanijai, Por
tugalijos kaimynei ir antikomu
nistinei sąjungininkei. Portugalų 
informacijos šaltiniai apie komu
nistinę infiltraciją į Afriką pap
rastai Vakarų sąjungininkų 
sluoksniuose yra laikomi labai 
gerais.

-- Kas daryti? Prancūzija vis tebesėdi šalia jo...

Gvinėja yra priklausiusi pran
cūzų tautų bendruomenei, bet 
vėliau atskilo ir pradėjo vis la
biau susidraugauti su komunisti
niais kraštais, ypač Čekoslova
kija.

Washingtone tuo tarpu pa
reikšta, kad JAV dar negalinti 
patvirtinti žinių apie Sovietijos 
susitarimą su Gvinėja dėl

Chicagoje mirė Paulius Augius
Chicagoje po sunkios li

gos ir dviejų komplikuotų 
operacijų mirė vienas iški
liausių mūsų grafikų — 
dail. Paulius Augius.

Velionis buvo gimęs 1909.
IX. 2 žemaičių Kalvarijoje, 
baigęs Kauno meno mokyk
lą ir Paryžiaus aukštesniąją 
taikomosios dailės mokyklą, 
vėliau gausiai reiškęsis gra
fikos darbais ir reprezenta
vęs lietuvius dailininkus 

sovietų laivyno bazės steigimo, 
bet priduriama, kad apie tokią 
galimybę esą pakartotinai kal
bama pastarosiomis savaitėmis.

* JAV karo aviacija, pabrėž
dama karinės paruošties rei- 

• kalingumą, Pearl Harbouro tra
gedijos sukakties dieną iššovė 
erdvėn naują satelitą — šnipą.

daugelyje tarptautinių dai
lės parodų. Medžio raiži
niais iliustravo žemaitės 
Petrą Kurmelį, Valančiaus 
žemaičių vestuves, S. Ne
ries žalčio pasaką ir spal
vota grafika Pupos pasaką 
bei Žemaitijos Simfoniją. 
1938 metais už iliustracijas 
gavo valstybinę premiją. P. 
Augius aktyviai bendradar
biavo ir lietuviškoje spau
doje, suredagavo Lithua
nian Art in Exile.
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Šeštosios kuopos likučiai

IKI PASKUTINIO ŠOVINIO...

ĮSAKYMAS IŠPILDYTAS: "DATALJONAS 
ŽUVO IKI PASKUTINIO VYRO”

114)

Buvo ištisiniai -žmogaus gylio 
apkasai, jie savo grioviuose ge
rai įsitvirtino žiemai, ir divi
zija girdavosi:. "Mūsų pozicijos 
neįkandamos." Jos buvo saugios 
prieš tankus, išskyrus kelis į- 
dubimus, kuriais rusai pra
ūždavo, kad būtų užnugaryje su
naikinti. Tai buvo, kaip sakyta, 
idealiausios žiemos pozici
jos, kokių tik begalima pagei
dauti.

Gruodžio mėnesį gerieji lai
kai baigėsi. Divizija turėjo būti 
perkelta į pietryčius, už dvyli
kos kilometrų.

"Naujojoje vietoje būsią laiko 
apsikasti, persikėlimas būsiąs 
vykdomas naktį, ir vienas grįž
tąs junginys perimsiąs apsaugą. 
Visa, kas nepriklauso prie as
meninės kareivio šarvuotės, turį 
būti palikta dabartinėse pozici
joje.”

Vadai priešinosi, aiškino, kad 
keltis žiemos vidury nepakanka
momis priemonėmis ir į nepa
ruoštas pozicijas, o ten per pusę 
paros pasiruošti kautynėms 
reiškią pražūtį. Bet jų žodžiai 
nieko negelbėjo. Jie turėjo va
žiuoti apžiūrėti naujųjų pozici
jų.

Vadų užpakalyje buvo didelė 
atvira lyguma, toliau, už keturių 
ar penkių šimtų metrų, maža 
tereno bangelė. Priekyje — dau
ba, kurios antrasis krantas aukš
tesnis už numatomas pozicijas. 
Šiaip jokio medžio, jokio krū
mo, jokio namo, tik sniegas ir 
ledas.

—Atvykome į vietą, mano 

ponai, čia bus pagrindinė kovos 
linija.

Pulko vadas pasižiūrėjo į gene
rolą:

—Kur, pone generole?
Tas mostelėjo rankomis į abi 

puses, žiūrėdamas šiaurėn:
--čia, šioje linijoje, šia kryp

timi.
--Kur dešiniojo ir kairiojo 

sparno ribos?
—Apytikriai čia, kur stovime, 

kairiojo sparno riba, o dešiniąja 
atsiskaičiuosite.

Snigimas tirštėjo, pulko vadas 
ir batalionų vadai susižvalgė.

—O sąlytis su kaimynais, pone 
generole?

—Jie taip pat bus atsiųsti.
—Kur divizijos štabas? Ir iš 

kur gausime sunkiuosius ginklus?
--Bus viskas nurodyta, o dabar 

ponai turi valandą laiko batalio
nams pozicijas parinkti. Už va
landos išvažiuojame.

Pulko vadas su abiem batalionų 
vadais nuėjo ir bandė, sniegui 
tirštai drebiant, atskaičiuoti ri
bas. Ženklinimo priemonių netu
rėta, o sniege pažymėtos vietos 
buvo tuoj pat užpustomos. Neliko 
nieko kita kaip tik atidžiau ap
žvalgyti apylinkę, n bataliono 
vadas lakstė po jam paskirtą 
penkių šimtų metrų pločio ruo
žą visomis kryptimis. Valandai 
baigiantis, jam paaiškėjo, kad 
pozicijos turi būti arba kalvelė
je anapus daubos, arba užpaka
lyje, ant tereno bangelės. Pulko 
vadas buvo tos pačios nuomonės. 
Bet generolas atmetė pasiūlymą.

Kitą naktį perkeliamieji da

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

BIRU

liniai pradėjo žygį, bombų ir 
šviečiamųjų kulipkų palydimi. 
Kišeninių lempučių pagalba buvo 
atrasti vakarykšti automobilių 
pėdsakai. Rytui auštant, bata
lionas pasiekė pozicijas. Žmo
nės išsiskleidę sugulė į snigą.

INDIJOS KOMUNISTU DILEMA .
Bombėjaus komunistų organi

zacija prieš kelias dienas pri
ėmė rezoliuciją, kurioje giria
ma Indijos centrinės vyriausy
bės laikysena Indijos - Kinijos 
sienų ginče. Pasiūlymą įnešę 
Shripado Amrito Dangės, komu
nistų frakcijos lyderio Indijos 
parlamente ir ištikimo Maskvos 
linijos sekėjo šalininkai. Atro
do, jog pagrindinis šios nepap
rastos rezoliucijos priėmimą nu
lėmęs argumentas buvo baimė, 
kad Indijos komunistai galį katas
trofiškai pralaimėti artėjančius 
rinkimus, jei laiku neįsijungs į 
visuotines krašto gyventojų nuo
taikas.

Ir kitose Indijos komunistų 
partijos celėse aiški artėjančių 
rinkimų katastrofos grėsmė. Bet 
centrinis partijos aparatas dar 
bijosi atvirai smerkti raudono
sios Kinijos agresiją dėl gali
mos Pekino reakcijos. Antra, 
neaišku, kuo galų gale baigsis 
Maskvos ir Pekino ideologinės 
varžybos.

Esą teisinga, kad Maskvos li
niją palaiko daugumas komunistų 
visame pasaulyje, bet Pekinas

DAINŲ,
Antilų salynui, arba dau

sų klimato ir augmenijos — 
Vakarų Indijos žemei pri
klauso : Kuba, Hispaniola, 
Jamaika, Puerto Rico, Hai
ti ir kitos mažesnės salos.

1492 Kolumbas, ieškoda
mas kelių Į Indiją, visų pir
ma pataikė j šias salas, ir 
nuo to laiko jos gavo Va
karų Indijos vardą, kuris 
išliko iki šių dienų, čia yra 
3 nepriklausomos valsty
bės : Kuba, Haiti ir Domini
kos Respublika. Dabartiniai 
gyventojai daugiausia ne
grai, bet nemaža yra ispa
nų, kinų, anglų, prancūzų, 
olandų ir kt. Oficialioji kal
ba ispanų. Bet anglų kolo
nijose kalbama angliškai, 
prancūzų — prancūziškai. 
Iki 1958 m. Jamaica ir kitos 
Antilų grupės salos buvo 
valdomos anglų, Puerto Ri
co — amerikiečių.

Salose p r o d u kuojama: 
cukrinės nendrės, bananai, 
kava, medvilnė, tabakas, 
kakava ir kt. Iškasama ak
mens anglies, vario, fosfa
tų, mangano ir kt. 1958 me
tais anglai suteikė Jamaikai 
ir kitoms saloms taip vadi
nama "Vakarų Indijos Fe
deracijos” mandatą, šio

n bataliono dešinėje pozicijų ieš
kojo I batalionas, bet kairiojo 
kaimyno nebuvo matyti, ir kuo
pų vadai kraipė galvas.

Bataliono vadas dar kartą nu
ėjo aukštumon antrojoje daubos 
pusėje. Iš vakarų pro miglą pa
sirodė pilki šešėliai. Rusai? Ne, 
tai buvo dalinys, kuris turėjo ten 
išsilaikyti iki vakaro, bet rusų 
spaudžiamas pasitraukė 12 va
landų anksčiau. Rytui išaušus, 
pasirodė ir pirmieji rusų žval
gai.

Batalionas nebeturėjo laiko 
žmoniškai pasiruošti. Žemėnbu-

(Nukelta į 7 psl.)

yra kaimynas, kuris kontroliuo
ja 600 milijonų pavaldinių. To 
viso akivaizdoje tik partijos va
dovybės mažuma artėjančius rin
kimus laiko svarbesniais už 
globalinius įvykius, ir vengiama 
pritarti aiškiau Bombėjaus re
zoliucijai.

Reikia laukti ką tuo reikalu 
nuspręs ateinančių metų pradžio
je įvykstanti visuotinė indi jos ko
munistų partijos konferencija. O 
tuo tarpu partijos sekretoriatas, 
šiomis dienomis susirenkąs New 
Delhyje, bandys ieškoti formu
lės "nacionalistiniam" elemen
tui apraminti.

Tam reikalui uoliai renkami 
argumentai. Vienas jų sistemin
gai kartojamas užuominos apie 
Pekino ruošiamą pasiūlyti "paci
fistinį nepuolimo paktą", pagal 
kurį Kinija "pripažinsianti tai
kios koegzistencijos principus", 
pasirašydama nepuolimo sutar
tis su Azijos valstybėmis.

Tačiau viešajai Indijos opini jai 
tie manevrai nedaro įspūdžio. In
dai jau pradeda įžiūrėti, kad 
tarp oficialių Pekino pareiškimų 
ir praktiškosios užsienių poli
tikos yra tokia pat praraja, kaip 
ir tarp raudonosios Kinijos skel
biamų laimėjimų ir tikrosios 
būklės Mao viešpatijoje.

(tp)

SOKIIJ IR ROMO SALOS
IGN. ANDRAšIŪNAS

mandato teise pasinaudos 
apie 30 Antilų grupės salų. 
Federacija yra žingsnis Į 
n e p r įklausomo gyvenimo 
'kelią. Reikia manyti, kad ne 
po ilgo laiko šių salų fede
racija taps nepriklausoma 
valstybe.

Savotiškai yra įdomus tų 
salų gyventojų gyvenimo 

būdas, papročiai, dainos, 
šokiai ir kiti reiškiniai. Pa
tekęs į tas salas, matysi 
greta gražaus automobilio, 
važiuojant ”muchacho”, — 
jaunikaitis su sukrypusiu 
vežimėliu, asilo traukiamu, 
arba jojant, baruose ir ant 
plačių šaligatvių, po saulės 
skėčiais sėdinčius: europie
čius, amerikiečius, kinie
čius, negrus, pietų ameri
kiečius ,draugiškai kalban
čius ir klausančius pasauly 
pagarsėjusios vietinės mu
zikos, vadinamos ”kalypso 
— skambesiu”. Tai vietos 
gyventojų iš skardinu sta
tinių išgaunama ritminga 
muzika. Bet keleivį domina 
ne tiek egzotinis vietinis 
gyvenimas, kiek ypatingai 
mėlyna jūros ramybė, am
žinai žydįs pavasaris ir mė
lyno dangaus svajingai gili 
toluma.

