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Valstybės departamentas 
pradėjo intensyvius pasita
rimus su sąjungininkais, 
siekdamas išlyginti nuomo
nių skirtumus ir surasti ba
zę deryboms su Sovietija.

Kiek iš diplomatinių 
sluoksnių aiškėja, Vakarų 
valstybių tarpe ne tik nėra 
suderintų pozicijų Maskvos 
atžvilgiu, bet ir įvairuoja 
pažiūros į pačias derybas. 
JAV ir Britanija yra linku
sios laikytis lankstumo ir 
tiki, kad "žvalgomosios dis
kusijos” su Maskva turi bū
ti tęsiamos, remiantis teo
rija,- jog kantrybė galbūt 
atnešianti rezultatus ir su
mažinsianti karo grėsmę.

Prancūzija ir Vakarų Vo
kietija laikosi kietesnės li
nijos teigdamos,jog paro
dymas perdidelių norų pa
siekti derybas Maskvoje ga
li būti palaikytas Vakarų 
silpnumo ženklu.

P r e z i d ento Kennedžio 
spaudos sekretorius panei
gė spaudoje pasirodžiusius 
pranešimus, kad prezidento 
susitikimas su sovietų užs. 
reik, ministeriu Gromyko 
baigęsis „smūgiu”. Esą, 
„netikslu sakyti, kad pasi
tarimai buvę rūgštūs, nors 
juose ir nepasiekta jokio 
pagrindo deryboms”.

Kai kuriuose spaudos pra
nešimuose buvo minėta, kad

Nauja vyriausybė Laose
Princas Souvanna Phouma bu

vo išrinktas naujosios provizo
rinės koalicinės vyriausybės 
premjeru. Pasaulyje jau eilę mė
nesių buvo tikima, kad tik neut- 
ralistas Phouma galėtų vado
vauti tai koalicijai, bet jo iš
rinkimas buvo pasiektas tik po 
eilės nuolaidų iš kitų dviejų prin
cų, atstovaujančių Laoso deši
niąją ir kairiąją fakcijas.

Phouma dar turi gauti kara
liaus Vatanos mandatą nauja
jai vyriausybei sudaryti. Jis bū
siąs suteiktas greitai, bet nau
jajam premjerui papildomose 
derybose su kitais dviem prin
cais teks išspręsti patį sunkiau
siąjį klausimą: nustatyti trijų 
frakcijų atstovavimą koalicinėje 
vyriausybėje.

Ilgai nusitęsusiose derybose 
neutralistų ir prokomunistų gru
pės reikalavo, kad tas sąstatas 
būtų sudarytas iš karto i r patiek
tas karaliui tvirtinti. Dešinieji 
gi reikalavo nesiūlyti jokio 
premjero, bet sudaryti kandidatų 
sąrašą, iš kurio karalius pa
rinktų pageidaujamą premjerą.

Po paskutinio pasitarimo ant 
vieno tilto džiunglėse buvo pa
skelbtas komunikatas, kuriame 
nurodyta, kad naujosios koali
cinės vyriausybės premjeras ir 
vicepremjeras dar paimsią J sa
vo rankas ir po vieną ministeri
ją. Savaime aišku, kad paimtos 
pačios svarbiosios -- gynybos ir 
vidaus reikalų ministerijos, bet 
kas jas gaus, dar nesą nu
spręsta, ir tas sprendimas bus 
neabejotinai sunkus. Vienu ar ki
tu atveju, komunistams teks vie
nas iš raktinių postų ir krašto 
jėgos kontrolė.

JAV valstybės departamentas 
nepareiškė jokios oficialios re
akcijos į tą žinią, nes Phoumos 
paskyrimas premjeru faktiškai 
nereiškia jokios staigmenos. Bet 
sovietinis Tassas jau paskelbė 
apie "reikšmingus laimėjimus".

Pats Phouma daugelį metų save 
vadino neutraliu nacionalistu, bet 
pastaruoju metu buvo vis dažniau 
kartojami priekaištai, kad jis 
esąs komunistų simpatikas.

Kai praeitą rudenį prokomu- 
nisto kapitono Kong Le para
šiutininkai nuvertė legaliąją vy
riausybę, jis šeštąjį kartą La
oso istorijoje pasiėmė premjero 

pasitarimai iširę, kai sovie
tų ministeris, paklaustas 
apie sovietų „garantijas” 
dėl Vakarų Berlyno laisvės, 
pasiūlęs įvesti sovietų įgu
las į Vakarų Berlyną, šis 
pasiūlymas, daugelio diplo
matų nuomone, ne tik esąs 
negatyvus, bet ir reiškiąs 
žingsnį atgal bandymuose 
susitarti dėl derybų.

Valstybės departamentas 
tebesitiki, kad tolimesni pa
sitarimai su Maskva galėsią 
būti vedami per ambasado
rių Thompsoną, kuris šią 
savaitę grįžta į Maskvą. 
Washingtone manoma, kad 
tai idėjai pritars ir kitos 
Vakarų valstybės.

Tuo tarpu Gromyko, grįž
damas į Maskvą, buvo su
stojęs Londone,' kur susiti
ko su britų užsienių reikalų 
sekretoriumi Lord Home. 
Prieš susitikimą britų vy
riausybės kalbėtojas pareiš
kė, .kad dabartinėmis sąly
gomis Vakarai net negalį 
galvoti apie sovietų įgulų 
įsileidimą į Vakarų Berly
ną, nors sovietai mainais 
garantuotų laisvus Vakarų 
priėjimus j izoliuotą miestą.

Prieš Gromykui išskren- 
dant iš JAV, jį aplankė am
basadorius Stevenson, kuris 
po 95 minutes trukusio pa
sitarimo pareiškė, kad vis

postą, ir pirmas .jo veiksmas 
buvo užmegsti santykius su So
vietija. To pasėkoje komunistai 
pradėjo gabenti ginklus proko
munistiniams Laoso sukilėliams. 
Vėliau, atsisakydamas .pripažinti 
karaliaus Vatanos skirtąjį prem
jerą Boun Oum ir užsienyje savo 
skelbdamas legaliu premjeru, jis 
davė sovietams progos tą ginklų 
gabenimą tęsti.

Kaip ir visi vadinamieji neut
ralistai, Phouma palaikė ryšius 
su abiem pusėm: 1958 metais ap
lankė Washingtoną ir praeitą 
vasarą Maskvą. Bet atšaukė pla
nus aplankyti Washingtonąši^ va
sarą. Jo santykiai buvo visą laiką 
labai draugiški su prokomunisti
nės fakcijos lyderiu pusbroliu 
Souphanavongu.

Jis sakosi, kad vienintelis po
litinis jo tikslas esąs įgyventi 
taiką Laose, padarant kraštą 
laisvu ir nepriklausomu nuo jo
kių blokų. Bet Vakarų diploma
tai būkštauja, kad jis galįs ne
parodyti atsparumo, reikalingo 
komunistų veržlumui sustabdyti, 
ypač kai jiems vadovauja jo gi
minaitis. 

Chruščiovo gauleiteris Rytų Vokietijoje Ulbricht evakuoja Vakarų pasienį, perkeldamas gyventojus 
tolyn į Rytus.

dar tebesama vilčių susitar
ti dėl derybų.

Vargo Mokyklos autorius
Kaune spalio 2 dieną mi

rė skulptorius Petras Rim
ša, „Vargo mokyklos”, ”Ar
tojo” ir kitų plačiai žinomų 
skulptorų autorius.

Velionis gimė 1881 lap
kričio 23 Vilkaviškio apskr., 
Paežerių valse. Naudžių 
kaime. Skulptūrą studijavo 
Varšuvoje, Paryžiuje, Kro
kuvoje ir Peterburge.

Petras Rimša buvo vienas 
iš pirmosios lietuvių dailės 
parodos Vilniuje (1907 me
tais) ir Lietuvių Dailės 
Draugijos o r g a nizatorių. 
Jis reiškėsi skulptūros, ba
reljefų ir medalių srityse 
(vienas paskutiniųjų jo 
darbų yra Donelaičiui pami
nėti skirtas medalionas, 
1955). Yra surengęs keletą 
parodų ir Amerikoje, jo 
darbų turi įsigiję užsienio 
muziejai.

Pastaruoju metu, visiš
kai nusilpus regėjimui, 
skurdžiai gyveno Kaune. 
Palaidotas Petrašiūnų ka
puose spalio 4 dieną.

PAMOKĖ RUSĄ DĖL 
įŽULUMO

Šaltojo karo arenoje buvo pa
naudoti ir seniausias žmonijos 
istorijoje ginklas -- kumštis, 
nuo kurio nukentėjo sovietų am
basadoriaus Ponomarenko nosis. 
Istorija įvyko Amsterdamo 
aerodrome, kur olandų policija 
bandė išaiškinti, ar pabėgusio 
į Vakarus sovietų chemiko Alek
sį Golub žmona grįžta Sovieti- 
jon savu noru.

A. Golub, 35 metų chemijos 
inžinierius iš Užuralės miesto 
Svedlovak, su žmona dalyvavo 
Vokietijos vyriausybės suor
ganizuotoje ekskursijoje. Prieš 
ekskursijai grįžtant į Maskvą, 
jis visą naktį svarstė, ar pra
šytis politinės prieglaudos Va
karuose, kol pagaliau apsispren
dė ir rytą nedideliame viešbu
tyje paprašė pagalbos. Viešbutė
lio savininkas iššaukė policiją, 
kuri chemiką perėmė savo glo
bom Jo žmona, iš karto norė
jusi pasilikti kartu, vėliau ap
sisprendė grįžti, nes pabijoju
si, kad nenukentėtų jos tėvai.

Kai sovietų diplomatų grupė,

Praeitą savaitgalį, spalio 7 ir 8d.,Clevelandeposėdžiavo Vilties Draugijos valdyba, svarstydama Vil
ties Draugijos reikalus. Nuotraukoje iš kairės sėdi: Dirvos vyr. redaktorius B. Gaidžiūnas, Vilties 
Draugijos pirmininkas dr. V. Ramanauskas, vicepirm. V. Rastenis, Stovi: sekretorius J. Čiuberkis, 
vicepirm. inž. B. Veitas ir iždininkas A. Mackevičius. Vyt. Gedgaudo nuotrauka

SOVIETAI GABENA SATELITŲ ARMIJAS
| RYTŲ VOKIETIJA

Vakarų Vokietijos gynybos 
ministerija paskelbė, kad ko
munistinis Varšuvos blokas vyk
dąs "šliaužiančią mobilizaciją" 

vadovaujama paties amb. Po no - 
marenko, ją atlydėjo į aerod
romą, olandų policija, kurios 
rankose buvo keleivės pasas, pa
reikalavo, kad būtų leista su ja 
pasikalbėti be liudininkų, nes 
nesą žinia, ar ji išvykstanti sa
vo noru. Sovietai į tai pradėjo 
grūmoti kumščiais, o kai Pono- 
marenko griebė pasą iš valdi
ninko rankų, pastarasis atsakė 
kumščio smūgiu.

Ponomarenko vėliau pareiškė 
protestą, kad olandų policija nau
dojusi "fizinę akciją prieš am
basados personalą, įskaitant ir 
patį ambasadrių", ir pagrasino 
"toli siekiančiomis pasėkomis". 
Bet netrukus jis buvo iššauktas 
į Hagą, kur prmjeras Dr. de 
Ouay jam atskaitė pamokslą už 
"naudojimą smurto prieš pasie
nio policiją, kuri atliko savo tei
sėtą pareigą".

Ginčas dėl Golubo žmonos bu
vo išspręstas, valstybės gynė
jui atgabenus pabėgėlį pasikal
bėti su žmona. Po paskutinio po
kalbio ji pareiškė, kad, nors ir 
mylinti savo vyrą, bet turinti 
grįžti "mylimon tėvynėn". Tada 
jai buvo grąžintas pasas, ir aš
tuonias su puse valandos užgai- 
šintas lėktuvas su kitais sovietų 
turistais buvo išleistas iš Ams
terdamo aerodromo. 

karinių manevrą priedangoje. 
Žvalgybos pranešimai rodą, kad 
čekų ir lenkų karinės jėgos at
vykusios Rytų Vokietijon taria
mai dalyvauti kariniuose menev- 
ruose.

Rytų Berlyne besilankančios 
lenkų vyriausybės delegacijos 
narys Dab Kociol pareiškė, kad 
Lenkija įsijungsianti "Rytų Vo
kietijos vakarinių sienų gyni- 
man". Stebėtojai linkę tikėti, 
kad tas pareiškimas patvirtinąs 
Vakarų pranešimus, jog lenkų 
kariuomenė jau esanti Rytų Vo
kietijoje.

"Mirties zona" Berlyne komunistų pusėje darosi vis platesnė, 
kad vokiečiai negalėtų prisiartinti prie sienos.

Alexander Dubcek, Čekoslo
vakijos komunistų partijos sek
retorius pareiškė Berlyne, kad jo 
kraštas jau "ėmėsi reikalingų 
priemonių ginti Vokiečių Demok
ratinės Respublikos (Rytų Vokie
tijos) suverenumui ir taikai iš
laikyti".

Vakarų Vokietijos gynybos mi
nisterijos kalbėtojo žodžiais, 
manevrų sritis ir draudžiamo
sios karinės zonos esančios pra
plėstos Rytų Vokietijoje nuo 
ketvirčio iki maždaug pusės vi
sos krašto teritorijos, o Varšu
vos pakto karinės jėgos esančios 
sustiprintos maždaug 20% tiek 
sąstatu, tiek karinėmis priemo
nėmis. Žvalgybos pranešimai ro
dą, kad transportai eina per Len
kiją į Rytų Vokietiją, ir jų sudė
tyje esą sovietų kariniai viene
tai, ginkluoti atominio tipo ra
ketomis.

*
Sovietų vyriausybės organas 

Izvestija pasigyrė, kad rusai tu
rį didžiausią ir greičiausią 
branduolinį povandeninį laivyną 
pasaulyje. Povandeniniai laivai, 
ginkluoti branduolinėmis rake
tomis, esą greitesni už greičiau
sius Atlanto keleivinius laivus. 

šis pasigyrimasbuvoišryškin- 
tas, stiprinant Chruščiovo as
mens kultą prieš artėjantį sovie
tinės komunistų partijos kongre
są. Straipsnyje sakoma, kad 
Chruščiovas esąs "mūsų atomi
nio laivyno tėvas", ir juo ta
pęs, nušalindamas maršalą Žu
kovą prieš ketverius metus.

Izvestija skelbia, kad prieš 
ketverius metus, pradedant po
vandeninio laivyno plėtimo prog
ramą, Žukovas pasipriešinęs 
Chruščiovo planui, laikydamas 
laivynus "archaiška praeities 
liekana". Chruščiovas už tai jį 

nušalinęs ir pradėjęs vykdyti sa
vo programą. Iš tikrųjų, Žuko
vą nušalinus, buvo skelbiama, 
kad jis priešinęsis partijos prog
ramai ir vystęs savo asmens 
kultą sovietų kariuomenėje.

