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EISENHOVVERIS: TIK PER JUNGTINES 
TAUTAS BUS PASIEKTA ŽMONIJOS PAŽANGA

Prez. Eisenhoweris, kalbėda
mas Jungtinių Tautų plenume, 
pabrėžė, kad tik per Jungtines 
Tautas ir grynai demokratiniu 
keliu žmonija gali pasiekti pa
žangos ir teisingos taikos. Bet 
kurie bandymai sumažinti jų au
toritetą ar sukliudyti jų pastan
gas reiškią siekimą sukliudyti 
žmonijos pažangą.

Paliesdamas svarbiausias šių 
dienų tarptautines problemas, 
prez. Eisenhoweris kvietė visas 
tautas padėti besikuriančioms 
naujoms valstybėms, sustabdyti 
ginklų lenktynes ir palikti erdvę, 
taikiam tarptautiniam naudoji
mui.

Pagalbos Afrikai programą 
prez. Eisenhoweris suformulavo 
į penkis punktus, kviesdamas vi
sus kraštus JungtiniųTautųforu- 
me Įsipareigoti, kad jie nesikiš 
Į tų kraštų vidaus reikalus sub- 
versijos, jėgos ar propagan
dos priemonėmis, bus pasiruošę 
garantuoti ten taiką ir saugumą, 
sulaikant savitarpines tų kraštų 
ginklavimosi lenktynes, atsilieps 
Į Jungtinių Tautų šaukimą pri
sidėti finansine parama Kongui, 
padidins fondus Afrikos kraštų

Pilietinis karas Laose
Įvykiai Laose pasiekė tokį 

laipsnį, kurį pats premjeras 
Phouma pavadino pilietiniu 
karu. Jis paskelbė, kad vyriau
sybės kariuomenė dviejuose mū
šiuose prie Manmay ir Ban- 
thousei sustabdžiusi antikomu
nistinio revoliucinio komiteto jė
gas. Karalius Vathana įsakė vi
siems kariniams vadams skubiai 
susirinkti į karališkąją sostinę 
Luang Prabang specialiai konfe
rencijai, kad sulaikius tolimesnį 
kraujo praliejimą.

Neutralistinę Laoso vyriausy
bę siekiančios nuversti anti
komunistinio revoliucinio komi
teto jėgos taip pat bando iš
gelbėti šiaurinės Laoso pro
vincijos sostinę Samneua, kuri 
yra apsupta Pathet Lao vado
vaujamų prokomunistinių suki- 
lėlių.Mięste apsuptų gynėjų skai
čius siekiąs apie 1000 karių, n 
miestą apsupusių sukilėlių -- 
per 2500. Antikomunistinio revo
liucinio komiteto karinis vadas 
gen. Nosavan bando gynėjij skai
čių padidinti, bet jis turi tik 
tris C-47 lėktuvus, kurių vienas 
negali būti naudojamas dėl star
terių stokos. Nepaisant nedidelių 
atstumų, kyla didelis klausimas, 
ar jis pajėgs, kaip yra užsi
brėžęs, per dieną į Samneuą 
perkelti 200 - 250 karių.

Apsuptosios Samneua įgulos 
vadas pik. ltn. Vangnarath pa
reiškė neturįs įrodymų, kad Pa
thet Lao junginiuose būtų komu
nistinio Š. Vietnamo karinių vie
netų, tačiau jis tikįs, kad ten 
esama "karinių patarėjų" iš Š. 
Vietnamo.

Pranešimu iš Hongkongo, pro
komunistiniams Pathet Lao dali

modernizacijos programai ir pa
dės tiems kraštams vystyti švit ■ 
timo programas pagal tų kraštų 
pasirinkimą.

Prez. Eisenhoweris pastebėjo, 
kad yra daug kraštų, kur vieš
patauja maisto stoka ar net ba
das, tuo tarpu kiti kraštai turi 
maisto perteklių. Jis pabrėžė, 
kad toks paradoksas neturėtų il
giau tęstis ir siūlė Jungtinių Tau
tų sistemoje sudaryti "maisto 
taikai programą”.

Visos valstybės taip pat turė
tų prisidėti prie Jungtinių Tautų 
"taikos jėgos" sukūrimo. Toji 
"taikos kariuomenė" turėtų būti 
visą laiką paruošta tarptau
tiniams kivirčams, grasinan
tiems pasaulinei taikai, su
laikyti.