Jamaikos salą ypatingai 
yra pamėgę lankyti milijo
nieriai ir kino žvaigždės. 
Taip vadinama Montego 
Bay yra pilna minėtų sve
čių. čia specialūs instrukto
riai moko "auksinius sve
čius” plaukti, nardyti ir 
ruošia jiems specialias nak
ties iškylas "Feodalų Hote- 
lyje”. čia iki ankstyvo ryto 
skamba nepavar g s t a n t i 
"Kalypso” muzika. Ir yra 
sakoma, kad doleris gali ten 
parūpinti visą, ko tik trokš
ta žmogaus širdis .

Jamaika yra įdomi savo 
romo gamyba. Neveltui ją 
vadina romo tėvyne. Romas 
yra antraeilis cukraus ga
mybos produktas. Jo gamy
ba apima keturias skirtin
gus etapus: rauginimą, ga- 
rinimą, išsistovėjimą ir sko
nio atranką.

Pagrindinė romo žaliava 
yra cukrinės nendrės. Jos 
gausiai auginamos Jamai
kos laukuose. Kai jos su
bręsta, yra plaunamos il
gais peiliais, vadinamomis 
"machetemis”. Surin k t a s
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derlius gabenamas sunkve
žimiais į cukraus fabrikus. 
Čia nendrės smulkiai su- 
piaustomos ir leidžiamos į 
didžiulius presus, kad iš- 
spaudus saldžias sultis.

Vėliau sultys dideliuose 
katiliuose garinamos. Po 
kai kurio laiko garinamoji 
masė virsta tirštu sirupu. 
Sirupas ataušinamas. Vė
liau leidžiamas per didelę 
centrifūgą, iš kurios baltų

kristalų pavidale iškrenta 
cukrus.

Likusioji masė, vadina
mas melasas, vartojama ro
mo gamybai, čia prasideda 
visai panašus gamybos bū
das į Lietuvos spirito va
ryklose naudotą alkoholiui 
gaminti. Kai gaunama maž
daug 60-65% alkoholingu- 
mo, tada skystis pilamas į 
ąžuolines statines ir palie
kamas taip vadinamam "il- 
kam miegui”. Per tą laiką 
ąžuolinėse statinėse, čia va- 
d i n a m uose "puncheons” 
skystis įgauna slaptingas 
romo savybes. Jų kiekybė ir 
kokybė priklauso nuo "pun
cheons” savybių, o svar
biausia nuo ilgo ir ramaus 
"miego”. Todėl daug romo 
rūšių, stovi "punceonuose” 
12-25 metų. Viena čia rei
kia pabrėžti, kad Jamaikos 
romas negali būti jaunesnis 
kaip 5 metų amžiaus. Juo 
ilgesnį laiką jis "išmiega" 
geroje ąžuolinėje statinėje, 
juo daugiau jis įgyja malo
naus gaivinančio skonio ir 
savotiško prieskonio.

Bet be ąžuolinių statinių, 
įtakos romo savybėms ir 
skoniui, dar labai svarbią 
reikšmę vaidina romo gerų
jų privalumų egzaminato
rius. Nuo jo sprendimo ir 
gilios patirties priklauso ne 
tik to gėrimo vartotojų iš
lepinto skonio patenkini
mas, bet labai dažnai ir ga
mybinės firmos ateitis. Jei 
egzaminatorius sugeba vy
raujančią spalvą išskirti ir 
ištisą metų eilę tą pačią ro
mo kokybę užtikrinti, — tai 
firmai pasisekimas pasau
linėje rinkoje yra užtikrin
tas.

To to, kai egzaminatorius 
apsprendžia romo skonį, 
spalvą ir įvairių prieskonių 
kiekį, romas mašinų pagal
ba pilstomas į butelius, ant
spauduojamas ir krauna
mas į laivus, kad pasiektų 
vartotojus.

(Bus daugiau)

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

depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojoms 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 414.

MUTUAL Ąedvud SAVINGS
anj -£<kiu ssocialion

Chartorod and Suparvised by the United Statės Government 
2202 W. CEKMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanausicas, Pres.

Darbininkai paruošia romo statines "ilgam miegui".
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DAR TRYS VALANDOS NAKTIES (10) DESZO ARVAY

Dėl laisvės ir meilės
/

nesiderama...
Vyresnysis leitenantas Bada- 

hazy pasidavė. Jis atsakė į visus 
Kuzino klausimus. Rytui auštant, 
pasirašė baigiamąjį protokolą. 
Kuzinas davė jam dešimt ciga
rečių, dešimt degtukų ir gaba
liuką dėžutės degtukams uždegti.

--Ar dar turite kokį norą?
--Miegoti.
—Daugiau nieko?
Budahazy blankiai šyptelėjo.
--Joti, -- pasakė jis, -- pa

joti geru arkliu.
—Tamsta, vyr. leitenante, gal

būt esi geras raitelis, bet men
kas arklių žinovas.

—Kodėl?
—Tamsta jojai senu kuinu. Jis 

buvo ožiuotas, o tamsta galvojai, 
kad jis karštakraujis.

--Ir dėlto mane nuteisėte?
—Teismas paskelbs sprendi

mą. -- Kuzinas atsistojo. -- 
Jeigu aš galėčiau nuteisti, tai 
pasodinčiau tamstą ant nususu- 
sio Horthy kuino ir kaip Don 
Kichotą pasiųsčiau į vakarus, 
iš kur tamsta atėjai.

--Tamsta komunistas! 
pasakė Budahazy.

--Nuo šiandien gali miegoti 
kiek tik nori, — atsakė Kuzinas, 
nemažiau pavargęs, kaip vyres
nysis leitenantas.

Kai durys užsidarė paskui Bu
dahazy ir prižiūrėtoją, Kuzinas 
nuleido galvą ant rašomojo stalo. 
Nesiliaujantys tardyrhai ir jį nu
alino. Ant miego slenksčio jis 
vėl išgirdo: "Tamsta komu
nistas!” Bet tai buvo Ilonos 
balsas, švelnus ir liūdnas. Ir 
mergina glostė jo plaukus. 
"Vargšas komunistas!"

MANO TĖVŲ ŽEMĖ 438 puslapiai
LIETUVA. 1200 iliustracijų.
VL. VIJEIKIO

Knyga, kuri tinka visiems. Seniems ir jauniems.
Geriausia priemonė pažinti savo tėvų.žemę.
Senimas čia ras daugybę brangių gimtosios žemės 
prisiminimų. Jaunimui — puiki priemonė pažinti 
savo tėvų žemę.

Tuojau užpildykite atkarpą ir pasiųskite:

TĖVIŠKĖLĖ, 4346 S. Western Avė., Chicago 9, III.

Prašau prisiųsti man knygą ”Mano tėvų žemė 
Lietuva”. Siunčiu $7.00.

Phvardė .......................................................................

Adresas .......................................................................

KALĖDOS IR NAUJI METAI ARTĖJA
SIŲSK DRABUŽIŲ DOVANŲ SIUNTINIUS SAVO DRAUGAMS IR 

GIMINĖMS! SIŲSK DABAR — SIŲSK PER

Cosmos Parcels Express Corp.
Licenced by Intourist

Kiekvienas siuntinys apdraustas. Pristatymas garantuotas. 
Gavėjas nieko nemoka

Visuose mūsų skyriuose yra rudens ir žiemos reikalams 
didelis pasirinkimas daiktų žemomis kainomis.
Aplankykite mūsų jums artimiausį skyrių, kur gausite visas 

informacijas.
NEW YORK 3, N.Y., 39 - 2nd Avenue — Tel: AL 4-5456 
BROOKLYN 7, N.Y., 600 Sutter Avenue — Tel: DI 5-8808 
LAKEWOOD, N.J., 126 - 4th Street —
PATERSON 1, N.J., 99 Main Street — 
NEW HAVEN, Conn., 6 Day Street — 
PITTSBURGH 3, Pa., 1015 E. Carson Street
WORCESTER, Mass., 174 Millbury Street — Tel.: SW 8-2868 
HAMTRAMCK, Mich., 9350 Jos. Campan — TeL: TR 3-1666 
CLEVELAND 13, Ohio, 2683 W. 14th Street — TeL: TO 1-1068 
CHICAGO 22, III., 2222 W. Chicago Avenue— TeL: BR 8-6966 
CHICAGO 29, I1L 2439 W. 69th St. - Tel. WA 5-2737
SAN FRANCISCO, CaL, 2076 Sutter Street — Tet: FI 6-1571 
NEWARK 3, N.J., 428 Springfield Avenue — TeL: BI 3-1797 
PHILADELPHIA 41, Pa.. 4925 Old York Rd. — Tel.: D A 4-4401 
WATERBURY, Conn., 6 John Street — Tel.: PLaza 6-6766 
GRAND RAPIDS, Mich., 414 Scribner Avė., N.W, — Tet:

— GL 8-2006
PASSAIC, NJ., 211 Monroe Street — Tel.: PR 3-0979
DETROIT, Mich., 7300 Michigan Avenue, — TeL: VI 1-5355 
VINELAND, NJf„ West Landis Avenue, Greek Orthodox Bldg. 
Šis skyrius atidarytas penktadieniais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais

Garsiai sučirškė telefonas. 
Kuzinas apsidairė. Telefonas 
buvo tikrovė. Jis paėmė ragelį.

—Kovacs, tardytojas.
—Kalinė Farkasch 238 celėje 

bandė nusižudyti, -- kažkas rė
kė ragelyje.

i-Kaip?
—Pasismaugti. Prašau, įsiti

kinkite pats, mes palikome kil
pą iš šilkinių kojinių.

—O kalinė?
--Įkišta į "marškinius".
--Aš ateinu.

*
"Marškiniai" buvo iš brezento, 

panašūs į moterių darbo kostiu
mą, kurio rankovės ir kiškos 
buvo apsiūtos diržais. Iškarpa 
kaklui, plati ir apsiūta oda, ne
gali atimti kvapo, net stipriai 
suveržta. Rankos ir kojos suriša
mos kryžiumi ant nugaros, deši
nioji ranka su kairiąja koja, kai
rioji ranka su dešiniąja koja. Taip 
bejėgiškai guli Ilona ant narų. 
Jos liemuo išlenktas, kaip piau- 
tuvas.

—Atrišti, -- sako Kuzinas.
—Ar galiu duoti patarimą? -- 

klausia prižiūrėtojas.
-Na?
Prižiūrėtojas atverčia Iloną 

ant pilvo. Rankos ir kojos su
rištos ant nugaros, kaip styga 
įtempia kūną lanku.

--Taip turite ją tardyti, aš ga
liu diržus suveržti dar per porą 
skylių.

—Atrišti sakiau.
Paleisdamas diržus, prižiūrė

tojas kalba:
—Užvakar naktį buvo kita taip

Tel: FO 3-8569 
Tel: MU 4-4619 
Tel: LO 2-1446
Tel: HU 1-2750 

tardoma, iš karto nenorėjo ji 
kalbėti, bet su priešpaskutine 
skyle ji apsi..., ir tai atpalaidavo 
jos liežuvį.

Ilonos rankos ir kojos bejėgiš
kai krinta ant narų.

—Palikite mane vieną, -- sako 
Kuzinas prižiūrėtojui.

Ilona nori pakilti, bet negali. 
Sąnariai yra užtirpę, jie neklau
so. Ji pasuka galvą į sieną. Ant 
lango rankenos kabo kilpa. Koji
nė susukta į virvę. Kuzinas at
riša ją ir Įsikiša Į kišenę. Ilona 
pasijudina. Jis nutraukia "marš
kinius" nuo jos krūtinės.

--Ar galite stovėti?
Ilona atsistoja. Ji susvyruoja. 

Kojos dar užtirpę. "Marškiniai" 
nukrinta ant žemės. Sijonas pra
siskiria virš nuogo kelio; jis 
perplėštas nuo apačios iki juos
mens. Kuzinas sako:

—Pasakysiu atnešti adatą ir 
siūlo.

Ilona jaučia tūkstančius ada
tų. Kraujas veržiasi, atgaivinda
mas muskulus ir odą.

--Sėskitės.
Jis nutraukia "marškinius" nuo 

jos kojų. Kauliukai švelnūs, jis 
stebi pado išgaubimą, kulnų ir 
kiekvieno piršto formą. Ilona ba
sa.. Gėdos priepuoly jis trenkia 
kertėn "marškinius". Jie nu
krinta šalia atmatų kibiro.

