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Grasymus nutraukti orinį susisiekimu seka karinės jėgos didinimas
Perdalytame Berlyne dar 

nė kiek nematyti įtampą 
atleidžiančių žymių. Prie
šingai, kasdieniniai pasi
stumdymai, pasieniais gau
sėja, sargybų postų’ skai
čius didėja, nors ginkluo
tais susirėmimais dar ir ne- 
išvirsta. Komunistai, jau 
bandė paleisti šūvius virš 
vakariečių galvų. Aukų ne
buvo, bet visi daleidžia, kad 
labai greit jų jau gali būti. 
Šūviai, leidžiami virš galvų 
dažnai pataiko ir į galvas.

Šiuo metu, kada apžvel
giame vėliausias Berlyno 
įvykių žinias, didžiausias 
dėmesys skiriamas Mask
vos ir Rytų Vokietijos su
tartinam grąsinimui, kad 
turi būti susiaurintas ar ir 
visai nutrauktas oro susi
siekimas su Vakarų Berly
nu. Apie tai jau buvome 
pranešę ir praėjusiame Dir
vos numeryje.

Iš gerai informuotų šal
tinių sakoma, kad jei sovie
tai tokio draudimo tikrai 
sieks, tai jau be šūvių var
giai apseis. Oro susisieki
mo nutraukimas Vakarams 
yra ne vien prestižo reika
las, bet ir gyvybinė susisie
kimo linija. Dėl to Vakarų 
valstybės Maskvai ruošia 
naują ir griežtą įspėjimą.

Vienok, dauguma dabar
tinių davinių sako, kad

NELAUKTAI ATSISTATI- 
DINO BRAZILIJOS 

PREZIDENTAS

Jonio Ouadros

Rugpiūčio 25 d. nelauktai 
atsistatidinb Brazilijos pre
zidentas Quadros, jau spė
jęs pasižymėti, kaip Kubos 
komunistinio rėžimo rėmė
jas, Pabaltijo valstybių at
stovybių! uždarytojas ir 
santykių su Maskva, kurių 
iki jo atėjimo neturėta, 
mezgėjas.

Quadros valdžioje išbuvo 
7 mėnesius. Dėl savo nau
jos politikos susilauk s ne
mažai rėmėjų iš komunistų 
ir jiems talkinančių, bet nė 
kiek nemažiau ir priešų iš 
kariškių ir prieš komunis
tus kovojančių.

Jo atsistatidinimas tebė
ra mįslė. Pasigirdo balsų, 
kad savo atsistatidinimu 
nori sukelti audrą, kurios 
pasėkoje vėl grįžtų į val
džią. Jo atsistatidinimą tuoj 
sekė komunistų sukeltas de
monstracijos, JAV pasiun
tinybės apmėtymas akme
nimis ir kiti sukelti nera
mumai.

Iš Brazilijos pranešama, 
kad ten labai gyvas kariuo
menės judėjimas į strategi
nius postus. Tik viešumai 
nežinoma, kas tą judėjimą 
tvarko: Quadros draugai ar 
priešai.

Rugpjūtis-August 28, 1961

Maskva ir jos tarnas Ul- 
brichtas nori įtampos, bet 
ne tokios, kuri į karą išvirs
tų. O kai žino, kad Vakarai 
pirmieji nepradės šaudyti, 
tai lengvą tą įtampą kas
dien didintUnet iki bandy
mų susisiekimą lėktuvais 
nutraukti.

Įtampai nemažėjant, pir
mieji anglai perspėjo savo 
piliečius, kad nutrauktų ke
liones į Rytų Vokietiją. Pa
našūs perspėjimai, kad ir 
ne oficialūs, jau galioja ir 
kitų vakarų valstybių pilie
čiams. Kai kuriems pirk
liams, kurie ruošėsi į rude
ninę Leipcigo mug, toSiė 
įspėjimai, kad viską imasi 
savo atsakomybei, nėra ma
lonūs.

Naujiems grąsinim a m s 
dėl orinio susisiekimo nu
traukimo įtampą didinant, 
JAV savo ginklavimąsi ir 
karių skaičių sparčiai didi
na. štai iki spalio 1 d. į ba
zes susirinks naujas 76,500 
rezervistų karių kontingen
tas. Į Vakarų Vokietiją per
metama 22,000 naujų karių. 
Tai lyg ir atsakymas. Bet 
ir anapus geležinės uždan
gos karių skaičiai taip pat 
sparčiai didinami. Mat, ir 
viena ir antra pusė jau ne
blogai supranta, kad dery
boms atėjus reikės dažnai 
remtis savo turimos jėgos 
svoriu, o ne teisiniais argu
mentais, kurių sovietai ne
paiso.

• Vakarų Vokietijos vy
riausybė pareikalavo, kad 
iš Bonnos į Maskvą išva
žiuotų rusų laikraštininkas 
Oleg Enakiev, kuris savo 
veikla pasidarė nepageidau
jamu.

• Vakarų Vokietijos sta
tistikos žiniomis, ten dar 
yra likę Antrojo pasaulinio 
karo 230,000 svetimšalių 
pabėgėlių. Iš jų virš 8,000 
dar tebegyvena stovyklose. 
Kiti arba privačiai samdo-

NAUJŲ ĮSTATYMŲ KRUŠA ANT LIETUVOS (2) V. RASTENIS

MASKVA TAIKOSI PRIE VIEŠOSIOS
PASAULIO NUOMONES

pustrečių metų 
priimtų ir visai 
privalomų ”pa- 
nuostatų”. Jau

A. Barauskas, vienas iš 
kompart Įjos respubliki n i o 
komiteto Lietuvoje sekreto
rių, aiškindamas naujojo 
baudžiamojo kodekso ypa
tybes, nepasakė nieko nau
ja. Jis ir neturėjo jokių 
naujienų, kadangi tas "sa
vasis” kodeksas pažodžiui 
kartoja tai, kas jau žinoma 
iš prieš 
Maskvoje 
imperijai 
grindinių 
tada buvo aišku, kad Mask
va baudžiamosios teisės sri
tyje gana rūpestingai tai
kosi prie viešosios pasaulio 
nuomonės ir tuos baudžia
mosios teisės nuostatus, į 
kuriuos Vakarų teisininkai 
nuolat "rodydavo pirštu", 
kaip į begėdišką nesiskaity
mą su vyraujančiu teisės 
pagrindų supratimu, pakei
tė nuostatais, skambančiais 
visiškai panašiai, kaip ir 
"buržuazinėje teisėje".

Vienas iš ryškiausių pa
vyzdžių yra dėsnis, kurį A. 
Barauskas, ištikimai karto

CIeveland, Ohio

muose namuose arba spe
cialiai statytuose namuose.. 
Visos stovyklos numatomos 
likviduoti 1963 metais.

Cape Canaveral raketų 
bazė Floridoje artimiausiu 
laiku bus penkius kartus 
praplėsta. Iš jos bus galima 
leisti raketas į mėnulį, o 
taip pat reikalui esant ir į 
labai tolimus taikinius že
mėje. Cape Canaveral rake
tų bazė iš viso užims 80,000 
akerių plotą, kaip iš žemė
lapio matyti, labai patogiai 
įsikišusio į jūrą.

• Argentinoj ir Brazilijoj 
vidaus padėtis žymiai įsi
tempė, kada į jas atsilankė 
Kubos ūkio komisaras Gue- 
varos, komunistinis pabėgė
lis iš Argentinos. Argenti
noj, dėl pasimatymo su pre 
zidentu Frondizi, turėję 
pats prezidentas per radi j f 
pasakyti kalbą ir tautai pa 
aiškinti, kad su komunisti
ne Kuba nebus draugauja 
ma.

EMPIRE STATĖ TREČIĄ 
KARTĄ KEIČIA 
ŠEIMININKUS

1931 m. New Yorke buvo 
pastatytas Empire Statė 
namas — tuometinis staty
bos stebuklas savo aukštu
mu ir naudojamo ploto di
dumu. Juo didžiavos ne tik 
New Yorkas, bet ir visa 
Amerika.

Empire Statė statybos 
kaštai 1931 metais siekė 
$41,000,000. Bet jau 1951 
m. parduodant kitiems sa
vininkams už jį buvo gau
ta $51,000,000. O dabar, 
trečią kartą parduodant 
naujiems savininkams, ku
rie tą didįjį namą pradės 
valdyti nuo ateinančių me
tų pradžios, už jį gauta 
$65,000,000.

Empire Statė turi 2,000,- 
000 pėdų naudojamo ploto 
ir per metus gauna virš 
$10,000,000 nuomos.

damas maskvinį "pagrindi
nį nuostatą”, taip išreiškė: 
"atsako ir baustinas tik 
toks asmuo, kuris padarė 
baudžiamojo įstatymo 
nustatytą (tiksliau 
būtų — numatytą, arba api
būdintą) pavojingą visuo
menei veiksmą", ir: "baus
mė gali būti skiriama 
vien tik teismo 
nuosprendžiu. Tai reiškia, 
kad j o k te kiti or
ganai, išskyrus įstaty
mo nustatyta tvarka išrink
tą teismą, neturi teisės na
grinėti baudžiamųjų bylų, 
nustatinėti nusikaltimą pa
dariusio asmens kaltės ir 
skirti jam kriminalines 
bausmes”.

Skamba gražiai, galima 
sakyti, visiškai civilizuotai. 
Tai turėtų reikšti, kad Mas
kva atsisakė nuo dviejų ne
lemtai pagarsėjusių pa
baisų, buvusių būdingų 
sovietinės teisės požymių. 
Atsisakė nuo vadinamojo 
analogijos dėsnio, kuris bu
vo išreikštas ligi šiol vei

Šiemet sukanka 30- metų, kai dailininkas Vytautas K. Jonynas atėjo su savo darbais į dailės gy
venimą. Stasys Santvaras 3 puslapy rašo įspūdžius, aplankius niekad nepavargstantį, kūrybingą dai
lininką. Nuotraukoje V. K. Jonynas pi-i e savo vitražų Pranciškonų koplyčioje Brooklyne, N. Y.

Vyt. Maželio nuotrauka

VILNIUJE IŠKILMINGAI PASITIKO UKRAINOS DUJAS
Rugpiūčio 15 dieną Vil

niuje, dainų šventės estra
doje Vingio parke, buvo su
organizuotos iškilmės pa
sveikinti Vilniaus miestą 
pasiekusioms degamosioms 
dujoms, vamzdžiais atves
toms iš Karpatų papėdės, 
vakarinės Ukrainos. Nors 
Vingio parke ir nenumato
ma bent kiek žymesnio du
jų vartotojų kiekio, visgi, 

kusio kodekso 16-me straip
snyje ir kuris leido nusikal
timu pripažinti ir tokius 
veiksmus, kurių baudžiamu- 
mas jokiame įstatyme ne
numatytas, bet kuris bau- 
džiantiesiems organams at
rodė panašus į veiks
mus, įstatymo laikomus nu
sikaltimais. Atsisakė taip 
pat ir nuo policinių 
baudimo organų, nuo vadi
namųjų "troikų”, arba 
"ypati n g ų p a si t arimų” 
("osobojY sov ieščanije”), 
tai yra slaptų baudžiamųjų 
komisijų, kur trys saugumo 
policijos pareigūnai, užsi
darę kabinete, kaltinama
jam visiškai to nematant ir 
nežinant, pagal kvotos duo
menis nuspręsdavo žmogaus 
kaltumą ir skirdavo baus
mę.