Technikai progresuojant, gy
vybine problema tapo erdvė, 
kurią gali kai kas panaudoti mili- 
tariniams tikslams. Todėl tuoj 
pat turi būti padarytas tuo rei
kalu sprendimas, ir visos valsty
bės iškilmingai pasižadėti, kad 
mėnulis ir kiti solarinės sis
temos kūnai bus palikti visos 
žmonijos naudojimui, jokia val
stybė neiškeis į erdvę masiniam 
naikinimui skirtų ginklų. Prez.

niams įsakyta bendradarbiauti su 
neutralistinei Phoumos vyriau
sybei ištikimais daliniais, sie
kiant "likviduoti sukilusius 
(antikomunistinius) elementus”.

Kaimyninio Tailando premje
ras per radiją paskelbė,. kad, 
jei jsas atsidurtų komunistų 
rankc e, Tailandas turėtų veikti 
"savo nuožiūra", kad pasiprieši
nus bet kokiai komunizmo grės
mei.

Tūkstančiai antikomunistų, reikalaujančių laisvės pavergtiems kraštams ir protestuojančių prieš 
Chruščiovo ir kitų diktatorių atvykimą į Jungt. Tautų plenumo sesiją, nuolat demonstruoja New Yorko 
miesto centre, Manhattane. Komunistams išprovokavus, įvyko ir keletas incidentu.

Nuotraukoje: vaizdas iš praeitą sekmadienį įvykusių demonstracijų, kuriose, nepaisant lietaus, 
dalyvavo 2000 demonstrantų. G. Peniko nuotrauka

Eisenhowerio siūlymu, visi erd
vės vežimų iššovimai turėtų būti 
Jungtinių Tautų kontroliuojami 
ir aprobuojami.

Tačiau visų ginklų — konven
cinių ir branduolinių - kontro
lė reikalinga ir žemės rutulyje. 
Prez. Eisenhoweris išdėstė JAV 
pastangas pasiekti tuo reikalu su
sitarimų su kitomis valstybėmis, 
tačiau sovietinis blokas visas 
derybas tais klausimais išardė. 
Šiandien dar esą galima išvengti 
karo per klaidą pavojaus. JAV 
yra pasiruošusios tuoj pat susi
tikti su kitomis valstybėmis ir 
tartis dėl nusiginklavimo, bet 
jos yra pasiruošusios tartis, 
siekdamos paties nusiginklavi
mo, o ne propagandos.

Prez. Eisenhoweris iškilminga 
priesaika pabrėžė, kad JAV yra 
pasiruošusi tarptautinei kont
rolei perduoti branduolinių ir 
konvencinių ginklų rezervus bei 
jų gamybos priemones, jeigu to
ji kontrolė bus pakankama ir 
efektinga visame pasaulyje. Jis 
kvietė, kad tokią pat priesaiką 
Jungtinėse Tautose pareikštų 
ir Sovietiją.

Savo kalboje prez. Eisenhowe- 
ris pasakė nemaža karčios tie
sos žodžių Sovietijos adresu, pri
mindamas, kad ji, naudodama
veto teisę, kliudanti išspręsti 
tarptautines problemas, ke
lianti žmonėms nerimą provo
kacijomis Vak. Berlyne, Konge 
ir kitur.

Baigdamas kalbą, ji pakartojo, 
kad pasaulis turįs siekti teisin
gos taikos, bet Jungtinės Tautos 
neturinčios būti kurios nors val
stybės ar valstybių grupės pikt- 
naudojamos savo propagandai.

Prez. Eisenhowerio kalba bu
vo pasakyta JT bendrųjų debatų 
pradžioje, tuoj po Brazilijos 
atstovo kalbos. Ji laikoma viena

(Nukelta į 4 psl.)

Visi mūsų troškimų ir darbų keliai mus veda atgal Į savo tėvų žemę, į sostinę Vilnių, į mūsų valsty
binį istorijos lopšį ir mūsų tautinės kultūros židinį. Čia lietuvių tauta kėlės valstybiniam gyvenimui, 
čia ir vėl turi pakilti laisvės vėliavos. Tai mūsų visų didysis siekimas, tai mūsų ateities darbo pagrin
dinis kelrodis.•  ■

Kobutu pareikalavo iš Kongo atšaukti Ganos ir
Gvinėjos kariuomenės dalinius

Kongo armijos vadas pik. Mo
butu pareikalavo, kad Jungtinės 
Tautos atšauktų iš krašto Ganos 

ir Gvinėjos dalinius, esančius 
JT Komandos sudėtyje. Reika
lavimas buvęs Įteiktas JT misi
jai praeitą sekmadienį, tačiau 
atsakymo iš Rajeshwar Dayal, 
gen. sekr. Hammarskjoldo as
meninio įgaliotinio Konge, dar 
nesą gauta.