--Ar jau geriau?
Ilona girdi jį iš tolo klausinė

jantį:
--Kodėl tai padarėte?
Ji vos jį beatpažįsta. Migla 

prieš jos akis. Ji nori kalbėti. 
Burna juda, bet joks garsas ne
prasiveržia pro lūpas. Kuzinas 
sukrėstas. Jai reikia ramybės. 
Kas tris minutes šalin pastu
miamas špiono dangtelis. Akį 
langelyje Kuzinas norėtų išdurti.

«
Jo tylus budėjimas padėjo Ilo

nai įveikti sunkųjį pusvalandį. 
Dienines sargybas pakeitė nak
ties tarnyba. Koridoriuje pasi
girdo skambutis. Rytmetinė ruo
ša prasidėjo kitoje koridoriaus 
pusėse su nelyginiais numeriais: 
239, 237, 235... iki koridorių su- 
kirtimo ir tada šia puse atgal 
Daug laiko praeis, iki ateis Ilo
nos eilė, 238. Budahazy visa
da yra paskutinis, 240. Jis su
rūkė vieną iš Kuzino cigarečių, 
paskui pabeldė Ilonai rytmeti
nį pasveikinimą. Ji išsitiesė vi
sa jėga į sieną, duodama Įspė
jimo ženklą.

--Aš esu jo tardytojas, --pa
sakė Kuzinas.

--Žinojau tai.
—Tad daugiau nebekalbėkime 

apie vyresnįjį leitenantą.
Ilona vėl pažvelgė Į Kuziną 

giedriomis akimis.
—Ką manotedaryti su manimi?
Jis išsitraukė iš kišenės ko

jinę ir paklausė:
—Ar to reikėjo?
Ji tylėjo.
--Turėjote pagalvoti apie savo 

motiną.
--Taip.
—Ar nėra, kas dar būtų jums 

prie širdies?
Ji užmerkė akis, jos ilgos 

blakstienos drebėjo.
--Kas tai yra? — paklausė 

jis.
--Vengrija.
--Dėl jos turite gyventi.
Ilona parodė Į kaimyninę ce

lę.
--O vyresnysis leitenantas ne?
Kuzinas atsistojo ir vaikščio

jo, tartum pats būtų celės kali
nys. Ilona paklausė:

—O jei tas Budahazy būtų mer
gina, dvidešimties metų amžiaus 
ir labai graži, kurią iš mūsų 
perduotumėte prokurorui?

Jis sustojo >riešais ją. 
--Baronaitę Budahazy. 
--Kodėl? -- klausė ji. 
—Vyresnysis leitenantas Bu

dahazy, -- pasakė Kuzinas, — 
buvo agentas, už tai gavo pini
gus ir rizikavo galva, kaip kiek
vienas agentas.

--Horthy karininkai, baronai 
ir magnatai jau nebėra blogi aky
se tų, kurie jus pergyveno.

—Ką pergyveno?
--Nebus užmiršta ką keturias

dešimt penktaisiais mes per
gyvenome. To niekas negali at
leisti. Nieko negelbės, nors ir 
bus vaizduojama, tartum nieko 
nebuvo atsitikę. O kas šiandien?

Ūkininkas Adolfas Kriaučeliūnas prie savo namo užsivestame lietuviško stiliaus gėlių darželyje.

KUR RAUSTA ŽEMČIŪGAI, KUR ROTOS ŽALIUOJA
Praeivio dėmesį patrau

kia puošnus, dailia tvorele 
aptvertas darželis, esąs Chi- 
cagoj, 7306 S. California 
g-vėj. Pirmiausia krinta . į 
akis gana originalus darže
lio užvedimas ir jo pavyz
dingas sutvarkymas, labai 
ryškiai išsiskiriančiu lietu
višku stiliumi.

B ū d i n giausia, darželis 
įrengtas ne užpakalinėj na
mo pusėj, kaip čia dauguma 
vadina backyard, bet prie
kinėj, atseit kaip ir Lietu
voj, veik be išimties, darže
liai buvo rengiami.

Gyvenamojo namo prie
ky, vietoj standartinės ir 
monotoninės pievelės, auga 
mėgiamiausios lietuvių gė-

Deportacijos, perpildyti kalėji
mai, kartuvės. Saikas yra pilnas. 
Jūs mūsų nepažįstate. Tik tęski
te taip! Nors mes ir žūsime, 
mūsų niekas nesulaikys...

Ji staiga nutilo. Ji kalbėjo ne
sijaudindama, bet Kuzinas pajuto 
tvinstančią visos tautos neapy
kantą.

—Ar mes nesuprantame vie
nas kito? -- paklausė Ilona.

Kuzinas neatsakė. Jis pakėlė 
"marškinius". Ilona užmerkė 
akis.

--Ką galvojate daryti su ma
nimi?

—Jūs turite būti paleista.
—Kokia kaina?
--Dėl laisvės ir meilės nesi

derama, -- pasakė Kuzinas ir iš
ėjo iš celės.

(Bus daugiau)

J. Dagys Sužeistas Vilniaus kunigaikštis (Medis)

Ali. Indreika

lės: žaliuoja rūtos, žydi bi
jūnai, tulpės, narcizai, gvaz
dikai, nasturtos ir kt. Ir 
tarp tų trumpai žydinčių  jų, 
tiesiasi tų visų gėlių kara
lienių — rožių eilės. O pa
čiam darželio vidury, iš gė
lių sudarytam žaliam dug
ne, žėri garsiosios Lietuvos 
praeities simbolis — Gedi
mino stulpai. Ir viskas taip 
natūralu ir patrauklu, kad 
nejučiomis pasijunti, tary
tum gyveni šaly, kurioj pla
čiai aidėjo garsai: kur raus
ta žemčiūgai, kur rūtos ža
liuoja .. ..

Praeiviui lietuviui nebe
reikia nė teirautis, kokios 
ten tautybės gyventojas. 
Tik žvilgteri į darželį ir ta
ria: čia gyvena lietuviai. Ir 
tikrai, ten gyvena lietuviai 
ūkininkai Antanina ir Adol
fas Kriaučeliūnai, iš žymi 
vienk., žaliosios valse., Vil
kaviškio apsk.

Panašaus gėlių darželio 
netenka laikyti vien tik mė
gėjiškumo sritimi. Jis turi 
bendresnės ir gilesės pras
mės. Tai tarytum mažytė 
Lietuvos dalelė, perkelta į 
tolimą, svetimą žemę, bet, 
lyg negestus žiburėlis, spin
dintis savąja, natūralia 
spalva. Tatai gyvas savųjų 
papročių, atsparumo ir sa
vitumo liudininkas ir gai
vintojas.

Nesunku įsivaizduoti jei 
ir daugiau aplinkoj gyve

nančių lietuvių panašius 
darželius užsivestų, koks 
būtų patrauklus ir tuo pačiu 
pamokąs pavyzdys ne tik 
aplikos gyventojams, bet ir 
priaugančia j ai mūsų kar
tai, Lietuvos nemačiusiai.

Antanina ir Adolfas 
Kriaučeliūnai gana pažan
gūs ūkininkai, suvalkiečiai. 
Jų vidutinio didumo ūkis — 
žyniai, žaliosios valsčiuj ne
priklausomos Lietuvos lai
ku pirmavo aukšta olandų 
veislės karvių produkcija, 
išsiskiriančiu laukų ūkio na
šumu ir apskritai, pavyzdin
gu susitvarkymu. O čia, at
skirtiems nuo gimtosios že
mės, darželis primena lai
kus, kai laisvalaikio valan
domis, po sunkių dienos 
darbų, niūniuodami dainelę, 
guosdavosi:

Rūtų darželis tai mano 
skarbas,

Jaunų dienelių poilsio
darbas.. .

O ir dabar vasaromis, va
karop, kai tik miesto triukš
mas aptyla ir įkyrieji die
nos karščiai kiek atsileidžia, 
Kriaučeliūnus dažniausia iš
vysi kvapiajam daržely va
karo vėsoj besigaivinančius.

Dabartiniu metu ūkin. 
Kriaučeliūnai, nežiūrint vy
resnio amžiaus, tebėra ku
pini energijos ir jauni dva
sia. Jie gyvai stebi J. A. 
V-se ūkinį gyvenimą, lanko 
ž. ū. parodas, ir apskritai, 
domisi ūkio pažanga. Pažy
mėtina, kad tvirtai laikosi 
savųjų papročių bei lietu
viams įprastojo svetingumo 
ir viltingai žvelgia ateitin 
— kada vėl galės panaudoti 
savo sumanumą ir didžią 
patirtį sugriautam Lietuvoj 
ūkiui atstatyti.

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti

EARNING 
į ON PREPAI

SAVINGS

Effective Jan. 1, 1960
FREE ALUMINUMWARE 

WITH $500.00 OR MORE 

ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASS’N. 
1447 S. 49 C'ourt, Cicero, III.

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

TUESDAY, THURSDAY, FRIDAY 
9 to 5

SATURDAY 9 to 1 
WEDNESDAY CLOSED
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Tikrovė ir svajonė
Trimitai tebegaudžia

Kartais imi galvoti, kad rinkiminė karštligė nesi
baigė, kad propogandinės grumtynės pratęstos net iki 
64-tųjų. Vis tai visuomenės formuotojos — spaudos nuo
pelnas, kuri dar noriai ir su atsidėjimu seka ir analizuoja 
ėjimus, laimėjimus ir pralaimėjimus.

Vienas ''reziduojantis svetimšalis” gana aktyviai 
reiškėsi rinkiminės kovos fronte. Antrasis norėtų reikš
tis po rinkimų, kai "šaukštai jau po pietų". Kaip tik toje 
popietinių šaukštų problemoje galima įmatyti gražių, vil
tingų pragiedrulių. Gal tai tik klystkelių ugnelės, bet 
skaidrios ir malonios. Ne tik viliojančios, rodos, ir pras
mingos.

Ir vis svetimi
Dažnai pakalbame, — o ir spaudoje nereta užtikti, — 

kad reiktų suglaudinti gretas. Pasigendame vienybės, lyg 
nebūtų bendro ir to paties tikslo. Kartais nerandame ke
lio tik savojo takelio besilaikydami.

Pritrūksta mums ir motinų prie ratelio, kad vaikus 
išmokytų lietuviškai bent paskaityti, kad atvertų duris, 
bent per plyšį, į tą nuostabų mūsų tėvų žemės vaizdą. 
Sukame galvas, daužomės į šalis ir niekaip nepajėgiame 
pralaužti mus supančio žiedo.

O rodos, visa tai netaip jau sunku, kai probėgomis 
stabteli ties tik ką pasibaigusios rinkiminės kovos barais. 
Buvome suglaudinti, išrikiuoti ir paskirstyti į dvi grupes, 
kad išgelbėtume Ameriką nuo pražūties. Maišytos gru
pės, margos ir įvairiaspalvės lietuviškų politinių įsitiki
nimų prasme, bet tik dvi.

šiai ką mums rodo svetimieji, kurių svetingoje šalyje 
radome prieglobstį, patogumus, naujus papročius ir gau
sų gerybių ragą. Be abejonės, neturime pamiršti ir pla
čios laisvės, — ką nori galvok, kaip nori gyvenk!

Veiksniai be tarinio
Negali būti jokios abejonės, jog gerai, jei tampame 

respublikonais ar demokratais, kuriame komitetus, įsive
liame į partines rietenas ir visu lietuvišku užsidegimu 
metamės į kovą. Pasilikime tokie kovingi ir lietuviškame 
gyvenime. Ne tik kovingi, bet ir logiški. Jei Amerikai 
išgelbėti nuo pražūties teradome tik dvi kryptis, tik du 
kelius, tebūna ir lietuviškame gyvenime tai prasminga 
ir gal vienintelė išeitis.

Išsitaria kartais kai kas, lyg pasijuokti norėdamas, 
jog turime veiksnių eilę, bet be. tarinio. Pasako ir sopu
linga šypsena palydi. Iškyla tuoj mintis, kad būtų daug 
sveikiau, jei būtų vienas tik veiksnys su tariniu. Tik tada 
bus ir sakinys prasmingas, kuris apims visą lietuvišką 
gyvenimą, senus ir jaunus, politiką ir kultūrą, anot dai
niaus, arklą, knygą ir lyrą.

Saldi tad pasilieka ta mintis, kad atsirastų tik dvi 
lietuviškos kryptys ir viena lietuviška "prezidentūra", 
kad galėtumėm pasakyti, kaip tas Chicagos rabinas, jog 
kovojome kietai dėl vadovybės, turėjome nuomonių skir
tumus, o dabar turime "prezidentūrą" — vieną lietuvišką 
politinės, kultūrinės ir visuomeninės veiklos veiksnį.

