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AMERIKA PAREIKALAVO VĖL IŠKELTI JUNGTINĖSE 
TAUTOSE VENGRUOS KLAUSIMA

Jungtinės Amerikos Valsty
bės pareikalavo, kad ateinančioje 
Jungtinių Tautų plenumo sesijo
je, prasidedančioje rugsėjo 20, 
būtų nagrinėjamas sovietų elge
sys Vengrijoje.

JAV delegacijos šefas Henry 
Cabot Lodge įteikė raštą Jungt. 
Tautų gen. sekr. Hammarskjol- 
dui, reikalaujantį į prenkiolikto- 
sios JT plenumo sesijos dar
botvarkę įtraukti Vengrijos klau
simą, praėjus kelioms valandoms 
po to, kai Sovietija pareikalavo, 
kad toje sesijoje būtų svarsto
mi JAV žvalgybinių lėktuvų U-2 
ir RB-47 incidentai.

Organizuoja Kongo komitetą
Jungtinių Tautų gen. sfek'r. Dag 

Hammarskjold pradėjo ruošti 
planus ir organizuoti patariamą
jį komitetą, kuris jam padėtų 
tvarkyti komplikuotas Kongo kri
zės problemas.

Tokią patariamąją grupę su
daryti pasiūlė pats Hammarsk
jold nepaprastajame JT Sau
gumo Tarybos posėdyje, kuris 
prasidėjo sekmadienio vidudienį 
ir nusitęsė iki ankstyvųjų pir
madienio ryto valandų. Saugu
mo Taryba nutarė nesikišti į 
generalinio sekretoriaus pas
tangas, ieškant taikos ir sau
gumo naujojoje Afrikos valsty
bėje, Taryba taip pat atsisakė 
suteikti jam naujas instrukci
jas ir reikalauti, kad būtų pa
keista Jungtinių Tautų Koman
dos Konge sudėtis.

Sovietija buvo pasiūliusi savo 
rezoliuciją, taip pat reikalaujan
čią sudaryti patariamąjį komi
tetą, bet visai kito sąstato. Pa
gal tą rezoliuciją, komitetą tu
rėjusi sudaryti Saugumo Taryba, 
o ne generalinis sekretorius, ir 
tas komitetas būtų turėjęs kas
dien tartis su Lumumba, kad 
užtikrinus naujosios valstybės 
"teritorinį integralumą”.

Prieš posėdį Sovietija buvo 
painformavusi gen. sekr. Ham- 
marskjoldą, kad ji esanti prie
šingai techninei pagalbai Konge. 
Maskva nusiskundė, kad daugu
mas specialistų esą paimta iš 
Vakarų valstybių, ir tuo būdu 
Kongas atsiduriąs "patikėtinių 
teritorijos būklėje". Sovietija 
taip pat buvo reikalavusi tuoj pat 
iš Kongo atitraukti kanadiečius, 
kurie buvo pavadinti "belgų są
jungininkais".

Bet paskutiniais posėdžio mo
mentais, matydama aiškią Saugu-

JAV memorandume Vengrijos 
klausimu nurodoma, kad Sovie
tija ir komunistinė Vengrijos vy
riausybė vis dar neįsileidžia 
Jungtinių Tautų specialaus atsto
vo. Tuo tarpu dar nežinoma, ko
kio pobūdžio pranešimas bus 
patiektas Jungt. Tautų plenumo 
sesijai, bet iš kai kurių šaltinių 
patiriama, jog Sir Leslie Munro, 
specialus Jungt. Tautų Įgaliotinis 
Vengrijos reikalams, jau baigiąs 
paruošti pranešimą apie sąlygas 
Vengrijoje.

Rusams tankais ir artilerija 
sužlugdžius antikomunistinį ven
grų sukilimą 1956 metais, Munro 

mo Tarybos paramą gen. sekr. 
Hammarskjoldui, Sovietija savo 
rezoliuciją atsiėmė.

Hammarskjoldo organizuoja
mas komitetas, kaip jau aiškėja, 
būsiąs sudarytas iš atstovų tų 
valstybių, kurios pasiuntė savo 
karinius dalinius į Kongą. Tuo 
būdu, daugumą jame sudarys Af
rikos ir Azijos atstovai. Jung
tinių Tautų Komandą šiuo metu 
Konge sudaro 14,491 karys, kurių 
didžiausia dalis, 3250 vyrų, yra 
marokiečiai.

KONGE Lumumba, bent lai
kinai, nusilenkė Saugumo Tary
bos sprendimui. Per savo infor
macijos ministerį jis pareiškė, 
kad esąs "patenkintas" tuo spren
dimu.

Paties Lumumbos, kuris po su
grįžimo iš JAV prieš dvi savai
tes, kasdien šaukė spaudos kon- 
feren as, reporteriai negalėjo 
pasiekti, nes jis turėjo ilgą po
sėdį su sovietų ambasadoriumi 
Jakovlevu. Artimi premijerui 
sluoksniai išreiškė nustebimą 
ir nepasitenkinimą, kad Kongo 
vyriausybės pozicijos Saugumo 
Tarybos posėdyje neparėmė So
vietija, atsiimdama savo rezo
liuciją.

Santykiai tarp Jungt. Tautų mi
sijos ir Kongo vyriausybės te
bėra Įtempti dėl pakartotinių 
Kongo pastangų "ieškoti užsienio 
šnipų ir sabotažininkų". Kalba? 
ma apie JT pasekr. Bunche pa
keitimą Indijos atstovu Dayal, 
kaip Jungtinių Tautų įgaliotiniu 
Konge, kas laikoma Lumumbos 
"politine pergale". Vyriausybė 
uždarė susisiekimą su Brazza- 
ville, kitoje Kongo upės pusėje 
esančia Kongo Respublikos,pran
cūzų tautų bendruomenės nario,, 
sostine.

buvo paskirtas stebėti būklei 
Vengrijoje, ir jis visą laiką gau
davo pranešimus iš Budapešto 
ir kitų Vengrijos dalių.

Sovietijos užs. reik. min. Gro- 
myko rašte Hammarskjoldui JAV 
kaltinama, kad jį tęsianti agre
sinę politiką prieš Rusiją. Tuos 
kaltinimus jau atmetė Saugumo 
Taryba, kai ten buvo iškelti U-2 
ir RB-47 incidentai. Sovietija 
tada paskelbė, kad ji skundą per- 
duosianti JT plenumui.

Gromyko laiškas parodo So
vietijoje nusistatymą visokiais 
būdais išlaikyti ir tęsti propa
gandinę kampaniją prieš Jung
tines Amerikos Valstybes.

Laiške atpasakojamas U-2 in
cidentas, bet neminima, kad so
vietija nuteisė lakūną F.G. Pow- 
ers dešimčiai metų kalėjimo.

Laiškan taip pat įtraukti pir
mieji viešai skelbiami abiejų į 
sovietų rankas pakliuvusių ir 
parodinės bylos laukiančių RB-47 
įgulos narių tardymo duomenys. 
Ten sakoma,' kad- jie liudiję, jog 
lėktuvas "priklausė JAV Stra
teginės Oro Komandos grupei, 
priskirtai prie 55 eskadrilės ir 
atlikinėjusiai specialius orinės 
žvalgybos uždavinius".

Sovietai, kaip atrodo, abu la
kūnus dar tebetardo. Pakartoti
niai JAV ambasados prašymai 
pasimatyti su jais buvo atmesti. 
Sovietija taip pat vetavo JAV 
pasiūlymą Saugumo Tarybo j e,kad 
būtų sudaryta neutrali komisija, 
kuri ištirtų RB-47 incidentą.Taip 
pat buvo atmestas pasiūlymaš 
leisti tarptautinio Raudonojo 
Kryžiaus atstovams pasimatyti 
su lėktuvo įgulos nariais. Kaip 
atsimename, iš šešių įgulos na
rių vienas žuvo, du pateko Į 
sovietų rankas, o trys tebelai
komi dingusiais be žinios.

Sovietų reikalavimas įtraukti 
lėktuvų incidentus į Jungtinių 
Tautų plenumo darbotvarkę yra 
naujas sovietų žingsnis apkal
tinti JAV, kad jos intensyvi
nančios šaltąjį karą ir grasi
nančios pasaulio taikai.

INCIDENTAS BALTIJOS UOSTE
Komsomolskaja Pravda Mask

voje paskelbė, kad du "šnipai" 
--vyras ir moteris--bandę už
valdyti sovietinį susisiekimo 
lėktuvą ir priversti įgulą 
išskristi Į užsienį. Laikraštis 
nenurodo nei vardų, nei datų, 
tik mini, kad incidentas įvy
kęs Baltijos uoste. Taip pat 
neminima, ar lėktuvas buvęs ore, 
ar ant žemės.

Pagal komjaunimo organo pra-

Anna Kaskas, muzikiniam gyvenime viena iš toliausiai prasiskynusiųkelią lietuvaičių, Metropoli
tan operos solistė, kontraltas, Rochesterio Universiteto Eastman School of music profesorė, atliks 
meninę programą Dirvos 45 metų sukakties spaudos baliuje, įvykstančiam rugsėjo 24 d. Slovenian Au
ditorium. Visi Dirvos skaitytojai ir bičiuliai kviečiami tam įvykiui ruoštis ir dalyvauti.

KUBA RUOŠIA KOMUNISTINIUS PARTIZANUS
Jungtinės Amerikos Valstybės 

apkaltino Kubą, kad toji "sukūrė 
programą komunistų agentams 
ir partizanams ruošti, siekdama 
išplėsti komunizmą visoje Loty
nų Amerikoje". Kuba taip pat 
kaltinama, kad ji nuleidžianti 
"švendrių uždangą" savo žmo
nėms nuo išorinio pasaulio izo
liuoti.

nešimą, du "vienos užsieninės 
žvalgybos" agentai įsiveržę į pi
loto kabiną, išsitraukę pistoletą 
ir pareikalavę skristi į užsienį. 
Pilotui atsisakius, įvykusios 
grumtynės, kurių metu buvęs nu
šautas mechanikas, bet "agentai" 
buvę suimti.

* MASKVA paskelbė, kad pra
eitą savaitę erdvėn išsiųstosios 
juodos pelės žemėn grįžusios 
pabalusios. Sovietai nepaskelbė, 
ar pastebėta kokių pasikeitimų 
kitų erdvėn išsiųstųjų gyvulių 
išvaizdoje ar organizmuose. Jie 
tik minėjo, kad abiejų žemėn 
grįžusių šunų elektrokardiogra
mos parodžiusios, kad jie esą 
tvarkoje. Taip pat vienas iš 
augalų po 24 valandas trukusios 
kelionės per erdvę "žydėjęs ir 
toliau". Kapsulės sekcijos, pagal 
oficialų komunikatą nusileidu- 
sios žemėn už šešių ir ketvir- 
ties mylios nuo neskelbiamo tai
kinio. Maskvos radijo komenta
torius gyrėsi, kad bandymas įro
dęs, jog JAV esanti nuo Sovie
tijos atsilikusi 3-5 metais pa
stangose išsiųsti erdvėn žmogų 
ir jį saugiau grąžinti žemėn.

KAIRĖJE: Šiomis dienomis su
sitiko dar viena šeima, kurią ka
ras buvo perskyręs. I.Clark, N. 
J., pas dukterį iš Lietuvos atvy
ko Gailiai, kurie galėjo padėkoti 
Kongreso atstovei Florence P. 
Dwyer, daug rūpesčio padėjusiai 
dėl jų išleidimo iš Lietuvos. 
Nuotraukoje iš kairės: Kongreso 
atstovė Florence P. Dwyer, An
tanas Gailius su žmona. Užpakaly 
stovi duktė Ona ir žentas Jonas 
Zubavičius.

Tie kaltinimai buvo išdėstyti 
dokumente, kuris buvo išdalin
tas prieš prasidedant Ameri
kos Valstybių Organizacijos už
sienių reikalų ministeriu kon
ferencijos antrajai daliai, skirtai 
Kubos klausimui nagrinėti.

Minėtame dokumente JAV nu
rodo, kad toji komunistinių agen
tų paruošimo programa yra vyk
doma per "tarptautinę darbo bri
gadą, neseniai Įsteigtav Kuboje, 
sovietų globojamai Pasaulinei 
Demokratinės Jaunuomenės Fe
deracijai remiant".

JAV įteiktasis dokumentas yra 
vadinamas priedu prie ankstes
nės informacijos, kuri buvo per
duota Tarpamerikiniam Taikos 
Komitetui. Kaip pagrindiniame, 
taip ir papildomame dokumente 
nesiūloma jokios akcijos. Taip 
pat jame neminimas diena anks
čiau, karinio parado metu, Ku
boje paskelbtas pranešimas, kad 
Castro režimo Čekoslovakijoje 
pirktieji ginklai yra naudojami 
Kubos milicijos. Tame parade 
automatiniais čekų gamybos 
šautuvais ginkluotiems milici
ninkams pareiškė, kad milicija 
galėsianti atmušti kiekvieną 
"agresorių", įskaitant ir Jung
tines Amerikos Valstybes.

JAV dokumentas sudarė staig
meną Lotynų Amerikos kraštų 
delegatams, kurie tikėjosi, kad 
šių, sunkiausių istorijoje, Loty
nų Amerikos valstybių pasita
rimų pradžia būsianti rami. Ko
lumbijos užs. reik. min. Julio 
Cesar Turbay Ayala išrinktas 
konferencijos pirmininku po to, 
kai eilė kitų kandidatų atsisakė.

Pirmoje konferencijos dalyje 
buvo priimta rezoliucija, pas
merkianti diktatorinį režimą Do
minikos Respublikoje dėl agre
singų veiksmų prieš Venezuelą. 
Rezoliucijoje reikalaujama bau
džiamųjų priemonių Dominikos 
Respublikai, kolektyviškai nu
traukiant diplomatinius santykius 
ir pritaikant "dalines" ekonomi
nes sankcijas.

Antrojoje konferencijos dalyje 
numatyta svarstyti subersyvinės 
veiklos ir intervencijos iš kitų 
kontinentų grėsmę, Įtampą Ka- 
raibuose ir degančias ekono
mines problemas. Daugumas jų 
išreiškia Lotynų Amerikos vy
riausybių susirūpinimą iš Kubos 

plaukiančia revoliucine pro
paganda.

KUBOJE tuo tarpu buvo labai 
iškilmingai priimtas atvykęs 
naujasis sovietų ambasadorius 
Sergiejus M. Kudriavcevas. Ku
bos užsienių reikalų ministerija 
paskelbė išsamią jo biografiją, 
išgirdama jį ir nurodydama, kad 
jis kalbąs ispanų, prancūzų, 
anglų ir italų kalbomis, tačiau 
nepaminėdama jo diplomatinės 
tarnybos Kanadoje, kur jis 1945 
metais buvo iššifruotas špionažo 
aferoje.

Taip pat iš Kubos gausėja pra
nešimai apie incidentus tarp ka
talikų ir komunistų. Vienas kuni
gas, jėzuitas Marčiai Bedoya, 
buvo sužeistas šūviu, kai jis 
bandė apginti kelis jaunuolius. 
Nei policija, nei Bažnyčios orga
nai nepaskelbė incidento detalių.

Havanoje taip pat kalbama, kad 
Kuba iš Čekoslovakijos nusipir
kusi 12 sprausminių lėktuvų ir 
Kubos armijos pilotai yra ap
mokomi Pragoję.

ROŽlį ESENCIJA 

VIETOJ AUKSO
Bulgarijos vyriausybė vietoj 

aukso viename Londone banke 
deponavo 1,100 svarų ataro kad 
galėtų padengti prekybos su An
glija deficitą, kuris šiais metais 
siekia 2.8 mil. dol. Deponuoto 
ataro vertė skaičiuojama 840,000 
dol.

