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VAKARAI ATMETĖ CHRUŠČIOVO REIKALAVIMUS
Jungtinės Amerikos Val

stybės, Britanija ir Prancū
zija įteikė notas Sovietijai, 
kate goriškai atmesdamos 
Chruščiovo reikalavimus dėl 
Berlyno ir Vokietijos.

P r e z i d entas Kennedy 
įspėjo Chruščiovą, kad jo 
reikalavimai dėl Berlyno 
galį nuvesti į „labai pavo
jingus įvykius”, kad jie 
grasiną „milijonų žmonių 
gyvybėms”. Jis atmetė 
Chruščiovo siūlinėjamą są
jungininkų karinių jėgų ati
traukimą iš Vakarų Berly
no, jį paverčiant demilita
rizuotu „laisvu miestu”.

Prez. Kennedy taip pat 
įspėjo, kad Jungtinės Vals
tybės niekada nepripažins 
rusams teisės pasirašyti se- 
paratinę taikos sutartį su 
komunistine Rytų Vokieti
ja ir leisti vietos komunis
tams kontroliuoti sąjungi
ninkų priėjimus į buvusią 
Vokietijos sostinę.

Britanija įspėjo Maskvą, 
kad vienašališka akcija 
Berlyne sukeltų didelius pa
vojus ir dar nepramatomas 
pasėkas.

Prancūzija pareiškė, kad 
p a s i r ašymas separatinės 
sutarties su Rytų Vokietija 
„sukurtų pavojingą būklę 
visiems”.

Bet siūlo ir derybas
Jungtinių Amerikos Val

stybių notoje taip pat pa
brėžiama, kad jos esančios 
„visada pasiruęšusios” lais
vu susitarimu persvarstyti 
n e i šspręstąsias Vokietijos 
problemas. Bet taip pat nu
rodoma, kad bet koks susi
tarimas turįs būti pagrįs
tas laisvo apsisprendimo 
principu, t. y. laisvais rin
kimais.

Prez. Kennedžio nota bu
vo griežčiausias iš ligšiol 
skelbtų įspėjimų, apie atvi
ro karo pavojų, jeigu rusai 
ir toliau stengsis sąjungi
ninkus išspausti iš Berlyno.

Užs. reik, ministerių 
konferencija

Tuo pat metu valstybės 
d e p a r tamentas paskelbė, 
kad esanti planuojama tri
jų užsienių reikalų minis- 
teriii — Dean Rusk, Earl of 
Home ir Maurice de Mur- 
ville — konferencija, kurio
je turės būti suderinta po
litika dėl karštėjančios Ber
lyno krizės, kuri, kaip kanc
leris Adenaueris tikisi, kul
minacinį punktą pasieksian
ti spalio pradžioje. Konfe
rencija greičiausiai Įvyk
sianti Paryžiuje rugpiūčio 
4 dieną.

Anksčiau buvo pasklidę 
žinios, kad tuo pat metu 
buvo planuojama trijų Va
karų valstybių „viršūnių 
konferencija” tais klausi
mais. Dabar atrodo, kad bus 
pasitenkinta užsienių reika
lų ministerių pasitarimu.

A n k stesniuose praneši
muose apie ruošiamus atsa
kymus į prezidentui Ken- 
nedžiui birželio 4 d. Vienoje 
įteiktą Chruščiovo „memo
randumą” buvo minima, 
kad Vakarų valstybės pa
reikalausiančios apsispren
dimo teisės, t. y. laisvų rin
kimų visoms komunistų pa
vergtoms tautoms Rytų Eu
ropoje. Dabar paskelbtame 
atsakymo tekste apie tai 
nekalbama.-Atsakymas bu
vo ruošiamas daugiau kaip 
šešias savaites.

Pabėgėlių bangos didėja
Tuo tarpu pranešimai iš

Mobilizacijos planai svarstomi
Nors Washingtone šiuo metu 

neviešpatauja "karo atmosfera" 
bet administracijos pareigūnai 
pabrėžia, kad prezidentas Kenne
dy galįs netrukus paskelbti dali
nę mobilizaciją.

Gynybos departamentas inten
syviai tikrina JAV karinę jėgą, 
ir jo pasiūlymai greičiausiai bū-

TUNISO ULTIMATUMAS 
PRANCŪZIJAI

Tuniso prezidentas Bourguiba 
pareikalavo, kad Prancūzija per 
24 valandas pripažintų savo įgu
lų evakuavimo iš Bizerte bazės 
ir Saharos principą.

Jis pareiškė, kad, jei per tą 
laiką nebus gauta patenkinamo 
Prancūzijos atsakymo, jo vyriau
sybė nedelsdama imsis tokių žy
gių:

* Tuniso civiliai savanoriai ir 
kariuomenės atsarginiai apsups 
ir užblokuos prancūzų laivyno 
ir aviacijos bazę Bizerte;

♦ armijos savanorių junginys 
įžygiuos į Saharą ir iškels vė
liavą prie ženklo 233, t.y. už dvi
dešimt aštuonių mylių į pietus- 
nuo labiausiai išsikišusio Tuniso 
sienos punkto.

Savo kalboje, nuolat pertrau
kiamoje parlamento narių ploji
mais, jis labai daug vietos 
pašventė ir santykių su "bro
liais alžiriečiais" išryškini
mui. Alžiriečiai yra daug kartų 
priekaištavę prezidentui Bour- 
guibai, kad jis neremiąs jų ko
vos su Prancūzija.

Prancūzijos vyriausybė dar 
nepaskelbė jokių komentarų dėl 
Bourguibos reikalavimų.

Berlyno kalba apie kaskart 
vis didėjančias pabėgėlių 
bangas, kurios jau per vie
ną dieną prašokančios 1000. 
Vien tik praeitą savaitę Va
karų Berlynan atbėgo per 
10,000 rytinės Vokietijos 
gyventojų, tuo tarpu „nor
maliais laikais” atbėgdavo 
maždaug po 4,000. Didžiau
si pabėgėlių kiekiai yra at
bėgę po 1953 metų sukili
mo, kada per savaitę į Va
karus prasimušdavo apie 
16,000 asmenų.

Naujausiomis žiniomis iš 
Berlyno, padidėjęs gyvento
jų bėgimas į Vakarus jau 
privertęs komunistus užda
ryti kai kuriuos fabrikus.

Komunistai jau griebęsi 
žygių praėjimams į Berlyną 
užblokuoti. Viename prane
šime sakoma, kad 67,000 
sovietinės armijos karių ir 
200 tankų pradėję sienos 
užblokavimą.

šią pateikti prezidentui dar šią 
savaitę.

JAV kariniuose sluoksniuose 
tuo tarpu netikima, kad Berlyno 
krizė galėtų išsivystyti į bran
duolinį karą, todėl pirmoje eilėje 
nagrinėjama, kaip JAV turėtų 
veikti neatominio konflikto at
veju.

Tuo tarpu svarstomi du atve
jai:

♦ padidinti reguliariąją kariuo
menę, kaip visą laiką siūlė ka
rinių pajėgų jungtinis štabas;

♦ mobilizuoti dalį tautinės 
gvardijos, galbūt iki 1 milijono 
vyrų, kaip siūlo civilinė adminis
tracijos dalis su prezidento pata
rėju Berlyno krizės klausimams 
Dean Achesonu.

Karinis štabas antrajam planui 
nesipriešina, bet jį laiko tik pe
reinamąja priemone.

Pirmasis planas pareikalautų 
žymiai didesnių išlaidų. Tauti
nės gvardijos mobilizacija ati
trauktų iš namų ir darbų tūks
tančius vyrų. Vienu ar kitu atve
ju, prezidentui tektų prašyti 
kongresą, kad būtų paskelbta ne
paprastojo meto būklė.

Ragina neutralistus pabrėžti 
apsisprendimo teisę

Senatorius J. W. Fulbright ska
tino visas neutraliąsias Azijos 
ir Afrikos valstybes tvirtai ir 
visuotinai pasisakyti už visųtau- 
tų apsisprendimo laisvės teisę.

Senato užsienių reikalų ko
miteto pirmininkas pabrėžė, kad

Kennebunkporte, Me., pranciškonų vienuolyne viena stacijų) padaryta arch. J. Muloko ir skulpt.
V. Košubos.- v. Maželio nuotrauka

B0WLES LIEKA VALSTYBĖS DEPARTAMENTE
Prezidentas Kennedy paliko 

kontraversinį Chester Bowles 
valstybės pasekretoriaus parei
gose, tuo atmesdamas permainas 
valstybės departamento aukštuo
siuose postuose, kurios reikš
mingų administracijos sluoksnių 

toks neutraliųjų valstybių pareiš
kimas galbūt suvaidintų lemiamą 
vaidmenį Berlyno krizėje, "jei
gu jos Jungtinėse Tautose ir 
kitose tarptautinėse konferen
cijose išreikštų norą, kad abi 
pusės respektuotų tą tautų tei
sę".

Fulbrighto žodžiais, toks 
žingsnis gal sušvelnintų agresin
gas komunistinio pasaulio ten
dencijas. Tam dėkinga proga bū
tų rugsėjo 1 dieną Belgrade pra
sidedanti neutralistų konferen
cija, kuri įvyksta šešiomis sa
vaitėms anksčiau už Sovietijos 
komunistų partijos suvažiavimą.

SOVIETAI NESIRUOŠIA 
NUSIGINKLUOTI

Sovietija pareiškė, kad ji ne
dalyvausianti jokioje tarptauti
nėje nusiginklavimo konferenci
joje tol, kol prieš tai nesusi
tars pagrindiniais klausimais su 
Jungtinėmis Valstybėmis.

Tokią Sovietijos poziciją pa
skelbė Pravda, JAV prezidento 
įgaliotiniui John McCloy atnau
jinus pasitarimus su sovietų įga
liotiniu Valerian Zorin. Mask
voje.

buvo laikomas neišvengiamomis.
Chester Bowles yra susilau

kęs aštrios kritikos Baltųjų 
Rūmų, kongreso ir valstybės 
departamento sluoksniuose. Pats 
prezidentas, kaip sakoma, iš
reiškęs nepasitenkinimą valsty
bės departamento politika, už 
kurią atsakingu laikė Chester 
Bowles, kaip valstybės pasek- 
retorių politiniams reikalams. 
Jis praeitą savaitę pasiūlęs jam 
rezignuoti iš pareigų ir už
imti kurį nors ambasadoriaus 
postą užsienyje.

Bovvles, kaip sakoma, pareiš
kęs pasipiktinimą tokiu reikala
vimu ir nusistatymą likti turima
me poste tol, kol prezidentas 
jį išmes. Prezidentas, vengda
mas triukšmo savo partijoje, ap
sisprendęs tuo tarpu jo nejudin
ti. Po daugiau, kaip valandą tru
kusio jų pasikalbėjimo Baltuo
siuose Rūmuose, buvo paskelbta, 
kad Bovvles tęs valstybės pasek
retoriaus pareigas ir vykdys jau 
anksčiau planuotą kelionę į Afri
ką, Vidurinius Rytus ir Aziją.

Didžiausią kritiką tarp kongre
so lyderių ir valstybės depar
tamento pareigūnų pastaraisiais 
mėnesiais kėlė jo "minkštu
mas" komunizmo atžvilgiu. 
Jis viešai buvo apkaltintas dėl 
planuotos "dviejų Kinijų" politi
kos. Vėliau jo šalininkai
aiškino, kad Bowles nereikala
vęs nei komunistinės Kinijos ofi
cialaus pripažinimo, nei jos įsi
leidimo į Jungtines Tautas, bet 
tik reikalavęs, kad Kennedžio 
administracija pasiruoštų Kini
jos politikai artėjančiuose JT 
plenumo debatuose.

Bovvles priešinosi Kubos su
kilėlių 'rėmimui ir invazijai į 
Kubą. To pasėkoje išsivystė in
vazijos reikalų "blogas adminis
travimas" privedęs prie katas
trofos.

Bowles buvo vienas iš. nulė

musių JAV balsavimą prieš Por
tugaliją Angolos debatuose. Jis 
sukėlė konfliktą su valstybės de
partamento pareigūnais, kurie 
reikalavo teikti pirmumą santy
kių su NATO sąjungininkais iš
laikymui, o ne Afrikos koloni
joms. Sakoma, kad Bovvles per 
praeitą generolų sukilimą Alžire 
siūlęs tą problemą perduoti Jung
tinėms Tautoms, nors tai buvo 
aiškus Prancūzijos vidaus rei
kalas.

Jis priešinęsis pasiūlymams 
siųst JAV ir sąjungininkų ka
rines jėgas J Laosą. Preziden
tas nekartą išreiškęs nepasiten
kinimą dėl Berlyno politikos vil
kinimo, dėl to kaltindamas mi
nėtą Bowles.

Jo pareigos valstybės depar
tamente pagal tradiciją turėjo 
būti "biurokratinės", t.y. minis
terijos darbų priežiūra, bet jis 
vietoj to metėsi į departamento 
politikos nustatymo sritį ir reiš
kė nepasitenkinimą, kad buvo iš
jungiamas iš politikos nustaty
mo posėdžių, nors savo idėjas į 
juos įkišdavo. Po pastarojo su
sitikimo su prezidentu, valstybės 
sekretorius Dean Rusk buvo pri
verstas "apgailestauti spaudos 
pranešimus" ir išreikšti jam pa
sitikėjimą.

Tuo pat metu pasklidę praneši
mai apie ČIA viršūnių pakeiti
mus nebuvo paneigti. Turimomis 
žiniomis, ČIA viršininko Allen 
Dulles ir jo pavaduotojo Richard 
Bissel pasitraukimo reikia laukti 
labai netolimoje ateityje. Prezi
dentas norįs suskaldyti ČIA į 
dvi dalis, kurių viena, apimanti 
karinių informacijų rinkimo sri
tį ir karines operacijas, būsianti 
pavesta gen. Tayloro priežiūrai, 
antroji -- diplomatinės ir žval
gybinės operacijos užsieniuo
se-- priklausys tose sostinėse 
veikiantiems ambasadoriams.
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MALTOS VILKSTINĖ [15) KĄ RAŠO IAV SPAUDA?