Argi tai tik svajonė? Prisiminus šluotražio pasakėčią 
tai yra daugiau į teisybę panašu.

A. Kantaras

AR NEPASIKARTOS 
"VIENIJANTIEJI" 

MOTYVAI

Prieš keletą mėnesių Det
roite valstiečių liaudininkų sky
riaus pirmininkas Dr. K. Kar
velis skelbė apie Detroite ren
giamą M. Sleževičiaus minėji
mą. Esą, minėjimas bus pra
vestas lietuvius vienijančioje 
dvasioje, ieškant vienijančių, bet 
ne skaldančių motyvų.

Labai gaila, bet minėjimas 
buvo pravestas senų politinių 
sąskaitų suvedinėjimo dvasioje, o 
vėliau kai kurioje spaudoje ir iš
juokimu.

Dabar vėl skelbia tuos pačius 
vienijančius motyvus Steigiamojo 
Seimo minėjimo proga. Sį kartą 
tai daroma Detroito Lietuvių Or- 
gartizacijų Centro vardu.'

Įdomu, į ką dabar pavirs tie 
"vienijantieji" motyvai. Many
čiau, kad panašiems daktarams 
ir kitokiems veikėjams, prieš 
minėjimą vertėtų pasiskaityti
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"Lietuvių Dienų" straipsnį apie 
kultūrinį politikavimą. Ten sa
koma: "Labai reikia saugotis 
paprastų peštukų, kurių visada 
būna, bet kurie mūsų sąlygose 
labai pavojingi".

Jei tie Detroito paprasti peštu
kai susitvarkytų, nereikėtų abe
joti, kad skelbimai laikraščiuo
se sau, o minėjimų įvykiai vėl 
sau.

B.B.,
Detroit

DĖDĖ PASAKORIUS VIS
NUŠNEKA

Iš seno pažįstame Naujienų 
griausmingus pamokslus savo 
politiniams priešams (prie tos 
kategorijos priklauso veik visi 
naujieji ateiviai). Tų pamokslų 
rašytojas Dr. P. Grigaitis no
rėtų burnas užčiaupti dar joms 
neprasižiojus.

Tikrų nesąmonių dėdė pasa
korius prirašė editoriale apie 
Michigano gubernatoriaus pasky
rimą valstybės sekretoriaus pa-

TAI BUVO PRIEŠ 26 METUS... Lietuvos karo aviacijos eskadrilė, vadovaujama aviacijos virši
ninko gen. A. Gustaičio, 1934 m. aplankė beveik visas Europos sostines: Stockholmą, Kopenhagą, 
Rotterdamą, Londoną, Paryžių, Vieną ir Maskvą. Nuotraukoje Lietuvos lakūnai Rotterdame 1934 m. 
birželio 28 d. Vidury -- gen. A. Gustaitis ir Lietuvos Garbės Konsulas Rotterdame dr. W. Penn. 
Dešinėje stovi kap. Romas Marcinkus, kuris, prasidėjus II pas. karui, buvo įstojęs į britų karo avia
ciją, pateko į vokiečių nelaisvę ir bėgant buvo vokiečių sušaudytas. Skridimui buvo naudojami Gustaičio 
konstrukcijos Lietuvoje gaminami Anbo lėktuvai.

VACLOVAS SIDZIKAUSKAS BRAZILIJOJE
(Atkelta iš 1 psl.)

— Malonėkite painfor
muoti, kas šiuo metu yra 
daroma ir kas ateityje nu
matyta daryti Pavergtųjų 
Europos Tautų išlaisviniso 
srityje?

— Mūsų šių dienų užda
vinys — iškelti mūsų vals
tybių išlaisvinimo bylą 
Jungtinėse Tautose ryšium 
su J. T. Generalinės Asemb- 
Jėjos šios sesijos darbotvar- 
koje įrašytais šiais klausi
mais: 1) kolonizmo visose 
jo formose panaikinimas, ir 
2) Vengrijos klausimas. Da
rome taip pat žygių, kad 
Europos pavergtosios dalies 
klausimu pasisakytų ir 
gruodžio 16 d. prasidėsian
čioj i NATO valstybių už
sienių reikalų ministerių 
konferencija.

— šiuo metu įvairios Af
rikos tautos gavo laisvę ir 
nepriklausomybę, ar yra 
vilčių, kad už "geležinės už-

dėjėju Kennedy vyriausybėj. 
"... jam nurodymus galės duoti 
tik pats prezidentas, o ne valsty
bės sekretorius". (Naujienos, 
lapkr. 2 d.) Valst. sekretorius 
turi savo žinioje šešius tokius 
Williamsus,

William užsienio politikoj yra 
tikras naujokas. Ir šis naujokas 
lakstys pas prezidentą, aplenk
damas valstybės pasekretorių ir 
patį sekretorių. Tokios Grigaičio 
šnekomis vargu patikės ir 
Brigdeporto bobelės.

Nekokiu Amerikos teisės ži
novu pasirodė dėdė pasakorius 
ir kitame editoriale apie Rusi
jos šnipus Amerikoj (Naujienos, 
gruodžio 1 d.) Suimtasis šnipas 
Igor Melech reikalavęs pripa
žinti imuniteto teisę, bet teisin
gumo departamentas jo reika
lavimą atmetęs.

Lyg ir įžeidimas Amerikos de
mokratinės santvarkos kalbant 
apie tokią teisingumo departa
mento galią. Melecho imuniteto 
klausimą sprendė federalinis 
teismas New Yorke. Šiuo klausi
mu fed. teismas buvo tos pat 
nuomonės, kaip teisingumo de
partamentas. O kitu klausimu — 
paleisti, ar nepaleisti Melechą 
už užstatą, fed. teismas davė 
priešingą teisingumo departa
mentui sprendimą. Melechąpa
leido iki teismo už $50,000.

D. P., 
Chicago

NEPRARASKIT GERŲ IR 
GERESNIŲ

Berinkdami tris geriausius 
skaitytojus, nepraraskit tris de
šimtis geresnių ar tris šimtus 
gerų skaitytojų.

E. B., 
Chicago 

dangos” Lietuvos ir kitų 
pavergtųjų Europos tautų 
i š 1 aisvinimo perspektyvos 
pagerės?

— Tamstos suminėtos 
perspektyvos logiškai, jei iš 

Buv. Lietuvos Steigiamojo Seimo narys Kazys Vosylius su mūsų 
bendradarbiu St. Vincevičium Brazilijoje.

K. Vosyliaus nuotrauka
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viso logika gali būti taiko
ma šių dienų tarptautinei 
politikai, turėtų pagerėti. 
Mes reikalaujame, kad būtii 
lygus mąstąs — tautų ap
sisprendimo teisės gerbi-

• Automobile
• V a c a t i o n
• T a x e s 

y

mas, pašalinimas svetimo 
valdymo arba užkorimo ga
lingesnės valstybės politi
nės valios silpnesnei valsty
bei ar tautai, nepriklauso
mybės ir laisvės dėsniai, ka
rinės okupacijos panaikini
mas — būtų taikomas ir 
Centro bei Rytų Europos 
valstybėms, buvusioms ne- 
p r i klausomomis antrajam 
pasauliniam karui praside
dant ir turinčioms šimtme
čių laisvės, valstybingumo 
ir kultūrinės bei ekonomi
nės pažangos tradicijas, 
kaip kad tai šiandien daro
ma Afrikos tautų ir taute
lių atžvilgiu. Kitais žodžiais 
tariant, mes jaučiamės turį 
teisę ir pareigą reikalauti, 
kad būtų padarytas galas 
ne tik vakarietiškajam, bet 
ir sovietiškam kolonizmui 
visose jo formose'ir apraiš
kose. O juk sovietinė kolo
nizmo sistema yra kur kas 
aršesnė ir pasaulio taikai 
pavojingesnė, kai dabar iš
mirštančio ji vakarietiškoji.

S. Paulio lietuvių kolonijoje

PET Seimo Pirmininkas 
p. V. Sidzikauskas S. Paulo 
lietuvių kolonijoje pabuvo 
vos kelias dienas, bet ta 
proga lankėsi lietuvių orga
nizacijose, vietinių laikraš
čių redakcijose bei įstaigo
se. Lapkričio 26 d. Lietuvos 
Konsulas S. Paulyje A. Po- 
lišaitis savo rezidencijoje V. 
Sidzikauskui padarė priėmi
mą, kuriame dalyvavo dide
lis būrys kolonijos veikėjų 
ir šiaip lietuvių.

Lapkričio 27 dieną L. K. 
B e n d r uomenės mokyklos 
salėje PETS Pirmininkas 
padarė platų pranešimą, į 
kurį susirinko nemaža lietu
vių. Lapkričio 28 d. vakare 
V. Sidzidauskas išskrido į 
Rio de Janeiro, kur buvo 
priimtas Brazilijos užsienių 
reikalų ministerio Horacio 
Lafer.

Visi svarbesnieji Brazili
jos dienraščiai gana plačiai 
paminėjo V. Sidzikausko 
apsilankymą.

Sveikink savo 
artimuosius 
per Dirv^

Artimųjų daug, o visiems 
tikrai nespėsi parašyti svei
kinimo kortelių. Pasveikink 
juos per laikraštį. Tokį svei
kinimą skaitys tūkstančiai 
Dirvos skaitytojų, jų tarpe 
skaitys ir jūsų artimieji. Ii’ 
kainuos nedaug. Už sveiki
nimą, kuris tilps į dviejų 
Dirvos skilčių ir dviejų co
lių aukščio plotą, jūs mokė
sit tik $5.00. Tai pats pi
giausias ir daugiausia as
menų pasiekiantis sveikini
mo būdas. O neabejotina, ir 
savam laikraščiui parama.

Ypač šiuo sveikinimo bū
du turėtų pasinaudoti lietu
viškos organizacijos.

Š v e n tiniai sveikinimai, 
kad laiku pasiektų skaity
tojus, Dirvos redakcijoje 
turi būti gauti iki gruodžio 
mėn. 10 d. Iki to laiko at
siųsti šventiniai sveikinimai» 
bus laiku i laikraštį įdėti ir 
laiku pasieks skaitytojus.

• Knygų išpardavimas, ku
rį vykdo Gabijos leidykla, 
baigiasi gruodžio 31 d. Pra
turtinki! savo biblioteką 
geromis knygomis, perkant 
jas pigiai. Sąrašų prašykite 
šiuo adresu: Gabija, 87-85, 
95 St., Woodhaven 21, N. Y.

♦ Laoso premjeras Phouma 
kreipėsi į JAV, prašydamas su
stabdyti ginklų ir šaudmenų siun
tas antikomunistiniams gen. No- 
savano sukilėliams. Sukilėliai 
kautynėse su vyriausybės kariuo
mene laimėję teritorijos. Vy
riausybė gavo pirmąją sovieti
nės pagalbos siuntą.
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Piliečiai, ar kampininkai
Labai’ atsiprašau, kad jau ke

lintą kartą vis cituoju -DIRVOS 
Nr. 124 vedamąjį. Jis buvo trum
pas, bet labai būdingas pasisa
kymais, kuriuos reikėtų kiek dau
giau išnagrinėti.

Jo pagrindinė idėja buvo tokia: 
jei Kennedį išrinks prezidentu, 
jis juos bus, kągi bepadarysi, 
o jei išrinks Nixoną -- jį svei- 
kinsim... "Bet tuo pačiu dar ne
reiškia, kad jei prezidentu bus 
išrinktas R. Nixonas ir savo ve
damą politiką pasuks lietuviams 
ir Lietuvai nepalankia kryptim, 
kad mes tylėsim. Ne. Mes kel
sim visas negeroves, kaip ir 
anksčiau kėlėm. Mes nesam lin
kę 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 reiškian
čiu, eilėje".

Šioje idėjoje ryškiai atsispindi 
trys mums būdingi dalykai:

1. Į Amerikos lietuvius mes 
tebežiūrime, kaip į užsieniečius, 
tautinę svetimšalių ir kitataučių 
mažumą, šiame krašte pastoviai 
gyvenančią.

2. Mes nusistatę palaikyti ir 
pagirti tik tokius Amerikos pre
zidentus bei atsakingus politikus, 
kurie padarys "ką gero mūsų tau
tai ir valstybei".

3. Už tokio gero padarymą mes 
jiems reikšime padėką. O jei 
jie savo politiką "pasuks lietu
viams ir Lietuvai nepalankia 
kryptimi", mes netylėsim ir 
kelsim visas jų negeroves...