Ataras yra rožių žiedlapių e- 
sencija, naudojama kvepalams 
gaminti. Vienam jo svarui išgau
ti reikia maždaug 4,000 svarų 
rinktinių rožių žiedų.

Šia proga prisimintina, kad 
Sovietija 1945 metais nusavino 
Bulgarijos visus ataro rezervus 
ir pasaulinėje rinkoje jį parda
vinėjo pati numuštomis kaino
mis, tuo išvystydama konkuren
ciją su kitais ataro gamintojais 
ir nepaprastai uždirbdama.

♦ MOLOTOVAS, buvęs vienas 
iš didžiųjų Stalino režimo rams
čių ir pastaraisiais metais 
Chruščiovo išsiųstas nereikš
mingomis pareigomis Į Azijos 
gilumą, dabar paskirtas Sovie
tijos delegatu į tarptautinę ato
minės energijos agentūrą.
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Iš pasaulinės politikos užkulisių IŠTRAUKOS IŠ LAKŪNO POUIERS BYLOS ui

KALBOS APIE DIPLOMATINĘ AUKĄ'
Apgaulingos taikos ramybė 

kabo 1948 birželio 24 rytą virš 
Berlyno griuvėsių. Gatvėse dar 
visai tylu. Pora vyresnio amžiaus 
vyrų darbiniais drabužiais, su 
nusitrynusiais portfeliais po pa
žastimis, laukia pirmojo tram
vajaus. Pro šalį pravažiuoja 
sunkvežimis. Iš atvirų langųgir- 
disi žadintuvų čirškimas. Žila, 
nedidelio ūgio laikraščių parda
vėja nešasi rytinių laikraščių 
pluoštą. Nelinksmos žinios, ku
rias berlynietis, juodos duonos 
riekelę užgerdamas netikra kava, 
perskaitys:

"Berlynas, VL24 (ADN)--Jau 
anksčiau pranešti techniški su
trikimai geležinkelio Berlynas-- 
Helmstedtas ruože, kaip iš kom
petentingų Įstaigų patiriama, 
yra daug rimtesni, negu iš karto 
buvo manyta.

"Šiuo momentu yra sunku pra
matyti, kada laikinai nutrauktąjį 
keleivinį ir prekinį susisiekimą 
vėl bus galima atstatyti. Kyla 
rimtas rūpinimas dėl trijų vaka
rinių sektorių aprūpinimo mais
tu, nes jis priklauso nuo trans
portų geležinkelio ta linija. Di
džiausių sunkumų pirmoje eilė
je laukiama prancūzų sektoriuje, 
nes ten yra mažos bulvių, mėsos, 
riebalų ir grūdų atsargos. Ne
didelės maisto produktų atsar
gos yra ir britų bei amerikie
čių sektoriuose".

Taip praneša komunistinė žinių 
agentūra.

Tuo pat metu vakarinių sek
torių berlyniečiai patiria, kad 
dėl techninių kliūčių sovietų zo
noje esanti elektros jėgainė turi 
labai smarkiai suvaržyti srovės 
tiekimą vakariniams sektoriams.

Tai reiškia: vakariniams 
miesto sektoriams užmetama 
blokada. Sovietai neduoda pa
grindo abejoti, kad jų "techninės 
kliūtys" esančios labai rimtos. 
Jie neleidžia į vakarinius sek
torius įvežti net pieno kūdikiams.

Tą permainingą rytą sovietai 
taip pat pradeda milžinišką pro
pagandinę ugnį, kuri vakariečių 
pasipriešinimo fronte palieka gi
lius kraterius.

Gen. mjr. Clarence R. Hueb- 
ner, amerikiečių karinių pajėgų 
viršininkas Vokietijoje, įsijungia 
radijo priimtuvą savo štabe, 
Frankfurte. Jo platus veidas at
rodo labai rimtas, kai jis atsi
suka į savo komendantą:

--Jeigu tai tiesa, ką komunis
tų radijas skelbia apie sukilimus 
Vakarų Berlyne, tai reikalai vel
niškai rimti. Aš noriu pasikal
bėti su Howley. Sujunkite mane 
su Berlynu.

Už minutės adjutantas ištiesia 
generolui telefono ragelį. Hueb- 
neris jį griebia neįprastu smar
kumu:

--Alio, Howley, mes tik gir
dėjome rusų radijo žinias. Kokia 
yra tikroji būklė? Jeigu jums 
reikia kariuomenės, mes tuoj pat 
pasiųsime. Tik sakykite, kiek 
reikia.

Pulkininkas Howley sėdi prie 
savo rašomojo stalo Berlyne. 
Jo dešinioji žaidžia maža me
taline šerno figūra, o kairiąja 
prie ausies jis laiko telefono 
ragelį.

--Ką tamsta sakai, generole? 
Kariuomenės?--Howley papurto 
savo galvą.--Ne, visa, ką gir
dėjote, yra rusiškas melas. Mū
sų sektoriuje nėra jokių nera
mumų. Padėtis, tiesa, Įtempta, 
bet mes ją laikome savo ranko
se. Aš manau, kad susitvarky
sime patys.

Tačiau iš tikrųjų Howley nesi
jaučia toks tikras. Beveik kas 
valandą ateina pranešimai apie 
naujus rusų kariuomenės pergru
pavimus. 300,000 raudonar
miečių yra sovietinėje zonoje, 
18,000 karių rusai laiko savo 
sektoriuje. O Howley teturi tik 
3,000 karių.

--Mes Berlyno ‘ nepaliksi- 
sime,--užtikrina Howley,--mes 
liksime.

Tačiau Vakarų sąjungininkų 
vieningumas Berlyno klausimu 
tėra tik netvirtas fasadas. Vi
sada pesimistiškai nusiteikęs 
britų karinis komendantas, gen. 
Herbert, murma pro savo ūsus:

—Iki spalio mus rusai vistiek 
išvarys.

Ir už karinių štabų kulisų to
tais dienomis neklesti joks opti
mizmas. ”New York Times" to
mis dienomis iš Frankfurto pra
nešė:

"...turima įspūdžio, kad Vaka
rų sąjungininkai ruoštųsi atsi

traukti, jei Berlyno gyvento
jams reikėtų perdaug kentė4 
ti. Jei rusai ir toliau tęs trans
porto suvaržymus, miesto, ku
riam kasdieną reikia 2000 tonų 
papildymų, nebus galima išmai
tinti iš oro. Tuo atveju Vaka
rų sąjungininkų sprendimas pa
likti miestą būtų paskelbtas kaip 
diplomatinė auka vokiečių nau
dai."

Frankfurte, karinės valdžios 
posėdžių salėje, gyvai diskutuo
ja civiliai ir kariškiai. Jie laukia 
iš Heidelbergo grįžtančio karinio 
gubernatoriaus Clay. Saulė jau 
seniai nusileidusi, kai jo automo
bilis pasirodo ties karinės gu- 
bernatūros rūmais. Ilgu žingsniu 
jis kopia laiptais. Salėje pokalbiai 
nutyla, jam pasirodžius.

--Prašau sėstis, ponai.
Clay atsuka savo siaurą, aštrių 

bruožų veidą Į bendradarbius ir 
politinius patarėjus. Kai kurie 
karininkai nuleidžia žvilgsnius 
Į savo rankas. Visi žino, kad šis 
posėdis nulems Berlyno likimą. 
Jeigu Clay bendradarbiai ir po

litiniai patarėjai įtikins jį, kad 
pasilikimas Berlyne yra bevil
tiškas, Washingtone visą laiką 
svyruoją politikai tuoj pat pri
tars atsitraukimui.

--Prašau atsiminti, kad čia 
mes susiduriame su vienu iš 
brutaliausių bandymų visoje nau
jausių laikų istorijoje: masinį 
badą norima panaudoti, kaip po
litinio spaudimo priemonę. Visi 
vokiečių politikai, išskyrus ko
munistinius SED-istus, ir tūks
tančiai eilinių vokiečių drąsiai 
pareiškia savo priešingumą ko
munizmui. Mes neturime jų nu
vilti bet kokiomis užuominomis 
apie atsitraukimą iš Berlyno, -- 
Įtikinėja savo karininkus gene
rolas Clay.

--Amerikiniame sektoriuje 
miltų teturime nepilnam mėne
siui. į tai reikia atkreipti dė
mesį, nepaisant viso idealizmo, 
--aiškina vienas politinis patarė
jas.--Mes turime atsiminti, kad 
mums reikia išmaitinti 2.2 mi
lijono gyventojų.

Žemiau pateikiamos protokoli
nės ištraukos iš Maskvoje vyku
sios amerikiečio lakūno Francis 
Gary Powers parodinės bylos, 
pirmosios dienos posėdžio, kaip 
jas užregistravo britų ir ame
rikiečių žinių agentūrų kores
pondentai --stenografai.

Kitoje teisminio tardymo vie
toje Powers pareiškė, kad jis 
skrido 380 mylių per valandą

—Ar negalėtume bent šei
mų narius evakuoti?--pasigirsta 
kitas klausimas.

Clay sujuda savo kėdėje. Jo 
balsas skamba energija:

—Aš visą laiką priešinsiuosi 
mūsų šeimų išgabenimui iš Ber
lyno. Mes turime išsrėbti vis
ką, nepaisydami, kas bebūtų 
mums patiekta.

Ir žodis karas pakartotinai iš
kyla debatuose, ir karinis Vakarų 
sąjungininkų silpnumas Berlyne 
kai kuriuos ponus paskatina pa
reikšti susirūpinimą. Peleninės 
prisipildo iki kraštų, kambary 
vis labiau tirštėja dūmų debesys.

(Bus daugiau)

EAGLE STAMPS
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Mergaičių mokykliniai rūbai
Skalbiamos medvilnės

Mokyklinės 
suknelės 
3"

Pradėkite mokyklos me
tus teisingai... su vie
na iš šių spalvingų med
vilnės suknelių. Pasi
rinkite iš raštų, margu
mynų ir lygių spalvų ke
lių stilių. Dydžiai 7 iki 
14. Visos iš skalbiamos 
medvilnės.

ZIPPER ŠVARKAI
LENGVI MEDVILNĖS 
FLANEL PAMUŠALU 

2W
Idealus švarkai nešioti su 
suknelėm į mokyklą ir ne
šioti su sportiniais rūbais 
po mokyklos. Skalbiamos 
medvilnės, lygi ar rum
buota medžiaga daugelyje 
spalvų. Dydžiai 7 iki 14.

©irk' ORLON* Lined

Berniukų paltai

Spalvota rayon plaid medžia
ga aptraukta plastinia medžia
ga. Pasirinkite iš daugelio spal
vų. Dydžiai 7 iki 14.

Tradfinark

60,000 pėdų aukštyje, o vėliau, 
sumažėjus degalų kiekiui, galėjo 
pakilti iki 68,000 pėdų. Jis pa
reiškė, kad buvo kliudytas po
sūkio metu.

Powers--Aš skridau galbūt 
minutę tiesiai po posūkio, kai 
išgirdau ir pajutau duslų spro
gimą. Jis man atrodė užpakalyje 
manęs, ir. aš galėjau matyti o- 
ranžinę šviesą. Aš negalėjau pa
naudoti išsviedžiamą sėdynę dėl 
traukos jėgų ir atsimenu, kad 
kritau per erdvę iki maždaug 
33,000 pėdų, kol paaiškėjo, kad 
negalėsiu panaudoti išsviedžia
mosios sėdynės, tada atidariau 
kabinos dangtį ir atpalaidavau 
diržą. Jėgaišmetėmanepusiauiš 
lėktuvo ir pusiau Į instrumentų 
lentą. Aš buvau užmiršęs atpa
laiduoti kai kuriuos įtaisus ir tu
rėjau jėga išsisprausti iš lėk
tuvo. Parašiutas atsidarė au
tomatiškai, kai palikau lėktuvą.

Powers toliau liudijo, kad U-2 
uodegoje buvo įrengimai suar
dyti radaro signalams, siunčia
miems nuo žemės ar kito lėktu
vo. Jam buvusios duotos instruk
cijos registruoti viską, kas ne
buvo pažymėta žemėlapyje. Jis 
vadino tai "piloto papročiu".

Rudenko--Ar tas paprotys tu
rėjo šnipinėjimo tikslus?

Powers--Aš tai būčiau daręs 
ir virš Jungtinių Amerikos Vals
tybių teritorijos.

R.--Bet tamsta skridai per So
vietijos teritoriją. Logiškai, tai 
buvo įsiveržimas šnipinėjimo 
tikslais.

P.—Prileidžiu, kad buvo.
Powers liudijo, kad jis anks

čiau buvo skraidęs virš Juodosios 
jūros ir netoli Kaspijos jūros.

R.--Ar lėktuvai, skirti specia
liems skridimams išilgai Sovie
tijos sienų, buvo aprūpinti spe
cialiais žvalgybiniais įrengi
mais?

P.--Taip, ten buvo specialūs 
Įrengimai, bet aš nežinau jų cha
rakterio.

R.--Koks buvo tamstos (skri
dimų) specialus tikslas ir ins
trukcijos?

P.--1956 metais mes labiau do
mėjomės Juodosios jūros sri
timi, bet vėliau mūsų susidomė
jimas buvo sukoncentruotas to
liau į rytus. Man buvo pasaky
ta, kad skrisdamas aš galiu pa
matyti raketų iššovimo rampas. 
Aš spėju, kad jie domėjosi ra
ketų iššovimo bazėmis.

R.—ką tamsta fotografavai 
tų skraidymų metu?

P.--Aš nežinau. Aš tik Įjun- 
ginėjau mygtukus.

R. --Bet po gegužės 1 mes 
nustatėme, kokius rezultatus 
tamsta gaudavai?

P.--Taip.
R.--Ar tamsta užregistravai 

kokias radijo lubas?
P.--Aš nežinau, betprileidžiu, 

kad įrengimai padarė tai.
R.--Ar iš to neaišku, kad tai 

buvo žvalgybiniai skridimai?
P.--Galvočiau, kad tai buvo 

žvalgybiniai skridimai.
Rudenko klausinėjo kaltinamą

jį apie "savižudybės adatą", ras
tą jo žinioje. Lakūnas pasakė, 
kad jam buvę nurodyta ją panau
doti kankinimų atveju.

R.--Ar tamsta buvai kan
kintas?

P.--Ne, su manimi buvo elgia
masi labai gražiai.

Teismo salėje pasigirdo juo. 
kas, kai Powers pareiškė, kad 
begarsis pistoletas ir 205 šo
viniai buvo medžioklės tikslams 
(JAV karo lakūnams, išsi- 
leidžiantiems Į rizikingesnes ke

liones, visada išduodami toki pis
toletai ir šaudmenys, kad jie ne
laimės atveju galėtų pasimedžioti 
maisto). Salėje taip pat buvo 
juokiamasi, kai kaltinamasis 
identifikavo Maskvos parke iš
statytuosius U-2 likučius, pri
tardamas prokurorui, jog lėktu
vą ištikę esminiai pasikeitimai.

Kitoje posėdžio vietoje proku
roras iškėlė lakūno formalinį 
statusą:

R.--Kurios priežastys pas
katino tamstą dirbti ČIA nau
dai, ir ar tai buvo tamstos pa
ties iniciatyva?