Tai didelis žingsnis į ge
rąją pusę, bent teorijoje. Ir 
dar 
prie 
sios

vienas žingsnis artyn 
civilizuoto baudžiamo- 
teisės supratimo, apie

(Nukelta į 4 psk) 

sudaryti įspūdžiui, ir į te
nai buvo nuvestas vamzdis, 
kurio galas tapo iškeltas 
statmenai ir pastatytas 
priešais publiką, o viršūnė
je, apie poros dešimčių met
rų aukštyje, publikos aki
vaizdoje, buvo uždegtos du
jos. Susirinkusieji šaukė 
mišriai — "ura” ir "valio”, 
— nes visiems degamųjų 
dujų atvedimo į Vilnių fak
tas buvo džiugus. Tik susi
rinkusiųjų dalies, o nedaly
vavusiųjų iškilmėse tai ir 
labai žymios daugumos 
mintyse pasitenkinimą tem
dė klausimas, kada ir 
kiek teks dujomis ap
čiuopiamai pasinaudoti "ne
pateptiesiems”.

Mat, dujos iki Vilniaus 
tai atvestos, bet pačiame 
Vilniuje, kaip iškilmių me
tu buvo pasakyta, dujų pa
skirstomų jų vamzdžių su
klota dar tik 44 kilometrai. 
O apgyventi! gatvių Vilniu
je yra per 600 kilometrų. 
Taigi, tuo tarpu dujos gali 
pasiekti vien tik Vilniaus 
gatvių dar tik apie 7 ar 8' <, 
o dirbta apie treji metai. 
Tokiu greičiu tai tik po ko
kios penkiolikos metų vi
sam Vilniaus miestui dujos 
gali tapti prieinamos, o ką 
jau kalbėti apie "visos Lie
tuvos” aprūpinimą. Nepai
sant to, valdžios "garsiakal
biai” dėsto taip, lyg štai, 
kai tik Vingio parke uždegė 
dujų žibintą, tai jau ir visa 
Lietuva juo nušvito.

Apie dujas kalbama, kaip 
apie "ukrainiečių tautos do
vaną lietuvių tautai”, nors 
visi supranta, kad "padova
nojo” dujas "motinėlė Mas
kva”, ukrainiečių tautai 
apie tai vargu ką ir teži
nant. Visi taip pat supran
ta, kad tai "dovana” ne to
kia jau labdaringa, nes už 

ją turės būti (ir žymia da
limi jau yra) "atsidovano- 
ta” darbu ir gaminiais. Tai, 
žinoma, yra labai svarbus 
krašto ūkio pagerinimas, 
bet tuo pačiu metu tai yra 
ir kolonistiškas investavi
mas. Dujos į Lietuvą atves
tos visų pirma pramonei, 
beveik tik pramonei, kuri 
dirba pagal imperijos pla
nus ir visų pirma jos reika
lams (jei kas nors kur nors 
susigundo pirma vietiniais 
reikalais pasirūpinti, tuo
jau tampa kaltininamas 
"vietininkiškumo” nusidėji
mu). Gyventojų namų rei
kalams dujos, ta "nauja gy
venimo sukultūrinimo prie
monė” Vilniuje tenka tik 
"pakeliui”. Ir dabar tūla 
Bohumila Pestienė, Būgos 
g. 58-a, Vilniuje, jau užsi- 
kaitė arbatą dujomis. Bo- 
liumila (lietuviškai tas var
das reiškia "Dievui miela") 
turėjo laimės gyventi gat
vėje, kuri buvo pakeliui į 
dujas turinčią gauti įmonę. 
Tad ji, drauge su keliais 
nuošimčiais kitų Vilniaus 
gyventojų, rodoma, 
prekė prekylangyje, 
turės reikšti, kad 
"anksčiau nesvajota,
bar Lietuvoj žmonės jau 
dujas virtuvėse turi!”

Kaunui, Šiauliams, Klai
pėdai dar teks palaukti me
tus kitus, ligi juos pasieks 
dujų vamzdžiai. Jie, tačiau, 
visur, tarnaus visų pirma 
"dovanotojų” reik alams. 
Apie gyventojų vi
suotinį ar bent plataus 
masto aprūpinimą dujomis 
dabar dar nėra kalbos. Kol 
tas reikalas bus Rusijos 
valdovų valioje, greičiau 
gali Karpatų dujų šaltiniai 
išsisemti, negu tie valdovai 
gali leisti nulašinti dides
nius dujų kiekius gyvento
jų reikalams. (LNA)

kaip 
ir tai 
štai: 

o da-
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GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

S T. C LAI R
AVINGS

ASSOCIATION

/

KELIONES AMERIKOJE 1922-1924 METAIS
Ištrauka iš A. Žmuidzinavičiaus atsiminimą "Paletė ir gyvenimas" [9]

ON SAVINGS

SAVINGS DEPOSITS INSURED TO 
$10,000.06 

813 E. 185th St.
IV 1-7800 

25000 Euclid Avė. 6235 St. Clair Avė.
AN 1-1200 HE 1-5670

GREETINGS and BEST WISHES

MILLER JEWELERS
DIAMOND — WATCHES

WATCH REPAIRING ALL TYPES RELIGIOUS GOODS 
ROSARIES PRAYER BOOKS CRUCIFIXES.

768 East 185th St. HE 1-0225

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

THE HUMPHREY CO

EUCLID BEACH PARK

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

Frances P. Bolton

CONGRESSMAN

22nd District

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

EUCLID IGNITION COMPANY

1062 East 185th St CaI1 IV. 1-2222

"Kraštas, kur gyventi yra ge
riau",-- taip amerikiečiai vadina 
savo Kaliforniją. Ar tas teisy
bė? Tur būt, taip. Ypač tiems, 
kurie jaučiasi ten geriau negu kur 
kitur ir turi pinigų.

Man, sakysim, smagiau būtų 
gyventi Alytaus apylinkėse ne
gu Kalifornijoje. Meilesnė gamta, 
ne taip karšta. O ir sveikatos 
atžvilgiu nepalyginsi Kalifornijos 
su Dzūkija. Čia juoda duona, uo
gos, vaisiai, viralas niekuomet 
nepakenks. Kalifornijoj, bent lie
tuviui, ne tas. Pavyzdžiui, nusi- 
ledę į Sacramento apskrities ly
gumas, buvome apsistoję nak
vynės sode pas vieną farmerį. 
Ten jau prasideda palmės, oran
žai, fygos, morelės. Vaišingas 
šeimininkas pavaišino mus tik 
ką nuskintais nuo medžio mig
dolais ir fygomis. Prisiminus 
tuos vaisius, dar ir dabar mano 
viduriai pradeda reikšti neri
mą...

Šiuo metu esame Šiaurės Ka
lifornijoje išgesusio Mount Shas- 
ta vulkano papėdėje. Šį kalną 
amerikiečiai išdidžiai vadina A- 
merikos Fujijama. Fujijama, 
kaip žinoma, yra puikus didin
gai gražios formos vulkanas Ja
ponijoje, kurį japonai labai ger
bia ir didžiuojasi juo.

Teisybė, Mount Shasta, irgi 
yra išgesęs vulkanas, tik jo ko
nusinė išvaizda toli gražu neturi 
to didingumo, kaip kad japonų 
šventasis kalnas. Bet tas nie
kam nekliudo, ir amerikiečiai 
tokiu būdu savo kalną reklamuo
ja. Ir vis tik Mount Shasta ste
bina žmogų savo puikia išvaizda.

Saulei jau gerokai pakilus, sė
dau dirvonėlyje, sakau, pagausiu 
drobėn tą didingą gamtos kūrinį, 
kuris tik ką pasirodė iš už de
besų. Buvo šilta saulėta. Darbas 
man sekėsi puikiai. Dėjau spal
vas viena po kitos, gaudžiau į- 
domias formas, o aplinkui barš
kėjo iš visų pusių. Čia tyliau, 
čia garsiau barškėjo. Iš pradžių, 
paskendęs savo darbe, nekreipiau 
į tai dėmesio, bet kada čia pat 
per kokį metrą nuo mano kojų 
energingai kelis kartus bark
štelėjo, pažiūrėjau į tą vietą. 
Nagi, gražumėlis! Prieš mane 
kėkso ratuku susiraičiusi marga 
gyvatė. Iš centro iškilusi galva 
atkreipta į mane, ir juodos akys 
nejudamai žiūri man į akis. Dvi
lypis jos liežuvis, rodos, kart
karčiais smigčioja į mano pusę. 
Išorinėje ratuko pusėje stačiai 
į viršų stūkso buka uodega. Ta 
uodega kas porą sekundžių vis 
pabarškina.

--Esu pasiruošusi, pradėk, jei 
nori.

Bet aš neturėjau jokio noro 
su ja kovoti. Tad ji nepakei- 
tusi savo padėties, pabarškino 
man dar kartą ir dar kitą. Aš 
nejudėdamas ramiai žiūrėjau į 
ją. Po kiek laiko ji, matyti, nus
prendusi, kad aš ramus padaras, 
nuleido galvą, gražiai išsivynio
jo ir nušliaužė savais keliais.

IŠ kitos pusės atšliaužusi jau 
barškino man kita, toliau trečia, 
ir taip nuolat per visą mano 
darbo laiką. Jos man nekliudė. 
Taigi ir tapiau tą puikaus Mount 
Shastos kalno paveikslą, barš
kančiųjų gyvačių akompanuoja
mas.

Baigęs darbą, panorau pako
voti su barškuole. Tad sulaukęs, 
kada viena prieš mane atsistojo, 
pasiruošusi kovai, aš lazdele pa
liečiau jos kaklą. Bet vos tik 
prisiliečiau, ji kaip žaibas pa- 
sižokėjo ir dantimis įkibo į ga
lą lazdos. Kaip botagą pakėliau 
lazdą į viršų kartu su gyvate. 
Iš po dantų per lazda varvėjo 
rudas skystimas. Tik gerai mos
terėjęs, nusviedžiau narsią kovo
toją nuo lazdos.

Jeigu lazda būtų buvusi gyva, 
tai jos gyvybės amžius šią va
landą jau būtų baigtas,-- pama
niau, smagiai grįždamas prie 
mūsų palapinės.

Eina pro šalį du vaikėzai, vilk
dami prie virvės pririštą barš
kuolę.

—Eė, sako, džentelmen, pirk 
šunį.

--Kokį šunį?
--O va šitą, kur vedamės prie 

virvės, jis piktas: puola, kanda. 
Nebrangiai- 10 centų parduosim.

--Eikit po balų su savo šu
nim!