Kiek bebūtų, lietuviškai žiū
rint, gražūs ir moralūs šie nu
sistatymai, bet man rodos, — 
jie labai aprėžia ir susiaurina 
lietuvių politinę veiklą Ameri
koje ir gal net ją nulemia aiš
kiam nesėkmingumui. Turbūt dar 
reikėtų juos perkratyti. Šia proga 
siūlyčiau pagalvoti apie trupu
čiuką kitokias idėjas ar bent ki
tokio nusiteikimo būdus.

Kokiomis? Tokiomis, koks bus, 
koks susidarys ir išsikrista
lizuos pagrindinis Amerikos in
teresas dabartinėje sovietinio ir

Viltis dar gyva' (Medis)

Man būtų abejotina, ar verta 
taip įsakmiai dalyvauti Ameri
kos valdžios rinkimuose ir jos 
politikoje, kaip užsieniečiams ir 
tautinei mažumai. Ir daugiau negu 
abejotinas atrodytų tokio dalyva
vimo sėkmingumas bei realumas: 
norėti, kad amerikiečių tautos ir 
valstybės išrinktieji vadai "ką 
gero darytų" kitai tautai ir 
valstybei, t.y. lietuviams ir Lie
tuvai. Jie visada tesieks gero ir 
pirmiausia viską darys tik savo 
tautai ir valstybei. Net tokios 
gausios tautinės "mažumos", 
kaip žydai, italai, prancūzai, ai
riai, ispanai vokiečiai ir anglai, 
bendrai paėmus, taip Amerikos 
politikoje nedalyvauja ir taip nu
nuogintai nestato savo specifi
nių interesų. Jeigu stato, tai 
tuo pačiu išsijungia iš bendrojo 
Amerikos politikos interfeso. Vi
si pirmoje eilėje dalyvauja, kaip 
Amerikos piliečiai, vadinasi, a- 
merikiečiai. Amerikos bendroji 
politika yra visų jos piliečių 
reikalas, teisė ir pareiga. Taip 
pat prezidento pareiga yra tą 
politiką sąžiningai vykdyti, ir 
net nėra reikalo jam už nor-

Bronys Raila

Skulptorius J. Dagys prie savo kūrybos darbų.

CltCHo Pranys Alšėnas

gruo-

Jų likimas priklauso nuo Nikitos malones...

DARBŲ PARODA

Kaip 
vyksta 
čiuose

darbų
Chel-
gruo-

tūkstančiai lietuvių tremtinių, 
paliko Lietuvą ir atsidūrė Vo
kietijoj. 1947 m. persikėlė Į Lon
doną - Anglijon. Tenai išgyveno 
ketveris metus. 1951 m. atvyko

malios pareigos atlikimą reikšti 
ypatingas padėkas. Didžiausia 
padėka yra — jo ir kitų jo 
partijų kandidatų perrinkimas.

Dalyvaudami Amerikos poli
tikoje su Įsakmiu pabrėžimu, kaip 
kitataučiai, t. y. ne kaip ame
rikiečiai, o tik kaip kitos tautos 
ir valstybės reikalų gynėjai, 
mes virstame lyg kokie užsieni
niai agentai ir tuo būdu patys 
sau ir amerikiečiams sudarome 
gana keblią padėtį. Mes iššau- 
kiam jų antogonizmą, nepasitikė
jimą, svetimumo ir šaltumo at
mosferą ir tuo patys nusmerkiam 
savo pastangas nepasisekimui.

Mes veikiame, lyg Amerika bū
tų tik jų, o ne ir mūsų valsty
be, o mes jos lygiateisiai pilie
čiai. Ameika gi ėjo, eina ir 
eis ne už Lietuvą, Lenkiją, Ai
riją, Izraelį, bet už Ameriką, 
už savo interesus, kiekvieną spe
cifinį mūsų reikalą mes turime 
mokėti Įrikiuoti į bendruosius 
Amerikos interesus, -- tik tada 
jis vis aktyviosios politikos sva
ria dalimi.

Tik tuo būdu, man rodos, gali 
pasireikšti rimtas ir realus mū
sų dalyvavimas Amerikos politi
koje. Mūsų reikalavimai iš Ame
rikos prezidento "išvaduoti Lie

tuvą" ar "pakelti geležinę už
dangą", — vadinasi, sukelti naują 
pasaulinį karą, -- yra, taip da
lyką statant, nerealūs ir naivūs, 
kaip lygiai ir ALT siūlymai rašy
ti laiškus, kad sovietų kariuome
nė ir policija būtų "ištraukta iš 
Lietuvos". Tai, žinoma, irgi yra 
mūsų "politinė veikla", graži, 
kilni, morali, bet visai tuščia, 
ir beviltiška, lyg tarsi dar 
nesuprastume, kad Lietuvos iš
vadavimas, geležinės uždangos 
pakėlimas ir raudonosios armi
jos "ištraukimas" tegali įvykti 
tik visai kitokiomis sąlygomis. 

laisvo . demokratinio pasaulio 
kontraversoje. Mes galime ir tu
rime prisidėti, kad jis greičiau 
būtų surastas ir giliau Įtvirtin
tas amerikiečių sąmonėje. Jis 
siektinas per nuolatinę mūsų po
litinę veiklą abiejose partijose, 
visuomenėje, spaudoje, draugijo
se, -- diskutuojant, kritikuojant, 
argumentuojant, ne kaip kokiems 
užsienio agentams, tautinei ma
žumai, bet kaip Amerikos pilie
čiams ir amerikiečiams. Įsigi
jus daugiau Įtakos, prisidėjus 
prie šio pagrindinio visos Ame
rikos intereso suradimo ir Įtvir
tinimo, automatiškai būtų patar-

GlRHANy

naujama ir Lietuvai. Šis patarna
vimas gali Įvykti, tik patenkinant 
dvi sąlygas:

1. Gerai pažįstant mūsų tautos 
ir visų raudonojo tvano užlietų 
tautų problemas:

(Nukelta į 6 psl.)

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 j mane telefonu arba 
asmeniškai.

Medžio skulptūros ir tapybi
nių meno darbų autorius, dail. 
Jokūbas Dagys, gyvenąs Toronte, 
Kanadoje suruošė dailės 
parodą savo namuose 78 
sea Avė., kuri tęsis nuo 
džio 1 iki 11 d.

KIEK ŽINIŲ

J. Dagys gimė 1905 m. 
džio 16 d. Lietuvoje. 1927 m. 
baigė gimnaziją. Po to penkeris 
metus lankė Meno Mokyklą Kau
ne, kur studijavo skulptūrą ir 
tapybą. O taip pat ir kitus da
lykus, kurie reikalingi norint tap
ti meno dalykų mokytoju.

1932 m. J. Dagys pradėjo mo
kytojauti gimnazijose, kaip meno 
dalykų mokytojas ir dirbt toj 
srity iki 1944 m.

Bemokytojaudamas ir norėda
mas dar praplėsti meninį aki
ratį, jis padarė visą eilę išvykų 
Į užsienį: Rygą, Berlyną, Pary
žių ir kit.

1944 m. J. Dagys, kaip ir kiti

J. Dagys "Netrukdyk manęs" (Medis)

į Kanadą ir apsigyveno Toronte.
Čia dirba savo pamėgtąjį dai

lės darbą - daugiausia medžio 
skulptūras, nors nemažai tapo 
ir aliejiniais dažais. Kaipmedžio 
skulptūroj, taip ir aliejinėj ta
pyboj, jo darbų yra visokiausių: 
realistinių, "semi-abstraktinių" 
arba - sukurtų ir visiškoj ab- 
straktizmo dvasioj, atseit, mo
dernistiniu stilium. Šiaip J. Da
gys, kūnu ir dvasia, yra tik 
skulptorius. Ir jo paties pasisa
kymu, prie medžio skulptūros 
darbų, nežiūrint ir įtempčiausio 
darbo, jis jaučiąsis suradęs po
ilsį.

Kanadoj gyvendamas J. Dagys 
dalyvavo visoj eilėj Kanados 
Skulptorių Draugijos (Sculptors’ 
Society of Canada) ruoštų parodų 
Toronte, Montrealy, Ouebece ir 
kitur.

Dailės Meno Muziejus Montre- 
alyje 1957 m. jo skulptūrą iš
rinko, kaip populiariausią.

Jis yra dalyvavęs eilėj ir 
Š. Amerikos lietuvių dailininkų 
parodų. Priklauso Kanados Sulp- 

torių Draugijai ir lietuvių dai
lininkų organizacijoms. 
ĮSPŪDŽIAI IŠ DABARTINĖS

PARODOS
jau minėta, ši paroda 

paties dailininko priva- 
namuse. Vietos (erdvės),

tiesa, tenai nėra perdaug, tačiau 
nejuntama ir perdidelio ankštu
mo. Namas - atskiras, gražioj 
aplinkumoj. Prie Įėjimo - lauke 
jau pasitinka lankytojus vienas 
didelis (žmogaus ūgio) skulptū
rinis kūrinys. Įėjus yidun - prie
angis, salionas ir dar vienas 
kambarys -- nukabinėti ar 
nustatyti skulptūros ir tapybos 
kūriniais. Jų gana dug. Yra kur 
"akis paganyti". Skulptūros darbų 
iš viso yra išstatyta net 56 
kūriniai. Išskyrus vieną, kuris 
atliktas aliuminijume (tai "Pava
saris"), visi kiti — medžio dro
žiniai.

Parodoje yra labai imponuo
jančių, kūryba trykštančių ir ma
žesnio mąsto kūrinių. Iš alieji
nės tapybos darbų dailininkas 
išstatęs nedaug — tik vienuoli
ka. Iš jų išsiskiria "Auksinis ru
duo", "Javų laukas prieš audrą", 
"Tylus vakaras" ir kit.

Šiai parodai atspaustas gana 
gražus katalogėlis (sulanksto
mas) su medžio drožinio — 
"Viltis dar gyva" reprodukcija.
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PALMĖ, KAIP KAMBARIO PAPUOŠALAS, 
MAN NUSTOJO VERTĖS

I

Chicagos Lituanicos futbolininkai. Pirmoj eilėj iš kairės: A. Malinauskas, J. Perkūnas, A. Jurkšai- 
tis, H. Jenigas, M. Mikalauskas, A. Kunickas. Antroj eilėj: A. Martinkus, E. Peteraitis, A. Bavarskas, 
R. Gavėnia, R. Jenigas, J. Kaunas, A. Damušis.

E. Šulaičio nuotrauka

(Atkelta iš 5 psl.)

ar kampininkai ■ ■ ■

tuvių privatų pasikalbėjimą mū
sų mieste su vienu amerikiečiu. 
Jis buvo mums draugiškas, vie
nas iš tokių, kurie dar domisi 
"pavergtaisiais", ir galbūt "iš
laisvinimo" vapsvų avilyje vaidi
na šiokį tokį atsakingesnį vaid- 
menėlį.

2. Tai suderinant su bendrai
siais Amerikos interesais, ieš
kant jos "national purpose", ryš
kinant realias pažiūras į Rusiją, 
komunizmą, su juo santykiavimo 
būdus, įsąmoninant pasirinkimą 
tarp tvirtos, principingos, agre
syvios, -- ar nuolaidų, "koeg- 
zistencinių" kapituliacijų ir pra
laimėjimų politikos.

Keista ir liūdna, kad šis med
žiagiškai turtingas ir galingas 
kraštas, prisigaminęs tiek lo
bių, ginklų ir turintis pirmaei
lių specialistų visose srityse, 
vis nėra suradęs to kelio. Jis 
blaškosi, krypinėja, daro klaidą 
po klaidos ir gniūžta galutiniuo
se esminiuose sprendimuose. Tai 
rodo visa Amerikos ir rusiško 
komunizmo santykių istorija, o 
ypač dabartis.

♦

Per keliolika pokarinės "taikos 
ofensyvos" metų maždaug priei- psaulinės bolševizmo agresijos 
tas tik vienas įsitikinimas: A- ................ ~............... '
merikos priešas yra rusiškasis 
bolševizmas ir tarptautinis ko
munizmas. Reikia priešintis, 
ginkluotis, kęsti jo grėsmę, ryž
tis ilgiau išsilaikyti ir jį pergy
venti. Komunizmas, esą jau kei
čiasi, jis pagaliau pasikeis. Se
natorius McCarthy irgi mėgino 
kovoti prieš komunizmą, bet be 
jokio platesnio akiračio, tik 
Amerikos viduje, o ir tas buvo 
morališkai sulikviduotas. Dabar 
liko tik programa "ilgiau išsilai
kyti gyvais" (survival), bet nei 
vienoj, nei kitoj partijoj nematy
ti jokio plano, kaip tą išsilaiky
mą užtikrinti, jeigu priešininkas 
visdėlto pats nei numirs, nei 
supus, nei pasikeis.