P.--Ne, man buvo pasiūlyta, 
ir aš buvau apklausinėtas dėl 
tinkamumo. Mano pavardė buvo 
iškabinta skelbimų lentoje, kad 
kiekvienas pamatytų. Kai mano 
karinės privolės terminas karo 
aviacijoje baigėsi, aš norėjau 
gauti darbą komercinėje lėktu
vų linijoje bet aš buvau per- 
senas ir nepriimtinas, pasibai
gus mano karinei tarnybai, to
dėl, kai man buvo pasiūlytas ČIA 
darbas su maždaug tokiu pačiu 
atlyginimu, kokį gauna pirmasis 
pilotas arba kapitonas komerci
nėje lėktuvų bendrovėje, aš labai 
apsidžiaugiau, galėdamas gauti 
tokį gerą darbą. Mane džiugino 
mintis, kad galėsiu skraidyti 
ir gauti tokį gerą atlyginimą. Aš 
sutikau, kad būčiau atskirtas nuo 
savo šeimos ir namų. Man buvo 
pasakyta, kas manęs laukia.

R.--Kada tai buvo?
P.—1956 metais. Man reikėjo 

praeiti atitinkamus medicininius 
tikrinimus, kad tikčiau fiziškai. 
Man buvo pagamintas specialus 
didelių aukštumų kostiumas ir iš
bandytas specialiamekambaryje. 
Mano atlyginimas buvo, 2,500 
dolerių per mėnesį.

Vėliau tą pačią temą apklau
sinėjimui paėmė sovietinės val
džios skirtasis oficialus lakūno 
gynėjas.

Griniov -- Ar pasirašydamas 
sutartį su ČIA, tamsta prisiėmei 
kokių kitų įsipareigojimų?

Powers--Ne. Mano vienintelis 
Įsipareigojimas buvo būti pilotu. 
Užpildyti laikui tarp skridimų 
aš paėmiau skraidančio saugu
mo karininko darbą, kad paska
tinus skridimų saugumą.

G. -- Paskutinį kartą, kai su
tartis pasibaigė, tamsta delsei 
ir abejojai, ar ją atnaujinti. Ku
rios buvo tamstos abejojimų 
priežastys? Ar tamsta dabar gai
liesi, ją prailginęs?

P. -- Na, būklė, kurion esu 
dabar patekęs, nėra pergera. Aš 
suprantu, kad mano skridimo pa
sėkoje neįvyko viršūnių konfe
rencijos ir buvo atšauktas prez. 
Eisenhowerio vizitas. Prileidžiu, 
kad padidėjo pasaulinė įtampa. 
Aš nuoširdžiai gailiuosi, kad tu
riu ką bendro su tais dalykais.

G. -- Kokia dabar tamstos 
pažiūra į darbą ČIA naudai, ir 
ar tamsta dabar supranti pavo
jų, kurį sukėlė skridimas?

P. -- Aš suprantu dabar daug 
daugiau, negu anksčiau. Dabar, 
kada žinau, kai kurias mano skri
dimo pasėkas, nors jokiu būdu 
nežinau jų visų. Bet, kaip sakiau 
prieš keletą momentų, aš giliai 
apgailestauju, kad pasėkose buvo 
ir mano dalis.

Gynėjas prašo Powers papasa
koti daugiau apie savo skridimą.

P. -- Man nepatiko skridimo 
idėja. Aš buvau labai nervingas 
ir įtemptas. Sunku paaiškinti. 
Aš bijojau. Aš negalėjau atsisa
kyti. Atsisakydamas aš būčiau 
buvęs draugų palaikytas bailiu.

(Bus daugiau)

Reguliaraus stiliaus Ber
niukų .Paltai su Orlon* 
acrylic pamušalu. Dvigu
bos eilės sagų stilius, dirb
tinių perlų sagos; dydžiai 
7 iki 14.

G.rls* Plastic

Lietpalčiai 3*"

SU PAMUŠALU MERGAITĖMS 
CORDUROY KELNĖS 

.69 
pr-

Skalbiamos medvilnės cordu- 
roy kelnės, su užtraukiamu šo
nu,naujausios rudens spalvos. 
Dydžiai 7 iki 14.

MERGAIČIŲ MOKYKLINĖS 
MEDVILNINĖS BLIUSKOS 

|J9
Tuzinai marškinių ir išeiginio 
stiliaus bliuskų, baltų ir spal
votų. Kai kurios pagražintos. 
Dydžiai 7 iki 14.

Pašto ir Telefono Užsakymai Priimami... Šaukti CHerry 1-3070 
The May Co*s Ali 3 Stores, Basement Girls Wear Department

VYKSTATE ATOSTOGŲ?
Pasirūpinkite nelaimingų atsitikimų ir 

ligos ap d rauda.

Pagrindinė suma
$10,000.00 $15,000.00 $20,000.00

Nei. atsit. medic. išlaidos
$ 1,000.00 $ 1,500.00 $ 2,000.00

Apdraudos dienos
7................$4.35 $ 6.05 $ 7.70

14 .................$7.15 $ 9.85 $12.60
21................ $8.75 $12.10 $15.40

Galima apsidrausti iki $50,000.00.

GENERAL UNDERWRITERS 
UT 1-2345 

Joseph P. Mull
CLEVELAND, Ohio.
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Sibiro tremtinio atsiminimai (44) A. Valasevičius

TALKINAU ATSILIKUSIAME KOLCHOZE
Į pavakarį susirado pir

mininką. Mes, neturėdami 
ką veikti, dauguma einam 
į raštinę. Ji taip pat labai 
blogose patalpose. Viduj, 
ant sienų, plakatai. O juo
se gražūs gyvuliai. Iškabin
tos planų įvykdymo sche
mos. Pagal planą numatyta 
labai daug, bet man rūpi, 
kiek jie turi karvių, ar daug

— Pirmininkas žadėjo pa
skolinti bliūdukus ir šaukš
tus iš krautuvėlės. Rytoj 
ryte duos katilą. Svarbiau
sia išsirinkim virėją.

Su mumis atvažiavo dvi 
moterys, kurios atidirbs už 
savo vyrus. Vieną iš jų pa
skirtam virėja žadėdami 
ją atidirbti normą.

kol-

nuo
ne-

už

fv>7

—Einam, pasiskirsim kokią avį pasipiauti,—sako vienas.
Vyt. Raulinaičio iliustracija

reikės šienauti. Karvių-72, 
arklių 23, o avių apie 100 
štukų.

— Aš nesitikėjau, kad 
man atsiųs tokius vyrus. 
Dauguma jauni, stiprūs ir 
tikiuosi, kad gerai padirbė- 
sit, — kalba pirmininkas.

— Pažiūrėsim, kaip mus 
maitinsi, — sako vienas 
darbininkas.

— Maitinsim geriausiai, 
kuo turėdami. Dar šiandien 
papjauk vieną avį. Paskirk 
kuri riebesnė, — sako pa
merkdamas akį greta sto
vinčiam kolchozininkui ar 
pareigūnui.

Raštinėj susirinkę daug 
žmonių ir mažai oro. Mes 
keli einam į kiemą. Saulė 
jau leidžiasi. Piemenys,, 
pliauškindami ilgais bota
gais parvaro avis. Jas su
varo čia pat prie raštinės 
esančiam darže.

— Einam, pasiskirsim ko
kią avį pasipiauti, — sako 
vienas. Einam pasižiūrėti 
avių. Pusė jų tiek nusenę, 
kad vos paeina. Matyt, ser
ga kokia liga, nes daugumoj 
apšašę.

— Matyt, kaip mus mai
tins kolchozas, — sako vie
nas iš darbininkų. — Kad 
mums patiems leistų, tai 
pasirinktume jaunesnę. O 
jie papiaus seną.

Išėjęs brigadierius šau
kia vyrus, kad eitų į nuro
dytą namelį, kur nakvosim. 
Jis nešasi, gavęs iš sandėli
ninko, žibalinę lemputę.

Visiems susirinkus klau
sia, kokį maistą imti iš kol
chozo. Mes nežinom ko jie 
turi. Nėra jokio ir pasirin
kimo. Duonos, avižinių 
kruopų, žirnių sriuboms ir 
po puslitrį kiekvienam pie
no.

Ko tik duoda, visko reikia 
imti — nutaria darbininkai.

Apgyvendina mažam na
melyje. Sako, čia gyvenę du 
senukai. Jie numirė ir da
bar jis tuščias. Jame radom 
vieną sukrypusį stalą ir il
gą, prie sienos suolą. Mes 
penkias naktis pragulėsim 
ir ant kietų grindų.

Uždegus lemputę žiūrim, 
kad sienomis replioja bla
kės. Nusidrožiam iš medžio 
pagaliukus ir badom visus 
plyšius, kur jos gyvena.

<— Rytoj parsivešim pri- 
sipiovę šieno, — kam tai 
kyla nebloga mintis.

—. Nieko vyrai, susitvar
kysim, — sako brigadierius.

Rytojaus dieną atsikėlėm 
anksti. Neįprastai kietam 
guoly nesinorėjo gulėti. Ga
vę žirnių sriubos nuėjom į 
raštinę. Radę pirmininką 
jam išaiškinam, kad mes 
dirbsim aštuonias valandas. 
Jis turi mus laiku išleisti į 
darbą ir mes laiku grįšime.

Jis pats kartu su sandė
lininku lakstė ir surinko 
dalges, grėblius ir šakes. 
Važiuosim piauti žolės si
losui.

Su mumis kartu važiuoja 
dar keturi kolchozininkai;

kaip žinantys darbų tvarką. 
Pats pirmininkas važiuoja 
parodyti.

Darbininkai kalbina 
chozininkus:

— Kur jūs slepiatės 
lietaus? Juk stogas jo 
užlaiko.

— Labai bloga, kada lie
tus užeina, — sako pagyve
nęs kolchozininkas.

— Juk miškas čia pat, ar 
negalė tumėt pasistatyti 
naujas trobas?

— Statytis nelengva. Aš 
nesenai mačiau čia rodytą 
filmą. Rodė, kokios mašinos 
dabar gelbsti statyti. Pagal
vojau, kad palauksiu, kol 
atvažiuos ir pastatys, — sa
ko kitas kolchozininkas.

— Laukit, laukit, bet ži
nokit, kad jūs nuo Maskvos 
labai toli esat.
. — Nenori jie dirbti, — 
sako pirmininkas.

— Jūs, draugas, pirma 
juos atšerkit ir tada papra
šykit, kad dirbtų, — sako 
vedantis pokalbį darbinin
kas.

' — O iš kur aš imsiu, jei
gu jie patys nieko nesirū
pina. Jie išėję į darbą snau
džia, o naktims žuvis gaudo 
upėje. Aš pernai pats rajo
ne prašiau, išreikalavau ir 
už darbadienį daviau po ki
logramą grūdų. Turim nu
sipirkę sunkvežimį ir į to
limesnius laukus neinam 
pėsti. Jeigu jie išdirbtų nor
mas, tai šįmet gautų pini
ginę premiją, bet, kad jie 
neišdirba.

— Jūs daugiau sėkit ru
gių, kviečių, o štai kiek tik 
akys mato, avižos ir avižos.

—< Ne, čia ir yra pasėti 
kviečiai. Laukas buvo pras
tai išdirbtas ir užėjo lauki
nės avižos, kurios čia labai 
veisiasi. Aš nutariau jas pa
šarui nupiauti. štai, matos, 
kur pradėjau piauti. Atva
žiavo iš rajono komisija, 
nustatė, kad dar 20!% yra

TAI BUVO PRIEŠ 13 METŲ... Lietuvių Tautinio Ansamblio moterys, dalyvavusios 1947 m. liepos 
27 d. bavarų tautinių šokių ir rūbų šventėje, Weidene, eisenoje per miestą.

kviečių ir uždraudė. O prie 
kaimo geriausi laukai buvo 
užsėti kukurūzų, kuri nuša
lo, — baigė kalbėti pirmi
ninkas, nes jau privažiavom 
darbo vietą.

Vieni piausim, kiti grėb- 
sim ir vežim į čia pat iškas
tą duobę silosui. Pieva ne
lygi. Yra kupstų ir krūmų, 
bet mes, papratę tarp kel
mų piauti, jaučiamės gerai.

Savo tarpe padarom susi
rinkimą ir nutariam tas 
penkias dienas nepragulėti, 
bet vidutiniai dirbti, kad 
jas atidirbus daugiau čia 
mūsų nesiųstų.

Kolchozo pirmininkas la
bai buvo patenkintas mūsų 
darbu. Išvažiuojant mumis 
kaip pavyzdį rodė savo kol- 
chozininkams. Kolchozinin- 
kai žiūrėjo į mus, lipančius 
į sunkvežimį išvažiuoti, bet 
ką jie galvojo, nė vienas 
nieko nepasisakė.

Kitam numery: Ateina 
pranešimas, kad mus išlei
džia.

Čia tai gyvenimas!

ir Stroh’slaivas... švelnus vėjelis

******' Z£
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Amerikoj tiktai 
ugnim virtas 
alus!

JUMS PATIKS

Keltuvas, kuris j
pragarų važiavo m

PAER LAGERKVIST

Jie paėjo nuo aikštės keletą 
žingsnių tamsiu skersgatviu. 
Virš vieno nešvaraus, apleisto 
įėjimo kabojo sena, suskilusi 
lempa.

--Labai prašau, jau čia,--už
bėgęs priekin, velnias atidarė 
duris- ir diskretiškai pasitraukė 
į šalį.

Jie įėjo vidun. Juos pasitiko 
riebi, klastinga velnienė su stam
biomis krūtimis ir violetinės 
pudros kamuoliukais barzdoje ir 
aplinkui burną. Ji reikšmingai 
šypsojosi, žvelgdama draugiško
mis, suprantančiomis riešuto 
spalvos akimis. Aplink ragus 
kaktoje ji buvo apvyniojusi plau
kų kuokštes, kurios buvo pritvir
tintos mėlyno šilko kaspinais.

--Taip, taip, tai esate Jonsso- 
nas su moteriuke,--prabilo ji. 
--Taip, taip, prašau į numerį 
aštuntą,--ir ji padavė didelį rak
tą.

Jie lipo tamsiais, nešvariais 
laiptais, kurie buvo taip apglei- 
viję, kad galėjai paslysti. Antra
me aukšte Jonssonas atidarė nu
merį aštuntą, ir jie įėjo vidun. 
Jie atsirado pripelėjusiame vi
dutiniško dydžio kambaryje. Vi
duryje jo stovėjo stalas su ap
driskusia staltiese, prie sienos 
lova su neskalbtomis paklodėmis. 
Jie atsisėdo ten ir ilgai bu
čiavosi.

Pro antrąsias duris tyliai įė
jo vyras. Jis buvo apsirengęs 
kaip kelneris, tačiau jo frakas 
buvo švarus, ir liemenė tokia 
balta, kad net perryškiai atsi
švietė toje prieblandoje. Jis ėjo 
be garso; jo žingsniai buvo ne
girdimi, o judesiai mechaniški, 
tartum nesąmoningi. Veido bruo
žai buvo aštrūs, akys sustyru- 
sios. Jis buvo mirtinai išblyš
kęs. Smilkinyje jis turėjo šūvio 
žaizdą. Jis patvarkė kambarį, 
nušluostė staliuką ir padėjo ki
birą šiukšlėms.

Jie nekreipė į jį dėmesio. 
Tačiau, kai jis norėjo išeiti, 
Jonssonas pasakė:

—Norėtume truputį vyno, 
ponas kelneri. Atneškite mums 
pusę Madeiros.

Vyras nusilenkė ir dingo.
Jonssonas nusivilko ir liko 

vienmarškinis. Mažoji moteris 
truputį varžėsi.

--Jis dar ateis,—aiškinosi ji.
—Et, tokioje vietoje nereikia 

varžytis. Nusirenk mažyte.
Ji nusivilko suknelę, koketiš-

kai atpalaidavo apatinius ir atsi
sėdo ant jo kelių.’

—Ak,—šnibždėjo ji.—Kaip ža
vu, mielasis, tik tu ir aš 
tokioje nuostabioje, romantiško
je vietoje. Kaip poetiška! Aš nie
kada neužmiršiu...