Artėja italų laivynas
Tuoj po to, kai buvo torpeduo

tas kreiseris "Nigerija", kapito
nas A. S. Russel iš "Kenijos" 
perėmė vilkstinės komandavimą. 
Jis įsakė du kurso pakeitimus, 
lydimus sirenų signalų, skatinan
čių padidinti greitį;

Keli laivai pakluso įsakymo, 
bet kiti atrodė visai nekreipiu 
dėmesio. Per kelias minutes 
vilkstinę lydįs junginys prarado 
anksčiau įsipraktikuotą tvarką, 
buvo pastebimas beviltiškas pa
krikimas, ir, nors "Kenija" ban
dė laivus sugrupuoti ankstesnėn 
formacijon, iš to bandymo nie
kas neišėjo.

Trys naikintojai --"Bicester", 
"Wilton" ir "Derwent" -- nuly
dėjo "Nigeriją" atgal į Gibral
tarą, o keli iš likusių 10 nai
kintojų, perėmė sužalotų laivų 
apsaugą. Tokioje dezorgani
zuotoje formacijoje nei vilkstinė, 
nei ją lydįs junginys negalėjo ti
kėtis, kad pajėgs apsiginti nuo 
stiprių orinių puolimų, kurie jau 
artėjo.

8:35 valandą vakaro, prieš 
pat saulėlydį, visi išgirdo ge
rai pažįstamą Junkers 88 ūži
mą. 20 lėktuvų artėjo beveik 
stiebų aukštyje. Vilkstinė gynė
si, kiek pajėgdama.

Amerikiečiai ant "Almeria Ly- 
kes" denio atrodė turį stipriausią 
ugnį, ir du vokiečių lėktuvai, 
patekę gynybos užtvaron, nukri
to į jūrą. Kai pirmoji puolimo 
banga apsilpo, amerikiečiai tu
rėjo keisti savo pabūklų vamz
džius: jie buvo juos perkaitinę.

Niekas nenustebo, kai po kelių 
minučių horizonte pasirodė nau
ja bombonešių eskadrilė. Vilks
tinę lydįs junginys dabar buvo iš
sisklaidęs kelių mylių plote, 
ir apie vieningą akciją, apie si
stemingą gynybos frontą jau ne
begalėjo būti nė kalbos.

Admirolas Burrough įsakė vė- 
liaviniam laivui "Ashanti" ir nai
kintojui "Penu" uždengti migla 
prekybinius laivus, kad jų silue
tai nebūtų matomi artėjančioje 
aušroje. Bet jau buvo pervėlu. 
Torpeda pramušė didelę skylę 
"Brisbane Star" liemenyje, ir 
laivas prarado kontrolę, pasi

Xl/7y way you look at it -

The Most Refreshing Beer
of Them Ali! peržiūrėti mūsų karinį pasiren

gimą ir nustatyti, kaip karas at
silieptų mūsų ūkiui. Lyg mes 
to nežinotume.

THE STROH BREWERY C0„
DETROIT 26, MICHIGAN

KUR PRALEISTI ATEINANČIAS 
ATOSTOGAS!

Maloniai kviečiame atvykti Į saulėtą Cape 
Cod. Mass ir praleisti savo atostogas Lūšių 
ir V e i t ų viloje

"MEŠKA”
12 Beach Street 
Monument Beach. Cape Cod, Mass. 
Tel. Buzzards Bay. PLAZA 9-3251

VILA MEŠKA tikram poilsiui, be rūpesčių siūlo:
• Erdvią ir ramią aplinką • Didelius ir jaukius 
kambarius • Gerą ir gausų maistą • Pliažas pa
siekiamas per 5 min. pėsčiomis • Silver Beach 
pliažas per 10 min. automobilių • Vasarotojus 
be automobiliu nuveža ir parveža savininkai
• Vaikams rengiami pa vakarėliai su lietuviška 
programa • Tėvams išvykus vakarais prižiūrimi 
vaikai • žuvavimas geras jūroje ir ežerėliuose.

SEZONO PRADŽIA BIRŽELIO MĖN. 17 DIENĄ.
Kainos neaukštos. 15 G' NUOLAIDA vasarojan- 

tiems nuo birželio 17 d. iki liepos 8 d. ir nuo 
rugsėjo 2 d. iki sezono uždarymo.

šviesesnis? Stroh’s toks yra. švelnesnis? Stroh’s 
toks yra. Jūs pasakysit, kad labiau gaivinantis alus, 
kokį tik kada esat ragavę. Pasiimk porą pakučių po 
šešias dėžutės. Amerikoj vienintelio ugnim virto 
alaus! Populiariom kainom, kaip visada!

sukdamas ir užblokuodamas var
gais negalais išlaikomą vilksti
nės kursą. Jį sekęs "Empire 
Hope", vengdamas susidūrimo, 
turėjo sustabdyti mašinas ir tapo 
lengvu trijų Stukų taikiniu.

Per antrą puolimo bangą viena 
bomba nukrito tiesiog į angarą, 
o kitos trys šalia. Lėktuvinis 
benzinas užsidegė, ir po akimir
kos laivas virto milžinišku ži
bintu. Įgula bandė gelbėtis, ir 
ant "Brisbane Star" denio buvo 
galima girdėti siaubingus ugnies 
apsuptųjų riksmus, kai gelbė
jimosi valtys atsiskyrė nuo 
degančio laužo.

*

Puolimas po puolimo dabar gu
lė bejėgišką vilkstinę. Vanduo 
aplinkui laivus virė, sprogstan
čios bombos atrodė sukrečią jū
rą iki pat gelmių.

Paskui pasigirdo trenksmas-- 
aiškus ir skirtingas, ateinąs nuo 
Tuniso pakrantės. "ClanFergu- 
son"’ kliudytas bombų kilimo, 
pasistojo piestu nuo milžiniško 
sprogimo. Oranžinės spalvos 
liepsnų grybas šovė dangun, lai
vo gabalai pripildė orą. Už kelių 
minučių tik krūpčiojanti laužo 
krūva vandens paviršiuje primi
nė, kad ten būta laivo. Italų po
vandeninis "Alagi" vėliau pa
ėmė išlikusius gyvus 53 įgulos 
narius.

Vilkstinė dabar buvo išsisklai
džiusi maždaug 22 kilometrų plo
te, klaikiai nušviesta dviejų tebe- 
liepsnojančių žibintų -- tai buvo 
visa, kas liko iš "Empire Hope" 
ir "Clan Ferguson".

"Jėga X" buvo netekusi "Ni
gerijos" ir "Cairo" apsaugos, 
iš keturiolikos prekybos laivų 
jau buvo likę tik vienuolika. Du 
iš jų -- "Ohio" ir "Brisbane 
Star" -- plūduriavo ant van
dens sunkiai sužaloti ir su su
gadintomis mašinomis.

Admirolas Burrough vilksti
nės apsaugai beturėjo tik du krei
serius -- "Keniją" ir "Manches- 
ter" -- bei dešimt naikintojų.

Tuo kritišku momentu, vilksti
nei visiškai pakrikus ir neatsi- 
gavus po nuostolių, admirolas ga
vo pranešimą, kad išplaukė italų 

laivynas. Karališkoji aviacija iš 
Maltos informavo, kad trys sun
kūs ir trys lengvi kreiseriai, 
lydimi būrio naikintojų, skubą 
pietų kryptimi.

Tai reiškė, kad admirolas Bur- 
rough dar prieš saulėtekį kur 
nors netoli Pantellerijos susitiks 
priešą, vilkstinės ugnies jėgai 
beviltiškai nusilpus, o priešo ae
rodromams nuo ten tesant tik 
už 20 kilometrų.

(Bus daugiau)

NAUJO KOMUNISTINIO REŽIMO 
PAVOJUS JAV PAŠONĖJE

Senatorius Thomas J. Dodd 
įspėjo apie didelį pavojų --ga
linčią susikurti naują komunisti
nę valstybę JAV pašonėj e po rug
pjūčio 21 d. britų Gvijanoje į- 
vyksiančių rinkimų. Jo žodžiais, 
tai sukurtų dar pavojingesnę būk
lę už tą, kurią iššaukė Castro 
iškilimas, nes tai sudarytų 
Kremliui naują prietiltį Pietų A- 
merikos kontinente, per kurį 
Castro ir Maskva galėtų siųsti 
ginklus komunistų teroristams 
Venezueloje, Brazilijoje, Kolum
bijoje, ir kaimyninėse valstybė
se.

"Castro ir komunistų režimo 
Gvijanoje kombinacija," pa
reiškė senatorius, "nustumtų 
mus prie katastrofos ribos viso
je Lotynų Amerikoje."

Senatoriaus Dodd pareiškime 
sakoma:

"Amerikiečių publikai nukrei
pus dėmesį į Laosą, Berlyną ir 
Kubą, panašus pavojus mūsų 
interesams ir saugumui vystosi 
kitame Pietų Amerikos punkte. 
Rugpjūčio 21 įvyks rinkimai britų 
kolonijoje Gvijanoje. Parlamento 
lyderis dr. Cheddi Jagan yra ži
nomas komunistas, kaip ir dau
gumas jo bendradarbių. Jeigu Ja
gan ir jo "liaudies progresyvioji 
partija" laimės ateinančius rin
kimus, Jagan taps pirmuoju Gvi
janos premjeru -- su plačiomis

Po kelių savaičių delsimo, pa
sižymėjusio neapsisprendimu ir, 
kaip atrodo, planų susikryžiavi
mu, formalūs JAV, Britanijos ir 
Prancūzijos atsakymai į Chruš
čiovo reikalavimus numatyti per
duoti Maskvai šios savaitės 
pradžioje. Tenka tikėtis, kad 
tie dokumentai nubrėš tvirtą už
sienių politiką -- kurią suprastų 
Chruščiovas ir kuri būtų pri
imtina amerikiečiams.

Po eilės metų, nužymėtų trau- 
kimusi nuo komunistų spaudimo, 

N

teisėmis krašto vidaus reika
luose, dar neįsigaliojus konsti
tucijai."

"Ši būklė yra pavojingesnė už 
Castro iškilimą. Kubą nuo Pietų 
Amerikos žemyno skiria šimtai 
mylių vandenyno. O komunistinė 
britų Gvijana taptų pirmuoju 
Kremliaus prietilčiu Pietų Ame
rikos kontinente, per kurį Castro 
ir Sovietija galėtų gabenti gink
lus komunistų teroristams Ve- 
nezueloje, Brazilijoje, Columbi- 
joje ir aplinkiniuose kraštuose".

"Britų Gvijanos gyventojai nė
ra komunistai. Dauguma jų yra 
krikščionys ir antikomunistai, 
kurie priešingi Jagano kėslams. 
Bet, nelaimei, jiems tenka kovo
ti labai sunkiomis sąlygomis. Ja- 
gan ir komunistai praktiškai turi 
neribotus fondus, kai tuo tarpu 
opozicijai tenka rankioti centus. 
Jagano rankose yra vietinio ra
dijo monopolis, opozicija neturi 
radijo stoties; Jaganą masyviai 
remia Maskvos radijas, Pekino 
radijas ir Castro radijas, tuo 
tarpu BBC ir Amerikos Balsas 
beveik nieko nedaro opozicijai 
paremti. Jei šis nelygus jėgų 
santykis tęsis ir toliau, Brita
nija ir Amerika turės kaltinti 
tik save, jei britų Gvijana taps 
komunistine."

Tolesnėj kalboj šen. Dodd pa
brėžė, kad tokia situacija ne
gali būti toliau toleruojama. Jis ’ 
atkreipė dėmesį į neseniai pa
skelbtą buv. britų parlamento na
rio lordo Malcolm Douglas-Ha- 
milton pareiškimą, jam grįžus 
iš faktų rinkimo misijos britų 
Gvijanoje. Senatorius Dodd rė
mė Douglas-Hamiltono pasiūly
mą, pagal kurį JAV ir Brita
nijos vyriausybės turi tuoj pat von, tuo pat metu įsakydamas 
susirūpinti ir nuspręsti, kas da
ryti Gvijanos gyventojų laisve’ 
apginti ir komunistų įsiviešpata
vimui tame krašte sukliudyti.

KUR AMERIKOS POLITIKA?
pagaliau atėjo laikas, kada tu
rime užbrėžti aiškią liniją ir 
jos laikytis. Arba laikytis, ar
ba prisipažinti pralaimėjimą ir 
kapituliuoti nuo vadovavimo lais
vajam pasauliui, palaidodami at
sakomybę, kurią buvome prisi
ėmę arba kuri buvo mums už
krauta, ir pasilikdami prie A- 
merikos tvirtovės koncepcijos. 
Nes, jei mes atsitrauksime Ber
lyne, kuri tauta daugiau betikės 
Jungtinėmis Valstybėmis, kaip 
skydu, kuris turėtų apsaugoti ją 
nuo komunistinės agresijos?

Mes laukėme, kol dulkės nu
sės Kinijoje.

Prieš kelias dienas Washing- 
tone ambasadorius Menšikovas 
pastebėjo, kad, "kai skiedros iš
sisklaidys, amerikiečių tauta ne
norės kovoti dėl Berlyno". Jei 
tai sudaro jo pranešimų Krem
liui turinį, kyla didelis pavojus, 
kad Chruščiovas gali padaryti 
tokius pat klaidingus apskai
čiavimus, kokius prieš jį pada
rė kaizeris Vilhelmas ir Hit
leris.

O vis dėlto mūsų santykių su 
Sovietija istorija nuo II Pasau
linio karo rodė atsitraukimą ir 
vengimą atsispirti komunistų 
spaudimui.

Berlyno blokados metu mes 
sukūrėme oro tiltą, vietoj gynę 
savo priėjimų sausumoje teises, 
prasiskindami kelią, jeibūtųpri- 
reikę, jėga.