San Francisco, arba ameri
kiečiai vadina Frisco, iš karto 
neįvažiuosi. Reikia iš pradžių per 
važiuoti didelį Oaklando miestą

ir perplaukti plačią jūros įlanką, 
kuri skiria tuodu miestus. Vie
nas didžiulių garvežinių keltų, 
kuris kelia ne tik aibę automobi
lių, bet ir ištisus traukinius, per
kėlė mus į kitą pusę, kur mus 
pasveikino gausūs dangoraižiai. 
Trenksmas, triukšmas, švilpu
kai, tirštas benzino kvapas pa
gavo mus, ir mes paskendome di
delio tipiško amerikoniško mies
to verpetuose. Reikėjo geros va
landos laiko, kol iŠsinėrėme iš 
jo ir atsidūrėme užmiesčio pa
lapinių lauke pietinėje pusėje.

Amerikos Vakarų "perlas" -- 
San Francisco--dengia kelis kal
nelius pusiasaly, kurį sudaro Ra
musis vandenynas ir jo įlanka, 
sujungta su juo sąsiauriu, vadi
namu --Aukso vartai.

Dvi dienas apžiūrinėjome šį 
įdomų miestą. Bene labiausiai 
mums čia patiko didysis miesto 
Aukso vartų parkas.

Minimą miesto parką sudaro 
41/2 km ilgio ir beveiki km plo
čio keturkampis, kurio vieną galą 
plauna vandenyno vilnys, o kitas 
baigiasi pusiasalio, taigi ir 
miesto, centre. Parkas eina kal
nais ir kloniais ir stebina savo 
nematytų neregėtų medžių ir ki
tokių augalų rinkinių. Amerikie
čiai sako, kad ten yra didžiau
sias pasauly rinkinys jau visai 
kitur mūsų planetoje išnykusių 
augalų. Taigi su didele pagarba 
žiūrėjom į milžiniškus ožkabarz
džius, barzdotus didelius papar
čius ir kitus nepaprasčiausius 
floros unikumus.

Ypač didelį įspūdį mums pa
darė paparčių giraitė. Vaikščio
jome mes jos tamsiuose rudos 
spalvos pavėsiuose tarp rudų 
barzdotų stuobrių lyg šlapiais 
paslaptingais urvais. Dengė tuos 
urvus susipynę milžiniški žali 
lapai. Ir rodės mums, kad mes 
vaikščiojam po ne mūsų laikų 
mišką kokioje nors akmens an
glies gadynėje, ir tik • trūksta 
dinozauro ar kito kokio keisto 
šliuožo- milžino, kurs mums tą 
tikrenybę patvirtintų.

įdomus mums buvo ir tame 
sode laikomas gyvų Kalifornijos 
paukščių rinkinys. Tiesiog impo
nuojantis skaičius. Ir daugelis 
tų paukščių gyvena ten laisvai 
medžiuose ir prie vandenų be 
jokio matomo uždarymo. Tačiau 
mūsų jauniausiai keliauninkei la
biausia patiko viename užkam
py įtaisytas originalus japonų 
sodas su tvenkinėliais, kaskado
mis, aukštais lenktais tilteliais, 
tipiškais augalais, pagaliau su 
juokingomis trobelėmis ir siau
raakėmis japonikėmis.

Koks didelis kontrastas, kada 
po stebuklingų parko grožybių 
ir tylos atsiduri vėl San Fran
cisco triukšmingose centrinėse 
gatvėse, o ypač kinų daly. Nei 
vieno medelio, nei žalumynų. 
Tos dalies gatvės labai nepa
našios į paprastas Amerikos 
miestų gatves. Visi namai keisto 
kinų stiliaus. Namų durys ir iš
kabos papuoštos tipiškais juo
dais medy drožtais ornamentais, 
su drakonais, baisiai išsiviepu
siomis galvomis ir kitomis Sau
lės krašto grožybėmis. Krautu
vės ir šaligatviai užversti be
galiniais kinų audiniais, papuo
šalais, žaislais ir visokiais meno 
kūriniais. Ir gatvių ūpas kitoks. 
Nematyti to smarkaus judėjimo 
nei bizniškos energijos, taip vi
sur priprastos amerikiečiams. 
Flegmatiškai prie namų ar krau
tuvių sėdi arba stovi šeiminin
kai, taip pat flegmatiškai siūly
dami arba rodydami savo prekes. 
Jokios energijos, jokio entuzi
azmo. Jų keisti drabužiai ir daž
nai kasos sudaro visai "neeuro
pietišką" reginį. Moterų ir vai
kų nematyti, jos, galimas daiktas, 
darbuojas kur viduje.

Būdami San F rancisco, " nuė
jome nusilenkti Didžiajam okea
nui. Saulei aukštai šviečiant, iš
didus ir paslaptingas, plačiomis 
vilnimis klojo jis mums po ko
jomis savo gelmių keistus la
pus ir rudus žalčių pavidalo au
galus. Tyliai murmėjo ir-skaisčiu 
vendeniu plovė mūsų pėdas. Nors 
platus, o toks, rodės švelnutis. Ir 
oras prie jo toks skaidrus, mink- 
štutėlis.

Tik staiga, Dievas žino iš kur, 
pūstelėjo viena antra šalto oro 
vilnis, susidrumstė platus van
duo, ir netrukus paskendome šal
tų drėgnų ūkanų voluose. Nu
siminę, pastatę apykakles, grį-

žome į miestą. Tokie oro pok
štai-- tai San Francisco nema
loni ypatybė. Jau Oaklande ir 
toliau į rytus to nebūna.

Amerikiečiai mėgsta šiek tiek 
nepaprastus savo krašte daiktus 
būtinai vadinti didžiausiais, 
aukščiausiais, seniausiais arba 
gražiausiais pasauly.

Kalbant apie didžiuosius me
džius Kalifornijos rezervatuose, 
reikia pripažinti, kad tai yra 
tikra teisybė. Medžiai ten tikrai 
yra seniausi ir aukščiausi pasau
ly. Aukščiausi sekvojos (seąuoia

gigantea) medžiai yra tik minė
tuose Sierra Nevados kalnų klo
niuose. Kloniu pakankamai sau
go nuo vėjų apylinkės kalnai, o 
jų dirva-- tai pelenai, liekanos 
kadaise galingai veikusių čia vul
kanų. Tie vulkanai kur-ne-kur 
kyšo ir dabar savo krateriuo- 
tomis galvomis ūš Sierra Ne
vados viršūnių labirinto. Jie ir 
dabar didingi, bet jau amžiams 
aprimę, ir tik šaltas baltas snie
gas jų išdidžias galvas mirties 
uždanga pridengė.

Mūsų aplankyta didžiųjų me
džių augimo vieta, būtent Meri- 
posos didžiųjų medžių giria, tu
ri daugybę didžiausių ir keis
čiausių egzempliorių.

Baisiai duobėtu ir kalnuotu ke
liu, skęsdami pelenų dulkėse, pa- 

(Nukelta į 5 psl.)

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

CLEVELANO'S NEW EAST SIPE 
RAMBLER PEALER 

FLOYP STAMPS
”THE DEALINGEST DEALER IN T0WN”

i’VE CHOSEN TO SEE RAMBLERS OVER ALL 
OTHER CARS BECAUSE RAMBLER OFFERS 

THE MOST FOR THE CAR BUYER’S MONEY.

RAMBLER IS THE LOWEST PRICED OF ALL 
COMPACTS.

FLOYD STAMPS RAMBLER DEALER

481 East 185th at Lake Shore Blvd. IV 1-4900 
Open Evening til 9 P. M. Mon., Fri.

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

EUCLID & COLLINWOOD
POULTRY MARKET’S

LIVE FRESH AND DRESSED POULTRY

Call KE 1-8187
LOUIS BAKER Mgr.
849 EAST 185th ST.

or Call MU 1-2041
HOWARD BAKER Mgr.

14801 SARANAC RD.

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

CANADA DRY
GINGER ALE

EX 1-8800

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

JOSEPH M. SWEENEY

SHERIFF
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Duokim progos kiekvienam 
pasijusti esančiu vertingesnių...

Įstrigo atmintin A.L.T. Sąjungos namuose Bostone 
ruoštieji subatvakariai. Gal dėl to, kad Stasys Santvaras 
taip simpatingai apie juos rašė Dirvoje, gal dėl to, kad 
neteko ten dalyvauti. Neteko matyti “vargų ir rūpesčių 
juos ruošiant. Likosi tik patrauklusis tų subatvakarių 
įspūdis.

Kiekvienam tų subatvakarių buvo duota pagrindinė 
tema, kiekvienas jų turėjo atlikti tam tikrą uždavinį. Ir 
jis buvo atliekamas jaukioj, savoj aplinkumoj.

Pirmučiausia, nuopelnas tų žmonių, kurie sugebėjo 
įgyti ir įruošti jaukią pastogę. Nuopelnas ir tų, kurie su
geba tą pastogę tinkamai panaudoti tikslams, kurie jun
gia Bostono tautinės srovės žmone's, jaunimą.

Pavyzdžiai patraukia. Pastogę jau turi ir Los Ange
les. Tat abiejų vandenynų pakrantės turi šviesius žibu
rius. žiburius, savo šviesą sukančius ne į vandenynų ban
gas, bet į šio didelio žemyno lygumas, kuriose ne maža 
tokios šviesos reikės migloms ir ūkanoms prasklaidyti.

♦ »
Eiliniai bendruomenės žmonės nekartą esame barami 

neeilinių visuomenės vadovų, kad blankstanti išeivijoje 
lietuvybė, tarp kita ko, ir dėl to, kad — nelankome susi
rinkimų. Jei tie visuomenės vadovai panagrinėtų prie
žastis, dėl kurių mes, eiliniai, nelankome susirinkimų ir 
tuo didžiai kenkiame svarbiems lietuvybei išlaikyti tiks
lams, gal ir pamatytų, kad priežastys tų nelankymų glūdi 
organizaciniame blankume, stokoje administracinių suge
bėjimų susirinkimus padaryti naudingais ne vien organi
zacijų kasoms, bet paliekančiais ir eiliniams lankytojams 
dvasinio pasitenkinimo.

Gyvenimo sąlygos daugeliui nėra rožėmis klotos. Au
koti kelias valandas laisvalaikio susirinkimui, kuriame 
pati vadovybė nežino ko ji nori, ir vengimas tokius susi
rinkimus lankyti, dar nereiškia lietuvybės išsižadėjimo. 
Į susirinkimus, pobūvius, vaidinimus ir koncertus lankosi 
tie, kurie lietuvybės ne tik nėra išsižadėję, bet kurie 
norėtų matyti realesnius ir apčiuopiamesnius rezultatus, 
vadovybių planuojamus ir vykdomus už mūsų — eilinių 
suneštas aukas. Daugelis ir namie sėdėdami sugeba dau
giau lietuvybei pasitarnauti, nei gaišdami laiką klausant 
advokataujančius atgyventiems „principams”, kurie su 
šio meto gyvenimo reikalavimais nieko bendro nebeturi.