—Mano mažytė...
Jie ilgai bučiavosi.
Vyras grįžo atgal. Be garso. 

Mechaniškai pastatė jis stiklines, 
įpylė vyno. Stalinės lempos švie
sa krito į jo veidą. Nieko ypa
tingo tenai nebuvo, išskyrus tai, 
kad jis buvo labai išblyš
kęs ir smilkinyje turėjo šūvio 
žaizdą.

Mažoji moteris staiga sušuko:

Dėl Dievo meilės! Arvidai! 
Ar tai tu! O, Dieve danguje, jis 
miręs. Jis nusišovė.

Vyras stovėjo nejudėdamas ir 
sustingusiu žvilgsniu žiūrėjo, 
prieš save. Jo veidas neišreiš
kė jokio skausmo; jis buvo tik 
rimtas, nepaprastai rimtas.

—Arvidai, ką tu padarei, ką 
tu padarei! Kaip gi galėjai! Ak, 
mielasis, gerasis, jei būčiau 
aš nujautusi, tu tik pagalvok, aš 
būčiau namie pasilikusi. Tačiau 
tu niekad man apie tai nekalbė
jai. Niekad man apie tai nesakei, 
nė žodžio! Kaip aš galėjau ži
noti, kam tu ruošiesi, kad tu 
niekad apie tai nekalbėjai! O 
Viešpatie!..

Ji drebėjo visu kūnu. Vyras 
atrodė, kaip svetimas. Jo 
žvilgsnis buvo ledinis ir niūrus 
perveriąs viską. Veide atsimušė 
geltonai balta šviesa; šūvio žaiz
da buvo be kraujo, tik skylė 
smilkinyje.

—Ak, tai siaubinga, siaubinga! 
—šaukė ji.—Aš negaliu čia pasi
likti. Tuoj išeinam! Aš neper- 
nešu!

Ji pasigriebė savo drabužius, 
skrybėlę ir kailinius ir puolė 
laukan, lydima Jonssono. Ties 
laiptais ji paslydo ir atsisėdo 
ant šiukšlių ir cigaro pelenų. 
Prieš juos stovėjo senė, Žvilg
čiodama riešuto spalvos akimis, 
reikšmingai šypsodamosi ir lin
guodama ragais.

Pasiekę skersgatvį, jie atsi
kvėpė. Ji apsivilko, rūpestingai 
susitvarkė ir pasipudravo nosį. 
Jie nuėjo į aikštę.

Vyresnysis velnias ten tebe
vaikščiojo.

(Nukelta į 4 psl.)

Kai jūs planuojant 
leistis į tolimesnis 
vandenis ... tada yra 
laikas ir pasirūpinti 
Stroh’s. Praš y k i t e 
Stroh’s ... labiau už 
kitus gaivinantį alų!

DABAR U Z 
VIETINES KAINAS!

YRA ŠVIESESNIS
The Stroh Brevvery Company, Detroit 26, Michigan

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 
mūsų draugams ir rėmėjams

LOUISVILLE TITLE 
INSURANCE CO.

The Louisville Title Bldr, 118 St. Clair Avė, 
N. E. Phone: MA 1-2075

Listen to Rudolph Ringwall and his "Memorable 
Music” WJW Radio, Monday thru Friday, 

7:05-7:30 P.M.
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Kalėjiminė valstybė meluoja 
apie kalėjimus

Sovietų Sąjunga pati būdingiausia kalėjiminė valstybė. Gal tik da
bar ją bus pralenkusi komunistinė Kinija, kuri pasimokiusi iš 
Sovietų Sąjungos, pradėjo kurti net dar "gražesni" komunistini 
rojų žemėje.

Sovietų Sąjungos gyvenimą paž|stantieji tvirtina, kad ma
žiausia apie 20 milijonų jos gyventojų yra vienokioje ar ki
tokioje priežiūroje. O didžioji jų dalis sėdi kalėjimuose ar suvaryti 
| koncentracijos stovyklas patiems sunkiausiems darbams.

Reikia pripažinti, kad toks tvirtinimas, jog tik apie 20 milijonų 
Sovietų Sąjungos gyventojų laikoma policijos priežiūroje, yra 
perdaug jau švelnus ir neatatinkąs teisybei. Visi, kurie tik yra ra
gavę komunistinės valdymo formos žino, kad ten nėra nė vieno gy
ventojo, kuris nebūtų policijos priežiūroje. Viešoji ir slaptoji po
licija tokia gausi, kokios nėra jokiame kitame krašte. Tvirtini
mas, kad, susitikus pokalbiui trims asmenims, vienas iš jų tikrai 
turės apie pasikalbėjimą pranešti slaptąjai policijai, nėra nė 
kiek perdėtas. Tai visu stropumu organizuojama, kad apie kiek
vieną gyventoją būtų viskas žinoma. Tai turi daryti ne tik pažįsta
mieji, bet draugai apie draugus, vaikai apie tėvus, ir net prievar
taujami tėvai apie savo vaikus.

Ir štai, ta' kalėjiminė valstybė, pastaruoju metu pradeda skelbti 
melagingas žinias apie jų pačių kalėjimus, kad sudarytų įs
pūdi, jog ir ten padėtis keičiama. Komunistinėj spaudoj, kaip 
ekstra žinia, net juodais rašmenimis surinkta, skelbiama, 
kad Lietuvoje likviduoja kalėjimus. Joje sakoma:

Lietuvos Ministrų Taryba nutarė likviduoti Kauno ir Klaipėdos 
kalėjimus. Kauno kalėjimo patalpas numatyta rekonstruoti, pritai
kant jas mokyklai. Į Klaipėdos kalėjimo patalpas po remonto per
sikels tarybinės įstaigos.

Kiek anksčiau buvo likviduoti kalėjimai Utenoje, Raseiniuose, 
Šilutėje ir Vilniuje, Buvusiame Vilniaus kalėjime įrengiami Kul
tūros namai, Utenos kalėjime veiks ligoninė, o Raseinių ir Šilutės 
kalėjimų pastatai paskirti Žemės ūkio mechanizacijos mokykloms.

Niekam nereikia aiškinti, kuo norima atsiekti tokios žinios, 
jai skiriant ypatingą dėmesį, skelbimu. Atseit, žiūrėkit, mes 
naikinam kalėjimus ir tuose kalėjimuose įrengtam kultūros namus. 
Žiūrėkit, kokie mes esam žmoniški: kiti kalėjimus statė, 
o mes juos griaunami....

Toji žinia visiškai neatatinka tiesą. Kad tie kalėjimai, kaip 
buvusieji tų miestų centruose, panaikinami, nė kiek nereikia abe
joti. Jie komunistinei policijai sudarė labai daug nepatogumų. 
Į juos atvežamus ir išvežamus kalinius stebi daug nerei
kalingų akių. O kada kalėjimai nukeliami | nuošalias vietas, 
tada daug patogiau, tada gali rašyti, kad buvusieji kalėjimai 
naikinami. Bet negi skelbsi, kad statomi nauji, daug didesni, ge
riau pritaikyti žmonių kankinimui ir visokių prisipažinimų iš
gavimui. Taip skelbti nepatogu, o skelbti, kad seni kalėjimai 
naikinami, propagandiškai labai gražiai skamba.

Normaliai imant, kada dabar labai daug Lietuvos žmonių iš
siunčiama | visokias stovyklas Sovietų Sąjungos tolimon šiau- 
rėn, kalėjimų pačioje Lietuvoje tikrai mažiau reikėtų. Bet taip 
nėra. Kalėjimų, o ypatingai darbo stovyklų skaičius kelius kartus 
padidintas ir ten žmonių grūste prigrūsta. Ir tai yra tiesa, labai 
žiauri tiesa, kurios komunistiniai krašto pavergėjai negali už
ginčyti. O galėdami užginčyti, jie visokiais būdais stengiasi su
daryti lspūd|, kad jie tokią kalėjiminę sistemą neva naikina.

B. G.

Kryžkelėj. Laužadžio nuotrauka

Chicagietis Bronius Sedleckas laimingas vežasi iš aerodromo j namus savo žmoną Mariją ir dukteris 
Birutę ir Audronę, šiomis dienomis atskridusias iš Lietuvos. Sekleckas nuo to laiko, kai tik buvo 
leista siųsti siuntinius | Lietuvą, savo šeimai pagelbėti buvo išsiuntęs siuntinių už 12,000 dolerių.

V. Noreikos nuotrauka

Lietuviškoji Chicaga atostogauja... (2) Alk. Valentinas

Apie meškeriojimus, sirenų viliojimus
ir vinių kalimus...

Kitas vėl meškeriotojas, Al
binas Stiklakis, kuris buvo žadė
jęs vykti draugėj nuotykingas ke
liones su anais dviem, bet laiku 
negavęs atostogų, papasakojo čia 
pat nuotyki, kaip kartą jis India
noje pagavo 120 svarų lydeką. 
Ir pagavo ne vandenyje, bet ant 
kranto... Mat, jis užsimojęs 
užmesti meškerę ir staiga ji 
už kažko užkliuvus. Žuvis ėmu
si aimanuoti žmogaus balsu. At
sigręžęs jis pamatęs, kad meš
kerės kablys su slieku įsivė
lęs j gražias garbanas dideliai 
šauniai lydekaitei...

-- Ar ta lydeka buvo su dviem 
kojom?,--paklausė vienas.

Kiti rašo

VIENAS KENNEDY PATARĖJU 
YRA ATSISAKĘS SKELBTI 

VASARIO 16 PROKLEMACIJĄ
Lietuvių respublikonų leidžia

mam biuletenyje, kur| redaguoja 
Leonardas Valiukas, paskelbta:

„Kaip jau visiems iš spaudos 
žinoma, senatorius Jack Kenne
dy pasirinko savo politiniais pa
tarėjais du kartu bandžiusi pa
tekti l Baltuosius Rūmus Adlai 
Stevensoną ir Connecticut steito 
kongresmaną Chester Bowles. 
Prieš maždaug 10 metų Chester 
Bowles buvo Connecticut steito 
gubernatorius. Būdamas guber
natoriumi jis nesutiko paskelbti 
Vasario 16-sios proga prokla
maciją, kaip kad daugelis guber
natorių tai padaro. Lietuviams 
atsakęs, kad Lietuva buvusi Ru
sijos provincija, gi dabar vėl 
esanti Sovietų Sąjungos dalis. 
Anot Chester Bowles, Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymas ne
sąs realus dalykas, o tik svajo
nės... Senatorius Kennedy, jei 
tik laimėtų, pramato Chester 
Bowles Secretary of Statė 
postui arba JAV-bių ambasa
doriaus vietai prieJungtiniųTau- 
tų.

Kitas senatoriaus Kennedy po
litinis patarėjas yra Adlai Ste- 
venson. Los Angeles dienraš
čiai rašė, kad Demokratų par
tijos suvažiavimo metu čia de
monstrantų tarpe už Stevenso- 
n’o kandidatūrą FBI atpažino 5 
tikrus komunistus, turinčius Ko
munistų partijos liudijimą - pa
žymėjimą. Los Angeles Exami- 
ner (July 31, 1960) rašo:

"...They (the Reds) expres- 
sed keen disappointment over 
the failure of Adlai Steven- 
son to win the Democratic 
nomination. They described 
him as the candidate who ’sho- 
wed the greatest sensitivity 
to the peace desires of the 
people and to the realities 
of world problemsl..." 
Adlai Stevenson, jei tik Ken

nedy laimėtų pasidalintų su 
Chester Bowles minėtomis vie
tomis.

Ar lietuviai galėtų tikėtis bent 
kokios paramos savo reikaluose 
iš tų dviejų asmenų?“

--Taip, ji buvo su dviem gra
žiom kojytėm...--patvirtino pa
sakorius.

--Ir kaip buvo toliau?
--Aš tą lydeką paėmiau už 

parankės, meškerę ant peties 
ir nuėjome kartu papietauti...

Visiems patiko teisinga isto
rija apie meškeriojimą ant kran
to...

Gavęs progą kalbėti (o meš
keriotojų tarpe tokia proga la
bai reta) ir aš papasakojau savo 
meškerininkystės nuotyki, kaipo 
senas meškeriotojų veteranas. O 
tai atsitiko dar Lietuvoje, Sarkės 
melnyčios prūde. Na, koks ten 
prūdas, galima sakyti, visiškai 
be dugno dumblynė su plaukio
jančiomis salelėmis, ant kurių 
augo berželių ir juodalksnių krū
mai.

Vieną rytą Į tą melnyčios prū
dą aš užmečiau meškerę. Vei
ziu, kad staiga pasijudino viena 
sala ir ėmė sliuogti prie mano 
meškerės kabliuko, ant kurio bu
vo užkabintas riebus rubuilis. Ir 
prasidėjo varžybos: aš salą 
tempti l krantą, o sala mane su 
visa meškere l bedugnę... Po ko
kių trijų valandų tąsimosi, aš 
salą išvilkau l krantą. Pasirodė, 
kad tai visai ne sala, o lydeka... 
Jos nugara jau buvo apaugusi 
sąmanomis, o ant tų sąmanų iš
augęs gražus juodalksnių ir ber
želių miškelis... Iš to lydekos 
nugaros miško aš prisikirtau žie
mai pusantro metro malkų ir pr i - 
sisūdžiau devynias bačkas žu- 
vienos... Vien tik tos lydekos 
plaučiai svėrė keturias dešimts 
svarų...

Ką Jūs galvojate, mieli skai
tytojai? Anie gi klausovai ne
patikėjo mano istorija. Stačiai 
pasakė--meluoji, velnio vaike! 
Perkūnėli, ir kaipgi galima ne
tikėti..?

Taigi, visi dabar meškerioja 
arba istorijas pasakoja kadan
gi baigėsi visi paradai ir 
jokių įvykių nebėra įam
žinti su filmos kamera, tai ir 
mūsų marketparkietis filmuo- 
tojas Bronius Ūsas atostogas 
praleidžia plačiuose, mėlynuose 
vandenyse. Jis su savo "admi
rolu" AL Girdvainiu dūksta po 
Michigano ežerą penkių tonų di
dumo laiviūkščiu... Laivemačiau 
visokių meškerių: ir didesnių ir 
mažų. Įdomu, ką jis pagaus? 
Greičiausiai --pusę žuvies, pusę 
merginos... Pasakoja, kad tokių 
Michigano ežere esama. Sako, 
galva merginos, o uodega žuvies. 
Bet šitokias reikia gerai mokėti 
kaip pagauti...

Vasara jau sensta, o meške
riotojų pats dūkimas. Tie, kurie 
dar nesenai juokdavosi iš meš
keriotojų sakydami, jog meške
rė esanti toks dalykas, kurio 
viename gale yra ant kablio 
užmautas sliekas, o kitame ga
le kvailys, dabar patys virto ne
bepataisomais meškeriotojais. Ir 
kai jie visi parbrazdės iš e- 
žerų ir upių, tai kalbų, nuotykių 
ir visokių melagysčių užteks iki 
pat Šv. Kalėdų...

*
Bet, deja, ne visi meškerio

ja ir ne visi meluoja. Vasaros

atostoginiu laiku Chicagoje tu
rėjome ir visai rimtų dalykų. 
Liepos pabaigoje čia Įvyko Res
publikonų partijos konvencija. Ši
tuo laikotarpiu, berods, tapo 
vėl tvirtai užmegzti lietuvių ry
šiai su republikonų partija,kurie 
po Antano Olio mirties buvo ge
rokai sušlubavę. Tai yra nuo-

KAM TAIP LABAI VARGINTIS?