Kiek sovietai turi povandeninių 
atominių laivų, niekas iš tik
rųjų nežino. Bet žinoma, kad tą 
programą pirmoji pradėjo A- 
merika, kuri 1967 metais turė
sianti 75 tokius laivus. Anglai 
tuo tarpu turi vieną, kurį varo 
amerikinės konstrukcijos atomi
niai varikliai. Tiek sovietinių, 
tiek amerikinių to tipo povande
ninių laivų greitis tebelaikomas 
paslaptyje.

VAKARU BERLYNO POLICIJA
GAUS NAUJUS GINKLUS
Komunistinei Rytų Berlyno 

policijai provokuojant vis nau
jus incidentus, iš viešnagės A- 
merikoje grįžęs Vakarų Berlyno 
burmistras Willy Brandt paskel
bė, kad jis pradėsiąs pasitari
mus su sąjungininkų kaliniais 
atstovais, siekdamas geriau ap
ginkluoti Vakarų Berlyno poli
ciją.
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PLĖŠIKAI KIMBASI Į PLAUKUS
Po to, kai nepuolimo pak

tas tarp Sovietijos ir Tre
čiojo Reicho buvo jau atpa
laidavęs II Pasaulinį karą, 
po to, kai Lenkija buvo žai
bišku smūgiu sumušta ir 
sąmokslininką pasidalinta, 
po to, kai Vokietija užpuolė 
Prancūziją ir ją okupavo, o 
Sovietiją pasigrobė Pabalti
jį — vokiečiy-sovietų drau
gystės horizonte pradėjo 
telktis audros debesys. Apie 
tai pasakoja William L. 
Schirer kitame savo knygos 
skyriuje.

*
Santykiai tarp Berlyno ir 

Maskvos pradėjo drumstis, 
Jie palyginti buvo geri, kol 
Hitleris su Stalinu sutarė 
dalintis kitas valstybes; jie 
pradėjo krypti blogojon pu
sėn, augant pavydui dėl gro
bio. Hitleris negalėjo sukliu
dyti, kai rusai pasiėmė Pa
baltijį, Besarabiją ir šiauri
nę Bukoviną, ir tas bejėgiš
kumas tik didino jo Įniršį. 
Rusų veržimasis į vakarus 
turėjęs būti sustabdytas ir 
pirmiausiai Rumunijoje, ku
rios naftos šaltiniai dėl bri
tų blokados tapo gyvybiškai 
svarbūs Vokietijai.

Šią problemą Hitleriui dar 
komplikavo ir tai, kad pre
tenzijas į kai kurias Rumu
nijos dalis reiškė ir Vengri
ja su Bulgarija. Vengrija 
1940 metų vasarą net ruo
šėsi karui, kad atsiimtų po 
I Pasaulinio karo rumunų 
prisijungtąją Transilvaniją. 
Hitleris žinojo, kad toks ka
ras nukirstų naftos tiekimą 
ir dar greičiausiai rusus pa
skatintų užimti Rumuniją 
ir tuo pačiu ir vokiečiams 
nutraukti pagrindinius naf
tos šaltinius.

„Vienos sprendimas”
Rugpiūčio 27 dieną būklė 

buvo tokia įtempta, kad Hit
leris įsakė penkioms tankų 
divizijoms ir trims motori
zuotoms divizijoms bei pa
rašiutininkų daliniams rug
sėjo 1 dieną užimti rumunų 
naftos sritis.

Tą pačią dieną Hitleris 
tarėsi su Ribbentropu ir 
italų užs. reik, ministeriu 
Ciano, kurie tuoj po pasita
rimų buvo pasiųsti į Vieną, 
kur jie turėjo Vengrijos ir 
Rumunijos užsienių reikalų 
ministerius paveikti, kad 
ginčas būtų išspręstas be 
ginkluoto konflikto. Tai pa
vyko be jokių sunkumų, Ri- 
bbentropui įgąsdinus abi 
puses. Rugpiūčio 30 dieną 
Vengrija ir Rumunija pri
ėmė ašies reikalavimus.

Kai Rumunijos užsienių 
reikalų ministeris Mihal 
Manoilescu pamatė žemėla
pį su naujosiomis sienomis, 
pagal kurias apie pusė Tran- 
silvanijos atiteko Vengrijai, 
jis neteko sąmonės prie sta
lo, ant kurio gulėjo padėtos 
parašams sutartys. Tik 
kamparo įšvirkštimų pagal
ba jis buvo atgaivintas.

Vienos sprendimas kara
liui Karoliui kaštavo sostą. 
Rugsėjo 6 d. jis atsistatydi
no savo aštuoniolikmečio 
sūnaus Michaelio naudai ir 
su savo meiluže Magda Lu- 
pescu per Jugoslaviją išvy
ko į .Šveicariją. Nepapras
toji vilkstinė iš dešimties 
sunkvežimių buvo perpildy
ti daiktais, kuriuos galima 
aptarti vienu žodžiu — 
„grobis”. Generolas Ion An- 
tonescu, fašistinės „geleži
nės gvardijos” vadas ir Hit
lerio draugas, tapo Rumu
nijos diktatorium.

Vokietija ir Italija garan
tavo Rumunijai teises į li
kusią teritoriją — išskyrus 
Dobrudžą, kuri turėjo būti 
atiduota Bulgarijai — ta
riamai dėl jos protingos lai
kysenos, bet iš tikrųjų dėl
to, kad Hitleris turėtų juri
dinį-pagrindą savo tolimes
niems planams.

Koki tie planai buvo, jo 
artimiesiems paaiškėjo po 
trijų savaičių. Rugsėjo 20 
dienos slaptu įsakymu Hit
leris pasiuntė į Rumuniją 
savo „karines misijas”, ku
rių uždavinys buvo:

„prieš pasaulį — draugiš
kai patarti jos karinių jėgų 
organizavime ir apmokyme; 
bet tikrasis uždavinys, ku
rio neturi sužinoti nei ru
munų, nei mūsų karinės jė
gos — bus: a) saugoti naf
tos sritis ... c) pasiruošti 
vokiečių ir rumunų karinių 
jėgų žygiui iš Rumunijos 
bazių, jei Sovietiją mus pri
verstų kariauti.”

Tuo buvo siekiama užsi
tikrinti naujojo fronto, pra
dėjusio formuotis jo vaiz
duotėje, pietinį sparną.

Maskvos protestas
Vienos sprendimas ir ypač 

vokiečių garantijos liku
sioms Rumunijos sritims, 
Maskvoje, kuri nebuvo tuo 
reikalu atsiklausta, iššaukė 
rūstybę. Kai Schulenburgas 
rugsėjo 1 dieną aplankė Mo
lotovą, norėdamas jam per
duoti Ribbentropo informa
cijas, apie Vienos įvykius ir 
paaiškinti, Molotovas, pagal 
Schulenburgo liudijimą, bu-

vęs „labai rezervuotas, lygi
nant su jo įprastine laiky
sena”.

Bet iš tikrųjų Molotovas 
nebuvo jau toks rezervuo
tas, kad nepareikštų griež
to protesto. Jis prikišo Vo
kietijos vyriausybei, kad ji 
pažeidusi vokiečiu - sovietų 
pakto trečiąjį punktą, kuris 
numato abipusiškus pasita
rimus. Vietoj jų, sovietai 
esą pastatyti prieš įvykdy
tą faktą, kas prieštaraują 
vokiečiu užtik rinimams, 
”liečiantiems abiejų valsty
bių bendro intereso reika
lus”.

Kaip ir visada tokiais at
vejais, plėšikai susikibo į 
plaukus dėl grobio.

Kitą dieną abipusiški 
priekaištai ir kaltinimai bu
vo dar aštresni. Rugsėjo 3 
dieną Ribbentropas telegra
favo į Maskvą ilgą memo
randumą, kuriame buvo nu
neigta, kad Vokietija pažei
dusi Maskvos paktą, ir ru
sams prikišta, kad jie lygiai 
tą patį padarę su Pabaltijo 
valstybėmis ir dviem Ru
munijos provincijom, nepa
sitardami su Berlynu.

Savo memorandume Rib
bentropas vartojo aštrius 
žodžius, į kuriuos rusai at
kirto nė kiek nešvelnesniais. 
Jie iš naujo pakartojo, kad 
Vokietija pažeidusi paktą, 
pabrėžė, kad Rusija Rumu
nijoje turinti daug interesų, 
ir baigė sarkastišku pasiū
lymu : ”Jei trečiasis pakto 
punktas Vokiečių Reicho 
vyriausybei kelia nepatogu
mų ir suvaržymų, tai Sovie
tų vyriausybė yra pasiruo
šusi derėtis dėl to punkto 
pakeitimo arba pašalinimo”.

(Bus daugiau)
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Achtung!
Šie verlassen 

jefzf 
West-Berlin
ESM

Mobilizuoti į darbininkų miliciją komunistinės zonos vokiečiai, Berlyne dirba prie užtvarų, kurios 
tiki sukliudytų žmonių bėgimą į Vakarus.
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TIK PABUVĘS BERLYNE, PILNAI SUPRATAU 
VOKIETIJOS KLAUSIMUS...

C«rr«nt

1AFITY
OF YOUR
SAVI N C

Sooner
. STAKT SMALl
. STAKT SAVING NOW 
. SAVE REGULARLY

•f you are wi*hing for a new home, automobile, boat, 

modern kitchen, extra ipeeiai vacation . . . or a more 

comfortable retirement . . . or a better education for 

for your children . . . you will enjoy your fondest dreamt 

tooner by saving regularly at St. Clair Savingt

... and
your SAVINGS DEPOSITS 
made by Ocfober 16th 
EARN INTEREST 
from OCTOBER Ist!

AVĖ
AFELY... at 'J/iau ČMiauai /.oanitou
T. CLAIR 
AVINGS

813 East 185th St.
25000 Euclid Ava.

6235 St. Clair Ava.

• SOVIETŲ mokslininkai pra
nešime tarptautinės aeronautikos 
federacijos kongresui nurodė, 
kad antrasis sovietų astronautas 
German S. Titov didžiąją savo- 
kelionės erdvėje dalį nesijautė 
normaliai, sirgdamas "jūros li
ga". Šio reiškinio nebuvo paste
bėta trumpuosiuose skridimuo
se per erdvę, ir jis atsirado dėl 
prailginto svorio netekimo pe
riodo.

• Prez. Kennedy savo 
laiške gubernatorių civili
nės gynybos komitetui nu
rodė, kad slėptuvės „kiek- 
vieno amerikiečio apsaugai 
nuo atominių kritulių” turi 
būti statomos „ko greičiau
siai”. Ateinantį mėnesį ad
ministracija paskelbsią n t i 
planus, pagal kuriuos tokių 
slėptuvių pasistatymas na
mų savininkams kainuosiąs 
tarp 100 ir 150 dolerių, skai
tant, žinoma, tik medžiagą.

• RYTŲ VOKIETIJOS komunis
tai tęsia fortifikacijas aplinkui 
Vakarų Berlyną. Vieno komunistų 
pareigūno žodžiais, baigus "sie
ną", būsiančios pradėtos statyti 
požeminės būstinės pasienio sar
gyboms. Vakarų Vokietija pa
skelbė, kad nuo sienos uždarymo 
rugpiūčio 13 dieną į Vakarų pusę 
perbėgo apie 300 pasienio sar
gybinių.

• Sovietiją pagrasino iš
stoti iš tarptautinės atomi
nės energijos agentūros, 
kaltindama, jog Amerika 
„diktuojanti” tai 76 valsty
bių organizacijai.

♦ KATANGOS ir JT misijos 
derybos dėl ginklų paliaubų įs
trigo, palietus "baltųjų samdinių" 
klausimą Katangos armijoje: 
nė viena pusė nėra linkusi nusi
leisti,

• Sovietai nubaudė du 
jaunus olandus, prekybos 
laivyno jūreivius, po 13 me
tų kalėjimo už tariamą šni
pinėjimą Vakarams. JAV 
už šnipinėjimą ištrėmė Če
koslovakijos ambasados tre
čiąjį sekretorių.

"Pamatęs sieną Berlyne, aš 
buvau ne tik sukrėstas, bet ir 
visiškai prislėgtas. Ta siena 
skaldo vokiečių šeimas. Tik pa
buvęs Berlyne, aš pilnai supra
tau Berlyno ir Vokietijos klausi
mus" -- taip pareiškė jaunas ly
deris iš Afrikos valstybės Ni
gerio, pamatęs "gėdos sieną”, 
dalijančią Berlyną.

Kartu su kitais 17 jaunimo ly
derių iš Dramblio Kaulo Pakran
tės, Kamerūno, Maroko, Senega- 
lijos, Togo, Malio, Čado, Ruan
dos -Urundžio, Gabono, Kongo, 
Madagaskaro ir Gvinėjos jį 
pakvietė viena Vakarų Vokietijos 
jaunimo organizacija susipažinti 
su Berlyno problema.

"Visa, ką mačiau, aš papasa
kosiu savo krašto jaunimui," pa
reiškė atstovas iš Togo. "Aš 
mačiau didelį moralinį komunis
tų pralaimėjimą."

❖

Komunistai tebetęsia sienos 
plėtimą Berlyne. "Niekeno že
mė" rytinėje pusėje kasdieną pla
tėja. Sodai, krūmai ir medžiai

nuskutami nuo žemės paviršiaus, 
net dideli namai nugriaunami, 
kai komunistai neturi pakankamai 
butų rytinio sektoriaus gyvento
jams.

Tūkstančiai darbininkų kasa 
griovius penkių -šešių pėdų gy
lio. Weddinge (prieš prancūzų 
sektorių) užmūrijami net šešto
jo aukšto langai, kad pabėgėliai 
negalėtų iššokti į šaligatvį Va
karų pusėje. Neukoelne (prieš 
amerikinį sektorių) visi gyven
tojai deportuoti iš pasienio.

1948 metais, kai komunistai 
pradėjo dalinti Berlyną, daugiau 
kaip 50,000 Vakarų Berlyno gy
ventojų dirbo sovietiniame sek
toriuje. Dabar tas skaičius krito 
iki nepilnų 500, daugiausiai gydy
tojų ir artistų, kurie gavo spe
cialius žalius pasus su leidi
mais peržengti sieną. Jie yra vie
ninteliai berlyniečiai, kuriems 
leidžiama laisvai judėti po visą 
savo miestą. Rytų Berlyno gyven
tojams visiškai neleidžiama per
žengti sieną.

♦

Nuo tos dienos, kai komunistai 
uždarė sieną, į Vakarus pabėgo 
tiek pasienio sargybinių, kad jie 
sudarytų kelias kautynių kuopas. 
Dažniausiai girdimi pabėgimo 
motyvai: "Aš esu vokietis, ir
negaliu šaudyti į vokiečius", ar
ba: "pasienio tarnyba buvo vie
nintelė galimybė man išbėgti".