Mes nepadrąsinome Rytų Vo
kietijos sukilimo 1953 metais. 
Mes tingiai stovėjome, nepaju
dindami piršto ir stebėdami Bu
dapešto skerdynes 1956 metais. 
Mes baigėme įstrigimu Korėjos 
karą, vietoj bandę jį laimėti. 
Mes pagyrūniškai kalbėjome apie 
Laosą, o dabar esame pasiruošę 
priimti koalicinį režimą, žino
dami, kad komunistai eventualiai 
perims jo kontrolę, jei tokia ko
alicija bus kada nors sudaryta. 
Ir Kubos fiasco -- jis dar per- 
šviežias mūsų atmintyse, kad 
būtų reikalingi koki nors komen
tarai.

Taigi, dabartinė problema yra 
įtikinti Chruščiovą, kad mes gal
vojame veikti Berlyne, ir kad 
mes tikrai galvojame veikti. Bet 
mes pastaruoju metu, dar ne
daug ką padarėme ta kryptimi.

Vieną dieną pasklinda prane
šimai apie mobilizaciją, ir pre
zidentas įpykęs įsako pradėti tar
dymus, kas atsakingas už tų ži
nių iškilimą viešumon. Kitą 
dieną prezidentas siunčia nu
siginklavimo specialistą Mask-

Arba vėl, prezidentas užsi
moja pagalbą užsieniams, lyg 
tai turėtų įvaryti Kremliui pro
to. Ryšium su tuo prezidentas pa
reiškia, kad jis geriau siųs dole
rius kovai su komunizmu, ne
gu mūsų vyrus. Jau nekartą pasi
rodė, kad mes galime susirasti 
draugų per užsienių pagalbą, bet 
galime pasidaryti ir priešų. Pa
kistano prez. Ayub labai aiškiai 
išryškino šį punktą, išreikšda
mas nepasitenkinimą sumomis, 
kurias mes duodame Indijai.

Mes taip pat bijome atnaujinti 
branduolinius bandymus, pa
taikaudami pasaulinei opinijai. 
Bet įdomu, kokia visuomenės opi
nija įsiviešpatautų Jungtinėse 
Valstybėse, jei paaiškėtų, kad 
komunistai slaptai vykdo požemi
nius bandymus, kai mes esame 
įsikibę į beviltiškas derybas.

Laisvasis pasaulis yra rei
kalingas aiškios politikos, kuria 
jis galėtų tvirtai pasiremti. Pa
saulis šaukiasi vadovybės, ku
rios pastaraisiais mėnesiais 
ryškiai stigo. Kita alternatyva 
tėra tik kapituliacija.

Plain Dealer, 1961.VII.17

♦ Dėl pagalbos Vengrijai euro
pinė spauda savo laiku buvo pa
skelbusi tokį aiškinimą, kuris 
buvo nutylėtas Amerikoje: Ispa
nijos vyriausybė buvo pasiruošu
si siųsti vengrams gyvybiškai 
svarbius šaudmenis lėktuvais. 
Vakarų Vokietijos vyriausybė 
buvo sutikusi leisti tiems lėktu
vams perskristi savo teritoriją 
ir pasipildyti degalus. Bet pas
kutiniu momentu valstybės de
partamentas griežtai užprotes
tavo ir planus suardė.

♦

Nuomonė iš vienos didžiųjų 
Europos sostinių užsienių reikalų 
ministerijos: "Tiek daug politi
nių idėjų ateina iš Washingtono, 
tiek daug jų prieštarauja viena 
kitai, kad negalima pasakyti, 
kurią jų atstovauja prezidentas 
Kennedy. Kai valstybės sekreto
rius buvo John Foster Dulles, 
mes bent žinojome, kur stovime. 
Dabar atrodo, kad viešpatauja vi
siška dezorganizacija."

*
Kalbant apie klausimą -- at

naujinti ar neatnaujinti branduo
linius bandymus, pažiūrų pasi
dalinimas Washingtone yra 
sekantis: Adlai Stevenson, Ches- 
ter Bowles ir Arthur Schlesinger 
yra priešingi bandymų atnaujini
mui. Dean Rusk nežymiai pasi
sako už atnaujinimą. Prezidentas 
Kennedy, sumaišytas prieštarau
jančių patarimų, tebelūkuriuoja,

U. S. News and World Report, 
1961. VII. 17

DĖMESIOI

Nepamiršk nusipirkti 
knygą ALMA MATER!

Puiki dovana ket 
kuria proga! i 

Naujai pagaminta 
PIRMOJI LIETUVIO 
KOMPOZITORIAUS 

ILGO GROJIMO 
PRAMOGINĖS MUZIKOS 

PLOKŠTELĖ

Lietuviškai įdainuota
10 šokių muzikos 

HI-FI ir STEREO plokštelė 
gaunama visuose lietuviškos 
spaudos ir dovanų parduotu
vėse.
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IŠ KELIONIŲ PO LIETUVA
V

Ištrauka iŠ A. Žmuidzinavičiaus "Palete ir gyvenimas"

Lietuvių menininkų 'duoklė’ 
sovietinei valdžiai

Dažnai girdime, o ir patys daugumoj esame pergy
venę, kad komunistinėj santvarkoj geriausiai sekasi gy
venti menininkams: dailininkams, muzikams, rašytojams 
ir kitiems. Sekasi, jei duodies, nuoširdžiai ar iš prievar
tos, traukiamas ant komunistinės propagandos kurpa
lio. žodžiu, jei dailininkas savo paveikslais, muzikas, 
savo dainomis, o rašytojas eilėraščiais, apysakomis ar ki
tais kūriniais, padeda statyti socialistinį ”rojų”...

”Ir tokiems, padedantiems, sovietinė valdžia nepa
gaili numesti geresnį kaulą. O už jį jau ir turi atloti žiū
rėdami į komunistinę saulę” — taip man rašė bičiulis 
iš Vilniaus, kuris nesiryžo talkinti komunistinei „staty
bai” ir todėl virš 10 metų turėjo kirsti miškus anapus 
Uralo ... O jis taip pat, nemažesnis menininkas, kaip 
tie, kurie dabar, laiks nuo laiko atiduodami savo duoklę, 
geriau, sočiau ir ypač ramiau gyvena už visus kitus savo 
brolius vergus, į sovietinio gyvenimo vagą per prievartą 
įstatytus ir nuolat grasinamus.

Kai maždaug prieš tris mėnesius gavau dail. Antano 
Žmuidzinavičiaus didoką ir spalvotais paveikslais pagra
žintą knygą „Paletė ir gyvenimas”, norėdamas papildyti 
savo turimas informacijas, parašiau į Vilnių tam savo 
bičiuliui laišką. Jame klausiau, kaip dail. Antanui Žmui
dzinavičiui dabar sekasi, nes komunistinė spauda dažnai 
jį prisimena ir net pavyzdžiu tiems „pabėgėliams, buržu
aziniams nacionalistams” nurodo.

Laiško teko ilgokai laukti. Bet jis atėjo. Atėjo su 
šykštokomis žiniomis, nes daug kur esanti tokia nuotai
ka, kad gali vėl tekti į miškų kirtimus „išvykti”. O apie 
dail. Antaną Žmuidzinavičių taip parašė: „Jis pastoviai 
atiduoda „duoklę” sovietinei valdžiai. Čia kalbama, kad 
jis gausiąs ir Lenino premiją už kūrybą socialistinėm te
mom. Bet jis nekenksmingas”.

Minėtoji dail. A. Žmuidzinavičiaus knyga, išmetus 
tas komunistines šiukšles, kurios įrašytos tik duoklės ati
davimui, duoda daug įdomios medžiagos iš lietuvių daili
ninkų gyvenimo ir iš jo dažnų ir įvairių kelionių ne tik 
po savo, bet ir svetimus kraštus. Ypač, kad joje daug 
meilės savam kraštui ir savo žmonėms. Kartais atrodo, 
kad Ant. Žmuidzinavičius joje kalba ne kaip Darbo raudo
nosios vėliavos ordinu apdovanotas, bet kaip šaulių Są
jungos pirmininkas ...

Reikia pripažinti, kad dail. Ant. Žmuidzinavičius pa
sakoti moka. Mes, parinkę pora ištraukų, vieną apie jo 
keliones po Lietuvą, o antrą apie dail. Konstantiną Čiur
lionį, čia skaitytojams ir duosime.

Kaip jau sakiau, daug toje knygoje įdomių žinių iš 
dailės parodų, tik pradėtų jo jaunystės metais Lietuvoje 
rengti. Įdomūs jo kelionės įspūdžiai ir Amerikoje, kur du 
kartus lankėsi, ir antrą kartą net trejus metus čia pra
gyveno keliavęs ir parodas rengęs.

Dabar dail. A. Žmuidzinavičius, belaukiąs 85 metų 
sukakties, kaip pats rašo, savo gyvenimo kelionę kaip ir 
užbaigęs:

”Artinuos prie savo kelio galo. Ėjo jis, tas mano gy
venimo kelias, klampynėmis ir dirvonais, kalnais ir klo
niais, ėjo dykumomis ir žydinčiais laukais, ėjo padangė
mis ir niūriais urvais, ėjo klaikioje vienumoje ir kilniau
sių sielų draugystėje”.

Labai gaila, kad dail. A. Žmuidzinavičių, jau seną 
žmogų, anksčiau žinotą, tik kaip patriotą, komunistai pa
jėgė įkinkyti į savo, vergijos vežimą. Bet ir tokiose są
lygose, „atiduodamas duoklę” komunistų partijos reika
lavimams, niekur lietuvio neniekina, pro Nepriklausomo 
Lietuvos gyvenimo įvykius prašoka tartum jų nė nebuvo, 
tartum jų nesiilgima. Ir tikri esam, kad toji jo knyga, ra
šyta laisvėje, būtų kitokia buvusi. Dabar, kada jos rank
raštis ėjo per daug cenzorių ir piktos partijos pareigūnų 
rankas, vieni ją braukė, o kiti už dail. A. Žmuidzinavičių 
reikalingas ”duokles” vergijos stabams įrašė. Bet, rei
kia nors tuo pasidžiaugti, kad ten visoj pilnumoj dar iš
liko meilė lietuviui ir Lietuvai. B. G.

AR VĖL NESUT A PDINS SU 
KOMUNISTAIS?

Liepos 10 dienos "Dirvoje" į- 
sidėjote laišką i£ Bostono, pasi
piktinimą J. Romano, Sr. radijo 
programoje deklamuotu ir dai
nuotu E. Mieželaičio eilėraščiu. 
Laiške ištisai pakartotas eilė
raščio tekstas, šimtanuošimtinė 
bolševikų propaganda.

Jeigu bolševikų laikraščiai ir
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šitą progą panorės išnaudoti savu 
būdu, tai nesistebėkite, jei "Vil
ny" ar "Laisvėj" pasirodys pagy
rimas "Dirvai" už "puikaus E. 
Mieželaičio kūrinio" atspaus
dinimą. Jiems nieko nereiškia 
nutylėti laiško autoriaus nuomo
nę apie eilėraštį ir apie jo dek
lamavimą lietuviškoje (ir netgi 
"katalikiškoje"!) radijo progra
moje. Jiems užteks fakto kad 
Mieželaičio žodžiai yra at
spausdinti juodomis raidėmis ant 
balto "Dirvos" popierio...

Ir jei "Naujienos" laikysis sa
vo papročių, tai nenustebkit, jei
gu ir jose pasirodys "tokius da
lykus sekančio" jūsų kaimyno J. 
Leono pranešimas, kad "Dirva 
sutapo su komunistais", kadangi 
ji atspausdino Mieželaičio eilė
raštį, o bolševikiniai laikraščiai

Dail. A. Žmuidzinavičius (vidury) 1928 metais tarp svečių, naujo namo įkurtuvėse....

Ypatingas kraštas Lietuva. Nuo 
vaikystės laikų važinėju po jos 
plotus, ir nenusibodo: vis gražu, 
įdomu, nepaprasta. Prie Trakų 
ar Žaliojo ežero, Rūdninkų puš- 
čioje, Pelesos pelkėse, Šeiny kal
neliuose, Zarasų ežeruose, Šven
tosios pakrantėse, Labanoro 
miškuose, Nidos kopose, Vištyčio 
akmenynuose, prie Stelmužės 
milžino, išilgai Nemuno, Neries, 
Dubysos -- visur puiku, žavinga. 
O kur dar šimtai piliakalnių, ai
bės milžinkapių, senovės paslap
čių pilni griuvėsiai. Ir kiekvienu 
metų laiku, giedrą ar audringą 
dieną, saulėlydžio spinduliuose 
ar mėnulio šviesoje -- vis ki
taip, vis gražu.

O žmonės! Stebėk, gėrėkis, 
džiaukis. Čia Dainavos krašto 
dzūkai -- linksmi, nuoširdūs, 
atviri; ar džiaugias, ar liūdi, 
vis daineles dainuoja. Čia, rodos, 
niūrus žemaitis pamažėl galvoja, 
rimtai viską dirba, bet kai per 
krikštynas ar minint mirusius 
prie stalo atsisėda ir ima pasa
koti arba dainuoti juokingas 
dainas, tai iš juoko už šonų lai
kykis. Ten gudrūs, ištaigingi bir
žiečiai, ten įsimylėję į savo miš
kus ir smėlynus Marcinkonių ir 
Varėnos žmonės, išdidūs kapsai, 
augaloti zanavykai.

O moterys, moterys! Visur 
kuklios, darbščios, malonios. 
Pašešupio tetos kai pavaišins, 
tai visą amžių atminsi. Trakų 
arba Utenos apskričių kaimietės 

ją už tai giria. Nesistebėkite taip 
pat, jei P. Grigaitis, skelbda
mas tokią "naujieną",atitinkamai 
"patūravos" Leonui savo apžval
goje. Tebevyraujant kaikuriuose 
laikraščiuose moralei, kuria ga
na dažnai gauname "pasigėrė
ti" (ir kurią, berods, prof. Vik
toras Biržiška prieš keletą me
tų yra taikliai pavadinęs spaudos 
banditizmu), būkite pasirengę 
dar ne kartą susidurti su tokiais 
"lietuvių vienybę skatinančiais" 
deimančiukais.