Naujienose skaičiau Dr. P. 
Grigaičio Įspūdžius iš jo apsilan
kymo pas šen. Kennedy, de
mokratų prezidentinĮ kandidatą, 
Kennedžių rezidencijoje. Tuose 
Įspūdžiuose nepaprastai daug 
verkšlenimo, kad buvę sunku su 
lėktuvais, turėjo labai vargintis 
dėl nakvynės ir tt.

Skaičiau tuos verkšlenimus ir 
galvojau, tai kam gi, seneliuk, 
taip varginies? Juk yra jaunes
nių, kurie gali ir nukeliauti ir 
senatoriui ranką paspausti ir 
daug gražiau angliškai pakal
bėti?

Tik skaitydamas tuos griau- 
džius Įspūdžius niekur neužtikau, 
kas už tokią sunkią kelionę ap
mokėjo. Ar vėl buvo imta ALT 
kasa, ar demokratai padengė? 
Mat turiu praktikos netikėti, kad 
Dr. P. Grigaitis išlaidas iš savo 
kišenės būtų padengęs.

K. Pranulis, 
Chicago

DŽIAUGIUOS P. JASIUKONIO 
STRAIPSNIU

Su dideliu susidomėjimu skai
čiau P. Jasiukonio straipsni 
apie taip vadinamus lietuviškus 
"kartūnus". Reikia pasakyti, kad 
tai pirmas blaivus balsas lie
tuvių spaudoje. Mano supratimu, 
"kartūnas tiek vaizdais, tiek tu
riniu, labai nevykęs.

A. L-tas, 
Montreal

*
A, BLIUDŽIUS, iš Detroito, 

rašo: Visais atžvilgiais puikus 
laikraštis. Tik gal kiek per
daug Clevelando parapijinių ži
nelių. Manau, sunku to išvengti, 
kada laikraštis išeina pačiame 
Clevelande.

♦
ALG. ATKOČAITIS, iš Dear- 

born, rašo: Su malonumu skai
tau kiekvieną numeri, nes tai 
tikrai geriausias lietuviškas 
laikraštis. Malonu paimti Į ran
kas ir net prieš svetimtaučius 
pasididžiuoti geromis nuotrau
komis, geru popierių. Gaila, kad 
jie nesupranta ir negali paskai
tyti tų puikių straipsnių. Lin
kiu ir toliau laikraštĮ stiprinti ir 
tęsti tą puikų lietuvišką dar
bą.

pelnas dviejų labai veiklių chi- 
cagiečių: inž. Eug. Bartkaus ir 
V. Adamkavičiaus. Inž. Bartkaus 
dėka nemažas būrys chicagiečių 
lietuvių gavo respublikonų par
tijos nacionalinio komiteto pirmi
ninko šen. T. B. Mortono kvie
timus dalyvauti užsienio reikalų 
forume Conrad Hilton viešbutyje, 
Įvykusiame konvencijos laike. 
Taip pat keliolika lietuvių laik
raštininkų dalyvavo ne anglų 
kalba leidžiamų laikraščių kon
ferencijoje ir net pačioje res
publikonų konvencijoje. Pats inž. 
Eug. Bartkus konvencijoje daly
vavo kaip respublikonų partijos 
tautinių grupių direktorius ir 
buvo atatinkamai pagerbtas.

Bet negaliu iškentėti nepami
nėjęs, kad inž. Eug. Bartkus 
be visuomeninių rūpesčių, dar 
turi ir savo "naminių rūpestė
lių": Sandūnų vasarvietėje šią 
vasarą jis statosi lietuvišką tro
belę su šiaudiniu stogeliu... Tai 
duoda pagrindo manyti, kad mie
lasis inžinierius ir jo šeima 
žada Chicagoje giliai Įleisti šak
nis ir mūsų neapleisti.

♦

Yra dar ir kitų rimtesnių da
lykų. Žinomieji mūsų inžinie
riai—Jonas Jurkūnas ir Gede- 
minas Biskis--irgi Sandūnuose 
statosi savo vilą, ir inž. Eug. 
Bartkaus kaimynistėje. Vienas 
šitų dviejų inžinierių geras bi
čiulis Jūsų korespondentui apie 
tai štai ką papasakojo:

—Statyba eina pilnu tempu... 
Abu inžinieriai vieningai pusę 
valandos svarsto, kur kalti vinĮ? 
Pagaliau nutaria, kad šitoje vie
toje turėtų būti vinis. Ir Įkala. 
Po to vėl pusę valandos svarsto, 
kur kalti antrą vinĮ...?

Kalba, kad iki Kalėdų vilos 
statyba gali būti užbaigta.

SekantĮ kartą jau parašysime 
poatostoginĮ reportažą.

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti

KELTUVAS, KURIS...
(Atkelta iš 3 psL)

—Taip, taip, jau išeinate?— 
pasakė jis.--Tikiuosi, kad ponai 
čia maloniai jautėsi.

—Dėl Dievo meilės, tai buvo 
siaubinga,--pasakė moteris.

—Bet prašau, ponia, nesa
kykite to; niekas tuo nebetikės. 
Poniai reikėjo pamatyti, kas buvo 
anksčiau, tada buvo kitaip. Ta
čiau šiandien pragaras nebėra 
toks, kuriuo galima būtų skųstis 
Atsižvelgdami Į greitą kultūros 
kilimą žemėje, triukšmingas ra
dijo ideologijas ir diskretiškai 
nutylimą atsilikimą, ir mes Čia 
darome visa, kad nė trupučio 
nebūtų pastebima, kad, atvirkš
čiai, būtų randamas jaukumas.

—Taip, taip,—kalbėjo ponas 
Jonssonas.—Reikia pasakyti, kad 
šiuo požiūriu humaniškesni pasi
darėte, ar ne?

—O, -- atsakė velnias, -- čia 
viskas iš pagrindų pakeista, kaip 
to istorijos eiga reikalauja.

--Žinoma, reikia derintis pagal 
bendrą pažangą.

—Labai teisingai, šiuo metu 
teliko tik sielos kančios.

—Ačiū Dievui,--pasakė mo
teris.

Velnias mandagiai nuvedė juos 
prie keltuvo.

—Labąnakt,--pasakė jis,giliai 
nusilenkdamas. -- Pagerbkite 
mus ir vėL—Jis uždarė keltuvo 
groteles. Keltuvas važiavo aukš
tyn.

—Gerai, kad viskas baigė
si,—pasakė abu atsidusdami ir 
susigūždami ant suolo.

—Be tavęs nebūčiau ištvėrusi, 
-šnibždėjo ji.

Jis prisitraukė ją, ir jie ilgai 
bučiavosi.

—NeĮtikėtina, -- kalbėjo ji, 
atsipalaiduodama iš jo glėbio, 
—kad jis būtų galėjęs tai pada
rytu Bet keistų idėjų jis turė
jo visą laiką. Jis niekada negalė
jo pažvelgti | dalykus paprastai 
ir natūraliai. Visą laiką, lyg rei
kalas liestų gyvybę.

—Tai nesąmonė,—pasakėJon
ssonas.

—Jis galėjo pasakyti bent žo- 
delĮ. Tada aš būčiau pasilikusi. 
Mudu gi būtume galėję išeiti 
kitą vakarą.

—Taip, žinoma, — pritarė 
Jonssonas,—žinoma, galėjome.

—Bet, mielasis, mudu sėdime 
čia ir priekaištaujame,--susi
griebė ji, apkabindama jo kaklą. 
—Dabar jau viskas praėjo.

--Taip, mažyte, praėjo.
Jis apkabino ją.
Keltuvas važiavo aukštyn.
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Akimirksniu kronikos♦
"Visa bėda” ir

Bronys Raila

"blogiausia”
Truputį keista, kad V. Trum

pa, kuris, kaip katalikiško "Ai
dų" žurnalo bendradarbis, jau 
anksčiau buvo mėginęs nagrinėti 
laisvųjų lietuvių ir okupuotos 
Lietuvos kultūrinius santykius, 
dabar staiga tapo toks abejingas 
ir kritiškas, kai tuo pačius 
klausimus palietėme mes kiti. 
Palietėme apčiuopiamiau ir gal 
kiek su kitokia dvasia.

Mano kroniką jis pavadino "pa
lyginti ilgu straipsniu", o savo 
laišką užvardino "pora pastabų" 
dėl vieno mano akimirksnio. Tai
gi, tik pora pastabų, ir visdėlto 
jo laiškas turėjo 88 spausdintas 
eilutes. Mano anoje kronikoje 
buvo kelios dešimtys pastabų, 
tad savaime suprantama, kad, pa
lyginti su V. Trumpos laišku, 
kronika negalėjo būti trumpesnė, 
o tik ilgesnė. Teko atpasakoti 
turinį paskaitos, trukusios per 
valandą laiko, ir reikėjo labai 
trumpinti, kad išeitų tik viena, 
o ne kelios kronikos.

Jaučiu pareigą papunkčiui 
pasisakyti dėl V. Tumpos laiško 
(Dirva, Nr.80), kuris yra savo
tiškas tuo, kad iš visų kitų man 
žinomų jo rašinių bene mažiau
siai tetarnauja tiesai.

L Jo pageidavimas tiksliai ži
noti, kas ką pasakė per S. Žy
manto paskaitą ir aplink ją, yra 
pagrįstas. Istorijai tat turbūt 
svarbu, ir kai istorikas šau
kiasi, tai nėgalima nepaklausy
ti. Kronikoje apie "perversmo 
laukimą" pirmutinis ir paskuti
nis skyrelis priklauso man. Ne 
mažiau turėjo būti aišku ir tas 
yra įsakmiai paminėta, kad kiti 
skyreliai atpasakoja S. Žymanto 
paskaitos turinį. Asmeniškai da
bar patikrinęs, ar teisingai atpa
sakojau, gavau prelegento liudi
jimą, kad paskaitos santrauka ir 
visos išvados buvo pateiktos tei
singai. J eigų Istorijai svarbu, ga
lėčiau pridėti, kad aš ir kaip re
porteris toms išvadoms pritariu.

2. Priešingai V. Tumpos tei
gimui, nebuvau ir nesu nepaten
kintas, jei V. Sidzikauskas skrai
do per Atlantą pavergtųjų tautų 
vaduoti. Ir kodėl turėčiau? Jis 
tai daro ne už mūsų pinigus, ne 
mūsų naudai, atskaitomybės 
mums už tai neprivalo. Jei yra 
gerų dėdžių, kurie tai finansuo
ja ir jeigu tiems dėdėms atrodo, 
kad Baltijos ir kitų pavergtųtau- 
tų diplomatiniai agentai Euro
poje patys nebesugeba savo tau
tų interesų atstovauti, tai Dieve 
padėk.

3. Mūsų kultūrinės akcijos 
centro sudarymas ne tik nieko 
nepadėtų, bet, anot V. Trum
pos, "tebūtų tik dar vienas veiks
nys, kurių B. R. kitais atžvil
giais taip aistringai nemėgsta”. 
Iš kur toks aistringas prasima
nymas? Kaip visi eiliniai lietu
viai, taip ir aš mėgstu kiekvieną 
veiksnį, jeigu tik jis pagal savo 
programą ką tikrai veikia, o ne 
vien vaidina ir dūmus leidžia.

4. Jam nepatiko S. Žymanto 
tezė, kad mūsų pasipriešinimas 
bolševizmui ir Lietuvos okupa
cijai turi būti vedamas "totali
nėje plotmėje", nes V. Trumpai 
"visa, kas totališka, kažkaip kve
pia neskaniai". Totalinė plotmė 
reiškia pasipriešinimą visomis 
priemonėmis ir visose srityse, 
ne tik per vadinamą "politiką”. 
Jautriai Trumpos nosiai turbūt 
skaniau kvepėtų, jei mūsų prie
šinimasis bolševizmui būtų tik 
dalinis, tik kai kuriose srityse,

5. Ir jam pasimato "visa bė
da", kai pasigirsta balsų, jog 
mūsų kultūrinį gyvenimą "galima 
lengvai surikiuoti, kaip kareivių 
kuopą". Tiesą sakant, tokie ska
tinimai gal pasigirdo tik jautrio
je V. Trumpos ausyje, kaip anie 
kvapai jo nosyje. Čia kolkasbuvo 
kalbos apie organizuotas, sude
rintas, "totalines" mūsų kul
tūrines pastangas veikti okupuo
tos tautos laisvės reikalui, o ne 
mūsų kultūrinio gyvenimo karei
višką rikiavimą. Antrą vertus, 
surikiuoto kareivio sąvoką gal 
nenusipelno paniekos. Tinkamai 
surikiuotų kareivių nedidelis 
būrys mūšyje daugiau pajėgia 
ir laimi prieš pakrikusią didelę 
minią.

•

6. Dar nebuvau girdėjęs vul
garesnio pasityčiojimo iš mūsų 
kultūrininkų, kaip šis V. Trum

pos posakis: "Tik duok pakanka
mai jiems grikių košės ir draus
mės ir pamatysi, kaip jie be
matant nuginkluos visą sovie
tinę propagandą”. Esą, yra taip 
galvojančių, nors taip dar negir
dėjau ką garsiai galvojant. Rei
kalas čia eina ne apie grikių 
košę. Jeigu ne kitaip, tai grikių 
košės užtenkamai savo raume
nimis užsidirba beveik visi dar 
nepasenę ir ne ligonys kultūri
ninkai Amerikoje. Ir dar kažin 
ar Kongreso bibliotekos tar
nautojai daug dažniau už juos 
tevalgo tik fillet mignon steikus. 
O jei ir kasdien valgo, tai ar 
daug iš to naudos mūsų kultū
rai? Ar kyla jų pasiryžimas da
lyvauti "totaliniame" pasiprie
šinime?

7. Priešingai! Vienas iš Kong
reso bibliotekos tarnautojų, ku
riam, žinoma, nebereikia nei 
grikių košės, nei drausmės, šį 
kartą nepatingi parašyti redak
cijai net 88 eilučių laišką, kur 
net du kartu brėžte pabrėžia, 
kad jis netikįs Los Angeles 
kultūrininkų klubo paskaitininkų 
sapaliojimais. Jis sako: "Netikiu, 
kad kultūrinės akcijos centras 
čia ką galėtų padėti". Ir kitoje 
laiško vietoje: "Nei jokia rikuo- 
tė čia nieko nepadės. Nepadės ir 
joks įsivaizdavimas, kad esame 
labai stiprūs ir kad viską gali
me. Nebūkime melo didvyriais" 
... Bolševikų propagandos nenu
ginkluosime, nes anie turi 
daugiau grikių košės ir draus
mės...

Nesileisdamas į diskusiją dėl 
tuo tarpu neapčiuopiamų dalykų, 
čia norėčiau tik paminėti, kad 
klubo diskusijų metu tuo reikalu 
pasisakė prof. M. Biržiška, pas
tebėdamas, jog kiekviena Lietu
voje bolševikų išleidžiama moks
lo ar meno knyga, kurioje iš
kraipytai, tendencingai nušvie
čiami lietuvių istorijos, mokslo, 
meno, politikos ar visuome
nės reikalai, turėtų būti mūsų 
atidžiai skaitoma, įvertinama, 
klastojimai ir prasimanymai 
atitaisomi. Tai jis pats kaikada 
jau yra daręs ir dažniau galė
tų daryti, bet ne visada pajėgiąs 
net pačius leidinius gauti ir sun
kios gyvenimo sąlygos ne
leidžiančios vien tam atsidėti 
(anot Trumpos, turbūt, per ma
ža grikių košės vienoje pusėje 
ir perdaug kareiviškos vidinės 
drausmės kitoje). Kultūrinės ak
cijos centras tokią naštą galėtų 
padėti pakelti.