Kareiviai pasakoja, kad jais 
nepasitiki tiek režimas, tiek 
gyventojai. Sargyboje visada sta
toma po du, nes atskiru karei
viu nepasitikima. Komunistų ka
rininkai rūpestingai tikrina, kad 
asmeniniai draugai nepatektų į 
tą grupę. Paskirtoji pora nieka
da ilgiau nelaikoma krūvoje, kaip 
parą, kad nepradėtų pasitikėti 
vienas kitu.

Tarnybų vietos nuolat kaitalio
jamos, kad sargybiniai nespėtų 
susipažinti su aplinka ir užmegsti 
draugystės su vietos gyventojais. 
Daugumas pasienio sargų yra at
gabenti iš sovietinės zonos gi
lumos.

Kokia puiki kombinacija

DŽIAUGSMAS... DRAUGAI... UGNIM VIRTAS STROH’S

Kada tik jūs norėsit alaus ir ne tokio, kaip visi, bet 
puikaus — atsiminkit tai — Stroh’s yra šviesesnis, 
puikesnis, tokio skonio, kuriam joks kitas Amerikos 
alus negali prilygti . . . todėl, kad Stroh’s yra Ameri
koj vienintelis ugnim verdamas alus. Ar jūs ragavote 
Stroh’s ?

Jums patiks Amerikoj 
tik ugnim 
virta alus!

The Stroh Brevvery Company, Detroit 26. Mich.

I

... geresnis!
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Priešų užtenka, o draugų 
mums reikia!

Mūsų istorinė praeitis, draugų atžvilgiu, mums buvo 
nedėkinga. Ir net iki pačių paskutiniųjų dienų!

Su lenkais Į kalbas neleido Vilnius. Su vokiečiais, ypač 
paskutiniais nacių laikais, kalba buvo apsunkinta jų už
kariavimų politika.

Su šiaurės kaimynais broliavomės ir bičiuliavomės, 
bet ta brolystė nesijautė labai nuoširdi. Tiesa, iš mūsų 
pusės buvo net labai stengiamasi: švęsdavome Nepriklau
somybės šventes, giedojome jų himnus. Spaudoje apie tą 
brolybę buvo daug rašoma. Ir reikia pripažinti, kad mūsų 
jaunoji karta tomis broliškumo idėjomis buvo susižavė
jusi ir jomis nuoširdžiai gyveno.

Tačiau praktikoje tas idealizmas kartais imdavo ir 
apsvildavo sparnus. Negalėčiau praleisti trumpai neat
pasakojęs vienos, gana būdingos kelionės, kurią teko at
likti pas mūsų šiaurės kaimynus 1937 metais..

Nemažas jaunimo būrys, autobusais, priartėjome prie 
Latvijos-Lietuvos sienos. Stabtelėjome minutę savoje 
muitinėje atlikti eilinių formalumų, po to sustojome ir 
prie latviškosios. Tas antrasis "stabtelėjimas” tęsėsi apie 
2 valandas! Pasirodo, mūsų neleidžia važiuoti su savai
siais autobusais ... Turime samdytis latviškus ... Mūsų 
vadovybė protestuoja. Latvių muitininkai rišasi su Ryga 
ir kalbasi, turbūt, net su pačiais susisiekimo, vidaus ar 
užsienio reikalų ministeriais. Mūsų nuotaika krinta. Pa
galiau važiuoti leidimas gautas, bet... įsakoma nusiimti 
lietuviškas vėliavas ...

Netikime! Tačiau savo akimis pamatome — šoferiai 
vėliavas nuriša ... Nors nuotaika sujaukta, bet nepraran
dame vilties. Pagaliau, juk pas gimines važiuojame. Tiek 
to tie visi oficialūs valstybės patvarkymai!

Toliau. Rygos Vermano parke mus išvadina leišiais, 
bet čia pat pats simpatiškiausias miesto ekskursijų va
dovas taip mielai ir nuoširdžiai mus pasitinka ir visur 
vedžioja, kad mes tą barzdotą senuką visiškai įsimylime.

Daugpilio* Mokytojų Institute studentai mus visai 
karališkai pasitiko. Vakarienę praleidom su trenksmin- 
gom latviškom ir lietuviškom dainom. Mokėmės jų, o jie 
mūsų tautinių šokių. Kada nenoroms teko atsisveikinti, 
ilgai skambėjo "lai dzivo”.

Už minučių vėl Lietuvos-Latvijos siena. Tiesiog bijo
jome dar vieno nemalonumo. Tačiau muitininkai pakėlė 
barjerą ir sudie Latvija. Kaimynus apleidome linksmais 
veidais.

Sekančiais metais tie patys studentai — mokytojai 
mus revizitąvo. Laukėme jų. Ir žinote, kai jų autobusai 
prie mūsų priartėjo, su drebančiom širdim žiūrėjome vė
liavų. Jos prie autobusų buvo. Ir žinoma — latviškos!

Paskutinis mūsų susitikimas dar nuoširdesnis buvo. 
Prisimenu, savo tarpe svarstėme, kad kitaip ir būti ne
gali. Jie mūsų vieninteliai kaimynai — draugai.

Iš tų dviejų kelionių susidarėme įspūdį, kad pasitar
navome mūsų dviejų tautų draugystei sustiprinti. O kas 
gi būtų atsitikę, jei dėl menko nemalonumo, būtume atsi
keršijimu užsidegę? Ar tuo būtume pasidžiaugę?

Draugų mes ir toliau mėginome ieškoti. Dažniau ne 
kaimynų tarpe, bet kai jų paramos ir patarimų mums 
reikėjo, jų neprisišaukėme. Pasirodo, ten būta netikrų 
draugų.

Suprantama šis klausimas yra labai opus, sudėtingas 
ir vienu rankos mostu neišsprendžiamas. Keista tačiau, 
kad mūsų tarpe jis labai retai ir paliečiamas. Atvirkščiai, 
mūsų spaudoje dažniau randame straipsnių, kuriuose pra
sikiša tendencijos daugiau priešų, o ne draugų įsigyti.

Neperseniausiai viename savaitraštyje buvo du keis
toki straipsniai, liečia santykius su mūsų artimaisiais kai
mynais. Abiejų straipsnių turinys beveik krūptelėti ver
čia. Tų straipsnių kūrėjai prieš tuos du mūsų kaimynus 
išsikasė karo kirvį ir beveik Laro šokį pradėjo šokti. Gir
di, nepamirškime skriaudų, kurias tie ir anie mums pa
darė. Dekime dangaus ir žemės kerštu! Nedovanokime, 
jiems, nedraugaukime su jais!

Ko siekiama tokiais straipsniais? Ar draugų? Pati 
mūsų tautos padėtis diktuote diktuoja jau dabar ieškotis 
kiek tik galima daugiau bičiulių.

Tiesa, laisvoje spaudoje rašome tai ką norime. Ta
čiau ar nebūtų verta neieškoti priešų ten, kur jau nema
žai draugų surandame. Pagaliau, juk nuo mūsų elgesio 
daug priklauso, ar tie kaimynai ateity rikiuosis į mūsų 
priešų ar. draugų eilės. O jei dabar dar pradėsime atsi
keršijimo politiką vesti, tai labai didelis klausimas, kam 
tuo patarnausime. O didelių taktu ir mokėjimu santy
kiauti, galima daug laimėt. Ir laimėti reikia. V. Š-a.

Juo tolyn į mišką, daugiau medžių...

"KAS NAUJA" MŪSŲ POLITIKOS AKIRATYJE?
Iš pasikalbėjimo su Lietuvos Nepriklausomybės Talkos pirmininku

Pereitą savaitgalį Clevelande 
vykęs VILTIES valdybos posė
dis davė redakcijai progos pa
sikalbėti su Lietuvos Nepriklau
somybės Talko pirmininku V. 
Rasteniu ir apie šių dienų vi
suomeninius -- politinius klau
simus. Perduodame eilę pasikal
bėjime pasakytų minčių ir nuo
monių.

APIE "WASHINGTONO VĖJUS”
--Pastangos tartis ir susitarti 

su sovietais dėl Berlyno veda į 
kompromisą, naudingą tik sovie
tams. Mat, sovietai užsiprašė, 
o vakariečiai apsiribojo kukliu 
tikslu -- išlaikyti tik tai, kas 
yra. Kompromisas pasiekiamas 
tik abiejų pusių nusileidimu. Bet 
vakariečiai gali nusileisti tik pa
sitraukdami iš kurių nors tebe
laikomų pozicijų, o sovietai ga
lės rodytis jau "nusileidę", jei 
tik savo užsiprašymą bent kiek 
sumažins. Užsiprašymų sumaži
nimo kaina gali būti -- sovie
tų "interesų" jų jau užvaldytose 
srityse pripažinimas neliesti- 
nais.

Čia gali atvirai ar bent pri
dengtai glūdėti ir Lietuvos už
valdymo pripažinimas: jei ir ne 
galutinis įteisinimas, tai bent 
sutikimas laikyti jį "realybe, su 
kuria negalima nesiskaityti", ar 
net "realybe, kuriai šiuo metu 
netikslinga priešintis".

Jei ne dabar, tai kiek vėliau 
sovietinė valdžia reikalaus, kad

vakariečiai nutrauktų viešą so
vietinės santvarkos bei politikos 
kritiką, o ypač, kad nutrauktų 
paramą (medžiaginę ir net mora
linę) "nenuoramoms", tebekal
bantiems apie sovietinį kolonia
lizmą. Ligi kokio griežto aplin
kybių pasikeitimo, dalykai gali 
taip riedėti gana toli, tarp ko 
kita, ir ligi Lietuvos diplomati
nių institucijų formalaus ar bent 
faktiško užgniaužimo ir ligi Lie
tuvos bylos nukišimo į gilius 
stalčius.

Kaikurie mūsų veikėjai drąsiai 
užtikrina, kad Jungtinių Valsty
bių vyriausybė, ypač dabarti
nė, neisianti tokių nuolaidų ke
liu. Gerai, jei taip. Bet štai 
atst. E. J. Derwinski pranešė, 
kad Atstovų Rūmų tvarkomoji 
komisija sulaikė rezoliucijos 
projektą, kuriuo buvo siūloma 
įsteigti Atstovų Rūmų komitetas, 
kuris tyrinėtų sovietijos paverg
tų kraštų padėtį ir svarstytų 
priemones, kaip padėti jiems iš
silaisvinti. Komisija tą projektą 
sulaikiusi patariama Valstybės 
Departamento.

motyvais, kuriais remdamasis 
Valstybės Departamentas pata
rė sumanymą numarinti. Anot 
atst. Derwinskio, buvę tiesiai 
pasakyta, kad tokia Ukraina, Ar
mėnija, Gruzija, Estija, Latvi
ja, Lietuva juk nesą pavergti 
kraštai, o tik tradicinės So
vietijos dalys! Neįtikėtina, kad 
Valst. Departamentas tokiais 
žodžiais būtų rašęs Atst. Rūmų 
komitetui. Patikrinus paaiškėjo, 
kad Estija, Latvija ir Lietuva 
tame rašte nebuvę paminėtos. 
Bet pasilieka faktas, jog vyriau
sybė nenori, kad Sovietijos 
pavergtų kraštų klausimas būtų 
judinamas oficialiomis priemo
nėmis. Be to, Valst. Dep-tas, 
matyt, tebėra linkęs pripažinti 
rusų kolonializmą Ukrainoje, 
Kaukase ir kitose ne rusų žemė
se.

Ką to dalyko akivaizdoje galė
tų ir turėtų daryti mūsų "poli
tinė vadovybė"? Jei būtų kokia 
viena vyriausia vadovybė, kurios 
neretai pasigendama, ji galėtų 
parašyti dar vieną memoran-
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Turėdami reikalų prašom į mane kreip

tis namų telefonu OL 7-2521 — Peninsula.

JUS SUKLAIDINO

Dirvos spalio 4 d. numeryje, 
pirmam ir trečiam puslapy yra 
dail. A. Tamošaitienės parodos 
atidarymo aprašymas. Taip pat 
yra įdėtos ir dvi nuotraukos iš 
tos pačios parodos. Pirmo pusla
pio nuotraukos prieraše yra pa
žymėta, kad Cesaitė ir Kava
liūnaitė yra pasipuošusios dail. 
A. Tamošaitienės austais rūbais.

Žinios jums duotos neteisin
gos nes tie rūbai yra mano darbo. 
Dėlto prašyčiau klaidą atitaisyti.

KAZYS PRIŠMANTAS
Chicago

NE VISAI TAIP

Dažnokai užsimename apienu- 
lietuvintas pavardes. Ir priežas
čių paieškome, jtodėl taip atsi
tiko. Ir kai kada net pateisini
mų surandama, ypač jei tai buvo 
padaryta senai, kada tuo reikalu 
patys nebuvo išsiaiškinę ir kiti 
neaiškino, kad to nereikia dary
ti. Bet, sakykit, kaip pateisinti 
tokius atvejus dabar, kada tai da
ro ne šiaip sau eiliniai lietuviai, 
bet aukštąjį mokslą baigę, Čia 
iš naujo teises gavę profesiona
lai?

O tokių yra nemažai. Štai vie
noj garbingoj organizacijoj, iš 
50 narių, tokių atvejų suskaičiau 
penki us.

D.- P-LIENĖ, 
Ohio

Mr. Edmund Gaspar
Deputy General Secretary
Asaembly of Captive European Nations
29 Vest 57th Street
New York 19, New York

Dear Mr. Gaspar:

During the course of the Congressional session, I devoted 
a great deal of time and energy to the formation of a special 
House Comraittee on Captive Nations. In this attempt, I received 
the complete support of the Republican Policy Committee and of 
individual Democrat Members who introduced resolutions similar 
to mine.

Unfortunately, at the direct request of the Statė Depart- 
ment, the House Rules Committee refused to approve the creation 
of a Captive Nations Committee. In fact, the Statė Department 
strongly expressed the opinion that the peoples in such nations 
as the Ukraine, Armenia, Georgia, Lithuania, Latvia, Estonia 
and others are tpaditionally parts of the Soviet Union and not 
captive nations. Also, our Statė Department does not consider 
Tito to be running a Communist dictatorship since he is the 
recipient of continued foreign aid.

In view of your interest, I am enclosing a copy of a press 
stateanent issued through the facilities of the Republican 
National Coninittee, which I believe is a clear explanation of 
the issue. Despite the vacillating, blundering blindness of 
our Statė Department, i feel that consistent requests on the 
part of the American public for an imaginative foreign policy 
will eventually achieve this goal, and under more enlightened 
leader8hip( I am hopeful that we can ultimately sėt up a 
Captive Nations Conmittee to perform this most necessary work.

PSICHIATRINES ligoninės 
vyriausias gydytojas lanko li
gonis. Viename kambary jis 
mato palubėj pasikabinusį 
beprotį.

—Jau penkiolika dienų, kai 
jis ten kabo, -- aiškina to sky
riaus gydytojas. — Jis vaiz
duojasi esąs lempa.

--Bet kodėl jūs nebandėte 
iki šiam laikui priversti nu
lipti? -- teiraujasi vyr. gydy
tojas.

—Aš mielai būčiau tai pa
daręs, -- sako gydytojas, -- 
bet kuo vakar e mes apšviestu - 
mėm salę?...