Ir man atrodytų, kad toje il
goje laiko perspektyvoje vis dau
giau stojasi klausimas*ne apie 
Amerikos pagalbą pavergtie
siems, ne apie jos pažadus iš
laisvinti "captive nations", ne 
apie jos realų pasiryžimą iš
rauti iš šaknų bolševizmą visa
me pasaulyje, -- bet... apie visų 
kitų, gal net ir pavergtųjų pa
galbą laisvajai Amerikai ko il
giau gyvai išsilaikyti.

Tai man primena poros lie-

*
Amerikietis kalbėjo labai gra

žiai ir, tarp kitko, mus rami
no, kad nėra pagrindo nusivilti, 
atsargiai prasitardamas, kad ga
lįs ateiti laikas, kai ir Pabalti
jo laisvės problema būsianti grą
žinta į dienotvarkę. Bet tam rei
kia pasiruošti, ir ta proga jis 
teiravosi mūsų nuomonių, "kuo 
ir kaip jūsų reikalui mes galė
tume padėti"...

Vienas iš lietuvių pajuto už
gautą nervą ir gal kiek 
tokai pastatė ant stalo 
bišką kiaušinį:

--Filipinų generolas
Romulo nesenai pareiškė, kad

jau yra "dienotvarkėje". Tad ar 
nebūtų tiksliau mūsų diskusiją 
pradėti nuo klausimo: kuo ir 
kaip jie mums dar galėtų padėti? 
Padėti nors su tais kukliais li
kučiais, kurie dar nežuvo šių 
tautų laisvės troškimo dvasioje...

Amerikietis buvo nustebęs, 
sakyčiau, gal net šokiruotas. Bu
vo matyti, kad tai jam neįprasta 
ir nauja. Bet po ilgesnės pertrau
kos mandagiai išsitarė:

--Apie tai reikėtų pagalvoti, 
yes...

Taip, apie tai reikėtų pagalvoti 
ne tik prieš rinkimus, kai su tuš
čių šūkių plakatais medžiojami 
balsai, bet ir po rinkimų. Ypač 
po rinkimų ir visą laiką. Jeigu 
kalbame apie "naujas sienas", 
jeigu suokiame apie "laisvės o- 
fensyvą", jeigu nemeluojame sau 
ir kitiems...

Vienas mano geras prietelius 
iš Detroito parašė laišką, kad 
jis mašina vyks į Floridą ir pa
siūlė mums su žmona vietą, jei 
panorėtume drauge keliauti. Jis 
važiuojąs vienas. Kadangi esam 
sulaukę tokio amžiaus, kai Dė
dė Šamas moka pensiją, todėl tu
rėdami pakankamai laiko, nu
tarėm pasinaudot tokiu maloniu 
pasiūlymu ir lapkričio 15 d., at
vykus mūsų prieteliui į Daytoną, 
Ohio, leidomės į tolimą kelionę.

Neabejoju, kad daugelis iš ma
lonių Dirvos skaitytojų yra pa
našias, o gal dar įdomesnes ke
liones atlikę, taigi tokių iš anksto 
atsiprašau. Ir nė kiek nepyksiu, 
jei mano įspūdžių neskaitys. 
Bet tikiu, kad atsiras nemažai 
ir tokių, kurie neturėjo progos 
iki šiol ten keliaut ir patirti tų 
malonumų, kuriuos mes keliau
dami patyrėm. Tik tokiems šias 
eilutes ir rašau.

Iš Daytono išvykome lapkričio 
15 d. pradėdami kelionę nauju 
dar tik šiais metais atidarytu, 
U. S. 75 keliu. Pervažiavus til
tą per Ohio upę ir atsidūrus 
Kentucky valstybėj, vaizdai pra
dėjo keistis. Atsirado daug gy
vulių ūkių, o ir skurdo kai kur 
teko pastebėt. Namai maži ir tie 
patys senai remontuoti — 
apleisti, nors gretimai matėsi 
gražių namų bei ūkių. Pasiekus 
Tennessee valstybę ir atsidūrus 
gražiuose kalnuose, tarp kurių 
išvedžioti keliai. Jie, apsupdami 
kalnus, vietomis kyla aukštyn, 
vietomis vėl leidžiasi žemyn ap
lenkdami iš vienos pusės akiai 
neaprėpiamas aukštumas, o iš ki
tos apaugusias rudens spalvų 
nudažytais medžiais. Prieš akis 
lietaus bei laiko nuskalautas 
granitas, kuris saulei leidžian
tis, jos spinduliuose žaidžia ne
išpasakyta dauguma spalvų. O

Jonas Jaškauskas

apačioje, atsimušdamas į akme
nis, teka skaidrus kalnų upelis.

Išvažiavus iš kalnų, saulei nu
sileidus, jau buvom padarę 362 
mylias ir buvo laikas rūpintis 
nakvyne. Mašinos vairavimas to
kiais kalnais buvo įvarginęs mū
sų prietelių. Mūsų laimei čia pat 
Knoksville, Tenneseepriemėsty- 
je, savo gražiai dekoruotomis 
šviesomis, mus pradėjo vilioti 
patogiai įrengtas motelis, raudo
nomis šviesomis rodydamas, kad 
yra vietos ir mūsų laukia.

Nors mūsų patogumui kamba
riuose buvo radijas ir televizi
ja, bet mažai pasinaudojome, o 
tik išklausę žinias ir oro pra
nešimus, kas mums, keliau
tojams buvo svarbiausia, galvo
dami apie pirmos dienos kelionės 
įspūdžius, buvom nugalėti nuo
vargio ir išsitiesėm poilsiui.

Kitą rytą, po mašinos mažo 
remonto, pravažiavom Tenne
ssee—Georgia sieną. Ir su ma
žais sustojimais, skirtais benzi
nui pasipildyti, kavos puodukui 
išgerti ir užkąsti, važiavome iki 
pat vakaro.

Georgia valstybėje žmonės gy
vena skurdžiai. Čia daugumoj vy
rauja spalvoti (bent mums iš 
mašinos lango taip atrodė). Na
mai pastatyti ne ant akmeninių 
pamatų, bet ant medinių stulpų. 
Išvietės
Teko ir šulinių matyti, iš kurių 
žmonės 
vandenį.

Gamta skurdi ir keleivio akies 
niekuo nevilioja. Tą dieną, iki 
6 vai. vakaro padarę 398 my
lias, privažiavom nedidelį bet la
bai judrų miestelį Tiftone. Judrus 
jis todėl, kad čia sueina net 6 
dideli keliai, o tarp jų ir mūsų 
US 41.

Prie kryžkelės radom gražų 
motelį ir apsinakvojom. Mote
lis gražus, įrengtas su visais 
patogumais, net maudymosi 
baseinu. Ir kaina nebrangi. Kam
barys su dviem lovom $7, -- o

sukaltos iš lentų, lauke.

šiurkš- 
kolum-

Carlos

akivaizdoje Filipinų išlikimas 
(survival) priklauso nuo Ame
rikos išlikimo. Taip jis galėjo 
sakyti, nes Filipinai dar laisvi, 
nors galėjo su pagrindu pasa
kyti ir kitaip: nuo Filipinų ir kitų 
dar laisvų tautų išlikimo pri
klauso ir Amerikos survival... 
Bet Lietuvos, Pabaltijo tautų, 
Rusijos satelitų išlikimas da
bar juk nepriklauso nuo Ame
rikos, o nuo Rusijos. Jei komu
nistinė Rusija palieka ir toli
mesniems dešimtmečiams, per 
kuriuos Amerika, anot Nixono 
ir Kennedžio, turės grumtis už 
išlikimą ir ilgiau ištverti, tai 
tų tautų likimas priklauso tik 
nuo Rusijos. Jie jau Rusijoje, 
ir jų kova jau baigta. Tos tau
tos pačios vienos negalės išsi
laisvinti, 
maištavo 
Estijoje, 
pagaliau 
jiems reikšmingiau nepadėjo. Jie 
be pagalbos ir be tarptautinio 
solidarumo pralaimėjo. Dabar 
palaipsniui ateina laikas gintis 
jau Amerikai. Priešo forpostai 
priartėjo visai nebetoli Ameri
kos sienų. Raudonosios kolonos 
visur veikia, ir visi mato, kas

Jųjų partizanai ilgai 
Lietuvoje, Latvijoje, 

Lenkijoje, Ukrainoje, 
Vengrijoje, bet niekas

20 metą tos srities 
praktika

Vokiečių radijų 
taisymas
TSLIFUNKIN

Authoriied Factory Service

TELEFUNKEN HI-FI STEREO SET8

SCHWAB RADIO & T. V.

11615 DETROIT AVENUE 
' Cleveland 2. Ohio

Sandėlyje didelis pasirinkimas įvairiausių 
modelių

LAKEWOOD 1*4669

Clevelandiečiai DABAR gali pamėgti 
• Vasaros VĖDINIMĄ • žiemos ŠILDYMĄ 

MONCRIEF vSbEv
T H f HENRY F U R N A C E CO. MEDINA. O

LIETUVIO KLUBAS 
ir 

SVETAINĖ
Lietuvių Svetainėje renkite lietuviškus parengi

mus, o poilsį praleiskite tarp savųjų Klube.

— Cleveland
6835 Superior Avenue

sėmėsi sau ir gyvuliam

EX 1-1143

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.

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

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

ST. CLAIR. BAKERY
Sav. O’BelI-Obelenis

Tel. EN 1-65256212 Superior Avenue
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.

Geriausia kalėdinė 
dovana yra knyga 

Tokios knygos yra:
Vyt. Augustino 

Lietuvos vaizdų albumas
LIETUVA 

yra geriausia dovana viso
kiomis progomis. Albumo 
vaizdai kalba apie Lietuvą 
visiems suprantama kalba, 
todėl jis tinka, visiems, kas 
kokia kalba bekalbėtų. Albu
mas Lietuva yra geriausia 
kalėdinė dovana visiems. 
Kaina — 5.00 dol.

Kun. St. Ylos — 
ATEITININKŲ

VADOVAS $4.00 
Prof. Juozo Ereto —

STASYS
ŠALKAUSKAS $4.00 

Sibiro lietuvaičių 
maldaknygė —

MARIJA, GELBĖKI
MUS 1.00 

Prof. St. Šalkauskio — 
ATEITININKŲ

IDEOLOGIJA $3.00 
Kalėdiniams sveikinimams 
(20 atvirukų su vokais) $1.00 

Visus šiuos leidinius ga
lima gauti užsakymus siun
čiant šiuo ad’ęesųf

ATEITININKŲ 
FEDERACIJA

916 Willoughby Avė., 
Brooklyn 21, N. Y.

P. S. čekius ar money or
derius išrašyti: Ateitininkų 
Federacija.

su viena lova $ 5, —. Gražiame 
restorane, sumokėję po $1.30 ga
vome skaniai pagamintą vaka
rienę.

Kitą kelionės dieną pervažia
vus Floridos sieną, vaizdai pra
dėjo keistis. Medžiai atrodė daug 
žalesni. Pasirodė daugiau pal
mių, ne tik prie namų pasodytų, 
bet ir ten, kur ganėsi milžiniškos 
bandos karvių. Jos, sustojusios 
po palmėmis ir susiradusios sau 
gerą pavėsį, ramiai sau atrajo
jo. Žodžiu, vykstant per Flro- 
ridą, mano akyse, palmė, kaip 
kambario papuošalas, nustojo 
savo vertės ir savo salionui pa
puošti, aš jos nebepirksiu. Žmo
na su šia mano nuomone kolkas 
dar nesutinka, bet manau, kad 
pasiseks ir ją įtikinti.

Taip bevažiuojant US 27 keliu, 
apie Leesburg, . vaizdai dar 
daugiau pradėjo keistis. Čia ma
tėme milžiniškus plotus citrinų, 
apelsinų ir kitų šios rūšies vai
sių medžių. Vaisiai jau buvo 
prinokę ir jų daug po medžiais 
prikritę. Pakeliui sutikom daug 
sunkvežimių, kurie buvo pa
krauti tais vaisiais. Juos vežė 
į vaisių apdirbimo fabrikus, o to
kių fabrikų -čia nemažai matėsi.