♦ * *
Norėtųsi tikėti, kad panašių subatvakarių, kaip Bos

tone, yra ir daugiau. Kad ir ne nuosavoj pastogėj, kad 
ir pas kaimyną. Tik gaila, kad ne visur gali Santvaras 
dalyvauti. O norėtųsi apie juos išgirsti, norėtųsi bent 
mintimis juose dalyvauti, nes pas mus jų nėra ...

Pasimatymai reikalauja romantikos, reikalauja dva
sinės šilumos. Pasimatymai, pradedant dviejų jaunų stu
dentų, baigiant viršūnių konferencijomis, reikalauja tam 
tikro pasiruošimo, programos ir — pramogos.

Nesiūlau vien tik pramogauti. Bet siūlau prisiminti, 
kad gyvename dvylypį gyvenimą, kietą ir pilką kasdie
nybę ir kartu lietuviškųjų reikalų rūpesčiais. Į tą antrąjį 
pažvelgę, tą lietuviškąjį, kartais kyla įtarimas, kad tyčia 
kas nors bando jį paversti pilkesnių už mūsų pilkąjį.

Norėtųsi tikėti, kad bent ateityje, semdamiesi idėjų 
iš patrauklesnių pavyzdžių, jei jau ne visur ant greitųjų 
namus prisistatysim, tai bent savo visuomeninį gyveni
mą tvarkysimi taip, kad ne iš pareigos, o su malonumu 
būsim aktyvūs jo dalyviai. Įliekim į jį daugiau dvasinės 
šilumos tiek aplinka, tiek turiniu. Duokim progos kiek
vienam bent valandėlę pasijusti esančiu vertingesnių ir 
brangesniu visuomenės nariu, ne vien tik pūslėta ranka, 
metančia skatiką į rinkliavoms besidarbuojančio kepurę. 
Kai šito sieksim apgalvotai, kai prie to eisim su širdim, 
o ne vien aukų lapu, būsim arčiau tikslo atžygiavę.

Tat iki pasimatymo sekančiame subatvakaryje, kur 
jis bebūtų!

J. Meškuitis

FIGARO ČIA, FIGARO TEN...

Beveik visoje lietuviškoje 
spaudoje, taip pat ir ir Dirvoj 
Nr. 97, mačiaif įdėtus po kelis 
paveikslus Balfo pirm. kan. J. 
Končiaus, iš jo kelionės po Eu
ropą, kur jis nusifotografavęs 
su seneliais, džiovininkais, vai
kais. Bet kaip toj operoj-- "Fi
garo čia, Figaro ten...", paaiš
kinimuose po nuotraukomis tik

vieno kan. Končiaus pavardė te
žinoma.

Gerai, kad jūs po viena nuo
trauka pridėjote pastabą, kodėl 
Balfas, siųsdamas nuotrauką, ne
galėjo išvardyti joj esančių džio
vininkų. Kan. Končių mes vis 
gerai pažįstame, bet kas tie se
neliai, džiovininkai?

Mes norėtume susipažinti su 
tais kuriuos šelpiame. Nuostabu, 
kad nesiteikė net išvardyti as
menų, sudarančių Balfo įstaigą 
Vokietijoje, o pasitenkino la
konišku ušrašu "Balfo pirm. kan. 
dr. J. Končius Vokietijoje Balfo 
įstaigoje".

Gal geriausia tada tiktų po vi
somis nuotraukomis dėti para
šą: "Mes, kan. J. Končius--Bal
fo įstaiga"-

V.J. 
Cleveland

SVEČIUOS PAS DAILININKĄ VYTAUTĄ K. JONYNĄ
Kai Woodhaveno Arūnų 

bičiuliai rinkosi į Apreiški
mo parapijos bažnyčią ir 
vėliau į vestuvinio pobūvio 
salę pasisvečiuoti su ište
kančia Rasa Arūnaite, tai 
tuo pačiu metu būrys Gus
taičių draugų iš Bostono ir 
kt. atvyko į tas pačias vie
tas palinkėti laimingų atbė-

STASYS SANTVARAS

DĖL BARZDOTO 
PIEŠINIO

Laiškų skyriuje buvo įdėtas 
V.R. laiškas iš N.Y., kuriame, 
polemizuojant dėl MŪSŲ VYČIO 
3 Nnr. menamo piešinio viršely
je, tarp kitko taip teigiamas: 
"Žiaurumas nėra nei stačiatikių 
dvasiškių, nei rusų tautos būdin
goji ypatybė".

Taip galima kalbėti visai nes- 
kaiČiusiems istorijos ir, bendrai 
nemačiusiems rusų. Juk vienjo- 
no Žiauriojo laikus prisiminus, 
ne tik prašalaičiui, bet ir pado
resniam rusui plaukai šiaušiasi. 
O patriarcho Nikono laikai, nai
kinant vadinamąjį "raskolą", kai 
ištisų gyvenviečių visi nariai gy
vais buvo sudeginami ar net pa
tys susidegindavo, nes žinojo ne
išlaikysią žiauriausių kankinimų, 
žinantiems bent kiek rusų istori
ją, yra neužmirštini laikai.

Vienas pavyzdys: Patriarcho 
Nikono įsakymu, garsusis proto- 
popas Avakumas buvo nuvežtas į 
Pustoozerską (toje pačioje sri
tyje, kurioje yra žinomoji mums 
Vorkuta), įmestas į iškastą duo
bę ir joje iškalimas net 14 me
tų. Už užsispyrimą, to paties 
Nikono įsakymu, 1861 m. Ava
kumas tapo pririštas prie duobės 
krante įkalto paprasto kuolo ir 
gyvas suspirgintas.

Čia, trumpame straipsnelyje, 
negi išklostysi visus rusų dva
siškių ir nedvasiškių žiaurumus. 
Juk, pvz., dar prieš nepilną šim
tą metų, keliautojas per Sibirą 
dažnai aptikdavo žmones su iš
pieštom šnervėm, net išrautais 
liežuviais. Pats Čechovas pa
vaizdavo rusą, besirengiantį "žy
giui didžiajame kelyje" -- išsi
traukė iš pasuolės kirvį, per
žegnojo, užsikišo už juostos ir 
išėjo...žudyti.

Bendrai, vargu yra pasaulyje 
žiauresnis sutvėrimas už rusą 
(nebent tik praktikuojantieji "a- 
kis už akį, dantis už dantį"). 
"--Pjom, liudej bjom,--čem ne 
živiom..." (geriam, žmonesmu- 
šam,-- kuo ne gyvenam...) --ko
kioje aplinkoje galėjo gimti toks 
žiaurumas? O tokių "perliukų”, 
įgimto žiaurumo, ištisai pilna 
rusų istorija bei tautosaka. Ir 
tai visiems tinka-- dvasiškiams 
ar kokių kitų luomų atstovams. 
Kodėl taip yra?

Giliau nesirausiant, siūlau p. 
V.R. žvilgterėti įš.m. liepos 28d. 
"Nov. Russkoje Slovo", psl. 3- 
čią, skiltį 4-tą kur ras gryna- 
kraujo slavo juodu ant balto iš
kirsta (beveik pažodžiui), kad 
rusų "mužikas" priprato prie 
kentėjimų ir net, pagal slaviš
ką būdą, mėgaujasi, randa sau 
savotiško malonumo kentėjimuo
se. Atseit, mėgsta ir kitus kan
kinti. Tai todėl, kad rusų padar
inė kilo iš susiliejimo daugy
bės įvairių padermių bei rasių-- 
taip pat grynakraujo ruso išpa
žinta tame pačiame laikraštyje.

Taigi, amžių sąvartoje, kiek
vienas rusas tapo lyg sandėliu 
įvairių formų žiaurumų (čia tik 
apie juos kalbame), prisiimtų iš 
totorių, kalmukų, turkų, graikų, 
suomių, kiniečių, kaukaziečių bei 
visų kitų, kurių kraują ir pa
pročius savyje nešioja.

Kur kitur revoliucija ir jos 
pasėkoje įsigalėjusi reakcija, su 
ČK, GPU, NKVD, bei MVD, su 
DZERŽINSKIU, Jagoda, Ežovu, 
Berija, ir eile jiems panašių, 
galėjo išsilaikyti ir tarpti? Tik 
rusuose.

Stebiuosi, kaip, p. V.R. galė
jo patiekti tokį teigimą lietuviš
ko laikraščio skaitytojams! Jau
nikliai neskaito liet, spaudos, o 
seniai atsimena, kad ir vien tik 
skerdynes Kražiuose arba bol
ševikų siSttt ėjimą Tėvynėje. Tad 
ne šiaip tik susipažinę su rusais, 
bet ir jų žiaurumus gerai žino, 
nes savo kailiu patyrė anuos pa
sibaisėtinus žiaurumus čekistų, 
enkavedistų, emvedistų. O kas 
jie tokie? Dabar, slegiančioje 
daugumoje, rusai.

JONAS D. ČESNA 
Chicago

gančių dienų vedančiam inž. 
Itn. Algimantui Gustaičiui 
ir jo puikiai žmonai Rasai. 
Pobūvio metu buvo net švel
nių pastabų, kad keliolika 
■bostoniečių savo „progra- 
mon” nustelbė dešimtis 
newyorkiečių ...

Ta proga dail. Vikt. Viz
girdai su žmona ir man su 
Ale vasaros padangėm at
kilo malonus kvietimas pa
viešėti dail. Vyt. K. Jonyno 
pastogėj. Dvi paras užtru
kusi viešnagė buvo tikrai 
maloni, turininga, kupina

belsim. Na, jam dar teko 
bėgti į krautuves ir papil
dyti išsenkančias maisto 
atsargas, bet šiuo atveju ir 
aš jam stojau į talką, žino
ma, jis sąskaitas mokėjo, o 
aš tik krepšį nešiau ... Kas 
kita buvo p. Jonynienei. Ji 
tikrai galėjo su tieka sve
čių pavargti, nes ne tik vi
rė, kepė, čirškino, dabino 
skobnį, bet rūpinosi mūsų 
poilsiu, mūsų naktigultu, 
kiekvienam lyg sniegu ap- 
tiesdama guolį, kiekvienam 
pasakydama mielą žodį, o 
mūsų damoms atkviesdama 
į namus plaukų šukuotoją 
ir pasirūpindama jų suknių

Vyt. K.Jonynas Iliustracija Ant. Vaičiulaičio "Auksinei kurpelei".