*
MEDŽIOTOJAS, rodyda

mas į meškos kailį, patiestą 
prie sofos, pasakoja sve
čiams:

--Tai buvo žiauri kova iki 
mirties. Jis arba aš...

Viena moteris, drebėdama, 
pastebėjo:

--Būtų baisu, jei jūs būtu
mėte patiestas ant žemės...

♦

VIENAS vyras užkalbina 
gatvėje nepažįstamą moterį ir 
prašo būtinai jo išklausyti. Jis 
aiškinasi, kad šį vakarą jis 
jaučiasi labai vienišas.

--Einam pas mane, -- pa
siūlė • moteris. -- Aš gyvenu 
netoliese.

Vyras džiaugdamasis su
tiko.

Pasikėlus į ketvirtą aukš
tą, moteris paskambino ir du
ris atidarė vyras.

--Brangusis, -- sako ji, -- 
aš atsivedžiau šį poną, kuris 
jaučiasi vienišas ir šį vaka
rą neturi ką veikti. Jis galė
tų mums pasaugoti vaiką, kol 
mes grįšime iš teatro.

♦

TAKSI šoferis staiga su
stabdė automobilį prieš pasly
dusią žemėje seną moteriškę. 
Ji pasikėlė nesužeista ir nu
ėjo.

--Ačiū Dievui, kad nesuva- 
žinėjau, nes man būtų reikė
ję mokėti kaip už jauną...

♦

BENJAMINAS FRANKLIN, 
perkūnsargio išradėjas, buvo 
įsitikinęs kad šaltis garan
tuoja sveikatą. Jis turėjo į- 
protį žiemą kiekvieną rytą 
nuogas vaikščioti penkias mi
nutes nešildytame kambary. 
Gi miegamajame stovėjo ke
turios lovos, kurias jis naktį 

, keisdavo, kai tik jos įšildavo.
*

PIRKĖJAS, įėjęs į mėsinę, 
nustebo pamatęs užrašą ant 
mėsos: "Apnuodyta mėsa, 
blogiausios rūšies".

—Nebijokite, užtikrino mė
sininkas. -- Šis užrašas skir
tas musėms.

«
ŽURNALISTAS klausinėja 

bešvenčiančius auksines ves
tuves.

--Kai apsivedėte, kur pra
leidote medaus mėnesį?

--Savaitę Floridoje ir pen
kiasdešimt metų čia.

Sincerely yours.

Edvard J. Derwinski, M.C.EJDjmer 
Bncl«

Patikrinus Washingtone, paaiškėjo, kad Valstybės Departamentas 
savo rašte Atstovų Rūmų komitetui nėra paminėjęs Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos. Bet pasilieka faktas, kad vyriausybė nenori, kad 
Sovietijos pavergtų tautų klausimas būtų oficialiomis priemonėmis 
judinamas.

Kad nebus tokio komiteto, koks 
projekte buvo siūlomas, nelabai 
gaila. Parlamentinis . komitetas 
tokiam uždaviniui mažai tetinka. 
Sovietų pavergtų kraštų padėčiai 
sekti ir tirti reikia specialių 
institucijų (prie administracijos 
įstaigų, ar, dar geriau, pri
vačių), kuriose dirbtų ne kong- 
resmanai, o specialistai, ap
rūpinti reikiama medžiaga ir 
priemonėmis. Ten surinktais ir 
sutvarkytais duomenimis remda
miesi, politikai jau galėtų svar
styti, ką galima ir ką reikia da
ryti. "Tyrinėjimas" kongresinio 
komiteto posėdžiuose daugiausia 
būtų tik tuščias laiko ir lėšų 
eikvojimas.

Mums šiuo atveju labiau rūpi

durną, o gal dar kur nors ir ap- 
silankyti bei pakalbėti ("padaryti 
žygį") ir viskas. Galėtų po tą patį 
padaryti ir keli "veiksniai". Skir
tumas būtų nebent toks, kad jie 
imtų dar vieni kitiems priekaiš
tauti, kam "skaldoveikimą","ly
giagrečiai veikia"... Jei atstovų 
ar net ir senatorių remiamos 
formalios rezoliucijos atsi
trenkusios į administracijos pa
reigūno raštelį, eina į archyvus, 
neišvydusios net posėdžių salių 
tai ko gali tikėtis mūsų vadovy
bių memorandumai?

Yra dar vienas kovos būdas: 
jei irgi ne visai tikras, tai bent 
vertas pabandyti. Bet čia n epą-

(Nukelta į 4 psL)

—KARTĄ, kavalerijoj bu
vo, -- pasakoja Churchillis, 
--toks kvailas karininkas, kad 
kiti kavalerijos karininkai tai 
pastebėjo...

♦

SUNSET bulvaras Los An
geles yra, tur būt, pasaulyje 
didžiausio judėjimo arterija, 
kur nuo ryto iki vakaro tę
siasi nesibaigianti eilė auto
mobilių. Vienas atvykėlis į 
Los Angeles panorėjo pereiti 
bulvarą kur nebuvo šviesų. 
Jis laukia dešimt minučių, pu
sę valandos, valandą, bet 
judėjimas nesustoja. Staiga jis 
pamatė kitoj gatvės pusėj sto
vintį žmogų.

--Ei, jūs, ten gal galėtu
mėte pasakyti, kaip perėjote 
gatvę?-sušuko jis,

—Aš neperėjau. Aš šioj pu
sėj gimiau! -- išgirdo atsa
kymą.
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VAIKO GRAŽIAUSIOS NUOTRAUKOS KONKURSAS "KAS NAUJA” MŪSŲ 
POLITIKOS AKIRATYJE?

KONKURSINE NUOTRAUKA Nr. 67. AudrėBabickaitė,3metųamž., 
iš Worcester. Mass. Nuotrauka Vyt. Maželio.

KONKURSINE NUOTRAUKA Nr. 68 Raimondas Žagarinskas, 3 
met. amž., iš Miuncheno Vokietijos. Nuotrauka V. Zagarinsko.

(Atkelta iš 3 psl.)

kaks vien tik iš "veiksnių" rei
kalauti, kad jie "padarytų reikia
mus žygius". Pakovoti reiktų vi
sai susipratusiai visuomenei: te
gu ir ne taip jau labai planin
gai, tegu ir necentralizuotai ir 
net nelabai organizuotai, bet tik 
gausiai ir, žinoma, į vieną 
tikslą nukreipta linkme. Reiktų 
ryžtis pabandyti veikti ne tie
siai vyriausybės žmones, o juos 
per viešąją amerikiečių masių 
nuomonę.

Žinoma, masių nuomonės 
neapimsim, bet šį tą ‘įskiepyti 
galėtų būti įmanoma. Juk kiek
vieno mūsų aplinkoje yra nebū
tinai aukščiau iškilusių ar pasi
žymėjusių, bet pakankamai pa
slankių amerikiečių, galvojančių 
apie Amerikos politines proble
mas ir viešai sakančių savo nuo
mones. Daugelis jų jau ir taip 
yra gana kritiškai nusiteikę prieš 
nesibaigiančių nusileidimų poli
tiką. Ypač piktinasi, kai girdi 
"kietas" kalbas ir paskui mato 
"minkštus" pasielgimus.

Klubuose, veteranų organiza
cijose, pagaliau, politinių partijų 
sambūriuose apie tai kalbama. 
Tos nuomonės atsispindi ir ma
žuose vietiniuose laikraščiuose, 
kurie pasaulinio masto autoriteto 
neturi, bet kurių daug ir kuriuose 
atsispindi (ar per kuriuos veikia
ma) rinkėjų nusistatymai, į 
kuriuos ir Washingtone daugelis 
dairosi. Štai į šiuos, jau paly
ginti palankiai nusiteikusius 
sluogsnius mums turėtų būti ga
lima ir reikalinga diegti mintis 
ir žinias, kurios dar labiau ska
tintų plačiosiose masėse nusi
teikimą prieš traukimosi ir nusi
leidimų politiką. Tai padaryti 
galima dažniausia tik paskiriems 
asmenims, per privačius san
tykius. Todėl reikia įtraukti di
delį skaičių asmenų, kurie jų pa
čių pasirinktu būdu padarytų įta
kos bent vienam kitam paslan
kiam vietos amerikiečių vi
suomenės nariui, kuris savo keliu 
imtų mums svarbiu reikalu kal
bėti viešai.

Dideliam skaičiui asmenų 
paskatinti, gal net pamokyti, 
kaip prie to reikalo prieiti, jų 
talkos, kurion tinka visos or
ganizacijos: tarybos skyriai, 
bendruomenės apylinkės, Balfo 
skyriai susivienijimo kuopos, 
literatūros būreliai, chorai, ko
operatyvų susirinkimai ar net ir 
"subatvakario" pobūviai. Mes
kim tą prietarą, kad ką nors 
Lietuvos laisvės reikalu daryti 
yra tik tam tikrų "politinių" or
ganizacijų privilegija ar monopo
lis, o jei bendruomenės ar ko
kioj kitoj "nepolitinėj" orga
nizacijoj bus kas apie tai pakal
bėta, tai jau grasoma, kad ta 
organizacija "susirgs".

Todėl, jei skverbiasi klau
simas, ką šiuo metu galėtumėm 
bei turėtumėm padaryti, atsaky- 

. mas gali būti kad ir toks. Kiek
viename lietuvių susiėjime, viešo 
ar privataus pobūdžio, pasidalin- 
tina mintim, kad štai yra ne
gerų ženklų Washingtono 
nuomonėse ir apie Lietuvos lais
vės reikalą. Reikia dar bandyti 
"sugėdinti" tokias negeras nuo
mones. Pabandykime tai padaryti 
per mums žinomus asmenis iš 
mūsų kaimynų amerikiečių tarpo. 
Manau, kad spauda duos idėjų, 
kokius ryškius pavyzdžius veiks
mingiausiai galima panaudoti, 
kad prieš "Washingtono vėjus" 
sukiltų vėjai iš mažųjų miestų 
ir miestelių spaudos, iš vetera
nų susirinkimų, iš rinkikų ir 
partijų padalinių.

Iš kitos pusės, būtų klaidinga 
manyti, kad, praradus oficialų, 
politinių galybių pripažinimą 
Lietuvos nepriklausomybės idė
jai, jau būtų viskas prarasta. 
1918 metais Lietuvos nepriklau
somybės idėja niekur neturėjo 
pripažinimo, išskyrus pačius lie
tuvius, ir tuos Pačius ne visus. 
O visdėlto ta idėja tapo kūnu. 
Ir dabar, tos idėjos ikūnijimo 
viltys nebus žuvusios tol, kol bus 
gyvų jos siekiančiųjų, tarp visų 
savo jėgų išlaikančių svarbiau
sią jėgą -- kantrią ištikimybę 
tai idėjai.

(Bus daugiau)

KONKURSINĖ NUOTRAUKA Nr. 69. Česlovas Petronis, 4 met. 
amž., iš Chicagos. Nuotrauka Maciežos.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

Po trečiojo Lietuvos paviljono uždarymo
Šiais metais Lietuvos paviljo

ną, kaip ir kitais dviem atve
jais, globojo Nepriklausomos 
Lietuvos Konsulatas Chicagoje, 
o techniškai jį paruošė, lėšas 
suorganizavo ir administravo A- 
merikos Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų Sąjungos Chicagos 
skyrius.

Chicagos tarptautinę prekybos 
parodą, kuri tęsėsi nuo liepos 
mėn. 25 dienos iki rugpiūčio 
mėn. 10 dienos, aplankė apie 
700,000 asmenų, jų tarpe daug 
užsieniečių.

Kad Lietuvos paviljonas savo 
tikslą atsiekė ir davė daug pras
mingos reklamos Lietuvai ir lie
tuviams, liudija spauda, radijo 
televizija, įvairūs atsiliepimai 
ir protestai, pareikšti kaikurių 
komunistinių tautų atstovų paro
dos vadovybei.

Lietuvos paviljono pagrindinis 
motyvas buvo laisvė, o ne preky
ba, Ir tai buvo vienintelis pa
viljonas visoj Tarptautinėje pre
kybos parodoje, kurio rengėjų 
paskatinimas buvo meilė savo 
kraštui, o jų atlyginimas -- ple
vėsuojančios Lietuvos vėliavos 
Chicagos gatvėse.

Šiandien ALIAS Chicagos sky
rius, užbaigęs šį darbą, džiau
giasi turėdamas progos viešai 
padėkoti visiems, kurie savo nuo
širdžiu darbu, lėšomis, ekspona
tais ar kita parama padarė Lie
tuvos paviljono įrengimą įmano
mu ir paliko visą eilę malonių 
prisiminimų gražaus bendradar
biavimo.

Dėkojame Generaliniam Kon
sului Chicagoje Dr. Petrui Dauž- 
vardžiui už jo rūpestį ir auto
ritetingą užtarimą ir J. Dauž- 
vardienei už nenuilstamas pa
stangas ir patarimus.

Didelės pagalbos susilaukėm 
iš visiems gerai žinomo visuo
meninta) V. Šimkaus, kuris nau
dodamas savo medžiagą ir pa
dedant A. Pačkauskui, A. Beniu
liui, A. Stančiauskui, K. Gabru- 
sevičiui ir R. Liebui padarė pa
viljono pagrindinio rėmo - -pasto
vo konstrukciją ir nuvežęs į vietą 
atliko net dviems unijoms 
priklausančius darbus, tuo su
taupydamas nemažą sumą pavil
jono išlaidų.

Dėkojame E. Šurkienei ir D. 
Šurkutei - Nitecki, kurios kri
tišku momentu atėjo mums į pa
galbą ir dirbusios iki vėlyvos 
nakties išgelbėjo staklių ir au
dimo projektą. Taip pat dėkojame
O. Šimaitienei, padėjusiai au
dimo demonstravime.

Dėkingi esame visiems, leidu- 
siems pasinaudoti iš Lietuvos at
sivežtais ar čia pagamintais eks
ponatais: Šv. Kazimiero kongre
gacijos seserims, ypatingai se
selei M. Perpetuai, Tėvams Jė
zuitams, dail. E. Marčiulionie
nei, p. Tutlienei, P. Čėsnienei, 
A. Rimkevičienei, L. Germanie- 
nei, p. Aleknavičienei, D. Šur- 
kutei-Nitecki ir V. Augustinui. 
Taip pat dėkingi esam Čiurlionio 
Galerijos vadovybei, kuri atrinko 
ir leido išstatyti į tuo pačiu lai
ku vykstančią McCormick place 
meno parodą dvi tapybas -- dail.
P. Puzino -- Tremtiniai ir dail. 
V. Vizgirdos — Vaisiai ir gėlės 
dail. A. Marčiulioniui už skulp
tūrą -- "Trys bokštai".

Ypatinga padėka tenka Jauni
mo Centro Studentų ansamblio 
vadovei L. Brazdienei ir an
samblio mergaitėms, kurios nuo
lat budėdamas paviljone, kalbė
jo už mūsų šiuo laiku nebylę.