S. KIRTIKLIS, 
Brooklyn, N. Y.

VIENĄ DIRVOS NR. LINKSMAI 
PERSKAIČIUS

V. A. Rčk., rašydamas DIR
VOS 77 nr. apie dvi naujas at
vykėles iš Lietuvos, sako, jog 
viena, baigianti aštuntą dešimtį 
gyveno Kaune ir "vertėsi gy- 
dažolių rinkimu bei pardavinėji
mu. Pradžioje sekėsi neblogai, 
bet vėliau pacientų sumažėjo, 
--kuriuos gydė, daugumas iš
mirė." -- Negi? Pasigailėkite, 
susimildami, tos senutės.

Tam pačiam nr. VI. Braziu
lis dalinasi įspūdžiais iš praė
jusios Dainų šventės ir rašo: 
"Bene didžiausiu įspūdingumu 
liks mūsų atmintyje D. Š. Ko- 
mit. Pirm. Prel. J. Albavičiaus 
ir Lietuvos Atstovo J. Kajecko 
žodžiai." -- Jeigu tikrai tai, 
o ne kas kita sudarė didžiausią 
įspūdį, tai siūlau, rengiant kitą 
Dainų šventę, nekviesti jokių cho
rų, bet tik kalbėtojus. Bus ma
žiau išsiblaškymo, mažiau su
gaišinta laiko, ir tokia Dainų 
šventė, neabejotinai, paliks dar 
didesnį įspūdį.

/ K.O.,
Philadelphia 

tave, visai nepažįstamą, kelio
nėje, kuo turi, pripenės ir jokiu 
būdu pinigų nepaims. Prie trobų 
f-rūtų darželiai, pievose baltos 
drobės. O sutiksi kaimo gelton
kasę mergelę, visuomet tau mei
liai nusišypsos, skaisčių akių 
žvilgsniu švelnius jausmus at
gaivins.

Taip, graži Lietuva. Ir tik 
tenka gailėtis, kad per maža žmo
gui amžiaus ir žodžių jai-pažinti 
ir aprašyti.

Kitiems kelionės teikia pra
mogų, malonumų, poilsio. Dai
lininkui peizažistui kelionė -- 
kasdieninio darbo grandis. Tik 
keliaudamas jis pradeda naują 
darbą -- grįžęs, tarp keturių 
sienų, savo dirbtuvėje, išbaigia 
gamtoje "užsimezgusį" paveiks
lą.

Ir aš, darbo aistros genams, 
nuo seno po savo kraštą dau- 
žaus, žinoma, nelinkęs ir da
bar nurimti. Vis ieškau gražių 
kampelių, ir vis jų randu. Randu 
gražių, nematytų vietų, pro ku
rias kiti dažnai risčia prabėga, 
nemokėdami gamtos grožio pa
justi.

♦

Prienų miškas. Tai nepapras
tas miškas. Prisiglaudęs prie 
Nemuno kairiojo kranto per de
šimt kilometrų, jis pilnas visokių 
gamtos turtų ir grožybių. Prieš 
pirmąjį pasaulinį karą iš Prienų 
ir iš Alytaus miškų anglai im
davo savo milžiniškiems jūros 
laivams burių stiebus. Dar se
niau jo duburiai ir tankumynai 
teikė prieglobsčio kai kuriems 
tamsiems darbams --čiaarklia
vagiai čigonai slėpdavo pavogtus 
Dzūkijoje arklius. Prienų miškas 
su savo kalnais kalneliais, kir
timais, grioviais, prieinančiu 
prie jo aukštu Nemuno krantu 
duoda dailininkui neužmirštamų 
įspūdžių, ir aš ne kartą naudo
jaus jo motyvais savo paveiks
luose.

Aš kaip gyvas niekur nesu ma
tęs tokio miškų gėlyno, kokį iš
vydau kartą išvykoje (1931 m.) 
į Prienų mišką.

A. Žmuidzinavičiaus paveikslas "Rojaus ežeras", tapytas jam lankantis Amerikoje, dr. K. Daugelio 
nuosavybė.

i Wsas?
Wl

Didingi devynmačiai (tūbės), 
lelijinės spalvos kampanulės, 
kvepiantieji čėbrai, baltos ir gel
tonos ramunės, taip pat balti ir 
geltoni barkūnai, lieknutės rudo
mis viršūnėmis smilgos, baltieji 
ir raudonieji dobilai ir aibės 
kitų man žinomais ir nežinomais 
vardais vis žydinčių žolynų pynė 
nuostabią spalvų ir kvapų sim
foniją.

Sužavėtas sėdau piešti stebuk
lingą mišką, Nemuno ir gėlių 
vaizdą, bet iš to išėjo tik pap
rastas žmogaus akiplėšiškumo 
pavyzdys: kur tu čia Lietuvos 
grožį nupieši!

*
Ar jūs žinot, kas tai yra Aly

tus? Ne, tur būt, nežinote, nes 
kitaip mes jus visus, atvykę į 
Alytų vasarą, čia rastume. Ži
noma, rastume ne pačiame mies
te, bet Alytaus apylinkėse prie 
Nemuno, miške, ant piliakalnio, 
and pylimo ar kur kitur. Čia yra 
visur taip gražu, sveika, malonu, 
kad stačiai neišmanymas to pui
kaus kampo nelankyti.

Alytaus miestas, žiūrint nuo 
kurio nors jį supančių, kalnų, 
daro labai patraukiantį įspūdį. 
Išsiskleidęs abipus Nemuno, iš 
Vilniaus ir iš Suvalkų pusės ky
la jis plačiau ir gražiau. Ten, 
tamsiųjų medžių fone, mirga jis 
savo mūriniais, jau po pirmojo 
pasaulinio karo pastatytais na
mais ir pasislėpusių miške vi
lų stogais.

Apie šios Dainavos krašto sos
tinės apylinkes ir šio žavaus 
krašto Nemuną jautrus rašytojas 
galėtų rašyti tomus, o dailinin
kui užtektų tenai motyvų visai 
paveikslų galerijai.

Vilniaus pusėje, tuojau už Aly
taus miesto, prie Nemuno dunkso 
dvilypis piliakalnis, iš kurio pui
kus reginys į Nemuną ir į patį 
miestą. Tai numylėta jaunimo 
vieta visokioms gegužinėms ir 
kitoms pramogoms. Joninių naktį 
čia šviečia didingi laužai,'skam
ba muzika ir dainos, o į padan
ges lekia fejerverkų ugnys.

Kiek toliau ir aukščiau, einant 
prieš Nemuno srovę, ima kilti 
miškingi krantai ir sudaro tikrą 
aukštų kalvų, klonių ir griovių 
labirintą. Žiūrint į tą vietą iš 
toliau, atrodo, kad tie miškingi 
kalnai ir krantai tai lyg vartai 
Nemunui, pro kuriuos jis, 
suspaustas, rūsčiai veržiasi 
priekin. Tame aukštumų miške 
medžių įvairumas nepaprastas: 
ąžuolai, liepos, uosiai, klevai, 
guobos, skirpstai, skroblai, ber
žai, obelys, kriaušės, šermukš
niai -- tik marguliuoja. O ru
denį, kai paglosto lapus pirmoji 
šalnelė, pamatysi ten tokią spal
vų įvairybę, kurios kitur kur pa
sauly neieškok -- vis tiek ne
rasi.

Tas kalnuotas miškas, paga
liau pagavęs savo glėbin gražų 
Radžiūnų piliakalnį, pavydulingai 
paslepia jį savo tankumynuose ir 
baigiasi. Toliau jau eina gražio
sios Suvalkų Dzūkijos laukai: 
Radžiūnų, Likiškių, Jurgiškių, 
Luksnėnų kaimų derlingi ir ža
vūs kalneliai.

Šitas visas vietas reikia pa
matyti.

Išėję iš miško, sustokime kad 
ir ant Likiškėlių kalno, tai pie
tuose ir vakaruose išvysime Ne
munaičio pakrantes, Obeli jos, 
Metelių ir Dusios ežerų klonius, 
tolimus Seirijus, Miroslavą, Bal
konus, Simno aukštumas Kro
kialaukį, Daukšius, Igliauką, 
Palių lygumą, už kurios tuojau 
derlingoje lygumoje --Marijam
polės miestas. Žvilgterkime dar 
į dešinę -- ten marguliuoja A- 
niškio, Ūdrijos, Butrimiškiųsun
kūs kviečių laukai, ir tolumoje 
mėlynuoja Balbieriškio kalneliai.

Tie reginiai pasiliks jums at
minty visą gyvenimą.

Persikėlus iš Suvalkų pusės 
Alytaus į vadinamąją Vilniaus A- 
lytaus pusę, tuojau už miesto, 
kyla platūs, kalnuoti laukai su 
senais vieškeliais, kuriuos iki 
aplinkinių dzūkų kaimų lydi šimt- 
tamečių beržų alėjos. Tie ber
žai dabar jau nuo audrų ir senu
mo gerokai praretėję, eidami ei
lėmis kalnais ir kloniais duoda 
Alytaus apylinkių peizažui sa
votišką grožį.

Ten pat iš šiaurės nuo. tolimo 
Kauno atbėga platus švarus ke
lias, kuris, siekdamas toliau 
Merkinę ir Gardiną, eina pro 
pat Alytaus miestą. Alytus jįtin- 
kamai pagerbia: nuo aukštų kal
velių nuleidžia jį į savo slėnį 
tokiu mišku ir tokiais vingiais, 
kad tuo keliu vykstantis kelei
vis, nustebintas ir sužavėtas, 
tiesiog kvapo neatgauna.

Jeigu nuo Alytaus pasileisi Ne
munu aukštyn, tavo valtis, siū
buodama ir linguodama, pra
slinks pro milžinišką kyšantį iš 
vandens akmenį "Kleboną" ir 
kunkuliuojančius verpetus ties 
buvusiu geležinkelio tiltu, 
sklandžiai apiplauks visą Alytaus 
kilpą ir pro Radžiūnų vartus iš
eis J atvirą kraštą. Ten jau 
kalnuotos dirvos plačiais kili
mais marguoja; kaimų trobų lan
geliai iš aukštų krantų į tave 
žiūri; žąsų būriai ir gyvuliųban- 
dos įvairiaspalviais taškais van
dens kraštus sagsto. Ir taip iki 
Nemunaičio.

Nemunaityj, atsigėręs iš Pane
munio šaltinių mineralinio svei
katos vandens, pasijunti esąs 

(Nukelta į 4 psl.)
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KAIP LIETUVOJE GYVENA GRĮŽUSIEJI 
IŠ PIETĮ) AMERIKOS

Kartais komunistams pavyksta 
įtikinti vieną ar kitą lietuvį, 
ypač gyvenantį Piety Amerikoje, 
kad grįžtų į savo tėvynę. Tokiam 
aiškina, kad viskas bus atleista, 
niekas nepersekios, turės darbą 
ir puikiai gyvens...

Čia noriu trumpai papasakoti 
kai kurių žmonių, iš Pietų Ame
rikos į ok. Lietuvą grįžusių, per
gyvenimus.

Grįžusieji sutinkami kalbom ir 
su gėlių puokštėmis. Po to 
dviem savaitėm juos apgyvendina 
Vilniaus ar Kauno viešbučiuose, 
į kambarius jiems atneša "do
vanų": maišą geresnės kokybės 
miltų, maišą cukraus ir nema
žą indą pieno.

Po tų dviejų savaičių jie pri
valo pradėti dirbti. Darbą jiems
patiems leidžia pasirinkti. Val
džia, lyg tai stengiasi jiems 
parinkti pelningesnį darbą. Bet 
tokie darbai --tikkomunistams. 
Atvykėliai turi pasitenkinti ir 
menkesniu darbu.

Vienoje gelžkelio stotyje man 
teko susitikti su dviem tokioms 
šeimom. Vyrai buvo pakeliui į 
darbą. Moterys verkė. Paklau
siau, kodėl verkiančios? Atsakė, 
kad labai sunkiai pragyvena, kad 
neturi net ir tokių dalykų, kurių 
turėjo Pietų Amerikoje. Gailė
josi atvažiavę.

Vienas iš grįžusių gavo darbą 
Kaune prie centralinio apšil
dymo. Pečkurių algos labai ma
žos, apie 40 dabartinių rublių 
mėnesiui. Vyras, gavęs dviejų 
savaičių algą, atidavė žmonai, 
pareikšdamas pasitenkinimą so
cialistiniu gyvenimu... Bet la
bai neilgai taip jautėsi.

Žmona su pinigais išėjo į tur
gų ir iš karto išleido 20 rublių. 
Viskas nepaprastai brangu. O 
kaip pragyventi iki sekančios al
gos? Žmona pradėjo reikalauti 
daugiau pinigų. Bet jų iš niekur 
nebuvo galima gauti. Reikėjo 
laukti sekančios algos. Žmoge
lis suprato, kad čia "ne rojus", 
algos ir būtiniausiems reika
lams nepakanka.

Apsigalvojo ir nutarė suorga
nizuoti streiką. Pakalbėjo su vie
nu kitu darbininku. Šie tokiai 
minčiai pritarė ir pasiūlė jam 
streikui vadovauti.

Vyras ėmėsi organizacinio 
darbo. Pirmoje eilėje paskam
bino Kauno rajono komunistų par
tijos pirmam sekretoriui, pra
nešdamas apie įmonėje ruošiamą 
streiką. Prašė jo pagalbos. Dar 
priminė, kad jo apleistame Uru
gvajuje, kuriame komunistų 
partija nors ir silpna, bet ruo
šiant streikus šiek tiek padė
davo, Iš jo, todėl, jis tikrai ti
kėjosi pagalbos. Sekretorius su
tiko padėti ir pakvietė jį į savo 
kabinetą pasitarimui.

Kas įvyko, nežinia, bet po to 
okupantai išleido potvarkį, kad 
visiems grįžusiems iš Ameri
kos per pirmus trejus metus bū
tų mokama nemažiau, kaip 
90 naujų rublių algos mėnesiui,

IS KELIONIŲ PO...
(Atkelta, iš 3 psl.)

stiprus, narsus senovės lietuvių 
palikuonis. Savyje pajunti pakilu
sią didelę savo krašto meilės 
bangą ir širdy pražydusius kil
nios poezijos žiedus. Opriešjau
ną dzūkaitę, kuri tau puodelyje 
padavė to stebuklingo vandens, 
panorėsi atsiklaupti ir pasakyti 
jai, kad ją myli begalo ir kad 
nėra gražesnė ir meilesnės pa
saulyje mergaitės, kaip ji, tos 
pasakiškos Dzūkijos dukra.