įspūdžių. Pats „bosas” Vyt. 
K. Jonynas, jeigu neklystu, 
su mumis tiek tepavargo, 
kad penktadienio vakare 
turėjo budėti, kol mes po 
vidurnakčio pas juos atsi-

kelionėj atsiradusiom rauk
šlėm. Grakšti, greita ir rū
pestinga jos talkininkė bu
vo Giedrė Jonynaitė. Ji pa
sitiko mus giedria (kaip 
tinka jos vardui!) šypsena,

= CLEVELAND’S NEWEST S 
: LARK UOLUME DEALER :

■

■

1960 Larlc Convertible g 
“6.” automatic tranamisaion, 
mish-button radio. heater. pad- ■ 
ded dash. whitewalto wheel cov- " 
era. Thia car 
ii likę new _. $1695 ■

■ The finesi of any and all ”
■ like-new Used Care ■

Votume Is our By-Line

■

H
■

’60 CHEVROLET ■
Convertiblo g
Power ateerint. power brakea. radio. heater, •orteout metalllc tray. m 
V-8. automatic. whitewalla. “

’59 FORD *1695 Z
Golaxi* 2-Door Hardtop* " ~ "
Both cara bare power Mrerini, pow«r brike*. automatic trumtaioo. ® 
8-cylinder. radio. heater. wHte*aIU. One ii solid metallic aray with _ 
red interior. One ia sonreout red vith whlt« top. Both tfceae can ■ 
you muM aee to believe.________________________________

"59 PLYMOUTH SjlfiE
Belvedero 2-Door Hardtop “ ®
Red vith vhita top. V-8. automatic tramminioa. radio and heater, 
vhitevals. aveep decfc lid. _______________

•58 FORD
C uitom 300
Solid vbite vith btua top. 8-cyHoder, automatie trinami tsioa. radio. 
heater, vhitevalla._____________________________ _______

For tha vorking man’s shopping con- 
venience our $howroom i» open Irom 
II A.N. to 9 P.M. Mon, Tw$, Wed, 
Thars, Frl.; Sat.we olom at 6 P. M.

*1095

■
■
■

WE WANT YOUR TRADE-INS!

■

■

L S. KERR MOTORS, INC.
EAST SIDE'S NEWEST CAR DEALER

3957 MAYFIELD RD. "J'“ £*• «-7200h t I. II J ’ ’ b

su ta pačia ir iš savo kiemo 
išlydėjo. Gal jai nederėtų 
perdaug stebėtis, jeigu ir 
dabar kai kuris iš mūsų ne
galim to šypsnio pamiršti...

Dail. Vyt. K. Jonynas su 
savo šeima gyvena nuosa
vam namely, 168 gatvėj, 
Jamaicoj, N. Y. Namų nu
merio galima nežinoti, neš 
visoj gatvėj nėra namų, ku
rie būtų lango vitražu pa
puošti. Tą vitražą tėvas 
dailininkas paskyrė savo 
dukrai Giedrutei 1958 m. 
Mano didžiausia kaltė, aš 
nesumojau sužinoti, ką tą 
data reiškia. Tačiau iš to 
vitražo atpažinsi dail. Vyt. 
K. Jonyną. Jis vaizduoja 
skriejantį ir trimituojantį 
Angelą. Nuostabiai graži 
spalvų gama, lengvas ir 
grakštus skriejančio jude
sys, meistriška kiekviena 
piešinio linija. Jonyno na
mų be numerio nerastum, 
jeigu visa 168 gatvė būtų 
papuošta jo darbo langų 
vitražais, bet tuo tarpu toj 
gatvėj tėra tik vienas na
mas su skriejančiu ir tri
mituojančiu Angelu lange...

žinoma, ne tik dail. Vikt. 
Vizgirdai, bet mums vi
siems kniedėjo, ką šiuo me
tu dail. Vytautas Kazimie
ras Jonynas dirba. Bet kas 
nors greitai galėtų mane 
pabarti, jei aš vienu atsi
kvėpimu paberčiau „pasku
tiniąsias naujienas”. Ak, 
ne visi dar mes esam gerai 
pažįstami, dar mums gal 
nesykį teks kartoti žinomus 
faktus, kol mes savo meno 
kūrėjus geriau pažinsim ir 
savo širdyse jiems daugiau 
šilimos surasim ...

N e n o r ėdamas perdaug 
bėgti į lankas, nežiūrėda
mas net į Liet. Enciklope
diją, galiu trumpai pasaky
ti, kad-Vyt. K. Jonynas yra 
dailininkas ir dailės mokslų 
mokytojas. Nepr. Lietuvoj 
kurį laiką jis buvo Taiko
mosios Dailės Instituto di
rektorius. Savo veidu jis 
yra kiek panašus į neseniai 
tragiškai mirusį Amerikos 
literatūros genijų Heming- 
way’ų. Jau prabėgo dešim
tys metų, kai aš jį pažįstu. 
Kaip vyras, jis yra ne aukš
to stato, bet visada gyvy
bingas, judrus, kupinas 
energijos, įvairių konstruk
tyvių ir gerų sumanymų, 
kurių nemenką dalį jis pats 
yra įgyvendinęs. Pvz., Vo
kietijoj, Freiburge in Br., 
jis buvo suorganizavęs Dai
lės Mokyklą. Ta mokykla 
per kelis metus išleido eilę 
gerai paruoštų dailininkų ir 
dailės žinovų (R. Viesulas, 
skulpt. Bakis, Dragūnevi- 
čius ir kt.). Įsikūręs JAV, 
Vyt. K. Jonynas jau šešeri 
metai dirba Fordhamo Uni
versitete, kur yra dailės 
profesorius ir dailės depar
tamento vadovas.

Į liet, dailės gyvenimą 
Vyt. K. Jonynas atėjo 1931 
m. Nuo to laiko jis dalyva
vo beveik visose liet, dailės 
parodose Lietuvoj ir užsie
ny. Dailininko karjeros pra
džioj jis reiškėsi kaip gra
fikas. Toj dailės srity jis 
greitai surado savo veidą, 
ypač meistriškai apvaldė 
medžio raižybos techniką, 
sukūrė gausų kiekį meni
niu požiūriu vertingų gra
fikos darbų. Ir to laikotar
pio — ankstybesnio ir vė- 
lybesnio — aš prisimenu jo 
šventuosius Jurgį (tiesa, 
tas dabar jau ne šventas) 
ir Antaną, M. K. Čiurlionio 
portretą, ne vieną elegan
tišką knygos viršelį, didžią 
meninę vertybę — K. Done
laičio Metų ir W. Goethe’s 
Verterio iliustracijas, Me- 
rimee Lokį, meniniu požiū
riu su nepaprastu kruopš
tumu atliktus Vak. Vokie
tijoj (prancūzų zonos) paš
to ženklus, visa eilę spalvo
tos grafikos darbų. Tai ro
do, kad dail. Vyt. K. Jony
nas yra didžiai darbšti ir 
kūrybinga asmenybė.
(Pabaiga kitam numeryje)
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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 CO.
15533 EUCLID AVĖ. MU 1-4200

dovanos
S

PADĖJUS $500.00 AR DAUGIAU
DUODAME

KAS DU MEN. 
DUODAMOS 
VIS NAUJOS 

DOVANOS.

DARBO VALANDOS:

mokam* už 
llialalkos 
taupmenas!

pirm. 9 Iki S v. v.
antr. 9 iki 5 v. v.
trečiad. — uždaryta 
kctv. 9 iki 5 v. v.
penkt. 9 iki 5 v. v. 
SeSt. 9 Iki l v. p.p.

JO8EPH F. G R I B A U S K A S . v • d • J a •

31. JUTU D J /
AND LOAN ASSOCIATION

1447 S. 45 ikCOURT, CICERO 50, ILL./ll 2-1357, TO 3-1131

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE 
APLANKYKITE

■11 nui C CT MAISTO ir LIKERIŲIii IU H L V I KRAUTUVĘ

2515 West 69 St. Marąuette Parke
SAV. J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA 

Čia gėrimus pirksite tikrai pigiai!
TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ:

1 ASBACH URALT ..........5ths $4.95
2 BISQUIT 3 star Cognac .. 5ths $4.98
3 MARTELL 3 star Congnac 5ths $5.39
4 METAXA graikų brendy 5ths nuo $5-75
5 WHITE HORSE SCOTCH

whisky .. • •........................5ths $4.98
6 SKAIDRIOJI 80° ..............5ths $2.95
7 CHERRY, BLACKBERY, PEACH,

APRICOT importuoti
prancūzų likeriai ..............5ths $2.98

8 BORDEAUX pranc. vynas 5ths $0.98
*

Ir virš 100 rūšių užsieninių bei vietinių gė
rimų žemiausiomis kanomis! Nepaprastai 

didelis pasirinkimas!

M O K A M E 

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

Abu piešiniai atrodo panašūs. Bet taip nėra. Jei esate pasta
bus, pabandykit per penkias minutes atrasti 7 skirtumus. Atsa
kymas bus kitame numeryje.

MASKVA TAIKOSI...
(Atkelta iš 1 psl.) 

kurį A. Barauskas, naująjį 
kodeksą aiškindamas, neuž
siminė, bet kuris yra mask- 
viniuose bendruose nuosta
tuose, taigi yra ir Lietuvai 
suteiktajame kodekse.'Tai 
nuostatas, kad kaltumas ir 
bausmės dydis nustatomas 
remiantis įstatymais, vei
kiančiais nusikaltimo metu. 
Kitaip sakant, baudžiamieji 
įstatymai nebeveikia "at
gal” (atmestas vadinama
sis retroaktyvumas). Dar 
daugiau: "atgal” veikia tik 
kaltinamajam palankūs len
gvinantieji nuostatai. Bū
tent, jeigu kas prieš dabar
tinio įstatymo įsigaliojimą 
bus padaręs ką nors, kas 
anuomet įstatymuose nebu
vo numatyta kaip bausti
nas veiksmas, bet dabar jau 
numatytas, tai naujasis 
įstatymas nebus taikomas. 
Bet, jeigu kas nors padary
ta, kas tada buvo baudžia
ma, o dabar nebebaudžia
ma, arba nebe taip griežtai 
baudžiama (pavyzdžiui, jei 
pirma už tokį veiksmą buvo 
numatyta bausmė ligi 25 
metų laisvės atėmimo, o da
bar tik iki 10 ar 15), tai 
taikomi jau lengvesnieji 
naujojo įstatymo nuostatai.

Taigi, jei dabartinis ko
deksas būtų tikrai sąžinin
gai taikomas, tai tokių "by
lų", kuriose teko nukentėti 
tūkstančiams Lietuvos žmo
nių 1940-41-aisiais metais, 
dabar jau nebegalėtų būti, 
nes nebegalėtų būti kelia
mos bylos už (būtus ar ne
būtus) veiksmus, padary
tus Lietuvoje tada, kai joje 
apie sovietinių įstatymų ga

liojimą nebuvo nei kalbos.
Kaip veikė sovietinė bau

džiamoji teisė anais laikais 
(ir ligi šiol), puikiai pavaiz
davo mano paties "inter- 
view” su sovieniu tardytoju 
Kauno kalėjime, 1941 metų, 
rodos, sausio 13 dieną. Pa
sitaikius "giedriai prošvais
tei” tardytojo (vyresniojo 
tardytojo, NKVD majoro 
laipsnio!) nuotaikoje, pa
klausiau, kaip čia yra, kad, 
štai, pilnas kalėjimas žmo
nių, kurie sovietinei valdžiai 
nusikalsti, iš tiesų, net ir 
norėdami, neturėjo progos, 
nes buvo suimti beveik tuč 
tuojau, kai tik ta valdžia 
Lietuvoj įsitaisė. Jie tardo
mi, klausinėjami apie tai, 
ką jie darė tada, kai jie gy
veno krašte, kur sovietiniai 
įstatymai nei veikė, nei bu
vo žinomi, ir kai jie netu
rėjo jokios prievolės taiky
tis prie sovietinių įstatymų, 
ar gal dažnai turėjo prievo
lę elgtis net visiškai kitaip, 
ir kai ta jų elgsena juk bu
vo pateisinta pačios sovieti
nės valdžios, nepriklauso
mos Lietuvos valstybės, 
taigi ir jos teisinės santvar
kos, pripažinimu.