M O K A M E

’/4%

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

Lietuvą, aiškino jos vargus ir 
grožį, džiaugėsi pagirimais ir 
kantriai priėmė užgauliojimus. 
Savo šypsena, mandagumu ir 
turiningais atsakymais į šimtus 
tūkstančių klausimų, paliko vi
siems neabejotiną įspūdį. Teko 
girdėti pagirimų; kad mūsų tau
ta yra apdovanota didžiausiu tur
tu -- gražiu, galvojančiu ir rim
tu jaunimu. Visas penkiolika die
nų su tautiniais rūbais, pasikeis
damos, budėjo: Žibutė Balsytė, 
Izolda Bendoraitytė, Irena Vit
kauskaitė, Gražina Gudaitytė, 
Kristina Sabaliauskaitė, Regina 
Cesaitė, Audronė Gerbenytė, 
Vida Bičiunaitė, Aldona Dimins- 
kaitė, Alma Girdauskaitė, Aud- 
dronė Vaičiaitytė, Elvyra Kava
liūnaitė, Regina Kavaliūnaitė, 
Dalia Navickaitė, Angele Bulio- 
kaitė, Gražina Juškaitė, Dalia In- 
dreikaitė, Loreta Geštautaitė, 
Marytė Gumbinaitė, Birutė Kon- 
čytė, Julija Gepmerytė, Silvija 
Kulmatickaitė, Kristina Žukaitė, 
Dalia Reklytė, Dalia Kremerytė, 
Danutė Bulotaitė, Sabina Barz
daitė, Virginija Vaičiaitytė, Iza- 
bela Skapsaitė, Birutė Didžpini- 
gaitytė, Dalia Didžpinigaitytė, 
Jurgita Stanaitytė, Aurelija Gin- 
čiauskaitė, Gražina Norvilaitė, 
Dalia Šimkutė ir Rima Peterytė.

Didelį darbą savo tėvynei atli
ko Miss Lithuania -- Genė An
tanaitytė, taip gražiai atstova
vusi Lietuvą ir Lietuvos pavil
joną per radiją ir televiziją ir 
susilaukusi tokių jautrių atsi
liepimų Amerikos spaudoje. 
Norėdama neapleisti nei vienos 
progos atstovaujant Lietuvą, G. 
Antanaitytė panaudojo tam savo 
atostogas, po kurių išėjo dau
giau pavargusi negu prieš jas. 
Tą pačia proga dėkojame ko
misijai, sudarytai Lietuvos 
paviljono gražuolei -- atstovei 
išrinkti, kurie savo darbą at
liko visu rimtumu: S. Kraus, 
V. Kaveckui ir A. Marčiulioniui.

Lietuvių organizacijų atsto
vams: Lietuvių Profesorių Są
jungos vicepirmininkui ir PLIAS 
pirmininkui prof. S. Dirmantui, 
Lietuvių Veteranų S-gos Ramo
vė iždininkui Z. Samuoliui ir 
Lietuvių Agronomų S-gos pir
mininkui A. Šantarui už pašven
timą savo laiko patikrinimui mū
sų sudarytos Lietuvos paviljono 
apyskaitos.

Dėkojame visiems, ar tai or

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

• įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metu pergvvenom 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 paštų, 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.

ganizacijoms ar pavieniems as
menims, aukojusiems Lietuvos 
paviljonui, nes tik jų dosnumo 
dėka šis prasmingas tikslas bu
vo įvykdytas.

Reikšmingą darbą organizuo
jant spaudos konferencijas ir ra
dijo pranešimus atliko inž. Do
natas Šatas. Padėka priklauso 
mūsų spaudai bei Sofie Barčus 
ir "Margučio" radijo programo
ms. Rengėjai taip pat dėkoja 
korespondentams, dalyvavu
siems mūsųkonferencijose: A. T. 
Antanaičiui, D. Bielskui, VI. Bu
tėnui, F. ir A. Daukams, kun. 
P. Garšvai, V. Pavilčiui, P. Pet- 
ručiui, J. Slabokui ir S. Vaino
rui kurie padėjo populiarinti pa
rodą mūsų visuomenėje, ypač 
jos organizavimo pradžioje.

Leidinėlio Lithuania redaga
vimas ir techniškas paruošimas 
atiteko inž. Kostui Burbai ir arch. 
Vytautaui Vepštui, kurių dėka lei
dinėlis buvo turiningas ir gražiai 
apipavidalintas. Apie 27,000 eg
zempliorių to leidinėlio buvo ne
mokamai išplatinti parodos 
lankytojų tarpe.

Inž. Juozas Rimkevičius -- 
finansų komiteto pirmininkas, 
padedant inž. Kostui Burbai, 
tiksliai išpranašavęs sąmatą, su
rinkto reikalingas lėšas ir jas 
ekonomiškai panaudojo visom iš
laidom padengti.

ALIAS Chicagos skyrius reiš
kia ypatingą pagarbą ir pasidi
džiavimą mūsų jauniems archi
tektams -- technišką jam pavil
jono komitetui: arch. Algiui Že
maičiui -- komiteto pirmininkui 
ir nariams arch. Vytautui Ger
manui, arch. Kęstučiui JeČiui, 
arch. G. Rūbui ir arch. Vytau
tui Juodkai. Malonu, kad šie jau
ni vyrai, supratę paviljono reikš
mę, noriai skyrė savo suge
bėjimus, laiką ir energiją pa
rodyti pasauliui jų gražią tėvynę 
Lietuvą.

Daug buvo rašyta apie Lietuvos 
paviljoną prieš atidarymą ar jį 
atidarius, buvo reikštos teigia
mos ar neigiamos nuomonės, kaip 
kas jį matė ar suprato, už ką 
mes esame dėkingi mūsų spaudai. 
Tai prisidėjo prie idėjos išpo
puliarinimo ir pridavė svaros 
svarbiam ir dideliam darbui.

ARCH. BRONE LUKŠTAITĖ, 
ALIASChicagos skyriaus pirm.
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NAUJU ĮSTATYMŲ KRUŠA ANT LIETUVOS (U) V. RASTENIS

DEGTINDARIU IR GIRTUOKLIU BAUDIMAS
Degtindarių persekiojimas ir 

baudimas Lietuvoje nėra naujie
na. Tai buvo ir nepriklausomos 
Lietuvos laikais, buvo taip pat 
ir Rusijos carų valdymo laikais. 
Su "privačia iniciatyva" šioje 
srityje valstybė baudžiamomis 
priemonėmis kovoja dviem su
metimais. Vienas -- žmonių

sveikata ir gerovė. Primityviai 
pagaminta degtinė pavojingesnė 
sveikatai. Be to, lengvai pasie
kiama degtinė padeda plisti gir
tavimui ir sudaro daug morali
nės ir ūkinės žalos. Kitas su
metimas -- nepageidaujama fi
nansinė konkurencija valstybei. 
Beveik visuose kraštuose valsty
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FROM A FRIEND

bių biudžetai yra mažiau ar dau
giau "girti", tai yra, nemažą 
pajamų dalį sudaro iš monopo
linės prekybos svaigalais arba 
jiems uždedamų akcizo mo
kesčių.

Nieku nuo vadinamųjų kapita
listinių valstybių šiais požiū
riais nesiskiria ir bolševikinė 
valstybė. Ir ji svaigalų gamybą 
bei prekybą ne tik yra mono
polizavusi (kaip ir visą pramo
nę bei prekybą), bet ir pasipel
nyti iš to nevengia: kainas nu
stato tokias, kad "pasilinksminti" 
to produkto pagalba nėra pigu. 
Patiems savo priemonėmis pa
sigaminti degtinės išeina daug 
pigiau, o jei gamintojas sugeba 
tą gaminį dar ir parduoti, tai, 
net žymiai pigiau už valstybę 
parduodamas, jis neblogai uždir
ba. Bolševikinė valstybė kovai 
su šia negerove neišrado nieko 
nauja. Ir ji kovoja bausmėmis.

Birželio 17 d. Paleckis Lie
tuvoje paskelbė naują "receptą" 
kovai su degtindariais sustip
rinti. Šiuo "receptu" už degtinės 
gaminimą vien "savo reikalams" 
(ne parduoti) "prirašoma" baus
mė iki vienerių metų laisvės a- 
tėmimo. (Gal būti ir mažiau. 
Gali būti pasitenkinama tik pini
gine bauda iki 100 rublių, arba 
net tiktai "visuomeniniu po
veikiu", tai yra, viešu papei
kimu). Daug griežtesnės baus
mės nustatytos už konkuravimą 
valstybei svaigalų prekyboje. Už 
privačiai pagamintos degtinės 
pardavinėjimą mažiausia bausmė 
yra piniginė -- iki 500 rublių, 
bet ji gali siekti ir iki penkerių 
metų kalėjimo bei viso turto kon
fiskavimo.

Be to, areštuotiems degtinda
riams dar numatytas specialus 
baudimo būdas. Juos numatoma 
naudoti fiziniams darbams vie
šose vietose: valyti gat
vėms, aikštėms, parkams, ke
liams taisyti, -- žodžiu, dirbti 
priverčiamus darbus tokiose 
vietose, kur žmonės, gal ir pažįs
tami, kaimynai, draugai maty
tų nubaustąjį besidarbuojantį...

Birželio 19 d. buvo paskelbtas 
naujas "receptas" ir girtuok
liams (vistiek, ar jie būtų var
toję "privatininkišką", ar val
stybinį gaminį). Bet, reikia pri
pažinti, kad girtuokliams skel
biamasis karas yra, palyginti, 
švelnus ir atlaidus. Bausme 
grasoma tik už pasirodymą esant 
girtam viešose vietose (gatvėse, 
parkuose, viešo susisiekimo 
priemonėse, susirinkimų vie
tose), arba už svaigalų gėrimą 
tokiose vietose, kur tai nėra leis
ta. Bausmė -- viešas sugėdini- 
mas, papeikimas, arba ir pinigi
nė bauda, bet tik iki penkių rub
lių. Bausti pinigine bauda gali 
milicijos viršininkas (be teis
mo). Jei kas taip nubaustas vėl 
panašiai pasireiškia, bausmė 
gali siekti iki 10 rublių. O kas 
dėl girtavimo "sistemingai" (tai 
yra daug kartų, nuolatos) ardo 
viešąją tvarką, sudaro nepaken
čiamas gyvenimo sąlygas šeimo
je, tam tikros komisijos nuta
rimu gali būti priverstinai iš
siųstas gydyti (alkoholikų ligo
ninėn).

Iš viso, tai pats švelniausias 
baudžiamasis įstatymas iš visų 
bolševikinių baudžiamųjų įsta
tymų. Galima sakyti, įstatymas, 
persunktas taip nusikalsiančiųjų 
"supratimu" ir net užuojauta. 
Girtuokliai gali būti patenkinti, 
kad įstatymas paskelbtas parašu 
asmens, žinomai turinčio gerą 
patyrimą toje srityje...

Beje, baudžiamajame kodekse 
įsakmiai pasakyta, kad girtumas 
nėra pripažįstamas nusikaltimas 
lengvinančia aplinkybė.

Galimas dalykas, kad tos prie
monės padės išstumti girtavimą 
iš viešumos, bent iš gatvių 
ir aikščių. Bet, nors bolševikai 
girtavimą ir vadina tik viena iš 
"buržuazinių laikų atgyvenų", 
girtavimas, anot daugelio liudi
ninkų teigimų, Lietuvoje dabar 
yra daug plačiau įsigalėjęs, negu 
tais "buržuaziniais laikais". 
Liudininkai teigia, kad dabarti
nės sąlygos daug labiau skatina, 
tiesiog stumte stumia žmones 
į girtavimą. Tad tos bausmės, 
ir dar, palyginti, tokios švelnios 
gali padėtį tik šiek tiek užmas
kuoti, girtavimą bent kiek 
nuslėpti nuo praeivių akių, bet 
rimtai jam sumažinti tų prie
monių greičiausia nepakaks.

(Bus daugiau)

Toronto lietuvių vyrų kvartetui šiemet suėjo penkeri metai, kai jis susiorganizavo V. Verikaičio 
iniciatyva. Per tą laiką kvartetas daug kartų gražiai užsirekomendavo Kanados radijo ir televizijos 
programose, gi CBC radijo "Trans Canada Talent Show" programoje išėjo laimėtoju, už "Rožių tango" 
išpildymą gavęs premiją. Šiuo metu kvartetui vadovauja muzikas J. Gailevičius ir savo repertuare 
kvartetas turi keliasdešimt įvairiausių kūrinių: lietuvių liaudies dainų, klasikinių bei moderniųjų šio 
kontinento kompozitorių kūrinių. Nuotraukoje iš kairės: J. Zubrickas, A. Bražys, S. Gailevičius, R. 
Strimaitis ir H. Rožaitis.

DOLERĮ ŠALPAI GAUTI SUNKU...
Balfas rugsėjo mėn. turėjo 

$ 3,720 pajamų, o išleido $3,853. 
Trijų mėnesių (liepos, rugpjū
čio, rugsėjo) pajamos pinigais 
buvo 13,448 dolerių, išlaidos 
14,827 dol. Beveik pusė pajamų 
buvo paskirta Vasario 16 gimna
zijai ir kt.

Per tris mėnesius išsiųsta 150 
pavienių siuntų, daugumoje rūbai 
Lenkijos lietuviams. Siuntinių į 
Lietuvą pasiųsta 30 ir iš tų kai 
kurie užkliuvo New Yorke.

Artimiausiomis dienomis rei
kia išsiųsti 26 medžiagų siuntas 
ir tam reikalui teks išleisti per 
1,200 dolerių.

Prašymai paramos rūbais iš 
Lenkijos į Centrą tebeplaukia 
gausiai. Lietuviams į Lenkiją per 
paskutinius tris mėnesius pa
siųsta 60 vaistų siuntinėlių, maž
daug 600 dolerių vertės. Rūbų 
siuntinių Lenkijon pasiųsta 63 
apie 2,000 dolerių vertės.

Šalpos darbams Vokietijoje 
tęsti pasiųsta 3,050 dolerių.

BALFAS GAVO PUPŲ

JAV Žemės Ūkio Departamen
tas pasiūlė Balfui gerų, maistui 
tinkamų pupų. Teko ieškoti prie
monių jas į New Uorko uostą 
atsigabenti iš valdžios sandėlių 
Hurone, Mich. Visus 30,000 sv. 
pupos laivu Birkenste ir bus iš
gabenta lietuviams į Vokietiją 
spalio 13 d. JAV Ž. U. Departa
mentas davė Balfui 85,500 sv. 
kvietinių miltų. Jie išplaukia spa
lio 20 d.

Pupų tai gavome, valdžia mums 
davė miltų ir pieno miltelių į 
valias, pažadėjo ir 60,000 sva
rų riebalų, tačiau labiausiai 
mums reikia dolerių, kurie nėra 
pupos ir į Balfo iždą neplaukia 
nei laivais nei tūkstančiais. 
Yra vilčių, kad rudens vajai su
kels pakankamai lėšų tiems gra
žiems šalpos darbams.