Pavažiavę iki Clermont, pa
matėme aukštą 542 pėdų bokštą, 
vadinamą Citrus Observation 
Tower, iš kurio, pagal vietos gy
ventojų pasakojimus, per tam 
tikslui įrengtus žiūronus, galima 
matyti labai plati Floridos apy
linkė ir nemaža dalis vandeny
no. Gailėjomės tuo nepasi
naudoję, nes kai apie tai suži
nojome, jau buvome pravažiavę 
15 mylių ir nepanorėjome atgal 
grįžti.

Kadangi tikrai nežinojom, kur 
Floridoje sustosim, nors mūsų 
prietelius Petas turėjo savo pa
žįstamų W ėst PalmBeach i r pra
džioje buvome manę visi ten ap
sistot, bet pakeliui teko išsikalbėt 
su viena iš Floridos grįžtančia 
šeima. Jie prasitarė, kad ten 
esąs milijonierių kurortas, o ka
dangi mes nei vienas tokiais ne
buvom, tai atsargos sumetimais 
nutarėm tiesiai į ten nevykti. 
Bijojom, kad nuvykus vėlai vaka
re gali tekti už nakvynę brangiai 
sumokėti. O tai nenaudinga mū
sų kuklioms pinigynėms. Todėl 
nakvynei apsistojome Okeecho- 
bee miestely, prie to paties 
vardo milžiniško ežero. Iš čia 
Petras paskambino savo pažįsta
miems į West Palm Beach ir 
susitarė sekančią dieną susitikti. 
Todėl turėdami pakankamai laiko 
ryte ilgiau pamiegoti ir nesku
bėdami išvažiavom. Tęsdami ke
lionę nevažiavom tiesiai į West 
Palm Beach, bet pasukom į Port 
Pierce, tiesiai prie Atlanto. Ir 
jo pakraščiu vykome į West Palm 
Beach pusę, sustodami Palm 
Beach Shores. Ši vieta mums 
visiems labai patiko, todėl nu
tarėm čia ir apsistoti.

Apsigyvenimui vietos nebuvo 
sunku rasti, nes beveik prie kiek
vieno apartmento matėsi iškabos 
"Vacancy". Susiradę nedidelį, 
bet gan simpatingą apartmentą, 
jį ir išsinuomojom vienai savai
tei sumokėdami $35, --. Tokia 
kaina mūsų nestorom piniginėms 
buvo labai priimtina, o rastas 
čia patogumas pilnai patenkino 
mūsų kuklius reikalavimus. Ir 
Atlantas iš čia matėsi pro langą.

Sezono metu, pagal iškabintą 
viešą kainininką ši vieta kai
nuoja $125, -- savaitei. Ir iš 
anksto reikia užsisakyti, nes at
vykus be užsakymo, gali pasitai
kyti, kad ilgai teks ieškoti, kol 
ką nors panašaus susirasi.

(Pabaiga kitam numery)

TREČIOKAS ACENCY
SENIAUSIA LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA

Kelionių bilietų parvpinima* ir pinigų persiuntimą* j visu* kraitus 
TAIP PAT IR VISOKIOS RŪŠIES APDRAUDA 

Kur tik bcsiruoitumėt keliauti, tuoj susiriikit su mūsų įstaiga

-T

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

Telefonas; MArket 2-4867
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CLEVELANDE 
Ir apylinkėse

• Metinis Tautinės Sąjun
gos skyriaus narių susirin
kimas įvyksta šį sekmadie
nį, gruodžio 11 d., 12 vai. 
Dirvos patalpose. Visi na
riai prašomi dalyvauti. At
skiri kvietimai nesiuntinė- 
jami.

• SLA 14 kuopos narių 
susi rinkime, įvyku šiam 
gruodžio 6 d., išrinkta nau
ja valdyba: Alf. Braziulis
— pirm., M. Trainauskaitė
— vicepirm., L. Mackus — 
protokolo sekret., M. Mišei

kienė — finansų sekr., A. 
Šimkūnas — iždininkas. 
Kontrolės komisija: M. 
Jonės, M. Dunduraitė ir S. 
Lazdinis.

Po susirinkimo kuopos 
narės surengė vaišes, ku
rios visus narius labai ge
rai nuteikė. Buvo narių ir iš 
toliau atsilankiusių, tai Ka
zys Mazaveckas iš Hiram, 
Ohio, Anastazija čiurliony- 
tė-Milienė iš Virginia. Jie 
gėrėjos, kad kuopos susi
rinkimai pravedami gražia 
lietuvių kalba.

• Neringos ir Pilėnų tun
tų sueiga-laužas. Gruodžio 
11 d., sekmadienį, 12 vai., 
Lietuvių salėje įvyks ben
dra skautų ir skaučių tun
tų sueiga — laužas, kurioje

Susitiko po 30 metų... Ona Demenienė, nuolat gyvenanti Buenos 
Aires, Argentinoje, atskrido Į Clevelandą aplankyti sesers ir bro
lio, kurių jau seniai buvo nemačiusi. Nuotraukoje abi seserys su 
savo' dukterimis. Iš kairės Beatriče Demenytė, Ona Demenienė, 
Marija Kajeckienė, Aldona Kajeckaitė- Jonės.

K. Sorokos nuotrauka

Neringos skaučių tuntas 
bus perduotas naujai tunti- 
ninkei.

Maloniai kviečiami atsi
lankyti skautų-čių tėveliai 
ir kiti svečiai.

• Z. Jankus, LB kultūri
niams reikalams prisiuntė 
5 dol. auką.

• LB Clevelando abiejų 
apylinkių ruošiamo Naujų 
metų sutikimo kvietimai 
jau baigiami išparduoti. Iš 
25 stalų yra likę 6. Prašo
me paskambinti ir laiku įsi
gyti kvietimus.

• Dailiojo skaitymo ir 
deki amavimo varžyboms, 
įvyksiančioms gruodžio 11 
d., 3 vai. 30 min. šv. Jurgio 
parapijos salėje, vertinti 
komisijai pirmininkaus ne 
Z. Peckus, kaip buvo pa
skelbta, bet p. Mackialienė. 
Kiti komisijos nariai: E. 
Vodopalienė, H. Stasas, A. 
Gailiušis ir K. Gaidžiūnas.

PADĖKA
L. V. S. Ramovės Cleve

lando skyriaus valdyba nuo
širdžiai dėkoja visiems pri- 
sidėjusiems prie kariuome
nės šventės minėjimo pa
rengimo, kuris įvyko lapkri
čio 26-27 dienomis: šv. Jur
gio parapijos klebonui kun. 
Barčiui — už pasakytą pa
mokslą ir salę, kun. Dzego- 
raičiui — už minėjimo glo
bą, prof. Jakštui — už pa
skaitą, Oktetui — už dai
nas, dail. Raulinaičiui — už 
paveikslą, muz. Ambrazui
— už giesmes, birutietėms
— už bufeto tvarkymą ir 
prisidėjimą aukomis, po
nioms — Bilumentalienei, 
Mik oliūnienei, Garlauskie- 
nei, Tamulienei, čepukaitie-

Pramoginis čiurlioniečių oktetas, vadovaujamas R. Babicko, jau ne viename parengime savo geru 
programos išpildymu yra gražiai užsirekomendavęs ir publikos mėgiamas.

V. Pliodžinsko įjuotrauka

PROMISE A

PRINCESS
Pitone giįh- m įun glįU!

Viršuje yra gražus Princess telefonas. 
Kalėdų dovana JAI.

NAUJAS SKAMBUTIS

j

Dabar jūsų telefonas gali 
skambinti garsiai, tyliai ar net 
muzikiniai. Nustatykite leng
vai BELL CHIME. šviesiai 
auksinė ir balta spalva. Puiki 
Kalėdine dovana.

Šioms Kalėdoms duokite tiktai skirtingą do
vaną. Duokite telefono patarnavimo dovaną. 
Smagu duoti... smagu gauti!
Pažadėkite JAI Princess Telefoną ... ir užsa
kykite naują varpo skambutį su telefonu, kad 
jai būtų linksmesnis telefono skambesys. Pa
žadėk JAM ekstra telefoną jo kambariui ir 
pradžiugink jį su ... spalvotu. Pažadėkite jū
sų šeimai ekstra telefonus ir duokite jiems 
naują Home telefoną ... ekstra sistemą, kuri 
veikia atskirai nuo jūsų telefonų.
Ohio Bell turi pilnas roges telefoninių dovanų 
Kalėdoms. Pasirinkite vieną iš šio skelbimo 
ar iš Kalėdinio katalogo, kurį gausite kartu 
su jūsų mėnesine sąskaita, šaukite Ohio Bell 
ar klauskite vyro su telefono sunkvežimiu.

OHIO BELL@MA 2-9900

EKSTRA 
SPALVOTI

Kiekvienom Kalėdom 
daugiau ir daugiau 
žmonių pasirenka šia 
p u i kia dovaną. 
Jie yra įdomūs, 
bet taip praktiš
ki. Lengvai už
sakomi. Tik pa
šaukite Ohio Bell.

Geriausia dovana po eglute. Su 
NAMŲ TELEFONU jūs gali
te (A) kalbėtis iš kambario į 
kambarį. (B) paklausyti kaip 
sekas kūdikiui, (C) atsakyti į 
paklausimus prie durą, ši sis
tema yra garantuota gyveni
mui. šaukite Ohio Bell dėl pla
tesniu informacijų.

nei, Nagevičienei, Tallat 
Kelpšienei, N a t kevičienei, 
Plechavičienei, Vėderienei, 
B. Smetonienei, Jonaitienei, 
Mainelienei, L. Morkūnie
nei, Auginienei, Bačelienei, 
K a r n ė nienei, Apanienei, 
Smelstorienei, Macijauskie
nei, Rimkuvienei, Gasperai- 
tienei, Jokubaitienei, Lūžie- 
nei, Eidimtienei, Stasienei.

Dirbusiems bare, prie bi
lietėlių ir įėjimo bilietų — 
ponams: Stankevičiui, Ba
liui, Maineliui, Lūžai, Prač- 
kiui, Muziką tvarkiusiam — 
p. Kaklauskui. Organizaci
joms, kurios dalyvavo pa
maldose su vėliavomis. Liet, 
radijo valandėlės vedėjui J. 
Stempužiui už skelbimus. 
Visuomenei, atsilankius i a i 
minėjime.

Ramovės Valdyba

• Reikalingi trys apsuk
rūs real estate pardavėjai 
— vyrai ar moterys, vaka
rų pusėje veikiančiai įstai
gai. Bus apmokyti, turi bū
ti piliečiai, virš 21 m. am
žiaus. šaukti Top Realty — 
AT 1-2090 susitarimui.

(142)

• Reikalinga vyresnio 
amžiaus moteris dviem mė
nesiams (tuojau po naujų 
metų) prie 6-ių ir 4 metų 
vaikų.

Skambinti tel. YE 2-8388. 
(140, 142)

Savininkas parduoda namą
Lietuvių naujos parapi

jos rajone, 4 mieg. ir l1/, 
vonios bungalovv. Langinės, 
užuolaidos, kilimai. Kaina 
$22,500. Kreiptis; 18028
Hiller Avė., KE 1-8251.

(142)

Iki paskutinio šovinio...
(Atkelta iš 2 psL) 

vo įsiskverbta tik po ilgas va
landas trukusio, sunkaus su
šalusio paviršiaus krapštymo.

Vakare rusai užėmė aukštumė
lę, kurią iš tikrųjų buvo norė
jęs užimti batalionas. Jie atsiga
beno minosvaidžius ir prieš
lėktuvines patrankėles, kuriais 
dienomis šaudė į atskirus žmo
nes. Pajudėti buvo galima tik nak
timis, bet kol dar priešo jėgas 
sudarė pėstininkai ir minosvai
džiai, laikytis buvo įmanoma.

Vieną rytą pasirodė pirmieji 
tankai. Prieštankinių priemonių 
batalionas neturėjo. Už mažosios 
tereno bangelės užpakalyje sto
vėjo 88 mm priešlėktuvinis pa
būklas. Pasirodžius penkiems 
tankams, pabūklas atsisakė šau
dyti -- netur|s įsakymo. Batalio
no vadas niršo ir kreipėsi į 
aukštesnę vadovybę, bet tai nieko 
negelbėjo, nes už dviejų dienų 
pabūklas visiškai dingo.

Rusai |silaužė ir įsitvirtino. 
Kitą naktį jie buvo išmesti, die
ną vėl grįžo. Kiekvieną kartą 
žuvo po keletą žmonių. Tai buvo 
pranešta divizijai. Ta įsakė nau
ją priešpuolį.