Tardytojo (vyresniojo!) 
atsakymas prasidėjo šiais, 
iš tardytojo lūpų labai ne
tikėtais žodžiais; "Ja ne 
jurist”, tai yra, "aš ne tei
sininkas”, todėl, girdi, jis 
negalįs man to klausimo iš
aiškinti teisinėmis sąvoko
mis, tačiau jis pasistengsiąs 
tą išdėstyti paprasta kalba. 
Jų, bolševikų, akimis žiū
rint, sovietiniai įstatymai 
"veikia visam pasauly ir 
visais laikais, jie siekia kaip

žiūra. Dabar, bent te
orijoje, toks, nuožiūrišku- 
mas yra atmestas ir nauji 
baudžiamieji įstatymai jau 
yra panašūs į teisi
nius nuostatus visame

c i v ilizuotajame pasaulyje 
priimtąja prasme. Ar tie 
nuostatai toki atrodys ir 
praktikoje, tą galės tik atei
tis parodyti.

(Bus daugiau)

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

PARSONS AND PARSONS
MAKERS OF WATERPR00F FABRIC 

COLLARS AND CUFFS
Main Office and Factory — 413-15 Huron Rd.
413 HURON ROAD CH 1-7723

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

LOUIS MILNER CO., INC.

WALLPAPER AND PAINTS

12511 St. Clair Avenue GL 1-2688

ClevcLoans
HOME • AUTO • BUSI NESS • PERSONAL

LET US 
HELP 
YOU

70 CONVENIENT, COMPLETE BANKINĖ OFFICES

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

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

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.

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

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

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

• Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite 
savo banko knygutę.

• Pinigų taupymui nereikią važinėt, juos galite at
siųsti paštų, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

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

ateitį, taip ir praeitį". Tai
gi, esą, jeigu kas nors, net 
ir tolimiausiame pasaulio 
kampelyje g y v e n damas, 
veikia prieš darbo klasės ir 
jos atstovus komunistų par
tijos bei sovietinės valsty
bės interesus, tas yra atsa
kingas prieš sovietinius 
įstatymus ir jis, anksčiau 
ar vėliau, kai tik sovietinių 
organų bus pasiektas, turės 
atsakyti.

Prijungus prie tos "filo
sofijos” dar ir pirma minė
tąjį analogijos dėsni, tai 
yra dėsnį apie baudžiamu- 
mą veiksmų, kurie baudė
jams gali atrodyti bent 
panašūs į jų įstaty
muose įsakmiai numaty
tuosius, buvo aišku, kad 
sovietinė baudžiamoji teisė 
iš tikrųjų yra ne tiek teisė, 
kiek paprasta policinė nuo



1961 m. rugpiūčio 28 d. DIRVA Nr. 99 — 5

CLEVELANDO IRKAIMININIŲ MIESTŲ LIETUVIAI - DIDI IR MAŽI 
KVIEČIAMI Į

DEVINTĄJĄ LIETUVIŲ DIENĄ
RUOŠIAMA LB CLEVELANDO ABIEJU APYLINKIŲ.

RUGSĖJO 3 D. NEURU SODYBOJE
P R A D ŽIA -12 VAL. <brunswick, ohio)

ĮVAIRI IR ĮDOMI PROGRAMA.

VISI LAUKIAMI. SAVO ATSILANKYMU PAREMSITE LB TIKSLUS.

DOLERIAI IR CENTAI

Mažieji automobiliai
Mažieji automobiliai, kurie su 

kiekviena nauja diena Įgauna dau
giau ir daugiau populiarumo, turi 
pastebimą ir kartu nepastebi
mą efektą Amerikos ekonomini- 
niame gyvenime.

Pastebimas pasisekimas yra 
statistiniai daviniai kurie skel
bia mažųjų automobilių populia
rumą, kylantį iš • automobilių 
pirkėjų reikalavimo pigesnių ir 
ekonomiškesnių susisiekimo 
priemonių. 1957 metais mažieji 
automobiliai sudarė tik 1.5% 
visos automobilių produkcijos. 
1959 metais šis skaičius jau 
pakilo iki 10%, o 1960 metais iki 
24% Šiais 1961 metais mažųjų 
automobilių kiekis jau siekė net 
35%.

Trys populiarieji automobilių 
gamintojai -- Fordas, Chevrolet 
ir Plymout 1959 metais gamino 
1 mažą automobilį iš 5 paga
mintų. Šiais metais iš pagamin
tų 5 automobilių jau 3 yra mažie
ji automobiliai.

Nepastebimas mažųjų automo
bilių efektas JAV ekonomijoje 
yra kiek sunkesnis tiksliai nu
statyti. Pavyzdžiui, mažieji au
tomobiliai gali sumažinti valstijų 
gazolino mokesčių pajamas, nes 
šie mažieji automobiliai sunau
dojo mažiau gazolino.

Ohio valstijoje, gazolino mo
kesčių apskaičiavimas, birže
lio 30 d. pasibaigusiems finan
siniams metams parodė, kad 
mokesčių pajamos buvo didesnės 
negu praeitais metais. Bet čia 
reikia neužmiršti, kad Ohio pa
kėlė gazolino mokesčius 2 centus 
galionui. Iš to ir susidarė ši 
didesnė mokesčių pajamų su
ma. Ohio Finansų Departamentas 
tikėjosi gauti $60,000,000 naujų 
pajamų iš gazolino mokesčių 
pakėlimo, bet surinkta suma pa
sirodė net $6,000,000 mažes
nė.

Alyvos bendrovės,kurios ga
mina ir parduoda gazoliną, taip 
pat yra mažųjų automobilių pa
liestos. Parduoto gazolino kiekis 
visame krašte nė kiek nedidė-

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

EAST CLEVELAND — 13515 El'CLID AT SUPERIOR AVĖ.

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30

SUPERIOR
/0 SAVINGS

HOME AND 
REMODEUNO LOANS

1

J

K, GAIDŽIŪNAS

jo, o gazolino atsargos, alyvos 
bendrovių nusiminimui, auga ir 
auga. Alyvos bendrovės taip pat 
nesitiki padidinti brangesnio 
(premium) gazolino pardavimo 
kiekių, nes mažiesiems auto
mobiliams tas stipresnis gazo
linas nereikalingas.

O kaip su plieno bendrovėmis?
Jų pasisekimas ar nesėkmė 

taip pat yra surišta su mažųjų 
automobilių gamyba.

Mažieji automobiliai reika
lauja tik du trečdalius plieno, 
naudoto pagaminti standartinio 
dydžio automobilį. Mažieji auto
mobiliai taip pat naudoja dides
nius kiekius kitokių metalų, ypa
tingai aluminijaus.

Kitas, dar nepilnai atsakytas 
klausimas yra, kaip mažieji au
tomobiliai palies automobilių ga
mintojų pelną. American Machi- 
nist žurnalas praneša, pavyz
džiui, kad Fordo bendrovės 
pelnas tš mažojo automobilio 
Falcon yra 18% mažesnis, negu 
iš standartinio dydžio Fordo. 
Standartinio Fordo pelnas svy
ruoja tarp $260 - $315. Didžiau
sia mažesnio pelno priežastis 
yra žemesnė mažojo automobilio 
kaina.

Išlaikyti tokį patį pelno lygį, 
trijų populiariausių automobilių 
gamintojai, būtinai turi parduoti 
daugiau automobilių. 5.6% dau
giau pagal kai kuriuos stebėto
jus, jei mažieji automobiliai už
ima 30% visos automobilių pro
dukcijos, ir 8 - 10% daugiau, 
jei mažieji automobiliai sudaro 
pusę visos automobilių produkci - 
jos.

Stebint, kaip automobilių ga
mintojai metasi į mažųjų auto
mobilių gamybą, kyla klausimas 
-- kada "automobilių automobi
lis" -- Cadillacas išleis mažajį 
"broliuką". Atsakymas: nieka
da!

Pagal automobilių pramonės 
specialistų nuomones, trys da
lykai yra garantuoti šiame pa
saulyje: mirtis, mokesčiai ir 
garantija, kad Cadillacas par
duos 150,000 automobilių kiek
vienais metais.

Ir šiandien Cadillaco produk
cija vyksta normaliu tempu — 
dirbama 5 dienas savaitėje, ir 
kasdien pagaminama 672 auto
mobiliai.

Yra kelios priežastys, kodėl 
nematysime mažojo Cadillaco. 
O jos tokios: parduotų Cadilla- 
cų skaičius nė kiek nemažėja, 
pelnas yra geras, pirkėjai ir 
pardavėjai yra pilnai patenkin
ti. Tik nemažą rūpestį Cadillaco 
gamintojams kelia kito garsaus, 

i
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prabangaus automobilio -- Pa- 
ckardo mirtis.

Prieš kelis dešimtmečius Pa- 
ckardas buvo rimtas Cadillaco 
konkurentas. Didelis parduoda
mų Packardų skaičius tai bend
rovei davė naują mintį -- jei 
Packardai yra taip populiarūs 
prabangioje rinkoje, tai mažes
nis, ir ne toks prabangus auto
mobilis, bet su Packardo var
du, turėtų turėti puikų pasi
sekimą ir pigesnių automobilfų 
klasėje. z

Nutarimas buvo priimtas, 
automobilis suprojektuotas, ir 
rodė nauji, mažesni ir pigesni 
Packardai.

Rezultatas? Mažasis Packar- 
das pigesnių automobilių klasė
je neįgijo populiarumo. O pra
bangių automobilių pirkėjai ir 
savininkai pradėjo pirkti Cadi- 
llacus ir Lincolnus. Mat, koks 
malonumas dideliam ponui ir 
poniai važinėti Packardų, kada 
ir jų tarnai važinėja Packar- 
dais...

KELIONĖS AMERIKOJE...
(Atkelta iš 2 psl.) 

siekėme tą nuostabų milžinų slė
nį. Jeigu anksčiau ir matėme, ir 
stebėjomės Vakarų Amerikos 
miškų didžiausiais medžiais, jei
gu didžiavomės mūsų Stelmužės 
ąžuolu, tai čia, pamatę pirmą 
tokį milžiną, tiesiog visi išsi
žiojome iš nustebimo. Nejaugi 
tai tikrenybė? O Šis dar tik vie
nas iš tų mažesniųjų. Aplink 
jį tik 36 žingsniai! Jo vidurys 
išdegęs. įėjome į jį visi penki 
ir pamatėme, kad užimame tame 
juodame urve tik mažą kampelį, 
kad ten galėtų laisvai tilpti dar 
bent dvidešimt kartų po tiek pat 
žmonių. O ten aukštai aukštai 
jo garbinuota viršūnė. Nė vie
nos sausos šakos nematyti, ža
liuoja, net miela.