TŪKSTANTIS VIENAM SĄRAŠE

Iš savo įgaliotinio V. Vokie
tijoj Balfo Centras gavo 966 ad
resus lietuvių, kurie nesenai 
atvyko iš sovietų vergijos. Nors 
vokiečiai juos savinasi ir glo
boja, tačiau laisvų lietuvių para
mos jie būtinai reikalingi. Juos 
ypač troškina vokiška aplinka. 
Balfo Centras išsiuntinėjo JAV 
lietuvių spaudai jų adresus, bet 
mūsų laikraščiai nėra ekonomiš
kai pajėgūs, kad ir gražiausiam 
tikslui, nemokamai siuntinėti.

Jei kas paaukotų (apmokėtų) 
prenumeratą ar prisiųstų lie
tuviškų knygų į Centrą(105 Grand 
St., Brooklyn 11, N. Y.), gautų 
Tax deductible kvitą ir padarytų 
tikrai praktišką lietuvybės išlai
kymo darbą.

PRAŠO 25 TŪKSTANČIŲ 
MARKIŲ

Balfo organizacija tebetęsia 
lietuvių tremtinių įkurdinimo 
darbą. Paskutiniu laiku Centre 
vėl gauta 29 prašymai iš V. Vo
kietijos lietuvių, kurie ieško 
mūsų pagalbos pastovesniam 
apsigyvenimui. Daugumai trūksta 
paprasčiausių reikmenų, baldų, 
o ypač patalinės. Tiems pra

šymams pilnai patenkinti tuč 
tuojau reikalinga virš šešių tūks
tančių dolerių. Ši grupė atiteko 
dėl to, kad tarptautinės organi
zacijos atsisakė jiems padėti. 
Prašymai netrukus bus svar
stomi Centro Valdybos posėdyje.

NAUJAS BALFO CENTRO 
REVIZORIUS

Nuo pat Balfo veikimo prad
žios, valdžios įstaigoms ir tarp
tautinėms organizacijoms reika- 
laujant; Balfo finansinį stovį tik
rino viešosios atskaitomybės at
stovas (Certified Public Accaun- 
tant) S. M. Ardouny. Toms pa
reigoms lietuvio New Yorke ar 
jo apylinkėse nebuvo. Dabar Bal
fo C. V. nutarė ir pakvietė lie
tuvį revizorių Vyt. Vebeliūną, 
kuris neseniai įsigijo C.P.A. tei
ses.

Didesnio kapitalo apyskaitoms 
tikrinti net įstatymas reikalauja 
CPA žmones karts nuo karto 
keisti. Nors šis reikalavimas 
Balfui ir nėra taikomas, bet tu
rint lietuvį tam darbui ir gaunant 
jį 40 dolerių metams pigiau. 
Valdyba nutarė pakeitimą pada
ryti. Ponui Ardouny pareikšta 
padėka.

BALFO SIUNTINIAI I. ANAPUS
Agentūra, per kurią ėjo Balfo 

siuntiniai į Lietuvą ir Sibirą, 
sušlubavo. Daug siuntinių grįžo 
atgal. Tikimasi juos vėl išsiųsti 
be nuostolio Balfui. Centro Val
dyba rugsėjo 27 d. nutarė tuo 
tarpu supirkinėti medžiagas iš

urmo prekyviečių ir paleisti 
siuntas per kitas agentūras, kartu 
sekti, kad ir anksčiau užsakyti 
ir apmokėti siuntiniai pasiektų 
gavėjus.

KUN. L. JANKUS, 
ALF reikalų vedėjas

WATERBURY
Tradicinis kaukiu vakaras

Skautai ir skautės ruo
šiasi savo tradiciniam kau
kių vakarui. Vakaras įvyks 
lapkričio 18 dienų šv. Juo
zapo parapijos salėje. Kaip 
ir kiekvienais metais, taip 
ir šiemet, tikimasi, kad kuo 
daugiausią jaunimo, o gal ir 
vyresniųjų, pasipuoš įdo
miais rūbais — kaukėmis. 
Trys geriausios kaukės 
gaus vertingas dovanas.

Šis tradicinis vakaras pa
prastai sutraukia iš plačių 
apylinkių didelį jaunimo ir 
vyresniųjų būrį, čia visi 
randa daug pažįstamų, 
draugų, gerą orkestrą, ir 
pakilią nuotaiką pasilinks
minimui.

Rengėjai maloniai prašo 
apylinkių organizacijas re
zervuoti tą dieną Waterbu- 
ry skautams, o jaunimą, tė
velius ir prijaučiančius 
skautiškai veiklai, kviečia
me atsilankyti Waterbury 
ir maloniai praleisti laiką.

BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

GEORGE

McCARTHY

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

JUDGE JOHN J. MAHON 

Common Pleas Court
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VAIZDAI IS BOSTONO VILKIUKŲ STOVYKLOS CHICA60S LIETUVIU ŽINIOS•r

Tėvų komiteto nariai ir stovykloj nebaigia rūpintis skautų reika
lais. Iš kairės: K. Adomavičius, inž. E. Manomaitis, Ig. Vilėniškis 
ir S. Vaičjurgis.Bostono tunto vilkiukų "Tėviškėlės" stovykloje jaunieji stovyklauto

jai gieda Lietuvos himną.

V. Adomavičius ir A. Vaičjurgis paruošia laužą.

J. Monkus uždega laužą.

Tėviškėlės stovyklos viršininkas A. Manomaitis praveda laužą.
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CHICAGOS PARENGIMU 
_ _  KALENDORIUS_ _

SPALIO 14 D. Lietuvos Dukte
rų vakarienė Jaunimo Centre 7 
vai. vakare.

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

SPALIO 14 D. Tremties spau
dos parodos atidarymas Jaunimo 
Centre 7:30 vai. vak. Ruošia 
LB Chicagos apygardos valdyba. 
Spaudos mėnesio proga.

SPALIO 14 D. Moksleivių Atei
tininkų šokių vakaras "Prie žva
kių šviesos” Jaunimo Centre 7 
vai. vak.

SPALIO 14. SLA 6-tosios ap
skrities ruošiamas SLA 75 metų 
jubiliejinis vakaras Chicago Sa
vings and Loan Ass’n salėje.

SPALIO 15 D. LBChicagos apy
gardos literatūros vakaras Jau
nimo Centre ruošiamas lietuviš
kosios spaudos mėnesio proga.

SPALIO 15 D. Vilniaus dienos - 
pamaldos ir oficiali programa 
Jaunimo Centre. Ruošia Vilniaus 
Krašto Lietuvių Sąjungos Chica
gos skyrius.

SPALIO 15 D. Filisterių Skautų 
Sąjungos Chicagos skyriaus suei
ga Jaunimo Centre 4 vai. p.p.

SPALIO 21 D. Ateitininkų ru
dens balius Gleneagles Country 
klube.

SPALIO 22 D. Chicagos Lietu
vių Tarybos šaukiama metinė 
konferencija Jaunimo Centre 2 
vai. p.p.

SPALIO 28 D. A.L.T. Sąjun
gos Chicagos, Cicero ir East 
Chicagos skyrių susipažinimo 
vakaras su menine programa B. 
Pakšto svetainėje.

SPALIO 28 D. Alvudo vakaras 
--koncertas Jaunimo Centre.

SPALIO 28 - 29 D. Dešimtoji 
Lietuvos pašto ženklų paroda 
Jaunimo Centre Čiurlionio meno 
galerijos patalpose. Parodą 
ruošia filatelistų draugija "Lie
tuva".

SPALIO 29 D. LB Chicagos 
apygardos humoristinės literatū
ros vakaras ir šokiai ruošiami 
pravedamojo lietuviškosios 
spaudos mėnesio proga.

SPALIO 29 D. A. L. Montesso- 
ri draugijos madų paroda ir de
monstravimas Jaunimo Centre.

SPALIO 29 D. Nekalto Šv. Pa
nelės Marijos Prasidėjimo pa
rapijos banketas.

LAPKRIČIO 25 D. Lietuvos 
Skaučių Seserijos koncertas-ba
lius Western Ballroom salėje.

LAPKRIČIO 25 D. iš Didžio
sios Britanijos atvykusių lietu
vių metinis balius Vyčių salė
je.

LAPKRIČIO 25 D. LBChicagos 
apygardos valdybos metinis pri
ėmimas -- banketas Balio Pakšto 
svetainėje.

LAPKRIČIO ?5 D. Čiurlionio 
50 metų mirties sukakties mi
nėjimas Jaunimo Centre. Ruo
šia Menininkų klubas.

GRUODŽIO 2 D. rašytojo An
tano Škėmos, visuomenininko 
Jurgio Jaks-Tyrio ir studentės 
Juditos Audėnaitės tragiško žu
vimo minėjimas -akademija Jau
nimo Namuose 4 vai. p.p.

SAUSIO 7 D. Draugo konkursi
nio romano premijos {teikimo 
vakaras Marijos Aukšt. Mokyk
los salėje.

GRUODŽIO 10 D. Solisto Jono 
Vaznelio dainų ir arijų rečita
lis Jaunimo Centre.

BALANDŽIO 1, 7, 16 D.D. 1962 
m. G. Verdi operos "Aida" pasta
tymai Marijos gimnazijos salėje.

žurnalistė Salomėja Nar- 
keliūnaitė, kuri praėjusią 
vasarą lankėsi Lietuvoje, 
atvyks į Chicagą ir čia spa
lio 29 d. Dariaus-Girėno sa
lėje parodys filmą (1 vai. 
ilgumo) ir padarys prane
šimą iš savo- kelionės po 
Lietuvą. Ją Chicagon yra 
pakvietusi Liet, žurnalistų 
Chicagos skyriaus valdyba.

*
”Spaudos Balius” įvykęs 

rugsėjo 23 d. praėjo puikio
je nuotaikoje. Atsilankė 
virš 200 žmonių, kurie su 
įdomumu sekė baliaus pro
gramos. Sol. B. Kemėžaitė 
svečius palinksmino savo 
dainomis, o jaunieji akor
deonistai — Eglė ir Ąžuolas 
Stelmokai — akordeonu 
muzika, žurn. J. Vaičiūnas 
paskaitė nuotaikingą felje
toną, rašyt. A. Baronas — 
5 humoristinius eilėraščius. 
Ir šį kartą buvo renkama 
baliaus karalaitė, kuria ta
po E. Ješmantaitė iš Cicero. 
Ją apvainikavo praėjusių 
metų karalaitė B. Antanai
tytė, dabartinė Zalatorienė.

*
Lituanicos futbolo ko

manda, kuri žaidžia vietos 
pirmenybėse šį sezoną pasi
rodo kiek blogiau negu 
anksčiau. Sužaidusi 4 šio 
sezono rungtynes, ji pelnė 2

pergales, 1 lygiąsias ir pa
tyrė 1 pralaimėjimą. Dabar 
Lituanica savo grupėje da
linasi I vietą su kitomis 
dviejomis komandomis.

*
„Chicagos Sportas” — 

taip vadinasi spaustuvėje 
s p a usdinamas laikraštėlis 
apie Chicagos lietuvių spor
tinį gyvenimą. Pirmas nu
meris išėjo rugsėjo 24 d.

*
Chicagos sporto darbuo

tojai įstatė sąrašą š. Ame
rikos Liet. Fiz. Auklėjimo 
ir Sporto Sąjungos vyr. or
gano FASK’o rinkimams. 
Šie rinkimai vyks korespon
dentiniu būdu. E. S.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

PADĖJUS $500.00 AR DAUGIAU

DARBO VALANDOS:

GRISAUS KAS, v•d • j a •F.

Nukasė už 
Ilgalaikes 
taapmaaas!

pirm. 9 iki S v. v.
antr. 9 iki 5 v. v.
trečlad. — uždaryta 
kctv. 9 iki 5 v. v.
penkt. 9 iki 5 v. v. 
AeAt. 9 iki l v. p.p.

KAS DU M®N 
DUODAMOS 
VIS NAUJOS 

DOVANOS.

1447 S. 4 S H COURT, CICERO 50, ILL./BI 2-1 397, TO 31131

LAPKRIČIO 4 D. Pianisto And
riaus Kuprevičiaus rečitalis Jau
nimo Centre 8 vai. vakare. Ren
gia Santaros -Šviesos Federaci
ja.

LAPKRIČIO 4 D. D. L. Kuni
gaikštienės Birutės karių šei
mų moterų draugijos koncertas 
-balius Western Ballroom salė
je.

LAPKRIČIO 5 D. Tėvų mari
jonų sidabrinės kunigystės jubi
liatų kun. Vincento Andriuškosir 
kun, Kazimiero Vengro pager
bimo vakarienė Martique resto
rane,

LAPKRIČIO<41. - 12 D.D. LST 
Korp! Neo-Lithuania ketvirtasis 
suvažiavimas.

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

LAPKRIČIO 12 D. Lietuvos Vy
čių choro koncertas dalyvaujant 
P. Bičkienei ir A. Braziui Jauni
mo Centre 2:30 vai. po pietų.

LAPKRIČIO 12 D. Lietuvių R. 
Katalikų Labdarių Sąjungos me
tinis seimas lietuvių senelių vi
los — Holy Family Vilią patal
pose.

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

atstovę

PAULINA
MOZURAITIS-BENNETT 

Hl 2-4450
642 NeaUo* laie Dr. 

ClevelaiA 24

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE 
APLANKYKITE

MIDWEST 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 MARTELE 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!

PRANEŠIMAS
KEIL > KRIST vokiškų baldų prekyba

1961 metu spalio mėn. pabaigoje mes apleidžiam savo prekybos dabartinę vie
tą — 5218-20-24 Broadview Road, Parmoję, ši priežastis verčia beveik visas 
turimus baldus parduoti papiginta kaina. Mūsų baldu sandėlys iki tos dienoš 
turi būti labai sumažintas. Ir verčiami tai padaryti mes parduosim visus bal
dus palankiom sąlygom, tai yra be Įmokėjimo ir išsimokėjimui per 36 mėne
sius. Pirmas mokėjimas bus po lapkričio 1-mos dienos.