Plauk toliau. Plačiais vingiais 
Nemunas liūliuoja pro Dainavos 
kalnelius, priimdamas savo glė
bin skaisčius linksmai čiurlenan
čius upelius. Nuo krantų sveikina 
tave tylūs piliakalniai, didingi ą- 
žuolai, garbingų pilių griuvėsiai. 
Krikštonių, Ryliškių, Subartonių 
kaimų rugiapiūtės dainų aidai 
nuneš tavo mintis prie piovėjė- 
lių, prie jų vargų ir džiaugsmų... 
"Viena dirvonus iškėliau"... "Vai 
tu, aglala",.. "Bėkit, baraliai"... 
"Žalia rūtelė, daradlyvoji"...

Pro karališką Merkinę, pro 
Gailiūnus, kur Liškiavos kara
laitė, išėjusi sutikti grįžtančio 
iš karo savo bernelio ir sužino
jusi, kad jis žuvęs, čia iš gai
lesčio mirė, -- į Druskininkus 
stebuklingus, į kur žmonės vyks
ta, ieškodami sveikatos ir kurie 
pusę pasaulio galėtų išgydyti. Ir 
toliau, toliau, į tolimą Gardiną...

K. AUDRIETIS
Vakarų Vokietija 

nežiūrint kokį darbą jie dirbtų.
Teko susitikti su dar vienu 

grįžusiu iš Pietų Amerikos. Jis 
vaikščiojo po miestą ieškodamas 
pirkti cukraus ir miltų. Paklau
siau, kodėl jis čia atvažiavo. Aiš
kinosi, kad valdžia jį su šeima 
ištrėmė į Lietuvą už nepalan
kias kalbas. Panašiai mums aiš
kinosi ir kiti grįžusieji.

Gal tokius paaiškinimus jie 
duoda tik todėl, kad Lietuvoje jie 
nėra mėgiami. Lietuvos žmo
nės juos skaito bepročiais, kad 
sugrįžo. Ir iš jų pasišaipo. Jų 
neapkenčia ir todėl, kad iš vie-

Kodėl POC ALUS skanesnis

JIS YRA KOŠIAMAS!
Auksinis skonis, kuris padaro alų tokį gaivi
nantį, atsiranda kada būsimas alus susitinka 
su apyniais. Apyniai duoda tą nekasdieni
nį skonį, kuris numalšina troškulį geriau 
negu kas kitas pasaulyje. Bet apyniai yra 
jautrūs. Jie turi būti įvirti į alų su didžiausiu 
atsargumu.

Todėl mes naudojame specialų procesą. 
Mes iš. tikrųjų košiame. Mes darome todėl, 
kad ” košimas” yra aktyvus, švelnus, mai
šantis procesas. Jis duoda geriausią skonį 
mūsų geriausių naudojamų apynių. Švieses

nis, švaresnis skonis, geresnis negu iš papras
to virimo.

Technologija toli pažengė POC gamybo
je, bet ne pertoli. Mes dar vis naudojame pro- 
duktus, nerandamus jokioje laboratorijoje. 
Tradicija,. Palikimas. Charakteris. Ir svar
biausias mūsų tikslas. Mūsų tikslas gaminti 
geriausią alų. Alų, kuris skanesnis už visus 
kitus. Mes didžiuojamės galėdami pasakyti, 
kad taip padarėme. POC yra 
skanesnis!

CIEVELAHOO GARSUS PILSENER ALUS....!

' tinių gyventojų atima pelninges- 
nius darbus.

Tas pats grįžęs asmuo dar 
pasakojo, kad buvo nuvažiavęs į 
Vilnių paprašyti vizos išvykimui 
į Lenkiją. Vizos nedavė. Dar pa
sakė: "Čia tavo namai, čia ir 
tavo kapai". Mat, suprato, ko jis 
ištikrųjų norėjo... Išsiskiriant, 
jam palinkėjau pasisekimo su
rasti miltų ir cukraus, kurių 
ieškojo. Nemanau, kad rado...

Prisimenu dar vieną grįžusių
jų porą. Vyras dirbo Petrašiū
nuose, o ji Kaune, Kapsuko spaus
tuvėje. Vieną dieną moteriš
kė, atiduodama savo pusmėnesi- 
nę algą (20 naujų rublių) vyrui, 
garsiai, kad ir kiti darbininkai 
girdėtų, prabilo: "Čia tau ne

Amerika, užteks ir tiek..." Be 
to, ji stebėjosi, kad vyras kelionę 
į darbovietę turėjo pats apsi
mokėti, iš savų pinigų. Juokau
dama dar sakė, kad čia neviskas 
esą suvaržyta -- laisvai galima 
plūsti kapitalistus...

Eilė grįžusių yra atsidūrę be
pročių namuose, Vilniuje. Sanita
rai pasakojo, kad įėjus į jų pala
tą, kaikurie tuojau prašo "pie- 
niuko", kiti -- ginklo. Treti visą 
laiką meldžiasi. Pasitaiko savi
žudybių ne tik tuose namuose, 
bet ir už jų ribų...

Bet, kaip žinoma, vietos laik
raščiams apie tai yra uždrausta 
rašyti. Todėl paminėjau tik tuos, 
su kuriais teko asmeniškai susi
tikti.

Paraginki! savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

vidurinės mokyklos lietuvių tautinių šokiųPunsko (Lenkijoje) 
grupės šokėjai.
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Kas naujo Tabor Formoje
Pasiekti iš Detroito Tabor 

Farmą dabar nebėra jokia prob
lema. Prisipildęs baką benzino 
Detroite, ir nuzvimbi vienu trū
kiu naujuoju 12 keliu, -- kuris, 
tarp kit ko, kerta Michigano val
stybę nuo Detroito iki Michigano 
ežero, -- pas Juozą Bačiūną per 
3:30 vai. Tikrai, Amerikos keliai 
verti poeto plunksnos...

Bačiūnas mėgsta vadinti save 
"ūkininku". Jei jis "ūkininkas", 
tai išeitų, kad Tabor Farma 
ūkis, tik tuo imi abejoti, kai ten 
nuvažiavęs nepamatai nei karvių, 
nei kiaulių, nei būdingų ūkio pas
tatų: tvartų, svirnų, kiaulidžių, 
pagaliau, nepamatai ten ir ūkio 
padargų. Tiesa, prie buvusios 
daržinės -- dabar ten Įrengta su
sirinkimų ir šokių salė -- stovi 
traktorius, bet prie jo prikabintos 
ne akėčios, o stora šliauką golfo 
laukui drėkinti. Ir jau visai 
ūkio vaizdas dingsta iš akių, kai 
pamatai pilną kiemą privarytų 
automobilių. Prikaišiota mašinų 
ir tarp vasarotojų namelių. Įva
žiavus Į kiemą, tenka gerokai 
pasidairyti kur savo mašiną pa
statyti. Ypačiai ten būna dideli 
sąjūdžiai savaitgaliais.

Nebeatsimenu kiek kartų esu 
buvęs Tabor Farmoje, bet atva
žiavęs vis randi ŠĮ bei tą nau
ja, tik Juozo Bačiūno sutiktuvių 
šypsena, geros nuotaikos nu
šviestas veidas ir draugiškas 
rankos paspaudimas visada lie
ka tas pats. Tai kažkaip deri
nasi su visa Tabor Farmos ap
linka ir ypačiai su čia pat esan
čiu maudymosi baseinu, pripil
dytu vaiskaus, šviesiai mėlyno 
vandens, kuris atsimuša saulė
kaitoje žaižaruojančiomis ato
švaistėmis. Tai lyg ir šeiminin
ko nuotaikos papildymas...

Prie baseino stovi mažas, dai
lus namelis, kur Įrengta van
deniui reguliuoti ir valyti ma-

PADĖJUS $500.00 AR DAUGIAU

DARBO VALANDOS:

v.

GRIBAUSKAS, v•d A J ••F.

mikiRiB Ni 
ilgalaikes 
tlNRMBRAS !

pirm. 9 Iki S v. v.
antr. 9 iki 5 v. v.
trečlad. — uždaryta 
kctv. 9 iki S v.
penkt. 9 iki S v. v. 
*eSt. 9 iki t v. p.p.

KAS DU MfiN. 
DUODAMOS 
VIS NAUJOS 

DOVANOS.

1447 $.4 1 HCOURT. CICERO 50, ILL./BI 2*1317. TO 3*1131

si O K A M E

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

Tabor Farmos vienas seniausių pastatų, aplink kurį kūrėsi vasarvietė. Dabar medžių paūksmėje yra 
pristatyta moderniškai Įrengtų mažų namelių vienai ar dviem šeimoms ir pagal inž. V. Adamkavi- 
čiaus projektą naujai atremontuota valgykla.

Dirvos nuotrauka

VYT. ALANTAS
šinerija. Prieš keletą metų na
melio sienas išdekoravo dail. J. 
Pautienius, paleisdamas ant balto 
fono fantastines, žirgais jojan
čias būtybes, primenančias un
dines, ar kažką panašaus. Dabar 
figūrų spalvos jau gerokai api-

Inž. VALDAS ADAMKAVIČIUS 
dabar Tabor Farmoje J. Bačiūnc 
dešinioji ranka.

blukusios. Kai aš tai pastebiu 
Bačiūnui, jis suraito tirštą 
kalambūrą apie Pautieniaus tech
niką, ir mes abu juokiamės.

Iš kažkur atsiranda ir ponia 
Bačiūnienė. Ji svetingai šypsosi 
sveikindamasi, persimeta pora 
žodžių ir vėl kažkur dingsta be
sirūpindama vasarvietės reika
lais.

Pro šalĮ eina jauna, grakšti 
moteris. Bačiūnas sako:

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metu pergyvenom karus, ekonomines 

depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
leri.

• 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.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the L'nited Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone; VIrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

--Eik čia, ponia Adamkevičie- 
nė, susipažinkite.
, Taigi, ponai Adamkevičiai šią 
vasarą Tabor Farmoje nauji 
žmonės. Valgykloje, už didelio, 
gausybe valgių apkrauto stalo 
svečius aptarnauja pats Bačiu- 
nas, o jo dešinėje stovi V. Adam- 
kevičius. Tai man primena jauną 
asistentą atsidėjusiai besekantĮ 
žilo, patyrusio profesoriaus dar
bą. Paskum pastebėjau, kad ir 
ponia Adamkavičienė nelabai te- 
sitraukia nuo ponios Bačiūnie- 
nės: laikydama rankose valgių 
sąrašą, ji labai atsidėjusiai seka, 
kad svečiai būtų tinkamai aptar
naujami. Tabor Farmojekalba
ma, kad ponai Adamkevičiai bū
sią gal netolimoje ateityje nauji 
Bačiūnų vasarvietės šeimininkai, 
bet tų kalbų tikrumo man nepa
vyko patvirtinti: gal taip, gal ir 
ne...

Nauja Tabor Farmoje ir tai, 
kad prabangiai atremontuota ir 
gerokai praplėsta valgykla. Da
bar ten, rodos, be didelio vargo 
gali tilpti pustrečio šimto val
gytojų.

Kasmet atsinaujina ir Tabor 
Farmos patarnaująs personalas. 
Ponai Bačiūnai šiemet surinko 
gražaus ir žvalaus būrelĮ Jau
nimo, kuris suskrido Į Tabor 
Farmą iš Detroito, Clevelando, 
Japonijos, Havajų ir iš kitur. 
Vienas japonas studentas, studi
juojąs viešbučių administravimo 
mokslus Anna Harboro univer
sitete, atlieka praktiką pas Ba
čiūną. Havajiečio neteko matyti, 
nes jis darbuojasi virtuvėje. Ne
maža lietuvių studenčių ir stu
dentų. Visi jie žvaliai sukinėjasi 
tarp staliukų ir stengiasi Įsigyti 
gerų patarnautojų manieras, ta
čiau persilaužti ne taip lengva. 
Žiūrėk, kokiai merginai ima ir 
prasikiša bigšačio sekretorės ju
desiai...

Atvažiavome mes ĮTabor Far
mą su savo kaimyne, ponia Ste
fanija, pažįstama dar iš stovyk
lų gadynės Vokietijoje. Tabor 
Farmoje ji dar nebuvo buvusi. 
Buvo Įdomu stebėti pirmą kartą 
apsilankusios viešnios Įspūdžius. 
Taigi, pastatėme mes ją ant šv. 
Juozapo upės skardžiaus. Ji sto
vėjo valandėlę tylėdama, paskum 
sušuko:

Kaip puiku! Labai labai gražu!
Paskum mes ją nuvedėme pa

kalnėn prie pat upės kranto. Čia 
vienoje pusėje tęsiasi vynuogė
mis apsodintas laukas, kitoje teka 
upė. Ji nežinojo su kuria Lietu
vos upe palyginti per Tabor Far
mą tekantį šv. Juozapą, bet jai 
ir ji pasirodė "labai labai gra
ži".

Pagaliau mes išėjome pasi
vaikščioti po garsųjį Bačiūno gol - 
fo lauką. Golfininkų čia, rodos, 
niekad netrūksta. Vieni daužo 
sviedinius su Įgudimu, bet matyti 
ir tokių, kurie kartu su sviediniu 
taškosi Į šalis ir žemėmis. Bet, 
žinoma, golfo žaidimo menas nie
ko bendra neturi su lauku, ku
ris iš tikrųjų, anot ponios Ste
fanijos, "labai labai gražus".

Jei neklystu, rodos, Dirvos re
daktorius B. Gaidžiūnas prieš 
keletą metų, pasakodamas savo 
skaitytojams Įspūdžius iš Tabor 
Farmos, pastebėjo, kadBačiūnas 
visada turjs laiko. Reikia pasa
kyti, kad jis nelabai bus prašo
vęs pro šikšnelę. Nors Tabor 
Farmos "ūkininkas" visą laiką 
kažką daro ir kažkur skuba, tą

Tabor Farmos savininkas Juozas ir Marija Bačiūnai, apkeliavę visą pasaulį ir visad gyvai besirū
piną lietuviškais reikalais ir lietuvybės išlaikymu užsienyje. Nežiūrint milžiniško darbo administruo
jant vasarvietę, J. M. Bačiūnai visad randa laiko pasikalbėti su svečiu lietuviškais reikalais.