Pik. Mobutu nepaaiškino laik
raštininkams to reikalavimo 
priežasčių, tačiau pasakė, kad 
tie kontingentai "kišosi į vidi
nius Kongo reikalus". Tai rodą 
"neseniai rasti dokumentai".

Gana Konge turi apie 2,500 
karių, o Gvinėja 600 krašto gi
lumoje bei nedidelį skaičių 
Leopoldvilėje. Ganos kariai su
vaidino pagrindinį vaidmenį 
Jungtinių Tautų intervencijoje. 
Kai JT perėmė radijo stočių ir 
aerodromų kontrolę po Kasavubu 
ir Lumumbos paskelbtų vienas ki
to atleidimo, ganiečiai buvo pa
skirti jų apsaugai. Per paskutines 
10 dienų jie saugojo oficialiąją 
Lumumbos rezidenciją. Manoma, 
kad tuo metu Lumumba susirišo 
su Ganos kontingento vadu gen. 
Diane, kuris vėliau savo rezi
dencijoje globojęs Lumumbą ir 
jo artimuosius bendradarbius, 
kai jie tariamai buvo dingę. Da
bar prie Ganos, karių, saugančių 
Lumumbos rezidenciją, prijungti 
ir Sudano kariai.

Pik. Mobutu galia, kaip atro

do, auga. Jis, "neutralizuo
damas" politikus, sudarė iš stu
dentų "aukštųjų komisijonierių 
kolegiją", kuri turi perimti Kongo 
administravimą. Komisijonieriai 
buvo parinkti, susitarus su prez. 
Kasavubu, ir kai kurie jų yra 
paskubomis iššaukti iš Europos 
universitetų, Naujosios "kolegi
jos" pareiga yra "vesti bendrą
ją krašto politiką, atstatyti pa
garbą teisėtumui ir perimti 
krašto reprezentaciją užsie
nyje". Niekas kitas neturįs tei
sės vykdyti tų funkcijų.

Mobutu taip pat ištrėmė iš Kon
go du svarbiausius Lumumbos 
patarėjus: spaudos sekretorių 
Serge Michel ir vadinamą proto
kolo šefą ponią Andree Blouin, 
kurie buvo žinomi komunistai.

"Aukštųjų komisijonierių ko
legija" kreipėsi per radiją {dar
bininkus, ragindama juos grįžti 
darban. Ji taip pat baigianti ruošti 
viešųjų darbų programą, kuri 
būsianti pradėta vykdyti ateinan
čią savaitę. Vien tik Leopoldvi- 
lęs rajone šiuo metu esama apie 
80,000 bedarbių.

JT gen. sekr. Hammarskjold 
pasiuntė įspėjimą Katangos pro
vincijos prez. Tshombe, kad JT 
Komanda pradėsianti vartoti 
ginklus civilių gyventojų apsaugai 
nuo vietinės policijos brutalumo.

(Nukelta į 4 psl.)

(jžlAUGIAMĖS IR VISIEMS DĖKOJAME, kad traijaalus 45 auta jaltjom bąli lietuvybe Ir 
lietuviškojo darbo sargyboje. Ir tai atlikome ne asmeniniam pasididžiavimui, bet savo žmonių ir savo 
šalies garbei. Tai atlikome ir šio krašto garbei, kuris mums davė pastogę, sočios duonos ir tų visais 
laikais labiausiai brangintą turtą - laisvą. Nė kiek nemažėjančiu ryžtu mes einame Į ateitį, dėkodami 
visiems skaitytojams, bendradarbiams, talkininkams, rėmėjams ir skelbimą davėjams. Einame tikėdami, 
kad ateinantieji metai darbais bus našūs, lietuvio garbę keliantieji ir Lietuvos laisvei tarnaujantieji.
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Gromyko pasveikino 14 laisvų tautų, bet...

SOVIETIJA LAIKO PAVERGUS1190 TAUTU
"Nepaprastai reikšmingas yra 

tas faktas, kad visos 14 naujų 
valstybių, dabar priimamų į 
Jungtines Tautas, yra išgyvenu
sios ilgą sunkios kolonialinės 
dominacijos periodą... Afrika iš
tisus- "dešimtmečius nešė sve
timosios dominacijos jungą... bet 
dabar numeta pančius ir ruošiasi 
naujam, nepriklausomam gyveni
mui. Kolonializmo sistema byra, 
kaip kortų namelis"—tokiais žo
džiais pasveikino naujuosius 
Jungt. Tautų narius Sovietijos 
užs. reik. min. Gromyko prieš 
porą dienų prasidėjusioje JT ple
numo sesijoje.