Kitas toks milžinas, tik, ro
dos, dar didesnis, netolimais gu
lėjo išvirtęs. Prie jo lentelė su 
užrašu "pargriuvęs monarchas". 
Matėme fotografiją, kaip juo iš
ilgai pilnas vežimas žmonių, ket
verto arklių traukiamas, važiuo
ja sau, ir tiek. Iš šonų prie vieno 
ir kito galo pakloti lentų tiltai, 
kuriais galima ant jo užvažiuoti 
ir nuvažiuoti.

Kitoje vietoje yra taip pat iš
griuvęs ir b'e to dar vidury iš
degęs medis. Jo vidury kaip tu
neliu ramiai gali sau važiuoti 
ir pravažiuoti vežimas.

Dar vienas gyvas milžinas, 
kurį privažiavome, buvo tai Pil
kasis gigantas. Jo ratlankis a- 
pačioje siekia 93 pėdų, skers
muo-- 29,6 pėdų, aukštumas 204 
pėdos. Spėjamas jo amžius 4000 
metų. Apie to medžio didumą 
galima būtų pasakyti, kad, iš
kirtus per jį skersai tunelį, len
gvai galėtų juo kartu šalimais 
pravažiuoti paprastas gatvės 
tramvajus ir du vežimai. Jeigu 
jį visą supiaustyjum į vieno co
lio storumo lentas, tai iš tų 
lentų galima būtų padaryti skry
nią, kurioje laisvai galėtų tilpti 
dvi Kauno bazilikos. Šis medis 
yra trečias savo didumu pasauly. 
Pirmas, vardu, Generolas Sher- 
manas, kiek žinoma, didžiausias 
mūsų planetoje, yra netolimame 
nuo čia Sekvojos parke. Jo skers
muo 36,5 pdų, aukštumas 280 
pėdų. Kitas Generolas Grantas 
to paties vardo parke-- 260 pė
dų aukščio.

Mūsų apžiūrimo Pilkojo gigan
to šakos, kyšančios kažkur pa
dangėje, atrodo kaip storiausi 
keistai susukti rąstai. O per 

žaliuojančią garbinuotą viršū
nę dangaus nematyti.

Netrukus mūsų automobilis iš
sirito per kitame medy iškirstą 
tunelį. To "dėdės" vardas Vavo- 
na. Vedant tomis vietomis plentą, 
jis atsidūrė plento linijoje. Ką 
su juo padarysi? Kirsti gaila, 
plentą išsukti nepatogu. Na, tai 
ir išdrožė skylę per jo vidurius. 
Tuo lengviau tas buvo padaryti, 
kad "dėdė" 'Vavona gerokai jau 
buvo išpurtęs. Skylė plati, ketur
kampė. Mūsų hudsonas be jokio 
pavojaus užkliūti iškilmingai tuo 
tuneliu praslinko.

Tokių medžių, per kurių kel
mus prakirstas kelias, yra ten 
ir daugiau. Prisimenu dar vieną 
dičkį, vardu Teleskopas. Jo vir
šūnė nulūžusi, ir žalių šakų ke
purė iš didelės aukštumos mil
žinišku skėčiu pridengia platų 
žemės ratą. Jis, kaip ir dau
gumas tų milžinų, išpurtęs vidu
je, ir, tur būt, perkūno išde
gintas. Išdegintas, tik nepapras
tai, nes iki pat nulūžusios vir
šūnės. Taip ir riogso jisai tuš
čias viduje kaip dūmtraukis. Iš
ėjus į vidų, per apskritą skylę 
viršuje matyti dangus. Nuo to ir 
gavo jis savo vardą.

Meriposos slėny auga ir ki
tokių medžių, pušų ir eglių gi
minės. Jie irgi milžiniški, bet 
vis tik toli gražu neprilygsta 
aprašytiems miškos galiūnams.

Pernakvoję tų didingų kara
lių globoje, anksti rytą pasilei
dome toliau į pietus tiesiausia 
kryptimi į Los Angeles, kurį 
manėme dar tą pačią dieną pa
siekti.

(Tęsinys kitame numeryje)

J. P. MUll -
E. 305 St.

3 mieg. mūrinis, pilnas 
rūsys, 100x520 medžiais ap
augęs sklypas. Netoli Shore 
Gate Shopping Center. 
$18,900.

Colonial Hts.
5 kamb. ant vieno aukšto. 

Labai gerai prižiūrėtas ir 
modernus namas. Geriausia 
apylinkė Clevelande.

Vienos šeimos $11,500
4 mieg., pilnas rūsys, ga

ražas, gerame stovyje.
East Cleveland

Į pietus nuo Euclid gat
vės netoli Windermere 2 
šeimų 7-7. $18,500.

Netoli Terrace Rd.
4 mieg. pusiau mūrinis 

erdvus, gerai užlaikytas, 
vienos šeimos namas. Pato
gi vieta gyventi. $19,700.

2 šeimų $15,500
Labai gerai prižiūrėtas, 

po 5kamb. netoli susisie
kimo.

2 šeimų $13,900
Po 5 kamb., 2 garažai, 

lietuvių — lenkų rajone. 1
7 kamb. $10,600

2 virtuvės, 2 vonios, 4 
kamb. apačioje, 3 kamb. 
viršuje, atskiras Įėjimas į 
antra aukštą, puikus skly
pas.

A. DAILIDĖ - Lietuvis bendradarbis ir E. Clevelando 
skyriaus vedėjas. Tel. UL T-6666

Dr. J. Bartkus, atvykęs iš Chicagos į Ramonos ir Kęstučio 
Gaidžiūnų vestuves, Clevelande turėjo progos pasikalbėti su cle- 
velandiečiais. Nuotraukoje iš kairės: H. Lukoševičius, Dr. J. 
Bartkus, St. Astrauskas ir Vytautas Orintas.

J. Pliodžinsko nuotrauka

MULIOUS
4 šeimų — $29,000

Po 6 kamb. mūrinis, indi
vidualus gazo šildymas, 4 
garažai, $300 pajamų per 
mėn., netoli šv. Jurgio.

1 šeimos — $11,000
5 kamb. moderni virtuvė 

ir vonia, naujas garažas. 
Labai gerame stovyje iš 
lauko ir vidaus.

7 kamb. — $11,500
East Clevelande į pietus 

nuo Euclid gatvės, 3 mieg., 
2 garažai.

2 šeimų — $14,500
Po 6 kamb. į pietus nuo 

Euclid gatvės East Cleve
lande. Pajamos $150 per 
mėnesį.

$500
Arti šv. Jurgio 2 šeimų, 

po 4 didelius kamb., 2 mieg., 
geras garažas ir sklypas. 
$12,200. Įmokėjimas $500.

Bonna Avė.
2 šeimų 6-6, gazo — karš

to vandens šildymas radia
toriais. $14,800.

10 šeimų mūrinis
Po 5 kamb., pajamos 

$8,800 per metus. Prašo 
$58,300.

Netoli šv. Jurgio
2 šeimų 5-4 ir 6 kamb. 

vienos šeimos ant vieno 
sklypo. Prašo $19,600.

Parengimu kalendorius

RUGSĖJO 3 D. Devintoji Lie
tuvių Diena Neurų sodyboje.

RUGSĖJO 10 d. LVS Ramovės 
gegužinė p. Apanių sodyboje -- 
12518 Lake Shore Blvd.

RUGSĖJO 23 D., Slovenian Au
ditorium, Dirvos 46 metų kon
certas - balius.

LAPKRIČIO 4 D. SLA 14 Kuo
pos gyvavimo 60 metų sukaktuvių 
minėjimas.

SPALIO 7 D. Jonės Kvietytės 
išraiškos šokio koncertas. Ren
gia Dainavos stovyklos globos ko
mitetas.

Į pietus nuo Euclid Avė. 
mūrinis vienos šeimos na
mas.

5 miegamieji ir vonia 2- 
rame ir 2 kambariai ir vo
nia 3-čiame aukšte. Karšto 
vandens šildymas. 2 auto
mobilių garažas.

Namas reikalingas deko
ravimo iš vidaus, bet labai 
geros statybos.

J. širvaitis
WM. T. BYRNE

Real E statė
1535 Hayden Avė.

Office — MU 1-6100; 
home — KE 1-4080
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Paraginkit savo 
pažįstamus užsipre
numeruoti DIRVĄ.
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KAS IR KUR?
• A. Lymantas, ”Mūsų Pa
jūrio” redaktorius, gyvenąs 
Montrealyje, buvo išvykęs į 
Europą ir grįžo su gausiais 
įspūdžiais.
• V. Mačys, Lietuvoje bu
vęs ”Tautos ūkio” redakto
rius, dabar gyvenąs Wor- 
cester, Mass., buvo atvykęs 
į Clevelandą, aplankė Dirvą 
ir susipažino su redakcijos 
ir spaustuvės darbu.
• Ignas Sakalas, buvęs vie
nas Draugo redaktorių, bu
vo atleistas į pensiją. Drau
ge išdirbęs virš 40 metų. 
Dėl atleidimo kilę įvairių 
protestų prieš Draugo lei
dėjus, kuriuos organizuoja 
J. Sakalo gerbėjai.
• K. Mockus, trumpą laiką 
buvęs VLIKo reikalų vedė
ju, iš tų pareigų pasitrau
kia ir išvyksta mokytojauti 
į amerikiečių mokyklą Boice 
Ville, N. Yo
• Romas šarmaitis, Lietu
vos komunistų partijos is
torikas rašo, kad po Antro
jo pasaulinio karo Lietuvo
je buvo išžudyta 20,000 lie
tuvių partizanų.
• Stasys Daunys pakviestas 
”Į Laisvę” vyriausiu redak
torium. Redakcinį kolekty
vą sudaro: A. Baronas, V. 
Rygertas, VI. Butėnas, J. 
Baužys ir Dr. K. Ambrozai- 
tis.
• Vilniuje, iš esamų 46 
maldos namų, tikybiniams 

VAIKO GRAŽIAUSIOS NUOTRAUKOS KONKURSAS

KONKURSINE NUOTRAUKA Nr. 33. Vida Kavaliūnaitė, 7 mėn. 
amž., iš Chicagos, III. Nuotrauka Alg. Kavaliūno.

KONKURSINE NUOTRAUKA Nr. 34. Michael Metinis, 3 mėn. 
amž., iš Brecksville, O. Nuotrauka J. Metinio.

reikalams naudojama tik
11. Kiti uždaryti ar naudo
jami kitiems tikslams.
• Gražina Krivickienė, iš 
Washington, D. C., vieši 
Los Angeles pas savo duk
terį ir žentą — Ireną ir Ju
lių Raulinaičius.
• Vincė Jonuškaitė-Leskai- 
tienė, iš New York, atosto
gauja pas savo seserį Santa 
Barbara mieste, Californi- 
joj-
• šv. Kazimiero kolegijoj, 
Romoj, šiuo metu gyvena 
tik 8 lietuviai klierikai, stu
dijuoją Romos universite
tuose. Kolegija, arba teisin
giau pasakius klierikų ir 
kunigų bendrabutis, yra už 
30 klm. nuo Romos. Kolegi
jos vadovu yra prel. L. Tu- 
laba.
• Dr. D. Naikauskas, iš 
Windsor, mokėdamas už 
Dirvą atsiuntė $5.00 auką.