Dirvos nuotrauka

čiau jei svečias jĮ prakalbina, 
tai jis tartum tuojau pamiršta 
visus reikalus ir kalbasi su juo 
labai noriai nesižvalgydamas Į 
laikrodį. Man susidarė Įspūdis, 
kad kai kurie vasarotojai labiau 
busy, kaip kad pats vyriausias 
vasarvietės šeimininkas.

Taigi, pagaunu aš Bačiūną va
sarvietės raštinėje ir klausiu:

—Kaip biznis?
Jis man paskubomis suskai

čiuoja kažkokias net tris tą sa
vaitgalį Tabor Farmoje besi
lankančias amerikonines organi
zacijas, kurių narių bendras 
skaičius, jei neklystų, siekė apie 
ketvertą šimtų žmonių, pamini 
jis ir nuolatinius vasarotojus, 
paskum mostelėja ranka ir pridu
ria:

--Ką čia biznis, daug svarbiau 
visuomeniai reikalai. Va, ką tik 
oro paštu gavau lietuvių laikraštį 
iš Australijos, paskaityk.

--Gerai, sakau, paskaitysiu, 
kai turėsiu laiko, — paėmu laik
raštį, padedu jĮ Į šalį, bet pa
skaityti taip ir pritruks laiko...

--O žinai, kas labiausiai truk
do mūsų visuomeninį darbą, -- 
klausia jis.

Per mano galvą kaip dantračiai 
ėmė riedėti visokios mūsų visuo
meninio gyvenimo negerovės: 
susiskaldymas, ideologinės prie

šybės, partijos, lietuviško cha
rakterio kampuotumai, intelek
tualinė apatija, dvasinis nuosmu
kis ir galybė kitų taip dažnai 
mūsų spaudoje linksniuojamų 
priežasčių, kurias surikiavęs no
riu imti dėstyti savo pokalbinin
kui, bet nespėju pradėti, nes Ba
čiūnas šypsosi ir sako:

—Atstumai, dideli geografiniai 
atstumai.

Aš pasiskubinu jam pritarti, 
nes iš tikrųjų jei lietuviai nebū
tų išsiblaškę, Lietuvių Enciklo
pedijos duomenimis, 3,620,330 
kv. mylių plote, kitaip sakant, 
jei mes būtume buvę suleisti 
kaip karosai Į nedidelį tvenkinį, 
tai mūsų visuomeninis darbas ga
lėtų būti žymiai gyvesnis, glau
desnis ir našesnis, nors, be abe
jo, atsirastų ir lydžių, kurie ne
iškęstų nepazulinę taikiems ka
rosams šonų...

Bet ne apie tai norėjau kal
bėti. Pokalbininką su Bačiūnų 
stebina jo gyvas domėjimasis 
bei geras orijentavimasis lie
tuviškuose reikaluose, ir be
veik enciklopedinis ne tik Ame
rikos, bet ir Australijos, Euro
pos, Pietų Amerikos ir aplamai 
viso pasaulio lietuviškų reikalų 
pažinimas. Vargu ar rastum A- 
merikoje kitą vyrą, kurio lie
tuviškų reikalų akiratis būtų toks
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platus.
Bačiūnas, kaip lietuvybės am

basadorius, yra apkeliavęs vi
sus pasaulio kontinentus. Jis gau
na lietuvių spaudą iš visų pasau
lio kraštų, kur tik tokia spauda 
leidžiama. Jo privati korespon
dencija su lietuviais veikėjais 
labai plati -- tarp kit ko reikia 
pasakyti, kad Bačiūnas priklauso 
prie tų retų mūsų veikėjų, ku
ris greit ir visada atsako Į laiš
kus -- pagaliau ir jis pats mėgsta 
susitikti su žmonėmis ir dalyvau
ti Įvairiuose visuomeninio pobū
džio pabūviuose.

Taigi, buvo malonu praleisti 
savaitgalis Tabor Farmoje. Čia 
kai kas nauja, bet daug ir sena, 
kaip sena pati Tabor Farma. Prie 
senų dalykų, be abejo, priklauso 
ir grynas, kvapus laukųoras,re
ta pramoga ir atsigaivinimas 
miestiečio plaučiams. Taip pat 
seną, bet ir visada naują Įspū
dį ir atsiminimą palieka šei
mininkų vaišingumas bei drau
giška šypsena...

. ■ ■ -- ■■ ■■■■-—

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.



Nr. 82 — 6 DIRVA 1961 m. liepos 19 d,

SOCIALINIS DRAUDIMAS

NAUJI PAKEITIMAI

a-

I. ŠOLIŪNAS

Miestas

ZtelLLUMINATING^^
An lnvestor-owned Company Serving The Best Location in the Nation

Taigi, labas iš naujos vietovės. 
Nauji pakeitimai įvyko ne tik so
cialiniam draudime, bet -- taip 
pat ir mano darbe. Iš dalies abu 
pakeitimai rišasi, nes su nau
jais pakeitimais prireikė daugiau 
ir darbininkų. Ir, va, nuo gegu
žės mėnesio prakaituoju jauBal- 
timorėje.

Truputį dėl persikėlimo už
truko ir informacijos apie socia
linį draudimą, tačiau dabar, su
tvarkius visus formalumus, galė
sime skaitytojus vėl informuoti 
apie įvairias pensijų problemas. 
O dėl įvykusios pertraukos -- 
atsiprašau.

KAS NAUJA IŠVYKO?

Prieš pat savo trumpąsias 
tostogas Prez. J. F. Kennedy bir
želio mėn. 30 d. pasirašė keletą 
svarbių projektų, kurie po jo 
pasirašymo tapo šio krašto įsta
tymais. Buvo įstatymais pa
versta ir keletas svarbių socia
linio draudimo projektų. Visi pa
keitimai kainuos pinigo, tačiau 
daug pensininkų šiais pagerini-

MARŪUETTE PARK

2533 W. 71 St. Tel GR 6 2345 6 •fr
CICERO ULINIS

1410 S. SO Avė., lei jo 3 2108 9

šis žodis Clevelandui turi specialią reikšmę. Jis reiškia 
auganti miestą. Erieview. 10 metų, $200,000,000 sta
tybos programa yra geras mūsų planuojamas pavyz
dys. Be to yra ”3 Taškų Planas”, kuriame numatyta 
$10,000,000 padidinimas suvažiavimams vietos Public 
Hali, $3,000,000 uosto Įrengimų padidinimas ir 
$1,000,000 Burke Lakefront aerodromo pagerinimas. 
Taip pat yra Industrial Research Park, dalis Univer-

sity-Euclid Urban Atnaujinimo Projekto. Visi šie 
užsimojimai tipiškai parodo Clevelando tvirtą įsitiki
nimą ir nusistatymą išlaikyti savo poziciją, kaip ge
riausia gyventi vietove, išlaikydami savo pasižadė
jimą būti ”visada jūsų patarnavimui”, The Illumi- 
nating Company visapusiškai Įsijungia su kitomis 
grupėmis, valdžios pareigūnais ir pramonės vadovais 
garantuoti tolimesnį šios vietovės augimą ir progresą.

mais tikrai galės pasinaudoti. 
Svarbesnieji pakeitimai:

1. SUMAŽINTAS PENSININKO 
'AMŽIUS VYRAMS.

Iki šiol tik moterys galėjo 
gauti mėnesinę pensiją sulaukus 
62 m. amžiaus. Nuo š. m. rug
piūčio mėnesio tąja teise ga
lės naudotis ir vyrai. Vadinasi, 
pagaliau vyrai tapo sulyginti su 
moterimis (otempora.omores!)

Viena tačiau turime atsiminti: 
vyrai, norintieji gauti pensijas 
sulaukus 62 m. amžiaus, turės 
imti sumažintą pensiją. Taip, 
kaip ir moterys iki šiol darė. 
Be to, vieną kartą apsisprendus 
imti sumažintą pensiją, ji ir pa
siliks sumažintoje sumoje net 
ir sulaukus 65 m. amžiaus. Už
tat prašant sumažintos pensijos, 
vyrai turi irgi apsispręsti. Ko 
jie nori. Pensija, ją apsispren
dus gauti sulaukus tik 62 m. 
amžiaus, bus sumažinta apie20%.

Pastebėtina, kad nors ir buvo 
sumažintas amžius vyrams 
pensininkams iki 62 m. amžiaus 
tačiau tos pensijos apskaičiavi

mą darant, bus naudojami vyro 
uždarbiai ne iki tų metų, kada 
jis sulaukė 62 m. amžiaus, bet 
iki tų metų, kada jam sukaks 
65 m. amžiaus.

Trumpai išaiškinti ką tai reiš
kia, ir kiek tai reikšmės turi 
pensijos didumui -- neįmanoma. 
Tiek pasakytina: dėl šito, palikto 
seno būdo pensijos apskaičia
vimui, labai galima, kad vyras, 
apsisprendęs gauti pensiją sulau
kus tik 62 m. amžiaus, ją gaus 
daug mažesnę negu 20%.

Apskaičiuojama, jog sumažinta 
pensija pasinaudos apie 560,000 

vyrų per pirmuosius metus. Tai
JAV-bių iždui kainuos apie 400 
-440 mil. dolerių.

PENSIJA PA-

mėn. pradžios 
įsigalioja nuo

2. MINIMUM 
DIDINTA.

Nuo rugpiūčio 
(visi pakeitimai 
to laiko) taip pat yra pakelia
ma ir minimalinė pensijos suma. 
Reiškia, nuo įstatymo įsigalio
jimo nė vienas pensininkas ne
galės gauti mažiau kaip 40 dol. 
per mėnesį. Betgi greit turiu 
pastebėti, kad ir minimalinėpen
sija gali būti sumažinta, jei jos 
prašoma prieš 65-tąjį gimtadie
nį. Tai liečia ir moteris ir vy
rus.

Šitas pakeitimas, per pirmuo
sius 12 mėnesių valdžiai kai
nuos apie 170 mil. dol. ir juo pa
sinaudos virš 2 mil. žmonių.

3. SUMAŽINTAS KITAS REI
KALAVIMAS.

Tikrai daug kas buvo suma
žinta šiuo pakeitimu. Ir tai vis 
pensininkams į naudą. Štai su
mažintas reikalingų metinių 
darbo ketvirčių skaičius, kuris 
yra būtinas įsigyti teisei pensiją 
gauti. Dabar ir mažiau laiko iš
dirbęs darbininkas galės gauti 
pensiją. Šitas pakeitimas ypatin
gai padės senesniojo amžiaus 
darbininkams, kurie jau sulaukę 
senyvo amžiaus pradėjo dirbti. 
Tačiau minimalinis metinių 
darbo ketvirčių skaičius (še
ši), paliktas ir toliau. Paliktas 
ir maksimum reikalavimas (de
šimt metų). Reiškia, yra dar 
vis būtina turėti bent 6 meti

nius darbo ketvirčius norint kva- 
lifikuotis pensijai. Šitoji taisyklė 
dažniausiai liečia tik labai senus 
arba labai jaunus.

Skaičiuojama, kad šiuo pakei
timu pasinaudos apie 160,000 
žmonių per pirmuosius 12 mėn. 
ir tai kainuos apie 65 mil. dole
rių. '

4. PADIDINTA NAŠLIŲ PEN
SIJA.

Taip. Įvyko ir vienas dar svar
bus padidinimas. Ligšiol našlė 
arba našlys turėjo teisę gauti 
75% pensijos, kurią gavo prieš 
mirdamas vyras arba žmona. 
Dabar toji pensija yra padidi
nama iki 82.5%. Tai gana stam
bus padidinimas. Ir tai kainuos 
valdžiai apie 105 mil. dol. per 
pirmuosius 12 mėn. šituo pageri
nimu pasinaudos apie pusantro 
milijono žmonių.

5. LEISTA DAUGIAU UŽ
DIRBTI.

Ir pagaliau kitas, taip pat la
bai svarbus pakeitimas: nuo se
kančių metų (išimties būdu pa
keitimas liečia ir 1961 m. už
darbius), visi dirbantieji pen
sininkai galės daugiau uždirbti, 
ir mažiau prarasti pensijos, jei 
jie uždirbs virš 1200,00 dol per 
kalendorinius metus.

Trumpai: kiekvienas pensinin
kas turi teisę uždirbti 1200.00 
dol. per metus visai nepraras
damas nieko iš savo pensijos. 
Kurie uždirba virš 1200.00 dol. 
per metus, tiems už pirmuosius 
500.00 dol. virš 1200.00 dol, bus 
atskaičiuojama iš pensijos tik 

vienas doleris už du uždirbtus do
lerius (uždirbus 1700.00 dol. bus 
prarasta tik 250.00 dol. -- maž
daug dviejų mėnesių pensijos su
ma). O už gautus uždarbius virš 
1700.00 dol. ir toliau, bus atskai
čiuojama santykiu vienas -už vie
ną ( už vieną uždirbtą dolerį 
virš 1700.00 dol. sumos bus 
atskaitoma vienas doleris iš pen
sijos).

Kadangi šitas pakeitimas yra 
gana painus ir sudėtingas, todėl 
prie jo aiškinimo vėliau dar grį
šime.

Tai maždaug tokie svarbieji 
pakeitimai socialiniame draudi
me. Būta ir kitų pakeitimų, bet 
jie arba yra mažiau svarbūs, ar
ba liečia tik nedidelę grupę žmo
nių.

♦

Socialinio draudimo reikalais 
klausimus J. Šoliūnui prašome 
siųsti šiuo adresu: 5440 Fre- 
derick Avė., Baltimore 29, Md.
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ATSILANKYKIME Į PABALTIEČIŲ SPORTINES 
ŽAIDYNES CLEVELANDE

Ateinantį savaitgalį, liepos 22 
-23 d., Clevelande įvyks 1961 m. 
Š. Amerikos Pabaltiečių Leng
vosios Atletikos (bėgimai, šuo
liai, mėtymai), Plaukymo ir Lau
ko Teniso pirmenybės, į kurias 
suvažiuos geriausi lietuvių, lat
vių ir estų sportininkai.