Štai keli pavyzdžiai kaip galit sutaupyti pinigus:
Perkant 10 vienetų MACORE/ESCHE miegamąjį, dabar sutaupysit $200.OC
PRIEŠKAMBARIO RŪBINĖS pirkimas sutaupo .......................................$ 40.00
ZICK-ZACK siūvama mašina, su tam reikalui pritaikytu stalu

(kabinett) sutaupo..................................................................... .............. $120.00
6 vienetu COUCHGARN1TUR, 100'i vilnonis aptraukimas su

Schlaraffia spyruoklėm ............................................................................ $250.00
COUCH STALAI su perstatomu aukščiu .......................................................$ 35.00
LEMPOMS STALAI. GĖLĖMS PASTATAI, PATARNAVIMO VEŽIMĖLIS ir 
LEMPOS dabar dideliam pasirinkime, LABAI SUMAŽINTOM KAINOM gau
nami

Mūsų telefonas: ON 1-2311 ir ON 1-2312.
MŪSŲ ADRESAS YRA:
5218 BROADVIEVV ROAD, PARMA, OHIO. Kampas Brookpark ir Broadvievv, 
Prekiavimo laikas: pirmadienį, antradienį, ketvirtadienį, penktadienį ir šešta< 
dienį nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. Trečiadienį uždaryta.
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ITALIJA LICHTENŠTEINAS
išleido 30 lirų pašto ženklą, 

kuriuo pagerbiamas senovės ro
mėnų rašytojas Plinijus Jaunes
nysis, lotyniškai: Caius Plinius 
Caecilius Secundus (apie 61-apie 
113 po Kr.).

išleido 5 pašto ženklų seri
ją-, kuria pagerbiami viduram
žių laikų vokiečių riteriai — 
meilės dainiai, "minezingeriai’’ 
(Minnesinger). Ženkluose mato
me šiuos pagarsėjusius minezin
gerius: Heinrich von Frowen- 
berg, Ulrich von Liechtenstein, 
Ulrich von Gutenberg, Chunrat 
von Altstetten ir Walther von 
der Vogelweide. Ženklai išleisti 
labai puošniai, spausdinti kelio
mis spalvomis (kurių viena auk
sinė) ant paviršiuje nuspalvinto 
popierio. Ženklams naudoti se
novės knygų piešiniai.

Plinijus gimė Novum Comum, 
dabar Como, šiaur. Italijoje, bu
vo įsūnytas savo dėdės, žinomo 
rašytojo ir mokslininko, Plini- 
jaus Vyresniojo, ir prisiėmė jo 
pavardę. Mokėsi Romoje pas ži
nomą retoriką Kvintilijoną. 
Vėliau perėjo į valstybinę tar
nybą, ir imperatoriaus Trajano 
buvo paskirtas vietininku į Si
riją ir Bitiniją (100-113); Ar jis 
mirė Romoja, ar Bitini joje, ne
žinoma.

Plinijus J. yra išleidęs savo 
laiškus, kuriuose aprašo kraš
tus, kuriuose jam yra tekę gy
venti ir dirbti, bei susirašinė
jimą su imp. Trajanu. Taip pat 
jis asmeniškai pergyveno ir ap
rašė didįjį Vezuvijaus išsiver
žimą 79 m. po Kr., kurio me
tu žuvo jo dėdė Plinijus Vyres
nysis.

Jo laiškai bei susirašinėji
mas istorikų labai vertinami ir 
laikomi rimta istorine medžia
ga, norint susipažinti su anų 
laikų gyvenimu. Raštai — 2 to
mai yra išversti į įvairias kal
bas.

LENKIJA

išleido 6 pašto ženklų seriją 
su žymiais asmenimis, kurioje 
matome: pirmąjį Lenkijos ka
ralių Kazimierą Didįjį, karalių 
Kazimierą Jogailaitį, Mikalojų 
Koperniką, Andriejų Frycz- 
Modrzewskį ir Tadą Kosciušką. 
Visi ženklai po 60 grašių.

Čia dedame ženklą su karalium 
Kazimieru Jogailaičiu. Už kara
liaus -- Torūnės pilis.

Kazimieras Jogailaitis (1427 
-1492) buvo jauniausias karaliaus 
Jogailos ir jo paskutinės žmo
nos Sofijos, Alšėnų kunigaikšty
tės, sūnus. Turėdamas 13 metų, 
1440 m., jis buvo išrinktas Di
džiuoju Lietuvos Kunigaikščiu ir 
gyveno Vilniuje. Jo valdymo lai
ku Lietuva buvo visai nepriklau
soma valstybė. Jo broliui Vla
dislovui žuvus kovoje prie Var
nos (1444), 1447 m. jis buvo iš
rinktas ir Lenkijos karalium.

Bekaraliaudamas jis visai nu
galėjo Kryžiuočių ordeną ir pa
vertė jį Lenkijos vasalu. Pagal 
1466 m. Torūnėje pasirašytą tai
kos sutartį, Kryžiuočiai savo 
sostinę iš Marienburgo perkėlė 
į Karaliaučių, kuris tapo būsi
mos Prūsijos kunigaikštytės sos
tine. Likusios ordeno žemės bu
vo prijungtos prie Lenkijos.

Jam valdant pradėjo įsigalėti 
Maskva, kuri pasigrobė kaiku- 
rias Lietuvos pasienyje buvu
sias draugiškas žemes.

Jo sūnus yra šventasis Kazi
mieras, Lietuvos globėjas.

Čia matome pusantro franko 
pašto ženklą su Walther von der 
Vogelvveide.

Vokiečių poetai -- riteriai, 
"meilės dainiai", vyravo XII 
- XIV amž. ir yra išsivystę 
iš prancūzų trubadūrų. Jie ne tik 
kaudavosi turnyruose, bet ir kūrė 
poeziją savo pasirinktos damos 
garbei.

Walther von der Vogelweide 
(gyvenęs apie 1170 - 1230), vie
nas žymiausių minezingerių, sa
vo garbinimo objektu pasirinko 
nebe kilmingą moterį, bet pap
rastą mergaitę, ir jo po.ezija pa
sižymi sodrumu, naiviu nuošir
dumu ir lyriškumu.

VATIKANAS,
minėdamas 1900 metų sukaktį 

nuo šv. Povilo Apaštalo atvykimo 
į Romą, išleido 6 pašto ženklų 
seriją trijų rūšių piešiniais: 1. 
Viduržemio jūros žemėlapis, ku
riame parodyta šventojo kelionė 
iš Cezarėjos iki Romos, 2. šv. 
Povilo atvykimas į Romą ir 3. 
šv. Povilo bazilika prie Romos, 
kur ilsisi jo palaikai.

Čia parodytas 75 lirų p. ženk
las, kuriame skulptoriaus pa
vaizduotas šventojo atvykimas į 
teismą Romoje.

Šv. Povilas Apaštalas, skleis
damas Kristaus Evangeliją, lan
kėsi įvairiuose kraštuose, kur 
susilaukė didelių laimėjimų, bet 
ir nemaža priešų. Cezarėjos 
mieste, Sirijoje, jis buvo apkal
tintas laužąs žydų įstatymus, 
vedąs į šventyklą netikėlius ir 
kt., buvo suimtas ir teisiamas. 
Apsigynė tik pareikšdamas esąs 
Romos pilietis ir, kaipo toks, 
tegalįs būti teisiamas Romos 
teismo.

CLEVELANDE 
ir apylinkėse

• L.S.S. Vyriausioji Skau
tininke O. Zailskienė ir jos 
pavaduotoja K. Kodatienė 
lankysis Clevelande spalio 
14-15 d. Visoms skautėms 
tai bus didelė šventė.

šeštadienį, spalio 14 d., 
2 vai. p. p. skautininkių su
eiga.

Sekmadienį, spalio 15 d., 
11:30 vai. ryto Naujosios 
parapijos salėje įvyks vi
soms skautėms tunto suei
ga. Kviečiamos skautinin- 
kės-ai ir tėveliai dalyvauti.

Sekmadienį, 1 vai. p. p. 
Naujosios parapijos salėje 
įvyks bendri pietūs vieš
nioms pagerbti. Pietus ren
gia Neringos Tuntas ir 
S k a u t i ninkių Draugovė. 
Pietums reikia bilietus iš 
anksto įsigyti.

• Neo Lithuania korpora
cijos metinė šventė šiemet 
rengiama lapkričio 18 d., 
šeštadienį, Continental Ball- 
room — 13929 Euclid Avė. 
Iškilmingo posėdžio pradžia 
7 vai. vakaro. Po posėdžio 
pobūvis.

Lapkričio 19 d., sekma
dienį, 10:30 vai. pamaldos 
Šv. Jurgio parapijos bažny
čioje. Po pamaldų Korp. 
garbės nario a. a. Antano 
Smetonos pagerbimas mau
zoliejuje.

• žaibo sporto klubo me
tinis susirinkimas šaukia
mas spalio 15 d., 4 vai. po 
pietų Čiurlionio namuose. 
Nariams dalyvavimas būti
nas.

• Į Dainavos stovyklos 
rengtą koncertą, kurio pro
gramą išpildė išraiškos šo
kių šokėjai — J. Kvietytė 
su G. Donnell ir aktorius V. 
Žukauskas, buvo susirinkę 
apie pustrečio šimto daly
vių. Svečiai šokėjus ir ak
torių priėmė šiltai. Atsime
nant koncerto rengimo tiks
lą, svečių galėjo būti žymiai 
daugiau.

• Felikso Baranausko ir 
Adelės šulgienės sutuoktu
vės įvyko spalio 7 d. Nau
josios parapijos bažnyčioje. 
Feliksas Baranauskas yra 
vyresniosios kartos veikė
jas, o A. šulgienė atvykusi 
prieš 11 metų.

• Elenos - Mirgos Mazo- 
liauskaitės ir Wallace Bur- 
dett sutuoktuvės įvyksta 
spalio 14 d. šv. Jurgio para
pijos bažnyčioje 1 vai. po 
pietų. Vaišės Sherwin Party 
Center — 10504 Carnegie 
Avė., 6:30 vai. vak,

• Salamander krautuvė 
Clevelande jau gavo iš Vo
kietijos dideles siuntas nau
jų rudens ir žiemos sezono 
batų. Nauji šio sezono mo
deliai bus išstatyti ir Lie
tuvių Prekybos Namų lan
ge. čia pat bus gaunami ir 
nauji katalogai. Tat norin
tieji naujų katalogų kreip
kitės į Lietuvių Prekybos 
Namus (6905 Superior), ar
ba rašykite Salamander.

Parduodama delikatesų 
krautuvė

Nebrangi kaina. Gera 
apyvarta. Turi parduoti, 
nes išeina pensijon. Teirau
tis : 6510 Superior Avė., tel. 
361-6739. (119)

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.
SAVINGS 

EARN
[0PEnVERnATURDAMNnn3|

4% SUPERIOR 
SAVINGS

ACCOUNTS 
INSURED TO 

’IO OOO

DEPOSITS MADE DY OCTODER 20th 1 
EARN INTEREST FROM OCTOBER Irt Į

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

VANDENTEKIS IR ŠILDYMAS
ĮVEDIMAS IR PATAISYMAS

Vandeniu 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 & SOHS C0.
15533 EUCLID AVĖ. MU 1-4200

EAGLE STAMPS

MftY
Downtown - Rublio Square

REIŠKIA DAR DIDESNĮ SUTAUPYM*

BASEMENT-
Cedar Center ■ Ridge & Ridgewood Drive

... ir jūs ištikrųjų turite 2 paltus 
už jūsų pinigus...

DVIGUBO PATVARUMO
ZIP-OUT PAMUŠALO

60 metų rudenį jis suimtas iš 
Cezarėjos uosto laivu buvo iš
gabentas į Romą. Žinant anų lai
kų susisiekimo greitį, nestebėti
na, kad kelionė į Romą užtruko 
pusę metų. Laivas, audrų blaš
komas, užsukinėjo į įvairius uos
tus ir salas ir sudužo prie Mal
tos. Tik kitu laivu šventasis 61 
m. pavasarį pasiekė Puteolius 
prie Neapolio, iš kur pėsčias 
iškeliavo į Romą.

Reikia manyti, kad Romos teis
mo buvo išteisintas, nes 63 m. 
jis iškeliavo į Ispaniją.

I.S.AIITO SERVICE
Sav. J. Švarcas 

1254 Addison Rd. 
Cleveland 3, Ohio

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

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

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

PALTAI
Su pilnu Malden 
Mills Capri Orlon

• JUODI • ŽALI • MĖLYNI

DYDŽIAI 8 iki 20, 1414 iki 22%

Mūsų naujas rinkinys iš The House of Mal
den duoda jums tweeds, zibelines, overplaids 
ir diagonal weaves plunksnos lengvumo, ne
peršlampamų medžiagų su Orlon acrylic pilė 
pamušalais. Mes jums parodom tik du iš 
penkių gražių stilių su populiariu zip pamu
šalu ir kruopščiom detalėm, kurios jums 
.duoda daugiau už jūsų išleistą dolerį.

Atsiprašom, jokių paštu ar telefonu 
užsakymų.

BASEMENT MISSES’ AND WOMEN’S 
COAT DEPARTMENT

THE MAY COMPANY, ALL 3 STORES
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KAS IR KUR?
• Povilas P. Dargis, SLA 
prezidentas, spalio 14 d. at
vyksta į Chicagą ir pasakys 
pagrindinę kalbą Susivieni
jimo 75 m. minėjime, kurį 
ruošia šeštoji apskritis. 
Taip pat spalio 21 d. kalbės 
Susivienijimo minėjime St, 
Catharines, Ont., Kanadoje.

• Kazys Bradūnas, Marius 
Katiliškis, Algimantas Mac
kus ir Vincas Ramonas da
lyvaus LB Spaudos mėnesio 
literatūros vakare spalio 15 
dieną Jaunimo Centre Chi
cagoje. Aktoriai skaitys iš
traukas iš mirusių autorių 
kūrybos. O išvakarėse ten 
pat, 7 vai. 30 min., oficialiai 
atidaromas spaudos mėnuo, 
kartu su tremties spaudos 
paroda, žurn. J. Vaidelio or
ganizuojama. Antrasis, hu
moro, literatūros vakaras 
ruošiamas spalio 29 d. Pakš
to salėje. Po jo bus šokiai. 
Lietuviška spauda bus pla
tinama LB apylinkių visoje 
Chicagos apygardoje.

• Pasiuntinybės patarėjas 
Dr. A. Gerutis Bad Oeyn- 
hausen, Vokietijoje, skaitė 
paskaitą apie ”Tautų apsi
sprendimą ir Rytų Europos 
tautas”. Paskaitą surengė 
tame mieste veikiantis poli
tinių mokslų institutas.

Panašia tema Dr. Gerutis 
skaitys paskaitą lapkričio 
viduryje Bielefelde. Paskai
tą rengia Europa-Union or
ganizacija.

• Patirta, kad Bazelyje, ei
damas 87 amžiaus metus, 
mirė Dr. Eduardas Thom- 
men. Velionis mokėjo apie 
20 kalbų, jų tarpe lietuvių 
kalbą, kurią jis filologiniu 
požiūriu didžiai vertino. Dr. 
Thommen savo laiku dirbo 
kaip vertėjas Tarptautinia
me Darbo Biure Ženevoje ir 
palaikė santykius su Dr. A. 
Geručiu, tuo metu gyvenu
siu Ženevoje. Tie santykiai 
nenutrūko iki paskutinio 
laiko.

Dr. Thommen domėjosi 
taip pat botanika ir yra iš 
tos srities paskelbęs kelis 
veikalus.