KAIP ATRODYS 
NAUJIEJI 

OLDSMOBILIAI
Įvedant 1961 metų mo

delius General Motors ap
karpė Oldsmobile automobi
lius ir jie atrodė gana 
trumpi. Pasirodė, jog pir
kėjai nelabai pageidavo 
trumpų automobilių. Todėl 
GM 1962 metų Oldsmobile 
pailgino bent dviem coliais. 
Tačiau naujo stiliaus auto
mobiliai atrodo žymiai il
gesni negu iš tikrųjų jie 
yra. Oldsmobile 88 ir 98 bus 
vienu coliu platesni. F-85

Dailininkas Romas Viesulas, gyvenantis Philadelphijoje, savo darbais labiau ir labiau garsėja. 
Šiuo metu jis dalyvauja Jugoslavijoje, Ljubjanoje, vykstančioje tarptautinėje grafikos meno paro
doje, kur yra išstatę savo kūrinius 30 kraštų dailininkai. Vienas R.Viesulo darbų iš Toro Descon- 
ocido" atspaustas gražiai išleistame parodos kataloge. Sovietinėje grupėje yra atstovaujami tik 4 
kraštai ir tarp jų išstatyti lietuvių dailininkų Jurkūno ir Rozino darbai.

Neseniai išleistoje Bostono Muziejaus liuksusinėj knygoje The Artist & The Book 1860-1960 , 
kuri apima Europos ir Amerikos geresnius dailininkus per paskutinį šimtmetį, paminėtas ir mūsų 
tautietis Romas Viesulas, paduodant jo biografinius duomenis ir paskirtas ištisas puslapis repro 
dukcijai jo Toro kūrinio. Pagaliau Michigano Universiteto Meno Muziejaus, Ann Arbor, šiomis die
nomis įsigijo savo meno kolekcijai jo litografiją "Žemė" iš Dainų serijos.

Nuotraukoje: dail. Romas Viesulas (dešinėje) kalbasi su E.Rasteniene ir kitais, parodos metu New 
Y . Vyt. Maželio nuotrauka

VASARIO 14 GIMNAZIJAI REIKALINGA GREITA 
PARAMA STATYBOMS VYKDYTI

[Iš Balio pirm. kan. Končiaus pranešimo)
Laikraščių reda k c i j o s 

gavo ilgesnį kan. J. B. Kon
čiaus. pranešimą, rašytą 
BALF centro valdybai. Ja
me, kaip visada tokiais at
vejais būna, nemažai tokių 
smulkmenų, kurios plačia
jai visuomenei neįdomūs. 
Bet jo pranešimas apie Va- 

paliko nepakeisti.
1962 metų Oldsmobile ne

bereikės tepti. Užpakalinės 
ašys ir automatinės trans
misijos yra aklinai uždary
tos nepaliekant galimybės 
tepimui. Alyvos keitimas 
rekomenduojamas kas 4000 
mylių. Visi Oldsmobile au
tomobiliai turės tiktai 8 ci- 
linderių motorus^ Mažiau
sias modelis F-85, kaip ir 
praeitais metais, turės alu- 
minijaus motorą. Su 1962 
metų automobilių pasirody
mu Oldsmobile turės du 
naujus modelius: F-85 Cut- 
lass convertible ir Starfire 
coupe. Nauji Oldsmobile au
tomobiliai rinkoje pasiro
dys rugsėjo 22 dieną. 

KONKURSINĖ NUOTRAUKA Nr. 35. Audronė Kohanski, 1 me
tų amž., iš Kearny, N.J. Nuotrauka V. Bacevičiaus.

sario 16 Gimnaziją įdomus, 
todėl jį čia ir spausdina
me. Red.

*
”Bendruomenės pirminin

kas Vokietijoj lietuvių var
du išreiškė Balfo pirminin
kui ir visiems Balfo veikė
jams bei aukotojams nuo
širdžią padėką už suteiktą 
ir teikiamą gausią ilgų me
tų pagalbą, paminėdamas, 
kad dar didelis skaičius lie
tuvių ir toliau pagalbos yra 
reikalingas. P a a i š kinau, 
kad gegužės pradžioje Wa- 
shingtone mačiausi su ICA 
viršininku Mr. R. Steward 
ir išprašiau Vokietijos lie
tuviams taukų ir margari
no. Tikimasi, kad kvietinių 
miltų ir pieno miltelių Ame
rikos valdžia taip pat dar 
duos.

Vokietijos Bendruomenės 
pirmininkas parodė Vasario 
16 gimnazijos mokymosi 
klasių suprojektuotus sta
tybos planus ir trumpai iš
dėstė statybos finansavimo 
planą. Pagal Vokietijos sta
tybos įstatymus, statybos 

planai tvirtinami tik tada, 
kai yra sudarytas be spra
gų finansavimo planas. Pa
starojo sudaryti nepajėgia, 
nes statybai trūksta dar 
apie DM 130,000.—

Viso objekto kaina — 
DM 450,000—

Turi surinkę — DM 
120,000—

W u e r t temberg Krašto 
valdžia yra pažadėjusi sta
tybai — DM 100,000.—

Federalinė Vokietijos val
džia Bonn, pažad. — DM 
50,000—

Dalis statybos darbų sa
vo jėgomis (Amerikos sar
gybų ir darbo kuopų vyrai 
atliktų) — DM 50,000.—

Taigi iš viso numatyta — 
DM 320,000.-—

Trūkstančią DM 130,000 
sumą prašo iš Balfo, jei ne 
visą grynais pinigais, tai 
Balfo garantija. Suteiktai 
iš Balfo grynais pinigais 
sumai ir garantijai patik
rinti galėtų būti padarytas 
įnašas turto knygose 
(Grundbuch) vadinama pir
moji hypoteka (mortgage). 
Dabar turtas esąs laisvas 
nuo bet kokių skolų. Be to, 
Bendruomenė sutinka atei
ty surenkamas Amerikoje 
statybai aukas pervesti 
Balfui ir tuo būdu dengti 
garantijos Įsipareigojimus. 
Gavę iš Balfo dalį grynais 
pinigais ir dalį garantijos 
formoj, galėtų galutinai su
daryti finansavimo planą ir 
pradėti vykdyti statybas.

Pastebėjau, kad mano ir 
Balfo direktorių bei Centro 
Valdybos nuomone, būtų 
tiksliau ir saugiau, jei šis 
augąs, lietuvių aukomis 
įgytas turtas, būtų ne vien 
Vokietijos Krašto Bend
ruomenės nuosavybe, bet, 
kaip anksčiau buvo planuo
ta, būtų perduotas plates
niais pagrindais sudaryti- 
nai d-jai. f? Red.). Anks
čiau veikusi gimnazijos ku- 
ratorija, o dabar planuoja
ma įsteigti švietimo Komi
sija, kurios uždavinys, kaip 
iš perskaityto jos statuto 
matyti, yra tik mokymo ir 
auklėjimo priežiūrai vykdy
ti. Be to, švietimo Komisija 
būtų daugiau patariamasis 
organas bendruomenei ir 
jos nutarimų ar sprendimų 
vykdymas priklausytų ben
druomenei.

Po šių mano pastabų kun. 
B. Liubinas ir Tėvas Ber

natonis padarė jau anks
čiau minėtą pasiūlymą ap
drausti mortgage Balfo su
mas ir garantiją. Naujos 
draugijos įsteigimas esąs 
sunkus ir painus reikalas 
ne tik juridiniai, nes pra
šant iš vokiečių didesnių 
sumų yra tikslu, kad-Vo
kietijoje įregistruota drau
gija yra turto savininkas ir 
jos išlaikoma mokymosi 
įstaiga aptarnauja Vokieti
joje gyvenančių pabėgėlių 
jaunimą. Pavojaus, kad vi
sų pasaulio lietuvių auko
mis įgytas turtas patektų į 
n e p a geidaujamas rankas, 
jie nenumato ir to pavo
jaus nesą.

švietimo Komisijos sta
tutą Vokietijos Bendruome
nė sutiktų pakeisti, sutei
kiant švietimo Komisijai 
platesnių kompetencijų ir, 
būtent, kad švietimo Komi
sija ne tik mokymo ir auk
lėjimo klausimus spręstų, 
bet taipgi dalyvautų suda
rant gimnazijos sąmatą ir 
jos vykdymą kontroliuotų.

Paprašiau, kad reformuo
tos švietimo Komisijos sta
tutas būtų prisiųstas Balfo 
Centro Valdybai, kuri jį ap
svarsčius, padarys savo 
sprendimą.”

Kad Vasario 16 Gimnazi
jai reikia skubiai patalkinti 
sudarant 130,000 markių 
arba $32,500 sumą staty
boms vykdyti, dauguma jau 
senokai esam įtikinti. Bet 
kad Vasario 16 Gimnazijos 
turtui saugoti reikia dar 
kokios kitos draugijos, o 
neužtenka Vokietijos Lietu
vių Bendruomenės, tai jau 
BALF pirmininkas su savo 
siūlymais bus persistengęs. 
Reikalus geriau žinantieji 
atsimena, kad tai jau ne 
naujas sumanymas. Dėl jo 
buvo pasiginčyta ir duota 
suprasti, kad jei norime 
Vasario 16 Gimnaziją išlai
kyti, tai nedarykim tokių 
kombinacijų, kurios ją vė
liau gali išdraskyti.

ST. LOUIS, Mo.
Pobūvis parapijos lėšoms 

sukelti
Iš užsilikusių duomenų 

matyti, kad prieš ketvertą 
desetkų metų šv. Juozapo 
lietuvių parapija 2123 Park 
Avė., St. Louis, Mo. buvo 
turtinga ir žmonėmis ir pa
jamomis.

Šiandieną viskas tiek su
mažėjo, kad iš likusių ke
liasdešimt šeimų prie para
pijos, išmėtytų po didžiulį 
miestą ir daugumoje gyve
nančių iš socialinės drau- 
dos, parapija jau nebegali 
išsilaikyti be parengimų ir 
paramos iš šalies.

Š. m. rugsėjo 9 dieną, nuo 
7 vai. vakaro iki 12 nakties, 
šv. Juozapo lietuvių para
pija rengia pobūvį parapi
jos lėšoms sutelkti. Pobū
vis įvyks po bažnyčia salė
je, o esant gražiam orui, 
bažnyčios aikštelėje. Bus 
loterija, lietuviški užkan
džiai ir įvairūs gėrimai, šo
kiams gros geras orkestras.

Rengėjai maloniai kvie
čia visus apylinkės lietu
vius į šį parengimą atsilan
kyti.

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

atstovę 

PAULINA
MOZURAITIS-BENNETT 

Nl 2 4450
642 Meaiav Laie Dr.
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