Vyr. sportinės vadovybės pa
vedimu, šias varžybas rengia 
Clevelando Lietuvių Sporto klu
bas Žaibas, per specialiai suda
rytą Organizacinį Komitetą, va
dovaujamą F. Eidimto. Žaidynes 
globoja ALB-nės Clevelando I-ji 
ir II-ji apylinkės.

Mes 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 i mus ir būsit patenkinti.

VANDENTEKIS IR ŠILDYMAS
ĮVEDIMAS IR PATAISYMAS

Vąndeniu ir pečiais šildymas, vonios kamba
rių įrengimas. Pristatymas į jūsų namus ar pilnas 
įrengimas.

Nelaimei atsitikus skubus pataisymas. Nemokamas 
numatomų darbų įkainavimas.

Mes esame pertvarkę šildymą Dirvoje, atlikę nemažai 
patarnavimų lietuviams ir mūsų darbu visi patenkinti.

W. F. HANN & SONS C0.
15533 EUCLID AVĖ. MU 1-4200

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.
SAVINGS 

EARN OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30

ACCOUNTS 
INSUREO TO 

’IO ooo

SUPERIOR 
SAVINGS

DEPOSITS HADE DY WLY 20
EARN INTERESE FROM JULY 1

IN TOWN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

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

ŽAIDYNIŲ VYKDYMO VIETOS

LENGVOJI ATLETIKA —Pat- 
rick Henry High School stadione, 
Arlington A ve., prie Arlington 
Avė., prie E. 123 St.

PLAUKYMAS -- Case Insti
tute of Technology plaukymo ba
seine (Swimmingpool) 10900 Euc
lid Avė. (įvažiavimas iš Euclid 
Avė. per pagrindinius vartus. 
Prie vartų dežiūruojantis polici
ninkas nurodys kur)

LAUKO TENISAS — Gordon 
Parko teniso aikštyne, prie Me- 
morial Shoreway ir LibertyBlvd. 
Visai netoli nuo Akvariumo.

Vykstant automobiliu įvažiuokite 
iš E. 72 St.)

ŠEŠTADIENĮ, LIEPOS 22 D.
9:00 AM iki 12:30 PM — Plau

kymas -- Case Institute ofTech
nology baseine.

9:00 AM iki 6:00 PM -- Lau
ko tenisas -- Gordon Parko aikš
telėse.

2:00 PM iki 5:00 PM — Iš
kilmingas žaidynių atidarymas ir 
Lengvosios Atletikos varžybos 
--Patrick Henry stadione.

8:00 PM -- Šv. Jurgio Para
pijos salėje įvyks Žaidynių va
karas. Programoje: Pabaltiečių 
Sporto Federacijos 5-čio pami
nėjimo aktas •, dovanų įteikimas 
šeštadienio varžybų laimėto
jams. Meninė dalis -- lietuvių, 
latvių ir estų tautiniai šokiai. 
Atlieka LTM Čiurlionio Ansamb
lio šokėjai ir Clevelando latvių 
bei estų tautinių šokių grupės. 
Šokiai --bufetas--įvairenybės...

SEKMADIENĮ, LIEPOS 23 D.

10:00 AM -- Lauko teniso var
žybų tąsa ir pabaiga — Gordon 
Parko aikštelėse.

1:00 PM -- Lengvosios atle
tikos varžybų tąsa ir žaidynių 
uždarymas Patrick Henry sta
dione.

Turint galvoje, kad tokios 
apimties tarptautinio pobūdžio 
varžybų pravedimas yra visų lie
tuvių prestižo reikalas, maloniai 
kviečiame Clevelando lietuvius

WORCESTER
BALFO VAJAUS REZULTATAI

BALFo 25-to skyriaus valdyba 
širdingai dėkoja žemiau išvar
dintiems aukotojams, parėmu- 
siems BALFo veiklą.

Aukojo:
$35 -- dr. VI. Vaitkus
$20 -- Mr. & Mrs. Bruno 

Saviškas
$17 -- J. Zitinevičius

Po $10: kun. J. Bakanas, A. 
Blažys, K. Jakimaitis, J. Va- 
dūnas, A. Vagelis, L. Vedeckas, 
K. Jonaitis.

Po $5: prel. K. Vasys, W. 
Višniauskas (Gardner) J. Ta- 
laila. J. Jurkėnas, B. Mudėnas, 
P. Babickas, E. Matulevičienė, 
F. Krasmauskas, A. Gražulis, 
P. Stanelis, S. M. Jasučiai, A. 
S. Lileikiai, A. Ivanauskas, P. 
Kalvynas, P. Molis, J. Štaras,
J. Pipiras, kun. J. Steponaitis,
M. V. Židžiūnai, J. P. Gailiūnai, 
J. Bruožis, J. J. Miliauskai, V. 
Dabrila, J. Matonis, P. Pauliu- 
konis, dr. B. Matulionis, B. Gra
bauskas, Garsiai, Mikšiai, Matu- 
saitis, S. Marcinkevičius. $4 -- 
H. Ulrickas.

Po $3: kun. A. Jankauskas, 
Z. Dabrila, O. Vizbarienė, B. 
Basiulis, H. Pauliukaitis, P. Ra- 
čiukaitis, A. Vencklauskas, Pa- 
jėda, A. K. Lietuvninkai, A. J. 
S. Štarai, J. Dėdinas, F. Ker
šis, L. Jakubauskas.

Po $2: J. Maskeliūnas, O. Gra
bauskienė, A. Šimulynas, V. Shi- 
lalie. P. Pockevičius, V. Šerniu
kas, J. Baškys, J. Palubeckas, 
V. Vizbaras, J. Plesevičius, J. 
Šteinys, A. Baltrukonis, A. Kur- 
liandskas, J. Kris, J. Dvoreckas, 
M. Skliutas, A. Marcinkevičius, 
Paruliai, Naikeliai, P. A. Klima- 
vičiai, K. Šimulynas, K. Bazi- 
kas, V. Mačys, Z. Snarskis, A. 
Šermukšnis, J. Ramonas, J. Viz
baras, dr. K. Zekus, dr. J. Pas- 
kevich, F. Anusavice, Stepas S.

Kiti aukojo mažesnėmis sumo
mis.

paremti Šį įvykį morališkai ir 
materiališkai gausiu atsilankymu 
į sportines varžybas ir žai
dynėms paremti ruošiamą 
vakarą.

Komitetas

CLEVELANDE 
ir apylinkėse

• Tautybių prekybinis 
festivalis rengiamas rug
pjūčio 24-26 dienomis. Tai 
iš eilės trečiasis vadinamas 
Downtown Festival, bet 
tautybėms skirtas pirmasis. 
Kaip miesto tarybos pirm. 
Benjamin S. Hubbell pra
nešė, tautinės grupės bus 
kviečiamos pasirodyti su 
savo muzika, dainomis, dai
le, rūbais ir maisto įvairu
mais. Taip pat bus iškabin
tos visų tautų vėliavos, ku
rios tam festivaliui sudarys 
spalvingą ir patrauklų nuo
taikingumą.

Tautybių festivalio rašti
nė yra: Cleveland Chamber 
of Commerce — 690 Union 
Commerce Building, telef. 
MA 1-3300. čia ir tuo rei
kalu ir gaunamos visos in
formacijos.

• Tėvynės Garsų radijo 
valandos balius, įvykęs 
Lake Shore Country Club 
salėse, buvo tikrai jaukus. 
Jame dalyvavo per 300 sve
čių. Baliui vadovavo J. 
Stempužis. žodį apie radijo 
valandą pasakė P. J. žiū
rys. Meninę programą atli
ko solistas Vaznelis, labai 
šiltai visų svečių sutiktas.

• Liet. Studentų Sąjun
gos Clevelando skyriaus na
rių susirinkimas Įvyksta šį 
penktadieni — liepos 21 d., 
7:30 vai. vakaro Čiurlionio 
ansamblio namuose.

• Genė ir Henrikas Pik
turnai liepos 18 d. susilaukė 
pirmagimės dukters Aud
ronės.

Lake Shore klube įvykusio Tėvynės Garsų radijo programos vakaro dalyviai pertraukos metu dali
nasi įspūdžiais ežero pakrantėje.

V. Pliodžinsko nuotrauka

• Tuos, kurie galėtų ap- 
nakvydinti vieną ar dau
giau iš atvykstančių spor
tininkų, prašome pranešti: 
Elv. Vodopalienei tel. LI
1-4623, arba Vyt. Jokūbai
čiui, telef. MŲ 1-9143.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS

5 dideli kambariai. Žemai. Su

P. J. KERSIS
Turėdami reikalų prašom į mane kreip

tis namų telefonu OL 7-2521 — Peninsula.

VISAD TURĖK PO RANKA 
GERA DOVANA

Skundžiamasi, kad lietuviškos knygos skaitytojų 
skaičius labai sumažėjęs. O mes galvojame, kad lietuviška 
knyga dar gali skaitytojų surąsti. Ypač gera knyga, ko
kia yra R. Spalio Alma Mater.

Įsigyk ją savo bibliotekai. Įsigyk ir vieną dovanoms. 
Kai ateis kokia proga sveikinti artimuosius, tada nerei
kės rūpintis, o dovana bus jūsų namuose, įrišta gražiais, 
kietais viršeliais.

Įsigydamas Almą Mater paremsi lietuvį rašytoją, lie
tuviškos knygos leidyklą ir svarbiausia, įrodysi, kad gera 
lietuviška knyga skaitytojų dar turi.

Užsisakant naudokis pridedama atkarpa.

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

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

Užsakytojas:

VIRŠUJE: Praeitą šeštadienį, 
liepos 15 d., Lake Shore Klubo 
patalpose Clevelande įvykusiame 
Tėvynės Garsų radijo programos 
publika klausosi J. Stempužio 
pranešimo.

V. Pliodžinsko nuotrauka

baldais arba be baldų. $ 60. mėn. 
1388 E. 66 St. Telef. HE 1-7763.
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KAS IR KUR?
• Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos Newarko 
skyrius nuoširdžiai prašo 
ALT Sąjungos skyrius, 
esančius Rytų Apygardos 
ribose: Brooklyno, Rich- 
mond-Hill, W o o d haveno, 
Elizabetho, Philadelphijos 
ir Waterbury, dalyvauti pa
rengime, kuris įvyks liepos 
23 d. (sekmadienį), 12 vai. 
Kubaičių ir žemaičių Lake 
Hotel, 7th ir Park Avenue, 
Asbury Park, New Jersey.

ALTS pirmininkas Vy
tautas Abraitis padarys 
pranešimą ALTS ir kitais 
klausimais.

Pietūs bus pirmą valan
dą ir po trumpos progra
mos bus laiko poilsiui ir ki
tiems reikalams. Mokestis 
už pietus tiktai $2.50 asme
niui. Visi ALTS nariai ir

CHICAGO

A. a. Jonui Liepinaičiui 
pastatytas gražus 

paminklas
1959 m. liepos 9 d. šir

dies smūgiu staiga mirė 
Lietuvos kariuomenės kūrė- 
jas-savanoris, teisininkas, 
buv. prokuroras Jonas Lie
pinaitis.

Jonas Liepinaitis buvo 
nuoširdus mūsų tėvynės pa
triotas. Dalyvavęs Lietuvos 
nepriklausomybės karuose 
ir aktyvus lietuviškų orga
nizacijų dalyvis. Lietuviš
kame gyvenime velionis bu
vo labai plačiai žinomas.

Antrą -kartą sovietams 
Lietuvą okupuojant, a. a. 
Jonas Liepinaitis pasitrau
kė iš Lietuvos. Apsigyve
nęs Chicagoje, įsijungė į lie
tuvišką veiklą ir labai ak
tyviai veikė lietuviškame 
visuomeniniam gyvenime.

Metams praėjus nuo Lie
pinaičio mirties, velionies 
sūnus Algis Liepinaitis, sa
vo tėvo pagerbimui, pasta
tė labai gražų paminklą. 
Chicagoje, šv. Kazimiero 
kapinėse.

Liepos 9 d. šv. Jurgio pa
rapijos kun. Jonas Kuzins- 
kas paminklą pašventino. Į 
paminklo pašventinimą at
silankė labai daug lietuvių 
chicagiečių. Jų tarpe buvo 
matyti Lietuvos teisininkų, 
Jo kovos draugų kūrėjų-sa- 
vanorių, velionės artimų 
draugų ir giminių.

Po paminklo pašventini
mo, velionies sūnus Algis 
Liepinaitis visus pakvietė 
pietums. Pietų metu gražų 
žodį tarė buvęs Lietuvos 
prokuroras teisininkas Ta- 
lalas.

A. Janukaitis

Grupė chicagiečių, dalyvavusių J. Liepinaičio antkapio šv. Kazimiero kapinėse pašventinime.

Ui

/

1961 m. liepos 19 d.

jų svečiai maloniai kviečia
mi dalyvauti šiame paren
gime.

Registruotis pas komisi
jos narius: Juozą Krali- 
kauską — pirm., Petronėlę 
žiugždienę, Jievą Trečiokie
nę (185 Sterling Drive, 
Orange, New Jersey). Tel. 
ORange 2-3610.
• Dirvos socialinio sky
riaus redaktorius Jonas šo- 
liūnas perkeltas į centrinę 
socialinio draudimo įstaigą 
Baltimorėje. Įvairiais socia
linio draudimo klausimais 
J. šoliūnui prašom rašyti: 
5440 Frederich Avė., Bal- 
timore 29, Md.
• Povilas Jasiukonis, Dir
vos bendradarbis, šiuo me
tu atostogauja Los Angeles 
ir ten pasiekiamas tokiu ad
resu : 1730 So. Hobart Blvd., 
Los Angeles 6, Calif. Los 
Angeles jis išbus iki rug- 
piūčio mėn. pabaigos. Vė
liau vėl grįš į New Haven, 
Conn.
• Rašyt. Vyt. Alantas, Dir
vos bendradarbis, liepos 15 
d. išvažiavo vienai savaitei 
atostogų į Ocean City, prie 
Atlanto.
• P. L. P. Karo Mokyklos 
XVIII laidos suvažiavimas 
25 m. sukakčiai paminėti 
įvyks rugsėjo 2-3 d. Toron
te. Visi tos laidos karinin
kai kviečiami dalyvauti. Su
interesuoti šiuo reikalu pra
šau rašyti K. Batūrai — 
102 Government Rd., To
ronto 18, Ont., Canada.