8. .Kad rašytojų negalima ri
kiuoti, V. Trumpa prisimena 
Vaižganto posakį: Galima būtų 
prileisti, kad niekur nereikia jo
kio bendro plano ir geriau vaikš
čioti ne tiesiomis, o kreivomis 
linijomis. Du metu Vaižgantas 
yra buvęs mano mokytoju (nau
josios lietuvių literatūros semi
naro ir liet, literatūros drau
džiamojo laikotarpio kurso), tad 
gal man bus atleista, jei tikėsiu, 
kad nors šiek tiek jo raštus 
ir dvasią galėjau pažinti. O taip 
pat ir spėti, ką Pragiedrulių 
autorius, su tokiu rūpesčiu 
ir šilima vaizdavęs lietuvių tau
tos kovas dėl laisvės ir kul
tūros, pasakytų šiandien apie 
mūsų nuotaikas iš univefsiteto 
katedros ar per kurį laikraštį 
temperamentingu straipsniu. Jis 
tikriausiai sušuktų: "Lietuvos 
okupacija — tai ne melioracija.

Lietuvos okupantai, lietuvių 
kraujo sausintojai - tai ne pel
kių sausintoji. Muškimėssujais 
viena tiesia linija ir bendruo
ju planu. Kitaip nieko nelaimė
sime"...

•

9. "Nusikalsdamas" graikų 
mitologijai, Vaižgantas rašė re
alistinėmis ar legendinėmis 
augštaičių ir žemaičių žemės 
temomis. "Bet blogiausia", da
bar sako V. Trumpa, jog Žy
mantas "bando nurodyti, kad mū
sų rašytojai turėtų dainuoti ne 
apie Orfėjaus medį, bet rašyti 
apie Pirčiupio tragediją ir Kal
niškių mūšį"... Pirmiausia, Žy
mantas ne bandė nurodyti, bet 
tikrai nurodė faktą, jog laisvie
ji lietuvių rašytojai yra taip 
atitrūkę nuo nesenos Lietuvos 
praeities ir dabarties, kad net 
tokia tema, kaip Pirčiupio tra
gedija, juose nerado jokio at
balsio ir dabar Lietuvoje buvo 
falsifikuotai panaudota komuniz
mo propagandos naudai. Apie 
Kalniškių mūšį mūsiškiams nėra 
ko nei kalbėti, nes juk šios dra
matiškiausios partizanų kautynės 
su enkavedistais buvo tik "poli
tika", kuri jiems nieko nebyloja 
apie lietuvių tautos būtį. Kas kita 
—graikų dievžmogioOrfėjaus le
genda. Žymantas nekalbėjo apie 
Orfėjaus medį ar kelmą, o tik 
apie Orfėjų, kaip mūsų padebe- 
sinių svaičiojimų simbolį (čia 
mano, ne Žymanto žodžiai), ir 
jis nenurodė, ką mūsų rašyto
jai "turėtų dainuoti", bet apie 
ką jie galėtų rašyti, jei prisi
mintų tegu ir Vaižganto pavyz
dį.

10. Kodėl tai "blogiausia"? Mat, 
tai būtų atsirišimas nuo tiesos ir 
pastanga varžyti rašytojo laisvę. 
Trumpa sako: "Nurodinėjimas, 
ką rašytojas turi rašyti, jau yra 
pasikėsinimas Į tokią laisvę"... 
Nurodinėjimas paskaitininkui ir 
reporteriui, ką jis turi galvoti 
ir kur jis klysta, kuo jis'gali 
tikėti ir kuo nereikia tikėti, bū
tų juk taip pat "pasikėsinimas" 
į žurnalisto laisvę. Fantastiška 
laisvės idėja I Priėmus V. Trum
pos supratimą, nebūtų įmano
ma jokia literatūros kritika, vei
kalų vertinimas, jų idėjų atmeti
mas, nepritarimas jų formai, ki
tokių motyvų iškėlimas. Taip ne
buvo ir nėra, ypač laisvuose 
kraštuose. Literatūros kūrinys, 
išleistas visuomenei, yra viešas 
reikalas, ir kiekvienas turi teisę 
apsispręsti ir viešai pasisakyti, 
ar jis nori ar nenori būti to kū
rinio vartotoju.

11. Rašytojų nereikėtų rūšiuoti 
į ateitinirikus, tautininkus, krikš
čionis demokratus ar liaudinin
kus,--aiškina mums V. Trumpa. 
Visoje sovietijoje, taigi, ir pa
vergtoje Lietuvoje geri jų rašy
tojai rūšiuojami į partinius ko
munistus, nepartinius komunis
tus ir -- jokių kitokių negali būti, 
jų raštai nebus spausdinami. Mes 
seniau laisvoje Lietuvoje ir dabar 
laisvame pasaulyje taip rašyto
jų nerūšiuojame. Bet jei kurie 
nori būti dar ateitininkais, tauti
ninkais ar liaudininkais, tai negi 
kas galėtų kėsintis į jų laisvę 
ir jiems tat drausti?

12 Tačiau daugiausia mane nu
stebimo, tai mūsų laisvo tautie
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čio iš Washingtono perspėjimas 
nebūti mums melo didvyriais, 
daugiau prisirišti prie tiesos ir 
bent iki tam tikro laipsnio jai 
tarnauti. Tai dėl to, kad mes 
jai jau nusikaltome. V. Trumpa 
pareiškė: "Nėra tarnavimas tie
sai ir Justino Marcinkevičiaus 
pravardžiavimas "komsomol- 
cu” (!)...

čia būtų per ilga aiškintis, 
verta mums ar neverta priimti 
okupanto mūsų kalbai bruka
mus "komjaunuolius", "kolū
kius", "Tarybų Sąjungas" ar 
"Tarybų Lietuvas". Mes kai ku
rie daugiau gal linktume vartoti 
tiesiai rusiškus žodžius: kom- 
somolcas, kolchozas, Sovietų Ru
sija, sovietų okupuota Lietuva, 
gal net Litva. Nors tai ne es
minis dalykas, bet šie niuansai 
turi savo prasmę. Ir tai nėra 
jokie pravardžiavimai, o tik 
tikro dalyko tikra kalba pava
dinimai. Maža sąmoninga Žy
manto "klaida" buvo gal tik ta, 
kad sovietinis rašytojas J. Mar
cinkevičius komsomolcu yra 
buvęs kiek anksčiau, dar mokyk
los suole. Šiandien jis jau už
augo, turi 30 metų, yra jau kom
partijos narys, sovietinis Vil
niaus deputatas, Lietuvos TSR 
Rašytojų Sąjungos Valdybos Pir
mininko pavaduotojas. Kaip toks 
prasistiepęs partietis, veiklus 
bolševikas (tai turbūf Trumpos 
ausiai irgi skambės pravardžia
vimu ir nepatarnavimu tiesai?), 
poetas su aiškiu talentu, jis yra 
laisvesnis ir drąsesnis kartais 
daugiau pasisakyti.

Nesenai gautame iš Vilniaus 
"Literatūros ir Meno" savaitraš
čio Nr. 22 (1960.V.28 d.) veda
muoju įdėtas šio Maskvos paskir
to Lietuvos rašytojams vicepolit- 
ruko straipsnis. Tai jo įspūdžiai, 
grįžus iš poetinės ekskursijos 
po Rusiją. Straipsnis baigiamas 
tokiu pasisakymu: "Ačiū tau, 
Maskva! Ačiū tau, Rusija! Sun
kiais karo metais prie tavęs 
kaip prie motinos glaudėsi lie
tuvis ir latvis, baltarusis ir 
estas. Šiandien tu su savo dos
nia ranka visiems dalini tautų 
draugystės ir brolybės vaisius. 
Drauge su tavimi mes žiūrime į 
saulę, prie kurios mes kasdien 
vis labiau artėjame"...

Ar gi tai ne vergo, ištikimo 
Rusijos vergo patraukęs džiū
gavimas? Ar jo teisingas pava
dinimas, kuo jis buvo ir tebėra, 
komsomolcas -- yra pravar
džiavimas? Ar taip pasakius, jau 
nebebus "patarnavimas tiesai", 
vadinasi, tiesai pakenkimas?

Vincai, kas su tavimi atsitiko? 
Ar tokie karšti dabar Washingto- 
ne koegzistencijos vėjai ėmėpūs- 
ti? Ar gal drėgni vasaros karš
čiai pastūmėjo pablūsti?

Jeigu taip, tai mielasis, tau 
jokie centrai nieko nebepadės. 
Pats toliau valgyk šią grikių 
košę... Iki tam tikro laipsnio...

Dėmesio!
Šimtai naujų skaitytojų, 

pradėję skaityti Dirvą ir ja 
džiaugias^ Pasiteiraukit, 
ar Dirvą skaito Jūsų pažįs
tami ir kaimynai. Jei ne— 
atsiųskit jų adresus. Jie 
Dirvą gaus dvi savaites 
nemoka maL

Žalgirio mūšio vaizdas (raižinys iš M. Bielskio "Kronikos").

Žalgirio mušis (11]

KOVOS LAUKE
Tris dienas rinkosi į čer- 

vinskų didelė armija. Koks 
buvo jos dydis — niekas ne
gali pasakyti, šaltinių pa
duodamais skaičiais negali
ma pasitikėti, nes, papras
tai, viduramžių autoriai ka
riuomenės skaičių labai per- 
dėdavo. Be abejo, negali bū
ti kalbos apie šimtatūkstan
tinę armijų tais šaltiniais 
sekant. Tokios armijos nei 
tuometinės ūkio, nei trans
porto bei aprūpinimo, nei 
mobilizacijos bei organizaci
jos sąlygos suburti neleido. 
Galima vien kalbėti apie ke
lių dešimčių tūkstančių ar
mijų.

Jau minėtas paskutinis 
didelės monografijos apie 
Žalgirį autorius, Kučinskis 
apskaičiuoja — žinoma, la
bai apytikriai, — kad Čer- 
vinske susitelkusioj armijoj 
buvo 29,000 raitelių ir 10,- 
000 pėstininkų. O jos gur
guolė, sustatytų į vienų ve
žimų eilę, išsitiestų su vir
šum 80 klm. Vytauto atves
toj kariuomenėj galėjo būti 
11,000 raitelių ir 6,000 pės
tininkų.

Liepos 3 d. armija paju
dėjo šiaurės link. Jos marš
rutų smulkiai paduoda mi
nėtas Dlugošas, suminėda
mas jos liestas vietoves ir 
apsistojimo vietas. Aprašy
mas yra tiesiog dienorašti
nio pobūdžio.

Pradžioj traukta Pavys
im, tiesiog Marienburgo 
link. Liepos 9 d. peržengta 
Prūsijos siena, šventiška 
nuotaika pagavo kariuome
nę, pasiekus priešo žemę. 
Plačioje lygumoje išsirikia
vo daliniai su savomis vė
liavomis ir lenkai užtraukė 
šventų giesmę, Bogarodzica, 
kuria Dlugošas vadina "Tė
viškės daina’’ (Carmen pa- 
trium).

žengiant per priešo žemę 
griebtasi atsargumo prie
monių. Įsakyta kariams ne
pasitraukti nuo savo dalių 
ir visuomet būti pasirengu
siems kovoti. Diena pakelia
vę, liepos 10 d. priėjo pirmų 
kliūtį: Drevencos upę. Jie 
iš anksto joje buvo nužiūrė
ję brastas ir tikėjosi per- 
brįsti. Tačiau d. magistras 
Ulrichas Jungingenas spėjo 
užstoti jas dar prieš sąjun
gininkams atvykstant.

Greičiausiai sąjungininkai 
nesitikėjo susidūrimo su 
vokiečiais ir šių pasirody
mas prie Drevencos jiems 
buvo staigmena. Mat, vos 
Jogailai pradėjus telkti ka
riuomenę, d. magistras per
metė savo jėgas per Vyslą, 
nes tarė lenkus pulsiant Pa
marėlį, kur jie jau praeitais 
metais žygiavo. Tad Ordi
nas nesusekė lietuvių lenkų 
karo plano, kuris prieš pus
metį buvo sutartas ir ku
riam kruopščiai ruoštasi. 
Faktas rodo sąjungininkuo
se buvus pavyzdinę tvarkų, 
organizacijų ir drausmę.

.Pirmiausia lenkų kėlimą- 
sis per Vyslą bent iš dalies 
atidengė jų žygio tikslų. Jei

I. lakštas

d. magistras ir nebuvo tik
ras, tai bent galėjo spėlioti 
Marienburgu esant jų žygio 
tikslu. Tad jis kėlėsi per 
Vysiu atgal ir skubėjo prie 
Drevencos upės, kur leng
viausia priešų sulaikyti ar
ba jį sugurinti, jei jis ban
dytų keltis per upę. Ordino 
žmonės, gerai žinodami 
brastas, ties jomis abiejose 
upės pusėse pastatė palisa- 
dus.

(Bus daugiau)

DETROIT
GEGUŽINĖ VILNIAUS 
METRAŠČIO LEIDIMUI

Vilniaus Krašto Lietuvių Są
jungos Spaudos Fondas yra už
simojęs išleisti Vilniaus Met
raštį, kurio tikslas, remiantis 
istorine medžiaga, atremti 
kaimynų reiškiamas pretenzi
jas į Lietuvos rytines žemes.

Leidinio svarba Rytų Lietuvos 
problemoms spręsti yra didelė. 
Tačiau tokiam leidiniui išleisti 
reikalinga nemaža lėšų, tad VKLS 
Detroito skyrius, įsijungdamas į 
lėšų telkimo vajų, š. m. rugpiū
čio 28 d. (sekamdienį) 1 vai. 
p.p. Binkevičienės ūkyje (Middle- 
belt ir Bredow Rd.) rengia ge
gužinę, kurios pelnas skiriamas 
Vilniaus Metraščio leidimui.

Tad maloniai kviečiame Det
roito lietuvių visuomenę atsilan
kyti į gegužinę ir tuo paremti 
metraščio leidimą.

Skyriaus Valdyba

TORONTO
LIETUVIU DIENA

Lietuvių Dienos jau čia pat. 
LB Toronto apylinkės Taryba 
ir Valdyba visu rimtumu ruošia
si sutikti ir priimti atvykstan
čius svečius ne tik Iš tolimų 
Kanados kolonijų, bet ir iš į- 
vairių JAV vietovių. Tai įvyks 
rugsėjo 3-4 dienomis.

Abiejų dienų programa bus tose 
pačiose patalpose, rytiniame To
ronte, 75 Birchmount Rd. Vie
tovė pasiekiama Bloor--Danforth 
St., arba Lake Shore ir Kingston 
Rd. Šiais metais Lietuvių 
Dienoms patalpos yra paimtos 
gana erdvios, galinčios talpinti 
apie 4000 asmenų.

Rugsėjo 3 d. visą laiką bus 
teikiama informacija Lietuvių 
Namuose 1129 Dundas Str. W., 
Tel. LE 3-3027. Svarbiausia tos 
dienos programos dalis, bendras 
visų sutikimas bus ruošiamame 
pasilinksminime, kurio pradžia 
7 vaL vak. 75 Birchmount Rd. 
Ten tikrai bus galima sutikti 
seniausiai matytus draugus ir 
pažįstamus ir kartu su jais links
mai praleisti vakarą.

Rytojaus dieną (sekmadienį) 4 
vaL įvyks oficialioji ir meninė 
programa. Kalbėtojų yra pa
kviestas dr. S. Bačkis iš Wash- 
ingtono. Meninę dalį atliks kelio
lika Kanados ir JAV tautiniais 
rūbais pasipuošusių lietuvių 
tautinių šokių šokėjųgrupių;Var- 
po choras ir kt.

Šio didingo sąskrydžio, vadi
namo Lietuvių Dienomis, paskir
tis yra Žalgirio mūšio 550 m. 
sukakties minėjimas ir Lietuvos 
okupacijos 20 metų laikotarpio 
nušvietimas.