Broliams KAUNAMS — PETRUI, JUOZUI 
ir JONUI su šeimomis, Jų mylimai motinai

A. A. MAGDELENAI KAUNIENEI 
mirus, nuoširdžią užjautą reiškiame ir kartu liū
dime

L. P. Petravičiai 
L. D. Petroniai,

Mylimai Mamytei

MAGDELENAI KAUNIENEI

mirus, jos sūnams, PETRUI, JONUI su šeimoms 

ir JUOZUI reiškia gilią užuojautą

Stasė ir Jonas Kazlauskai

Mirus

ONAI GARMIENEI,

nuoširdžią užuojautą reiškia jos sūnui ir marčiai

ANTANUI ir VERONIKAI GARMAMS

Vanda ir Jurgis Košiai

• Lietuvos šaulių Sąjunga 
Tremtyje (LŠST), veikian
ti JAV ir Kanadoje nuo 
1955 metų pradžios, vykdo 
korespondentinį suvažiavi
mą. Suvažiavimo tikslas iš
rinkti naują Sąjungos vado
vybę bei peržvelgti kas nu
veikta praeityje ir, prisilai
kant statuto, nustatyti pla
nus ateities veiklai.

Suvažiavimo prezidiumo 
pirmininkas — J. Giedrikas, 
vicepirm. — Vikt. Kažemė- 
kaitis ir sekretoriai — Br. 
Keturakis ir P. Petrušaitis. 
Į suvažiavimo komisijas pa- 
kviesta dalyvauti: Br. Juš
ka, Ant. Mikus, J. Petravi
čius, St. Petrušaitienė, V. 
Samulionis, VI. Skirmuntas, 
Ed. šilingas, prof. J. šimo- 
liūnas, M. Tamulėnas, jr., ir 
VI. Vilemas — visi iš DLK 
Kęstučio šaulių kuopos Wis- 
consin. Suvažiavimo adre
sas: Mr. J. Giedrikas, 1835 
Chatham St., .Ratine, Wis.

• Dr. Kostas Valdis savo 
įstaigą Chicagoje K. Valdis 
Real Estate perkėlė į nau
jas patogias ir modernias 
patalpas, 2815 W. 71st St. 
Telefonas RE 7-7200.

• Jonas Vaičiūnas, žurnalis
tas ir beletristas, gražiai 
pasirodęs savo kūriniu žur
nalistų S-gos Chicagos sky
riaus spaudos baliuje, pa
kviestas sutiko skaityti 
linksmą novelę L. Tautinės 
S-gos Chicagos, East Chica
gos ir Cicero skyrių pobū
vyje.
• Jonas Jasaitis, naujasis 
JAV LB Centro valdybos 
pirmi ninkas organizuoja 
valdybą. Jau sutiko įeiti: Z. 
Dailidka, kun. St. šantaras, 
V. Adamkavičius, K. Januš
ka, adv. A. Keželis ir J. Ig- 
natonis. Ar šis sąstatas bus 
papildytas, kolkas dar neži
nia.
• Europos Taryboje bus 
svarstomas sumanymas pa
skelbti Europos solidarumo 
dieną, kuri būtų švenčiama 
kasmet gegužės 5. Lietuvos 
Diplomatijos šefas S. Lozo
raitis yra kreipęsis į Euro
pos Tarybą prašydamas, 
kad kalbama solidarumo 
manifestacija apimtų taip

Los Angeles Dailiųjų Menų Klubo nariai aplankė senosios kartos poetą Kl. Jurgelionį. Nuotraukoje 
prie vaišių stalo klubo nariai ir Jurgelionio artimieji: Luomonienė, Mitkienė, prof. M. Biržiška, 
Brazdžionienė, Alė Rūta, Br. Raila. Stovi: dr. P. Luomons, J. Tininis, Jurgelionienė, A. Gustaitis, 
Railienė, Kl. Jurgelionis ir B. Brazdžionis. L. Kančausko nuotrauka

pat sovietų pavergtuosius 
kraštus ir kad šia proga bū
tų pabrėžtas laisvųjų Euro
pos valstybių su jais solida
rumas.
• Inž., B. Galiniui, Dirvos 
bičiuliui Bostone, Carney li
goninėje padaryta sunki 
operacija. Linkime greitos 
sveikatos.
• A. Plaušinaitis, iš Chica
gos, Dirvai paremti atsiun
tė $5.00 auką.
• J. Grybauskas, iš Chica
gos, mokėdamas už Dirvą 
atsiuntė $5.00 auką.

• P. Steikūnas, iš E. Chica
gos, Dirvai paremti atsiun
tė $5.00 auką.
• G. Klaus, iš Woodhaven, 
Dirvai paremti atsiuntė $5 
auką.

NEW YORK
Bendruomenės apygardos 

vadovybė pasiskirstė 
pareigomis

Naujai išrinkta Lietuvių 
Bendruomenės New Yorko 
apygardos valdyba savo pir
mame posėdyje spalio 5 d. 
pasiskirstė pareigomis: pir
mininkas — A. Maceika, 
104-06 85 Avė., Richmond 
Hill 18, N. Y. Tel. VI 1-0534, 
I vicepirm. — A. šetikas, II 
vicepirm. — R. Kezys (jau
nimo ir informacijos reika
lams), A. Dimas — kultū
ros tarybos pirm., A. Var
nas — narys politiniams — 
informaciniams reikalams, 
Z. Jurys— sekretorius, K. 
Bačiauskas — narys orga
nizaciniams reikalams ir A. 
Vakselis — iždininkas.

Posėdį pravedė buvusios 
valdybos pirm. D. Penikas, 
sekretoriavo Z. Jurys. Da
lyvavo taip pat ir buvusios 
valdybos atstovai.

Antrame posėdyje numa
tyta spręsti šiuos klausi
mus: apylinkėms geografi
nių ribų nustatymas (Ma
ceika, šetikas), jaunimo ta
rybos sudarymas (Kezys), 
apylinkių veiklos suaktyvi
nimas (Bačiauskas).

LONG BEACH
Rugsėjo 30 d. Įvyko Long 

Beach Lietuviu Klubo narių 
susirinkimas, vedamas pir
mininko V. Bakūno. Sekre
torė Pola Lucas perskaitė 
praeito susirinkimo proto
kolą. Buvo pranešta, kad 
klubo gegužinėje rugpiūčio 
27 d. gauta gero pelno, ku
ris pasilieka klubo kasoje. 
Padėkota šeimininkėms D. 
Rudokas, P. Semėnas, M. 
Mikalonis ir P. Grigaitis už 
pasidarbavimą gegužinėje. 
Griežikams: muzikui St. 
Kalvaičiui, Matui, Urniežiui 
ir Archiui, kurie nemoka
mai pagrojo gegužinėje. Po-

DR. STEPONO STANKAUS 
MIRTIES METINES

A. A. STEPONAS STANKUS

Spalio 17 d. sueina vieneri 
metai, kaip su šiuo pasauliu 
atsiskyrė ekonomijos mokslų 
daktaras Steponas Stankus. Bu
vo aktyvus tautinių organizacijų 
veikėjas bei rėmėjas. Vilties 
Draugijos narys, Dirvos, Enci- 
clopedijos ir kitų laikraščių bei 
žurnalų bendradarbis. Būdamas 
pačiame gyvenimo stiprume 
tikrai galėjo dar daug nuveikti.

«
Gimė 1906 m. lapkričio 21 d. 

Lietuvoje, Kumpiškio km., Pa
dubysio valsč., Šiaulių apskr., 
ūkininkų šeimoje. Baigęs gimna
ziją, 1928 m. Įstojo Į Šiaulių Mo
kytojų Seminariją ir ją baigęs 
gavo mokytojo darbą Karmėla
voje, arti Kauno. Mokytojauda
mas Karmėlavoje lankė Vy
tauto Didžiojo U-to Ekonomi
jos skyrių. Baigti U-tą prie to
kių sąlygų, kaip kad jį baigė dr. 
St. Stankus, retas iš mūsų bū
tų galėjęs. Nuotolis nuo Karmė
lavos iki Kauno nemažas, susi
siekimo priemonė -- dviratukas. 
Bet didelis pasišventimas ir ne
nuilstamas noras siekti mokslo, 
nugalėjo visus sunkumus ir 1936

niai B. Esalun, kurį nemo
kamai davė savo sodybą ge
gužinei.

V. Archis susirinkime 
perskaitė Balfo laišką, kurį 
jis gavo parinkimui aukų. 
Susirinkimas nutarė iš klu
bo kasos paaukoti 10 dol. ir 
19 dol. suaukojo nariai.

Nutarta gruodžio 2 d. 
šaukti kitą susirinkimą nau
jos valdybos rinkimui.

Di Mekišius 

m. savo sunkų kelerių metų dar
bą apvainikavo ekonomisto dip
lomu.

Baigęs universitetą gavo dar
bą Taupomųjų Kasų valdytojo pa
vaduotoju. Neilgai padirbėjęs, 
berods 1939 m., gavo aukštą pa
skyrimą -- Prekybos Departa
mento direktoriumi, kuriose pa
reigose išbuvo iki Lietuvos oku
pacijos.

1941 - 1944 m. buvo pakvies
tas prof. V. Jurgučio asistentu 
dėstyti Vilniaus U-te finansų 
mokslą, 1942 m. parašė mokslini 
darbą ir jĮ apgynęs gavo dakta
ro laipsnį.

Atsidūręs tremtyje taip pat ne
nuleido rankų o gilino turimas 
mokslines žinias -- Tuebingeno 
ir Hamburgo universitetuose. 
Įsisteigus Pabaltijos Universi
tetui dėstė finansų mokslą.

1949 m. su žmona atvyko Į 
J.A.V. ir apsigyveno Chicagoje. 
Šalia kasdieninio darbo lankė 
Illinois U-tą ir baigė atskaito
mybės kursą. Turėdamas specia
lybę gavo darbą Socialinio Drau
dimo Administracijoje, kurioje 
iki mirties ir dirbo.

*
Dr. St. Stankus priklausė eilei 

tautinių organizacijų, kaipKorp! 
Neo-Lithuania, Lietuvių Tauti
niam Akademiniam Sambūriui, 
A. L. T. Sąjungai, Balfui, Lie
tuvių Bendruomenei ir kit. Ve
lionis aktyviai dalyvavo savo 
rimtais ir gerai apmastytais 
straipsniais lietuviškoje spaudo
je. Trokšdamas pavergtai tė
vynei laisvės jis labai sielojosi 
Vakarų diplomatijos neveiklu
mu ir nuolaidumu kovoje su ko
munizmu. Tvirtai tikėjo, kad Lie
tuva atgaus laisvę.

1957 m. lapkričio 16 d. Chica
goje minint 12 m, Tautinio Aka
deminio Sambūrio atsikūrimą Dr.

St. Stankus savo paskaitoje maž
daug taip kalbėjo:

Peržvelgęs faktinas sąlygas, 
kuriose mes dabar gyvename bū
dami taip gausiai susiskaldę, su- 
smulkėję ir idealoginiai bei poli 
tiniai aštrūs, mes tuo kenkia
me mūsų vienybei ir siekimui 
išlaisvinti Lietuvą. Pabrėžtinai 
kartojo, kad visoms idealogijoms 
yra daug pavojų iš marksizmo 
doktrinos pusės. Ji, būdama pa
remta materialistine pasaulė
žvalga, siekia esamos pasaulio 
tvarkos pakeitimo ir dominavi
mo nesiskaitant su priemonėmis.

Marksistinės doktrinos prie
šingybė yra tautiškumas krikš
čionybė ir demokratija. Jis nu
rodė, kad mes, išeiviai, šiandien 
geriausiai patarnausime pa
vergtai mūsų Tėvynei dirbdami 
šūkiu: Pro Patria.

Apie tautinę idealogiją Dr. St. 
Stankus taip kalbėjo:

Savo Tautos, savo Tėvynės ir 
savo valstybės interesai, bendra 
prasme, yra aukščiau už asme
ninius, grupinius ar partinius 
interesus.

Savo Tautos laisvas ir nepri
klausomas gyvenimas yra pag
rindinė sąlyga tautos gerovei 
augti ir tautinei kultūrai kurti.

Savo tautos žmonių fizinės ir 
dvasinės pajėgos, taip pat krašto 
medžiaginiai ištekliai, tegali ge
riausiai patarnauti tautos kul
tūrai, mokslui, menui ir bendrai 
turiningam ir didingam Tautos 
gyvenimui.

Tautinės idealogijos išpažin
tojai savo veikloje remiasi kikš- 
čioniškosios dorovės pagrindais.

Tautinės idealogijos išpažin
tojai nėra klasiniai liberalai, jie 
nėra bedieviai, jieyraneolibera- 
lai: turi pasaulėžvalgą, remia
si doktrinomis, yra būdingi savo 
tautos ir kirkščioniškojo pasau
lio reprezentantai.

Mūsų valstybės laisvės laiko
tarpyje šūkis "Pro Patria" buvo 
labai aktualus. Šiandien jis yra 
mums dar aktualesnis.

JUOZAS JUREVIČIUS, 
Chicaga, III,

PADĖKOS ŽODIS
Judita išvyko Į kelią lietuviš

kojo darbo, kurio visa savo sie
la ir jaunutėmis jėgomis jau buvo 
tvirtai, tvirtai Įsitvėrusi. Išvyko 
bet nebegrįžo...

Netekome jos, netekome malo
nių rūpesčių, netekome saldaus 
džiaugsmo. Lietuvių Bendruome
nė neteko jauno savo nario, pra
dėjusio stipriai intelektualiai 
reikštis. Ištikusioji nelaimė pa
lietė mus visus. Tatai liudija 
neaprėpiama gausa gėlių vainikų, 
krūvos laiškų ir telegramų, iš
marginti laikraščių puslapiai, 
šimtai žmonių, aplankiusių jos 
palaikus ir juos paskutinėje ke
lionėje palydėjus, nuoširdžiausi 
asmenų, organizacijų ir pareigū
nų patarnavimai, moralinė ir ma
terialinė parama ir visoks kitoks 
savųjų, ir net svetimųjų tautie
čių prisijungimas visa tai pa
lengvina mums pakelti tą skau
džią nelaimės auką.

Neturėdami jėgų kiekvienam 
atskirai padėkoti ir visų išvar
dinti, tariame nuoširdžią padėką 
visiems, visiems mus užjautu- 
siems, patarnavusiems, rami
nusiems ir visaip kitaip mus stip
rinusiems.

Pasiliekame giliai liūdėdami 
netekę savo brangiosios ir myli
mosios JUDITOS.

Daiva, Olga ir Juozas Audėnai

CHURCHILLIS sako:
--Kai žmogus geria konja

ką su soda, blogai. Kai jis 
geria whisky su soda, taip 
pat blogai. Kai geria džiną 
su soda visai blogai. Vienin
telis dalykas lieka: nevartoti, 
sodos.

♦

JŪRATE, 18 metų amžiaus:
--Koks malonumas, turėti 

draugą, kuriuo galima pasiti
kėti!

Aldona 20 metų:
—Tu dar esi jauna! Didžiau

sias malonumas tai turėti 
draugą, kuris tavim pasitiki!

*
VIENĄ šaltą dieną prie 

nudistų klubo vartų prisiarti
na žmogus.

--Jūs negalite Įeiti, -- sa
ko sargas, -- nes esate apsi
rengęs mėlynu kostiumu.

Žmogus pasižiūrėjo nuste
bęs ir atsakė kalendamas dan
timis:

—Bet aš nesu apsirengęs. 
Aš tik sušalęs.
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