Taip pat pranešu, kad yra 
gauta iš Lietuvos 18 laidos 
vinietė, kuri yra perfoto
grafuota ir . galima ją užsi
sakyti.

• P. J. žiūrio laišką dėl 
„bandomųjų balionų’’, ku
riuose siūloma pripažinti 
Pabaltijo valstybių inkorpo
ravimą į Sovietiją, paskel
bė ”Plain Dealer” liepos 16

Kūrėjų-savanorių grupė prie velionio Jono Liepinaičio paminklo. 
Iš kairės: Mockaitis, Grybauskas, Klikna, Petrauskas ir velionies 
sūnus Algis Liepinaitis.
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DAR NELAIKĄS OPTIMIZMUI
Dėl praeitą savaitę ’’New 

York Times” skiltyse pasi
rodžiusių „bandomųjų ba
lionų”, ruošiančių dirvą. Pa
baltijo valstybių okupacijos 
pripažinimui, ALTo vykd. 
komitetas atsiuntė tokį pa
reiškimą:

„Ryšy su pasirodžiu
siomis New Yorke ame
rikiečių spaudoje žinio
mis dėl pasiūlymų Ame
rikos vyriausybei pripa
žinti Sovietų Rusijai tei
sėtą LIETUVOS, LAT
VIJOS ir ESTIJOS oku
paciją, sprendžiant Ber
lyno klausimą, AMERI
KOS LIETUVIŲ TARY
BA tuojau ėmėsi žygių 
tas žinias patikrinti.

Susirišus su Lietuvos 
Pasiuntinybe Washing- 
ton, D. C. ir kitomis at-

d. numeryje. Laiške pabrė
žiama, kad toks JAV vy
riausybės žingsnis reikštų, 
jog didžiausioji pasaulio de
mokratija nepajėgia išpil
dyti savo įsipareigojimų 
pagelbėti pavergtoms tau
toms. „Tai parodytų pasau
liui, kad mes esame linkę 
mainikauti laisve visų žmo
nių, kurie nėra mūsiškiai. 
Tai aiškiai parodytų, kad 
mums stinga drąsos, jėgos 
ir noro pasipriešinti ihūsų 
didžiausiam priešui, kad 
mes norime atnaujinti se
nai pasmerktą pataikavimo 
politiką, kuri nužymėjo is
torijos bėgį negarbingais 
p r a laimėjimais, pažemini
mais, žmonių, pinigų, jėgos 
ir prestižo nuostoliais”.
• Juliaus Smetonos laiškas 
tame pačiame Plain Dealer 
numeryje pasmerkia vadi
namas „viršūnių konferen
cijas”, kuriose, pradedant 
Jalta, Potsdamu ir Tehera
nu, Vakarų vyriausybių 
galvos nesėkmingai bandė 
pirktis taiką nekaltųjų 
krauju.

• Dr. A. Grigonis, iš Chi
cagos, mokėdamas už Dirvą 
atsiuntė $5.00 auką. 

sakingomis įstaigo m i s 
patirta, kad klausimas 
JAV Vyriausybės visai 
nesvarstomas ir Pabal
tijo kraštų aneksijos 
p r i p a žinimo siūlymas 
yra visai neatsakingų 
laikraštininkų išsišoki
mas.

AMERIKOS LIETU
VIŲ TARYBA visais 
LIETUVOS reikalus lie
čiančiais klausimais bu
di ir padarys reikalin
gus protesto ir kitokius 
žygius, jei paaiškės, kad 
bus reikalinga’’.

Gerai, kad ALTas „ėmė
si žygių”, bet gaila, kad jis 
neišgavo naujo formalaus 
valstybės departamento pa
reiškimo, kuris pabrėžtų 
aiškų dabartinės JAV vy
riausybės nusistatymą ir 
užkirstų kelią galimiems 
„svarstymams’’, apie ku
riuos sužinosime tik tada, 
kai jau bus šaukštai po pie
tų.

Laimei,, kad to straipsnio 
nepalaikė „neatsakingų lai
kraštininkų išsišokimu’’ eg- 
ziliniai veiksniai New Yor
ke, kurie ėmėsi konkretes
nių veiksmų.

Tuo tarpu tas mums ža
lingas nuotaikas vėl paryš
kino tas pats dažnai JAV 
vyriausybės nuomonę at
stovaująs „New York 
Times” liepos 17 d. nume
ryje, aprašydamas Paverg
tųjų Tautų savaitės iškil
mes po tokia antrašte;

‘CAPTIYE NATIONS’ 
k TOLD HOPEIS DIM

Tose iškilmėse atstovų 
rūmų narys Emanuel Cel- 
ler, demokratas iš Brookly
no, pareiškė, kad Rytų Eu
ropos tautų išlaisvinimo iš 
s o v i etinės dominac i j o s 
esančios „miglotos”.

Pastebėtini laikraščio ko
mentarai apie tą kalbą: jis 
ne tik žodžius pavergtos 
tautos rašo kabutėse, bet ir 
Brooklyno demokrato kalbą 
aptaria, kaip „uždavinį, 
bandant plikomis rankomis 
sutrinti geležinę lazdą iki 
adatos dydžio”, kas impli
kuoja, kad kalbėtojas norė
jęs susirinkusiems pasaky
ti ką nors džiuginančio, bet 
nieko negalėjęs. Savo kal
boje jis išreiškęs „atsarges
nes pastabas, nukrypdamas 
nuo iš anksto paruošto tek- 
•sto”.

Antrojo kalbėtojo, asme
niškai iškilmėse nedalyva
vusio senatoriaus Jacob K. 
Javits kalba taip pat buvu
si atsargesnė, negu anks-

KANADOS LIETUVIAI
KLB Krašto Tarybos su

važiavimas įvyks Toronte 
Padėkos dieną. Iki to laiko 
bendruomenę norima oficia
liai įregistruoti valdžios 
įstaigose. Pareiškimą įre
gistravimo leidimui gauti 
paruošė adv. J. Mileris.

♦

KLB Krašto Valdyba per
ėmė iš Vliko Elta-Press biu
letenio italu kalba finansa
vimą. Biuletenį redaguoja 
kun. V. Mincevičius.

♦

Aušros sporto klubo jau
nučiai 7-13 metų amžiaus 
pradeda stovyklauti nuo 
liepos 29 iki rugpiūčio 13 
d. prie Georgian įlankos Tė
vų Pranciškonų stovykla
vietėje.

*
Bendra Toronto skautų- 

skaučiu stovykla toje pačioj 
New IVasagoj Įvyks rug- 
piūčio 13-27 d.d. Skautams 
vadovaus V. Skrinskas, o 
skautėms — S. Zubrickaitė.

čiau panašiais atvejais. Jis 
pavadino sovietų dominaci- 
ją „morališkai šlykščia”, 
bet pabrėžė, kad pasiseki
mo galimybė glūdinti nau

Po New Yorką pasidairius
Paskelbus Amerikai Pa

vergtųjų Tautų savaitę, ne
atsiliko ir New Yorko me
ras R. Wagner. Ta. patį pa
darė ir N. Y. valstijos gu
bernatorius Rockefeller.

Iš kur ta jų malonė? Na
gi rudenį bus rinkimai New 
Yorko miesto mero ir kitų 
valdininkų. Ir prieš rinki
mus mūsų didieji politikai 
pasidaro minkšti, kaip vaš
kas.

«
Dienraštis New York 

Times, kuris visuomet pa
krypsta į kairę, neperseniai 
įdėjo C. Sulzbergerio straip
snį, kuriame jis perša Ame
rikai iškeisti Baltijos vals
tybes į Berlyną. Mūsų kai 
kurie veiksniai, praeito šeš
tadienio popietėj — liepos 
15 d., buvo suruošę protesto 
d e m o n s tracijas priešais 
New York Times namą — 
43 gat., arti 7 Avė. Kadan
gi nebuvo tam pasiruošta 
iš anksto, tai tų protestuo
tojų mažai tedalyvavo, nes 
niekas nežinojo. Daugiausia 
buvo prisidėję kubiečiai. 
Policija, matomai bijodama 
riaušių, sutraukė savųjų ne
maža būrį. Dar ir raitų pri
sidėjo. Demonstrantai, la
bai tvarkingai pavaikščioję 
apie valandą laiko, ramiai 
išsiskirstė.

*

Sekmadienį, liepos 16 d., 
10 vai. St. Patrick katedro
je, N. Y. įvyko iškilmingos 
pamaldos už pavergtas tau
tas. Pavergtųjų tautų vė
liavos buvo įneštos katedron 
lydint tų tautų atstovams. 
Iškilmingas mišias atnaša
vo prelatas Jonas Balkūnaš, 
daly vau j ant kardin o 1 u i 
Spellman, vyskupui ir eilei 
kitų aukštų dvasiškių. Ilgą 
pamokslą pasakė N. Y. 
miesto vyskupas, priminda
mas pavergtųjų tautų kan
čias ir pasmerkė bolševikų 
žiaurumus.

Reikia pastebėti, kad 
prieš keletą metų, kada to
je pat katedroje buvo ren
giamos pamaldos už paverg
tą Lietuvą, vienų tik lietu
vių prigužėjo apie trejatas 
tūkstančių. Kur šiandien 
tie mūsų tautiečiai ?

Po pamaldų buvo praneš
ta rinktis prie Jungtinių 
Tautų namų, kur turėjo 
įvykti tam tikros kalbos. 
Prieš Jungtines Tautas, 
skersai gatvės, prie vieno 
namo sienos kabojo didelis 
žemėlapis, rodantis Rusijos 
imperiją ir užgrobtąsias 
tautas, o apačioje sėdintis 
Chruščiovas ir su lazda ro
dantis į Berlyną, kuris dar

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE 
APLANKYKITE

MIDVVEST
2515 West 69 St.

SAV. J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA
Čia gėrimus pirksite tikrai pigiai!

TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ:
ASBACH URALT....................5th
MARTEL 3 star Cognac .... 5th 
ZOBROWKA, 100 proof .... 5th 
GOLD LEAF 3 star Cognac 5th 
Chateau Gib. 3 star Cognac .. 5th 
White Horse scotch whisky .. 5th 
SKAIDRIOJI 80° .................... 5th
LEMON ICE Likeris................5th
BORDEAUX Vynai ................5th

£

dojime visų diplomatijos ir 
moralės priemonių, pasilie
kant „šaltiems, santūriems 
ir stipriems žinojime, jog 
esame teisūs’^ 

neįeina į raudonąją impe
riją.

Programą vedė Paverg
tųjų tautų pirm. V. Sidzi
kauskas. Gana rimtą kalbą 
pasakė New Yorko miesto 
kongresmanas p. Sullivan. 
N. Y. senatorius Jevets, 
pats negalėdamas dalyvau
ti, per savo atstovą atsiun
tė savo kalbą, kurią jo at
stovas skaitė, bet taip ne
aiškiai ir tyliai, kad toliau 
esantieji nieko negalėjo 
girdėti..

Geriausias kalbėtojas bu
vo tai mūsų prelatas Jonas 
Balkūnaš. Jo gyva, ugnin
ga, gražia anglų kalba pa
sakyta kalba ne vienam gi
liai strigo į širdį.

Visų devynių pavergtųjų 
tautų žmonių buvo susirin
kę gana mažai, gal 3-4 šim
tai. Ir tai, žymia dalį suda
rė kubiečiai. O gaila, kad 
apie juos mažai teprisimin
ta.

♦
Lietuviškų organizac i j ų 

veikla daugiausia sutelkta į 
išvykas-gegužines, o tuo 
tarpu pas mus gegužinėms 
vietovių, kaip ir nėra. Rei
kia gana toli važiuoti, tai 
negalima sutraukti ir daug 
publikos. P. N.

CHICAGOS PARENGIMŲ 
_ _  KALENDORIUS _

LIEPOS 25 — Rugpiučio 10 
d. Tarptautinė prekybos paro
da McCormick Place. Lietuvių 
paviljonas organizuojamas Ame
rikos Lietuvių Inžinierių ir Ar
chitektų Sąjungos Chicagos sky
riaus.

RUGPIŪČIO 3 D. Lietuvių 
Fronto Bičiulių gegužinė -- 
jaučio kepimas vasarvietėje 
"Gintaras", Union Pier, Mich.

RUGPIŪČIO 13 D. Žemaičių, 
Kultūros klubo rudeninis pikni
kas, Leppos sode, 82 nd & 
Kean Avė., Willow Springs.

RUGSĖJO 3 - 4 D.D. Lietuvių 
Katalikų Mokslo Akademijos su
važiavimas Jaunimo Centre.

SPALIO 1 D. Lietuvių rezis
tencijos grupių rengiamas lietu
vių tautos sukilimo, Įvykusio 
1941 m., 20 metų sukakties mi
nėjimas, Dariaus-Girėno Ame
rikos Legiono Posto salėje.

SPALIO 12 - 15 D.D. A.L.R,
K. Moterų Sąjungos seimas 
Nekalto prasidėjimo Panelės Švč. 
parapijos salėje,Brighton Parke.

SPALIO 14 D. Lietuvos Gai
lestingųjų Seserų Sąjungos balius 
VVestern Ballroom salėje.

LAPKRIČIO 11 D. BALFo Chi
cagos Apskrities balius -- vaka
rienė su koncertine dalimi Jau
nimo Centre.

MAISTO ir LIKERIŲ 
KRAUTUVĘ

Marquette Parke

$4.95
$5.39
$4.75
$4.95
$4.95
$4.98
$2.95
$3.69
$0.98

I
1
2
5
3
4
6
7
8
9 
Ir virš 100 rūšių užsieninių bei vietinių gė
rimų žemiausiomis kanomis! Nepaprastai 

didelis pasirinkimas!
' MM—XX
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