P.
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dlEVELAMPE
Ir opyllukėso

PERSIKĖLĖ Į CLEVELANDĄ

Veterinarijos gydytojas Vladas 
Bložė, ilgesnj laiką gyvenęs 
Spencerville, Ohio, persikėlė | 
Clevelandą ir čia rengiasi sta
tyti veterinarijos gydymo ligo
ninę.

VYT. KAMANTAS

po sunkios ligos pasveiko ir 
jau lankėsi Dirvos redakcijoje.

DAUGĖJA LIETUVIŲ

Eglė ir Vytautas Mulioliai su
silaukė dukrelės Audronės, o Da
lia ir Džiugas Staniškiai dukre
lės Rūtos Julijos.

ŠV. JURGIO PARAPIJOS

karnavalas parapijai davęs 
$10,600 gryno pelno.

ALDONA IR JONAS RASTENIAI

su šeima atostogauja Flo
ridoje.

Clevelando lietuvių budžių grupė, šiomis dienomis stovyklavusi 
Peninsula, Ohio, pirmosios pagalbos pamokos metu. Vienas iš 
budžių Dr. Pautienio priežiūroje tvarsto draugo "nulaužtą" koją...

LIETUVIŲ RADIJO KLUDO PIRMININKO PAAIŠKINIMAS
P. PETRUTIS IR
J. KIRVELAITIS

dešimtųjų sportinių žaidynių, 
įvykstančių Chicagoje, reikalais 
buvo atvykę į Clevelandą, tarė
si su A. Bielskun ir lankėsi 
Dirvoje.

ŽYMUSIS PEKLININKAS 
ATVYKSTA Ie 
CLEVELANDĄ

Taip, garsus peklos ir šios 
žemės humoristas Antanas Gus
taitis tikrai atvyksta įClevelandą 
ir čia, Slovėnų salėje, paskaitys 
naujausių savo kūrinių. Ten pat 
gėrėsimes ir jaunos solistės Dai
vos Mongirdaitės dainomis. Dai
nininkė mūsų visuomenei jau pa
žįstama iš Dirvos talentų kon
certo.

Abu šiuos menininkus išgirsi
me ir pamatysime š. m. rugsėjo 
10 d. vakare, kuris rengiamas 
Clevelando skautams paremti. 
Jau šiandie savo kalendoriuose 
atsižymėkime tą datą.

A.L.T. GEGUŽINE
Sekmadienį, rugpiūčio 28 d., 

nuo 3 vai. po pietų Apanių so
dyboje 12518 Lake Shore Blvd., 
įvyksta metinė Amerikos Lie
tuvių Tarybos gegužinė. Bus 
trumpa jaunųjų programėlė ir 
pranešimas. Visi lietuviai ma
loniai kviečiami atsilankyti.

Išnuomojamas kambarys 
su teise naudotis virtuve. 
Atskiras Įėjimas. Skambin
ti: PO 1-0021 po 5 vai. va
karo.

Atsakydami į Dirvoj š. m. rug
piūčio 10 d. atspaustas J. Dau
gėlos straipsnį "Clevelande Lik
viduotas Lietuvių Radijo Klubas", 
o taip pat norėdami plačiau pa
informuoti ir kitus suinte
resuotus radijo valandėlės rei
kalu, prašom paskelbti šį pasku
tinės Radijo Klubo valdybos 
pareiškimą.

Radijo Klubas jau paskutinius 
kelerius metus pradėjo jausti 
sunkumus, ir kiekviename meti
niame susirinkime jie buvo 
svarstomi, tačiau jokių konkre
čių palengvinimų Tėvynės Garsų 
radijo programai išlaikyti nebuvo 
padaryta. Visuomenės dėmesys 
ir parama po truputį mažėjo, 
į metinius susirinkimus ateidavo 
mažas skaičius narių, o padėti 
programą vesti ir rūpintis jai 
kas savaitę reikalingais pinigais 
kiekvienas prašomas atsisa
kydavo. Tokia padėtis, žinoma, 
atsirado ne tik Radijo Klube, 
bet ir bendruomenės apylinkėse, 
lituanistinėse mokyklose, ir ki
tose organizacijose. Radijo Klu
bo padėtis čia buvo blogesnė, 
nes toks vegetavimas stūmė Ra
dijo Klubą į skolas ir grėsė 
visiškai uždaryti radijo valandė
lę.

Įvairių šių sunkumų akivaiz
doje pasitraukė keli geri reikalų 
vedėjai ir pirmasis radijo prog
ramos vedėjas.

Radijo Klubo valdyba jau š. 
m. gegužės mėnesį ėmėsi ini
ciatyvos surasti naują progra
mos vedėją, reikalų vedėją ir 
kelis pranešėjus, kad pasavai- 
čiui būtų galima pasivaduoti dar
bais ir palengvinti iki šiol vie-

Didysis Clevelandas ruošiasi Downtown Festival, kuris įvyksta jau 
šį ketvirtadienį, penktadienį ir šeštadienį, rugpiūčio 25, 26 ir 27 
d. Festivalio skelbimas spausdinamas 7 psL Festivaliu rūpinasi 
visa eilė organizacijų ir asmenų, norinčių patarnauti ir pirkėjui 
ir pardavėjui. Visos miesto prekybinės ir patarnavimų įstaigos 
yra pasirengusios gausiam svečių sutikimui. Mes norime atkreipti 
dėmesį į tas prekybines įstaigas, kurios davė viso puslapio skel
bimą: The East Ohio Gas Co., Halle Bros. Co., The Higbee Co., 
The Illuminating Co., Lane Bryant, The May Co.,Richman Brothers, 
Society National Bank.

nam žmogui tenkančią atsa
komybę. Numatyti asmenys mūsų 
sąlygomis buvo kvalifikuoti to
kias pareigas atlikti, tačiau nei 
vienas jų dėl įvairių priežas
čių nesutiko tokio įsipareigojimo 
prisiimti.

Neradus žmonių, norinčių vi
suomeninės naštos darbais pasi
dalinti, Radijo Klubas išbaigė 
savo piniginius išteklius ir radijo 
stoty susidarė net apie keturių 
šimtų dolerių skola. Tada RK 
valdyba š. m. liepos 28 d. su
kvietė radijo likimu suintere
suotų organizacijų atstovų (jų 
tarpe ir radijo valandėlės stei
gėjus) pasitarimą, kuriame buvo 
išdėstyta sunki radijo programos 
padėtis ir buvo siūloma valan
dėlę pasiimti bendruomenei arba 
kitai kuriai kultūrinei organiza
cijai, o ir joms negalint, gal 
būt, atiduoti ją nors privačiai 
toliau išlaikyti.

Atstovai visiškai atmetė min
tį, kad valandėlę visiškai būtų 
uždaryta, o taip pat suabejojo, 
ar jų organizacijos tokius rū
pesčius ir atsakomybę galėtų pri
siimti. Po ilgesnių diskusijų vi
suomenės atstovai rekomendavo 
siūlyti visuotiniam klubo narių 
susirinkimui atiduoti valandėlę 
privačiai vesti, ypatingai jei 
tokį įsipareigojimą sutiktų pri
siimti ligšiolinis programos ve
dėjas. Taip pat atstovai siūlė, 
kad Radijo Klubo turtas būtų 
atiduotas bendruomenei.

Su šiomis rekomendacijomis 
RK valdyba atėjo liepos 31 d. į 
visuotinį narių susirinkimą, ku
riame, iškylus legalumo klausi
mams, buvo susipažinta ir suRK 
statutu.

Statutas buvo priimtas 1953 
balandžio 19 d. Jo pastraipoje 
"Visuotinis narių susirinkimas" 
sakoma: "Visuotinis narių susi
rinkimas laikomas teisėtu bet ku
riam narių skaičiui į susirinkimą 
atvykus". Pastraipoje "Baigia
mieji nuostatai" pasakyta: "LRK 
likviduojamas visuotinio narių 
susirinkimo. LRK turtas, visuo
tinio narių susirinkimo nutarimu 
perleidžiamas atitinkamai lietu
viškai kultūrinei organizacijai 
arba privačiam asmeniui, norin
čiam tęsti lietuvių radijo prog
ramas."

Susirinkimas, nerasdamas ga
limybių pataisyti padėtį ir rem

damasis organizacijų atstovų 
rekomendacijomis bei statuto 
atitinkamomis pastraipomis, nu
tarė sustabdyti LRK veiklą ir 
paprašyti J. Stempužį rūpintis 
radijo valandėle savo privačia 
iniciatyva.

Toliau susirinkimas padarė 
šiuos nutarimus:

L Paveda valdybai iki 1960 
rugsėjo 15 d. paruošti klubo tur
to inventorizaciją ir atskaitomy
bės knygas.

2. Paveda klubo revizijos ko
misijai iki 1960 rugsėjo 15 d. 
patikrinti turto, inventoriaus ir 
atskaitomybės knygas ir pa
tikrinimo aktą viešai paskelbti 
per radiją.

3. Paveda valdybai revizijos 
komisijos patikrinimo akto 1 egz. 
ir turto- inventorizacijos 1 egz. 
perduoti saugoti Clevelando lie
tuvių bendruomenės I-os apylin
kės valdybai. Klubo susirinkimų 
ir valdybos protokolų knygas ir 
klubo veiklos dokumentinę .me
džiagą perduoti saugoti LB I-os 
apylinkės archvui.

4. Įvertindamas J. Stempužio 
dešimties metų darbą lietuviškoj 
radijo programoj, susirinkimas 
leidžia jam klubo įgytą turtą 
saugoti ir naudotis lietuviškai 
radijo programai vesti, iki kol 
jis tokią programą išlaikys. 
Programą sustabdžius arba per
davus naujam savininkui, turtas 
turi būti perduotas LB I-os apy
linkės valdybai, kuri toliau nu
spręs, kuriomis sąlygomis ir 
kam ji leis šiuo turtu naudotis.

5. J. Stempužis įsipareigoja 
apmokėti visas Radijo Klubo sko
las, kurios egzistuoja 1960 liepos 
31 dienai, ir yra teisėtas asmuo 
skoloms išrinkti iš organizacijų 
ar asmenų, kurie iki minėtos die
nos yra skolingi Radijo Klubui už 
patarnavimus.

6. Skatina J. Stempužį išlaikyti 
radijo programą gražioj lietuviš
koj dvasioj, skleisti vieningą tau
tinio darbo nuotaiką, o tokia prog
rama, kad ir privačiai tvarkoma, 
turėtų susilaukti visos mūsų 
kolonijos visokeriopos paramos.

Susirinkimo prezidiumo pir
mininkui Edv. Karnėnui buvo pa
vesta paskelbti spaudoj susirin
kime suredaguotu bendro pobū
džio pranešimą. Šiais nutarimais 
susirinkimas, sustabdydamas 
klubo veiklą, jo visą turtą per
davė bendruomenei, kurios šiaip 
ar taip ir bus tolimesnis rūpes
tis radijo valandėle, jeigu ir 
privačiu pagrindu nepavyks jai 
išsilaikyti.

Tikime, kad šiuo pareiškimu 
būsime visuomenę pakankamai 
painformavę.

LRK valdybos vardu 
ALF. MIKULSKIS, 

pirmininkas

J.S.AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas 

1254 Addison Rd. 
Cleveland 3, Ohio

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

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

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

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

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’BelI-Obelenis

6212 Superior Avenue Tel. EN 1-6525 
Antroji mūsų krautuvė yra

1404 E. 66 Street Tel. EN 1-4551
čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius 

mėsos produktus.
Kreipkitės i mus ir būsit patenkinti.

TREČIOKAS AOENCY

Kur Ūk bcsiruoitumėt keliauti, tuoj susiriikit su mūaų Įstaiga

SENIAUSIA LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA 

Kelionių bilietų parūpinima* ir pinigų persiuntimas j visus kraitus 
TAIP PAT IR VISOKIOS RŪŠIES APDRAUDA

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

Telefonas; MArket 2-4867

20 metą tos srities 
praktika

Vokiečių radijų 
taisymas
TIUFUNKKN

Authoriied Factory Sarvlca

TELEFUNKEN HI-FI STEREO SETS

SCHWAB RADIO & T. V.
Šatei Setutec

11615 DETROIT AVENUE 
Cleveland 2. Ohio

Sandėlyje didelis pasirinkimas įvairiausių 
modelių

LAkewood 1-4669

AUTOMOBILISTŲ DĖMESIUI! im i>si i s» >ri.
St. Clair, telef. T0 1-1673 atidarytas naujas, erdvus, lietuviškas garažas

Quik Auto Service, Ine.
Taisoma moderniausiomis priemonėmis stabdžiai ir visi stabdymo 

mechanizmai, išmetimo vamzdžiai ir duslintuvai - "mufflers", mo
torų reguliavimas - "tune - up” ir analizavimas, vožtuvų šlifavimas, 
radijo ir visų elektros įrengimų taisymas.

Darbas atliekamas greitai, sąžiningai ir žemomis kainomis PRA
NO GRIGONIO priežiūroje.

Atidaryta kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo 8 vai. ryto iki 7 vai.
vakaro

Išnuomojamas butas
5 kamb. ir vonia ,E. 70 
ir Superior rajone. Nau
jas gazo pečius .Lauko 
porčiai. Skambinti UT 
1-2347.

KETURIŲ ŠEIMŲ NAMAS

Šv. Kazimiero parapijos— 
Sowinski mokyklos rajone4šeimų 
pelningas namas. Per metus 
$ 1,800.00 pajamų. Savininkas 
finansuoja. Šaukti FA 1-8797.

______ (100)

NAMAI EAST 74 ST.

Du namai vienam sklype. Prie
šakinis natnas iš 6 kamb. Di
delis rūsys, apsauginės langinės. 
Užpakalinis namas 5 kamb. 
ir pastogės. Didelis sklypas. 
Šaukti prieš 6 P.M. telefonu: 
EN 1-3734.

(99)

KERELIS BROS.
CONSTROCTION CO.

STATOME ĮVAIRIUS RE- 
ZIDENCIN I U S, MEDICI
NOS IR PREKYBOS TIKS
LAMS SKIRTUS PASTA- 

TUS.
ARCHITEKTAS ATLIEKA 
PLANAVIMĄ PAGAL JŪ

SŲ PAGEIDAVIMĄ.

REpublic 7-8949 
6350 S. ALBANY AVĖ. 

CHICAGO, ILL.

UETUVIIĮ KLUBAS 
ir

SVETAINE
Lietuvių Svetainėje renkite lietuviškus parengi

mus, o poilsį praleiskite tarp savųjų Klube.

— Cleveland —
6835 Superior Avenue EX 1-1143

EAST CLEVELAND-EUCLID & SUPERIOR AVĖ.
SAVINGS

EARN

ACCOUNTS 
iNSURE D TO 

•IO ooo

OPEN EVERY SATURDAY
UNTIL NOON

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME AND 
REMODEUNO LOAN3

•CORNER 68™-SUPERIOR AVENUE

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 1*1763 KE 1-7770
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Milijonai dolerių sutaupoms... Tūkstančiai dolerių dovanoms
Milžiniškas - didžiulis vertybių įvykis ir didesnis už bet kada anksčiau įvykusį!

D0WNT0WN FESTIVAL
Ketvirtadienį,- penktadienį - šeštadienį - rugpiūčio 25,26 ir 27 d. d.

Specialios vertybės, kurios patiks protingi aus iems pirkėjams!

Įdomūs, specialūs įvykiai jūsų malonumui!

Šimtai dovani; NEMOKAMAI

KRAUTUVĖS, KINO TEATRAI, SUSISIEKIMAS, AUTOMOBILIU PASISTATYMO AIKŠTĖS, 
RESTORANAI, VIEŠBUČIAI

Visi bendradarbiauja, kaip niekada anksčiau,kad Jums duotų "daugiausia už jūsų pinigus"!