Bataliono vadas pats nuvyko į 
divizi jos štabą. Tai buvo tas pats 
bataliono vadas, kurį, kaip anks
čiau minėjome, tas pats divizi-

Parduodamas namas
Dviejų šeimų — 964 E. 

78 St., netoli St. Clair. Po 
6 ir 6 kambarius. Didelis 
sklypas su vaismedžiais. 
Parduoda savininkas.

(142)

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti

EAST CLEVELAND-EUCLID & SUPERIOR AVĖ.
SAVINGS 

EARN

4%
ACCOUNTS

INSURED TO
• 10.000

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL NOON

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME AND 
REMODEUNG LOANS

CORNER 68™ —SUPERIOR AVENUE

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

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

jos vadas žadėjo bausti už savi
žudybės įsakymo nepaisymą.

--Pone generole, priešpuolis 
yra beprasmis. Naktį mes iš
metame rusus, dieną jie vėl grįž
ta. Batalionas netenka žmonių. 
Pozicijos neįsivaizduojamai blo
gos. Prašau leisti man atsitraukti 
už tereno bangelės. Tada tankai 
galės praeiti, bet juos sekančią 
pėsti ją galėsiu apšaudyti ir ji 
neįsitvirtins. Arba prašau prieš
tankinių pabūklų.

Generolas buvo nesukalbamas:
--Kiekvienu atveju man šią 

naktį praneškite, kad ivanus iš
trenkėte ir liniją tvirtai laikote 
savo rankose. Baigta.

Batalionas nevykdė priešpuo- 
lio ir nieko nepranešė. Rytui 
auštant, pozicijose pasirodė di
vizijos vadas.

--Kodėl man nepranešėte apie 
įsilaužimo išvalymą?

—Nes nevykdžiau priešpuolio, 
pone generole. Tai beprasmiš
kas kraujo liejimas ir...

Generolas nukirto:
—Aš daviau tamstai įsakymą 

ir tamsta turi jį vykdyti. Puo
limą vykdysite šią naktį, supra
tote?

—Tik su pabūklų parama, 
pone generole.

Generolas paraudo:
—Tai pažiūrėsime.
Vėlią popietę batalionanatvyko 

leitenantas iš artilerijos dalinio. 
Buvo aptarta būklė ir prieš ry
tą pradėtas puolimas, dviem pa
trankom paremiant. Puolimo 
metu žuvo šeštosios kuopos va
das.

Pozicijos buvo II bataliono ran
kose tik 10 valandų: rusai vėl 
jas užėmė.

Tai buvo pranešta divizijos 
vadui:

—Pone generole, yra be
prasmiška tuščiai lieti kraują, 
prašau leisti man atsitraukti už 
aukštumėlės.

Griežtas "ne" buvo atsakymas. 
Bataliono vadas į tai nieko ne
atsakė, ir divizijos vadas pa
klausė:

--Ar supratote?
Dabar griežtu "ne" atsakė ba

taliono vadas. Generolas pa
reiškė:

—Jei bent centimetrą atsi
trauksi, atiduosiu karo lauko 
teisman.

Pasikalbėjimas dar kurį laiką 
tęsėsi, bataliono vadas aiškino 
priežastis, dėl kurių jis nema
tąs reikalo veltui lieti kraują, 
bet divizijos vadas pakabino ra
gelį.

Tai buvo paskutinis pasikalbė
jimas su divizija, nes tuo mo
mentu buvo nukirstas ryšys. Ba
talionas nevykdė priešpuolio ir 
neišlygino lanko. Dvi dienas rusai 
paliko juos ramybėje, o po to 
pradėjo naikinamąjį darbą mi
nosvaidžiai, katiušos ir tankai.

Kuo galėjo pėstininku bata
lionas atmušti tankus? Žmonės 
rausėsi gilyn į žemę ir leido 
prasiausti tankams. Bet tankai 
buvo greitesni ir lindo giliau į 
žemę, negu žmonės. Kas liko jų 
nesumaltas naktį, tuos dieną me
džiojo minosvaidžiai, kol pa
galiau jau niekas niekas ten 
nebejudėjo.

Taip žuvo narsaus pėstininkų 
pulko n batalionas.

(Bus daugiau)
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KAS IR KUR?

• Mykolas Gečiauskas iš
Manchester, Conn., kurį ke
liais atvejais iškėlė vietos 
dienraštis Evening Herald, 
kaip pasižymėjusį mokslei
vį ir sportininką. Keturis 
tūkstančius mokinių turin
čioje Manchesterio aukštes
nėje mokykloje Mykolas 
yra vienas pirmųjų moki
nių, atžymėtas garbės pa
žymėjimais ir premijomis. 
Sporto srityje pirmauja 

DAIL. P. AUGIUI

mirus, jo broliui inž. J. AUGUSTINAVIČIUI, vi

siems giminėms ir artimiesiems gilią užuojautą 

reiškia

V. ir L. Čiurlioniui.
P. Liudžiuvienė

PAULIUI AUGIUI

mirus, jo broliui JUOZUI AUGUSTINAVIČIUI ir 

jo šeimai gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Vytautas ir Aurėlia
Balasaičiai

Detroito lietuviai -- Valerija ir Alfonsas Patalauskai, įsikūrę 
naujoje rezidencijoje, atšventė trigubas sukaktuves, iš svečių gau
dami daug dovanų. Pobūvyje dalyvavo Černiai, Šimkai, Vilkauskai, 
Rackai, Ruseckai, Žiedai, Urbonai, Šileikai, Tamulioniai, Plecha- 
vlčiai, Repšienė, Tamošiūnai ir kt. Nuotraukoje Valerija ir Al
fonsas Patalauskai prie jiems dovanotos sidabrinės eglutės.

P. Justino nuotrauka

mokyklos futbolo (soccer) 
komandoje, taip pat krepši
nio ir beisbolo komandose. 
Ateinantį pavasarį, baigęs 
aukštesniąją mokyklą, My
kolas planuoja studijuoti 
Naujosios Anglijos libera
liųjų mokslų kolegijoje.

• Dr. Marija Gimbutienė; 
gyvenanti Bostone, buvo 
pagerbta kaip viena iš žy
miausių, į Mass. valstiją at
vykusių pabėgėlių. Mass. 
valstijoje iš viso gyvena 
per 50,000 paskutiniojo ka
ro pabėgėlių. Dr. M. Gimbu
tienė talkina archeologi
niams tyrinėjimams Har
vardo universitete.

• Lietuviai yra vieni iš ren
gėjų New Yorke pagerbti 
vyskupą Edward Swanstro- 
mą. Pagerbimo banketas 
įvyksta gruodžio 14 d., 7:30 
vai. Hotel Commodore, Lex- 
ington ir 42 gatvė. Į pager
bimo komitetą įeina 18 tau
tų atstovai, kurių nariams 
vyskupas yra pagelbėjęs 
imigruojant į JAV ar kitaip 
suteikiant paramą. Banke
te bilietai po $10.00 gauna
mi. B ALF centre.

• E. Balceris, Dirvos bičiu
lis iš Chicagos, atsiuntė dvi 
naujas prenumeratas.

Madų paroda Chicagoje
A. L. Montessori D-jos suor

ganizuota madų paroda, sutrau
kusi per 400 žmonių, maloniai 
nustebino rengėjas. Jos visais 
būdais stengėsi kuo patogiau 
patalpinti ir aptarnauti savo sve
čius, kurių taip gausiai net ne
buvo tikėtasi.

Madų demonstravimas, sulau
kęs tokio didelio pasisekimo, 
skelbiamas A. L. Montessori D- 
jos tradiciniu parengimu. Ateity 
tokia ar panaši paroda, duos 
vėl progos visai šeimai, neiš
skiriant ir mažųjų, maloniai pra
leisti sekmadienio popietę.

Buvo demonstruojama drau
gijos narės Elenos Jakubaitie- 
nės, diplomudtos modistės origi

D. Mieželienė demonstruoja E. Jakubaitienės sukurtą balto siu
vinėto satino suknelę madų demonstravime Chicagoje.

VL Juknevičiaus nuotrauka

ALMA MATER EINA Į 
SKAITYTOJU RANKAS

Ją užsisakykit dabar, kad 
gautumėt prieš šventes

Rašytojo R. Spalio įdomi apysaka ”Alma Ma
ter’’, tęsinys "Gatvės berniuko nuotykių" ir "Ant 
ribos", šį šeštadienį išsiunčiame pirmiesiems jos 
skaitytojams. O pirmieji skaitytojai, prieš savaitę 
paskelbus, kad knyga jau atspausta, yra: Valerija 
Masilionienė iš Daytono, Kostas žalnieraitis iš De
troito (užsisakęs net dvi knygas), M. Karaša iš 
Baltimorės, A. V. Dundzila iš Chicagos, J. Kučins
kas iš Detroito ir daug kitų, iš artimesnių ir toli
mesnių vietų.

Šventės artėja, o "Alma Mater" geriausia 
šventinė dovana ir savo šeimai ir artimiesiems. 
Siųskite $5.00 ir knygą tuoj gausite. Siųsdami 
naudokitės šia atkarpa, tik aiškiai rašykit adresą. 
Persiuntimo išlaidas apmoka pati Dirva.

"Alma Mater" senokai laukta knyga. Tai ga
baus rašytojo gili iškarpa iš studentų gyvenimo 
Lietuvos žemėje. Ji kiekvieną skaitytoją pririš 
nuo pirmojo puslapio ir nepaleis iki paskutiniojo.

DIRVA
69o7 Superior Avė., 
Cleveland 3, Ohio.

Siunčiu $5.oo ir prašau man išsiųsti R. Spalio 
naują knygą "Alma Mater".

Užsakytojas:

(Vardas, pavardė)

(Adresas)

nalai: rytmetinės, dieninės, po
pietinės, vakarinės ir balinės 
suknios. Technišku darbu talki
ninkavo St. Kuršienė. Modeliavo: 
EI. Jakubaitienė, S. Karnauskai- 
tė, L. Bertašienė ir D. Mie
želienė, kuri yra baigusi P. Ste- 
vens modeliavimo mokyklą.

Vaikų aprangą demonstravo: N. 
Bertašiūtė - 8 m., Sv. Jukne
vičius - 8 m., Kuršiūtės Aida 
3 m. ir Alma - 9 m. Trys pas
tarieji yra lietuviško vaikų židi
nėlio lankytojai. Alma Kuršiūtė 
yra baigusi modeliavimo mo
kyklą. Komentavo R. Šlapšienė 
ir pianinu akompanavo Aleksiū- 
naitė-Mitchell.

Šio parengimo proga dailinin

kai B. Murinas, John P. Pili- 
pauskas, J. Tričius, VI. Vijei- 
kis, VI. Vaitekūnas ir A. Var
nas draugiją apdovanojo savo 
meno kūriniais -- paveikslais. 
Du paveikslai, dail. VI. Vaitekū
no ir dail. A. Varno buvo skirti 
prie turtingo dovanų paskirsty
mo.

Pinigine -auka, po $10 ir ma
žiau, prisidėjo daug asmenų ir 
įstaigų. Taip pat dovanomis ir 
darbu. Jiems visiems reiškia
ma gili padėka.

Madų parodai pasibaigus mo
deliuotojos buvo apdovanotos ro
žėmis, o vaikai dovanėlėmis. 
Elenai Jokūbaitienei buvo įteikta 
rožių puokštė ir tautinė lėlė.

įėjimo dovana - vakarinis pa
laidinis atiteko N. Kairienei.

Demonstravimo metu veikėbu- 
fetas, o vėliau visi savo laimę 
mėgino prie dovanų skyriaus.

Veikė spaudos kioskas, kur 
buvo galima įsigyti Dr. M. Mon
tessori veikalus ir D. Petruty- 
tės paskaitas. Apžvalgai buvo iš
statyta gausi Montessori metodo 
spauda vaikų auklėjimo klausi
mais.

Parengimo pelnas skiriamas 
šio židinėlio praplėtimui irpato-

VIRŠUJE: Montessori drau
gijos suorganizuotoj madų paro
doj Chicagoje, E. Jakubaitienės 
sukurtus rūbus modeliavo (iš kai
rės): S. Juknevičius, A. Kuršytė, 
D. Mieželienė, E. Jakubaitienė, 
A. KurŠytė, L. Bertašienė, S. 
Karnauskaitė, N. Bertašiūtė.

VI. Juknevičiaus nuotrauka 

bulinimui.
Toks skaitlingas visuomenės 

atsilankymas į surengtų madų 
parodą duoda vilties, kad ir atei
tyje bus susilaukta paramos.

Paraginki! savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.
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