Duokite sau "Visko Geriausia"... MIESTE
Nes visi DOWNTOWN FESTIVAL dalyviai jums siūlo

GERIAUSIOS VERTĖS ... GERIAUSIA. PASIRINKIMĄ 
GERIAUSIA RŪŠĮ ... GERIAUSIA PATARNAVIMA

V

Sį specialų įvykį ruošia Downtown Cleveland Council ir Special Committee of the Cleveland Advertising Club

Dalyvių skaičiuje yra:
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DIRVA
1960 m. rugpiūčio 24 d.

KAS IR KUR?
* PLB NEW YORKOAPYGAR- 

DA ruošiasi minėti Žalgirio mū
šio sukaktį. Tuo tikslu šio mėn. 
25 d. Atletų klube, Brooklyne, 
kviečiamas visų New Yorko 
org-jų atstovų pasitarimas.

* NEW YORKO BENDRUOME
NES Lietuvių Diena - gegužinė 
įvyks rugsėjo 18 d. Max resto
rano parke, prie pat vandens.

* KORP! NEO LITHUANIA Vy
riausioji Valdyba praeitą mėn. 
išsiuntinėjo visiems Korp! fi
listeriams ir senjorams laiškus, 
prašydama juos materialiai pa
remti Korp! Neo Lithuania sto
vyklos fondą.

Tiesa, jau daug korporantų at
siliepė, bet dar labai daug jokio 
atsakymo nedavė.

Reikalas yra visiems kor- 
porantamš suprantamas, labai 
rimtas ir svarbus.

Kad ir mažiausi Jūsų materia
linė parama bus ženklas, kad Jūs 
sielojaties jaunąja Neo Lithua
nia, o Vyr. Valdybai tikras mo
ralinis pastiprinimas.

Aukas siųsti: M. Šimkus, 4259 
So. Maplewood avė., Chicago 32, 
III.

* PASAULINĖS LIETUVIŲ 
INŽINIERIŲ IR ARCHITEKTŲ 
SĄJUNGOS Centro Valdyba pasi
skirstė pareigomis:

Pirmininkas -- prof. S. Dir- 
mantas, vicepirmininkas--prof. 
S. Kolupaila, vicepirmininkas-- 
inž. Pijus Ziūrys, sekretorius-- 
dr. inž. A. Nasvytis, iždininkas— 
inž. J. Augustinavičius.

♦ VYTAUTAS GEDGAUDAS, 14 
m. amž.» gyvenantis Chicagos 
šiaurės vakarų pusėje, rugp. 17 
d. dalyvavo Chicagos Parkerdis- 
trikto "Jr. Boys Team” 1960 m. 
teniso turnyre laimėdamas pir
mą vietą. Už tai, kaip atsižy- 
mėjimo ženklą, gavo gražią tro- 
feją.

DONATAS SILIŪNAS, atlikda
mas apmokymą JAV karinėj tar
nyboje, buvo atžymėtas pirmuo
ju. Padėkos laiškai iš viršininkų 
teikė malonumo ir džiaugsmo ne 
tik tėvams, bet ir aplinkai, ku
rioje Donatas, kaip studentas, d 
dabar neolituanas filisteris, 
reiškėsi.

Donatas Siliūnas dabar yra 
Washingtone ir dirba savo spe-

Korp. Neo-Lithuania trečioji vasaros stovykla įvyksta rugpiūčio 
27 iki rugsėjo 5 dienomis Linkų vasarvietėje Christiana Lodge, 
Edwardsburg, Michlgan. Visi stovyklautojai prašomi suvažiuoti 
šeštadienį. Sekmadienį po pamaldų 11 vaL įvyks oficialus stovyklos 
atidarymas. Savaitės bėgyje kviestis prelegentai skaitys paskaitas 
įvairiomis temomis ir patys stovyklautojai nagrinės savo paruoštus 
referatus bei leis stovyklos dienraštį "Naktibaldą".

Oficialus stovyklos uždarymas įvyks ougsėjo 4 d, iškilmingu 
posėdžiu, kada tikimasi sulaukti daug svečių iš Chicagos, Clevelando 
ir Detroito.

Visi kolegos neolithuanai senjorai ir junijorai prašomi atvažiuoti 
su uniformomis. Taip pat primename pasiimti teniso raketes 
bei kitokius sporto įrankius.

Visais stovyklos reikalais prašome kreiptis į stovyklos vadovą 
inž. VACLOVĄ MAŽEIKĄ 5841 So. Rockwell St. Chicago 29, III 
Telefonas PRospect 6-8206.

Visi esate maloniai kviečiami aplankyti stovyklą pirmąjį, ir 
ypač antrąjį, darbo dienosr savaitgalį, kur būsite maloniai priimti, 
rasite ramaus poilsio, gerą nuotaiką ir linksmai praleisite laiką. 
Iki pasimatymo stovykloje,

Inž. Vaclovas Mažeika, 
Stovyklos Vadovas

DIRVOS 45 METU 
SUKAKTIES RĖMĖJAI

Dirva rengiasi 45 metų 
sukakčiai. Mums malonu 
skelbti pačius pirmuosius 
sukakties rėmėjus, kurie 
jau atsiliepė į mūsų pra
šymą ateiti Dirvai į talką 
ne tik sukaktį atšvęsti, 
bet laikraštį dar labiau 
praturtinti naujais raši
niais, puošniomis nuo
traukomis iš įvairaus lie
tuvių gyvenimo ir. kitaip 
sumoderninti.

Dirvos 45 metų sukak
ties rėmėjais įsijungė:

Stasys Virpša, Chicago $5.00 
Dr. J. Paplėnas, Chicago 5.00 
Albina Bikinaa, Chicago 5.00 
Rūta Čeputis, Chicago L00 
Mečys Valiukėnas, Chicago 5.00 
Antanas Verbickas, Chicago 5.00 
A. J. Plienaitis, Chicago 5.00 
A. Tveras, Chicago 5.00
J.R., Chicago 10.00

cialybėje kaip inžinierių mecha
nikas, džiaugdamąsis atlikdamas 
pareigą kraštui, kuris tiek daug 
mums padėjo. Donatas karinėj 
tarnyboje jaučiasi kaip atosto
gose: kareivinės—vilos, aplinka 
--kurortas. Washingtone jau spė
jo susipažinti su vyresniais 
kolegomis—prof. dr. J. Baliu 
ir kt.

UŽSIREGISTRUOTI REIKIA
PRIEŠ RUGSĖJO 28 D.

Visi JAV piliečiai, kurie dar 
nėra užsiregistravę balsavi
mams, tai turi padaryti iki rug
sėjo 28 d. Tai paskutinis įsi- 
registravimo terminas.

Registruotis reikia šiais at
vejais:

*kada niekad ankščiau nebu
vot įsiregistravę,

♦ kada nesat balsavę dvejus 
paskutinius metus,

♦ kada jūs pakeitėte adresą 
po paskutinės registracijos,

♦ kada jūs esat pakeitę savo 
pavardę.
Praėjusiuose prezidentiniuose 

rinkimuose yra dalyvavę tik 63% 
rinkimų teisę turinčių piliečių.

KAS GALI DALYVAUTI TALKOS SUVAŽIAVIME
Lietuvos Nepriklausomybės 

Talkos (LNT) pagrindiniai san- 
varkos nuostatai numato, kad 
LNT Taryba susirenka ne re
čiau kaip kas dveji metai. Pir
masis LNT Tarybos suvažiavi
mas šaukiamas Chicagoje rug
sėjo 3 ir 4 d.

Talkos Tarybos suvažiavime, 
be Talkos Tarybos narių, ir Tal
kos Vadovybės narių, gali daly
vauti ir nariai tų organizacijų, 
kurios sudaro Lietuvos Ne
priklausomybės Talką, o taip pat 
ir kviestieji svečiai.

Talkos Tarybos suvažiavimo 
darbo posėdžiuose sprendžiamąjį 
balsą turi Talkos Tarybos nariai 
(jų yra 24). Kiti suvažiavimo da
lyviai, kiek leis laikas, taip pat 
galės dalyvauti diskusijose, tik, 
žinoma, patariamuoju balsu.

Lietuvos Nepriklausomybės 
Talką sudaro: Lietuvių Tautinis 
Sąjūdis, Lietuvos Atgimimo Są
jūdis, Lietuvos Laisvės Kovotojų 
Sąjunga ir Lietuvių Rezistencinė 
Santarvė. Visų šių organizacijų 
nariai gali dalyvauti Talkos su
važiavime patariamuoju balsu.

Būtina pridurti, kad pertvar
kytas Lietuvių Tautinis Sąjūdis 
apima Amerikos Lietuvių Tauti
nę Sąjungą, Kanados Lietuvių 
Tautinę S-gą ir kitų kraštų tau
tinius junginius. Teoriškai visų 
jų nariai turi teisę dalyvauti 
šiame pirmame Talkos Tarybos 
suvažiavime. Praktiškai ta teise, 
žinoma, pasinaudos tik vietos 
ir artimųjų skyrių nariai, besi- 
domį Lietuvos Nepriklausomy
bės Talkos veikimu.

Suvažiavimo proga rengiama
me pobūvyje galės dalyvauti kiek
vienas, kam tik leis laikas.

Neolithuanq stovykla

Pirmasis Lietuvos Nepriklau
somybės Talkos Tarybos suva
žiavimo posėdis bus rugsėjo 3 
dieną Dariaus - Girėno posto 
patalpose. Posėdis prasidės 9 
vai. ryto.

Pobūvis bus pirmąją suvažia
vimo dieną (rugsėjo 3), 7 vaL 
30 min. vak., Lietuvių Auditori
joje. Jame numatytas trumpas 
iškilmingas aktas, o po jo me
ninė programa, užkandžiai, šo
kiai.

Antrąją suvažiavimo dieną, 
rugsėjo 4-tą, darbo posėdžiai 
bus tęsiami Dariaus - Girėno 
patalpose. Šios patalpos yra vė
sinamos.

Los Angeles
Liepos 23 d.,Hollywoode, Met

ro Building salėje, buvo sušauk
tas svarbus Lietuvių Tautinių Na
mų dalininkų susirinkimas, kuris 
patvirtino ir priėmė Dr. Jur
kūno suprojektuotą Tautinių Na
mų Statutą.

Dabartinę Tautinių Namų Val
dybą sudaro: V. Aleksandrū- 
nas--pirm., Dr. Jurkūnas—vice- 
pirm., Valavičius—sekr., Gedi
minas—ižd., Dūda, Latvėnas. 
Žilinskas--nariai.

Tautinių Namų V-bos nariai 
ieško užpirkti visais atžvilgiais 
tinkamus namus. Palaikoma 
nuolatinis ryšys su8RealEstate 
įstaigomis ir jau apžiūrėta per 
50 pasiūlų, tačiau tinkamų dar 
nerasta. V-ba sako: "Verčiau 
paaukoti daugiau laiko ir kantry-

bės, kad vėliau visi galėtų džiaug
tis kartu su mumis!"

Liepos 31 d. Areo Cecho par
ke Liet. Tautinių Namų V-ba su
ruošė šaunią gegužinę, kurion 
atsilankė labai daug visuomenės. 
Veikė valgių ir gėrimų bufetai, 
kuriems vadovavo Motiekai, Ku- 
činskienė, Grudzinskienė, Leo
navičienė, Valavičienė, Dr. Jur
kūnas, Dūda, Vaitekienė, Žatkus 
ir kt. Abiejų bufetų aptarnauto
jai paaukojo ne vien ilgas savo 
poilsio valandas, bet ir materia
linėmis aukomis prisidėjo. Taip 
pat veikė laimėjimai, davę gero 
pelno, kuriems vadovavo Raibys 
su Vaitekiene, Nausėdienė, Dė- 
ringiene, kurie ir patys paau
kojo nemažai daiktų. Bendrai i- 
mant, turbūt nebuvo nė vieno 
Taut. Namų dalininko, kuris kuo 
nors nebūtų prisidėjęs prie šios 
gegužinės geresnio pasisekimo.

Jaunimui buvo pravesta kumš- 
čiasviedžio rungtynės, o sporto 
vadovui Makarevičiui įteikta do
vana.

Pažymėtina, kad šioje geguži
nėje gausiai dalyvavo senoji 
lietuvių karta.

Visas šios sėkmingos geguži
nės pelnas skiriamas Liet. Tau
tinių Namų Fondui.

A. Giedraitis

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti

LIETUVIAI LAIMĖJO
Rugpiūčio 21 d. Chicagoje į- 

vyko Pabaltiečių pirmenybinės 
futbolo rungtynės. Žaidė lietuvių 
ir latvių rinktinės. Lietuviai lai
mėjo 4:0. KAIRĖJE: lietuvių ko
manda. Iš kairės: kapitonas H. 
Jenigas, J. Perkūnas, A. Jurk- 
šaitis, M. Mikalauskas, J. Kau
nas, A. Malinauskas, R. Jenigas, 
A. Stulga, A. Kiemaitis,, E. Pe- 
teraitis, A. Damušis, J. Žukaus
kas, A. Bavarskas, A. Martin
kus, Gavėnia ir A. Kunickas. 
APAČIOJE: Pabaltiečių sporto 
federacijos pirm. W. Baumanis 
(latvis) lietuvių komandos kapi
tonui H. Jenigui įteikia LB 
Kultūros Fondo skirtą pereina
mą taurę. Plačiau apie rung
tynes bus sporto skyriuje.

P. Petručio nuotraukos

DIRVAI AUKOJO
Prenumeratą pratęsdami, 

Dirvą aukomis parėmė:

Čėsna V., Montreal .... 5.00 
Visnius V., Brooklyn 2.00 
Kripavičius H., Clev. 3.00 
Švedas J., Elizabeth .. 1.00 
Žilėnas K.,

Melrose Park ....... 2.00
Vilkas E., Chicago .... 1.00 
Povilaitis J., Omaha .. 2.00 
Bagdžiūnas-Borden J. 5.00
Bočiūnas F., Hartford 5.00
Biežis S. Dr., Chicago 5.00
Petrauskas J., Chicago 2.00
Valiukaitis H., Chicago 2.00
Mačys J. Dr., Columbus 5.00
Bliudžius A., Detroit 2.00
Drevinskienė A., Montreal 2.00
Adomaitis J., La Šalie 3.00
Kozak S., Cleveland 1.00
Rimkūnas J., Hammond 5.00
Ališauskas P.,RichmondHill 2.00 
Montvidas J., Waterbury L00
Poderys V., Chicago L00
Rukuiza A., Berwyn 2.00
Sčiuka A., Dorchester 2.00
Telksnys J., Great Neck 2.00
Virpša St., Chicago 5.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

Clevelando priemiesty Parma šiomis dienomis atidarytos May 
krautuvės užkandinė pasipuošė didžiulę dali. Ados Korsakaitės 
mozaika "Piknikas’’, Jam pagaminti dailininkė panaudojo 200,000 
Spalvotų gabalėlių. Nuotraukoje: dail. A. Korsakaitė prie savo kūrinio.

Tik ką atvykęs iš Lietuvos Antanas Gailius pasakoja savo pergy
venimus B. Vyliaudui (kairėje) ir M. Varneckui (dešinėje) savo žento 
J. Zubavičiaus sodyboje Clark, N.J.


	1960-08-24-Darvia 0001
	1960-08-24-Darvia 0002
	1960-08-24-Darvia 0003
	1960-08-24-Darvia 0004
	1960-08-24-Darvia 0005
	1960-08-24-Darvia 0006
	1960-08-24-Darvia 0007
	1960-08-24-Darvia 0008