Kiekviena proga, visose tarp
tautinėse konferencijose, visose 
kalbose Chruščiovas ir jo bernai 
stengiasi Sovietfją pavaizduoti, 
kaip kovotoją dėl tautų apsispren
dimo laisvės ir nepriklauso
mybės. Bet komunistinė tautų 
apsisprendimo teisės sąvoka yra 
dviveidiška. Kremlius norėtų, 
kad paskutiniai, dar nepribrendę 
laisvam gyvenimui Afrikos plo
tai taptų nepriklausomi, jis nori 
Iraną, Pakistaną ir Indiją su
skaldyti į smulkesnes valstybė
les, bet nesiruošia nė vieną 
tautą išleisti iš savo tautų ka
lėjimo.

Sovietija yra didžiausia, nie
kada dar istorijoje negirdėto 
masto pavergėja: Maskvos jungą 
neša 190 įvairiausių tautų ir tau
telių. Jos kalba ne tik atskiro
mis kalbomis -- jos turi ir skir
tingas istorijas, skirtingas kul
tūras, religijas. Rusija su maž
daug 100 milijonų rusų bolševiz
mo pagalba yra pavergusi apie 
110 milijonų kitų tautų gyventojų,

gyvenančių vien tik Sovietijoje. 
Europoje didžiausia iš jų yra 
Ukraina su 37 miL gyventojų.

Revoliuciją bolševikai praktiš
kai laimėjo dviem šūkiais, 
kuriais masės patikėjo: "visa že
mė ją dirbantiems" ir "apsi
sprendimo teisė visoms tautoms, 
įskaitant ir Rusijos valstybę".

Žemė iš "ją dirbančiųjų" buvo 
po kelerių metų atimta brutaliau
siomis priemonėmis,' o tautų ap
sisprendimo teisė praktiškai 
niekada nebuvo įgyvendinta. Me
lais ir apgaulėmis bolševikai pa
ėmė valdžią, teroro priemonėmis 
jie ją išlaiko.

Kai Leninas pamatė realybę, 
kad caristinei imperijai gresia 
subyrėjimas, bet neturėjo užten
kamai jėgos tam sukliudyti, jis 
sukūrė formulę, kad tautos turin
čios teisę pačios apsispręsti 
ir savas valstybes sukurti. Ta
čiau ta formulė buvo tik ap
gaulingas manevras. Pats Le
ninas yra pareiškęs, kad "apsi
sprendimo teisė iš vienos pusės 
ir apsisprendimo tikslingumas iš 
kitos pusės yra du, iš pagrindų 
skirtingi dalykai".

Tautybių klausimų patarėju 
Leninas pasirinko vėlesnį neru- 
siŠkųjų Sovietijos tautų skerdi
ką Josifą Visianorovičių Džiu
gašvilį, vadinamą Stalinu. Jau 

1 pirmojoje Lenino vyriausybėje 
jis buvo paskirtas liaudies komi
saru, tai yra, ministeriu tauty
bių klausimams. Jau tada jis iš
vystė programą, kuri ir šian
dien tebegalioja, kuri naudojama 
net tautoms, kurios niekada nėra 
priklausiusios carinei imperijai.

Iki 1921 metų Maskvos centra-

lei pavyko kruvinais karais lik
viduoti beveik visas valstybes, 
kurios prieš revoliuciją priklau
sė Rusijai. Ko tada nepajėgė, 
buvo klastingomis sutartimis, iš
naudojant susidariusias sąlygas 
padaryta n Pas. karo metu, ir 
taip 190 tautų tapo XX amžiaus 
tironų vergais.

Nesibaigiančiais "valymais" 
Stalinas pašalino anksčiau iš 
vadinamų autonominių respubli
kų, o vėliau iš naujai okupuo
tųjų kraštų visas jėgas, kurios 
galėjo būti pavojingos sovie
tiniam imperializmui. Pradėta 
visų pavergtųjų tautų rusifika
cija. Kas nepasidavė Maskvos 
diktatui, buvo sušaudytas arba 
išsiųstas į naikinamuosius la
gerius. Tautos, kurios Kremliui 
atrodė ypač pavojingos, buvo iš
tisai deportuotos ir išsklaidytos 
po "plačiąją tėvynę". Chruščio
vo laikotarpis pradžiojebuvo kiek 
švelnesnis, bet paskutiniai pra
nešimai iš pavergtųjų kraštų 
sako, kad rusifikacija vėl nepap
rastai sustiprinta ir tautinės ap
raiškos tyliai, bet intensyviai lik
viduojamos.

Abstrakti komunistinė propa
ganda apietarptautinįproletaria- 
tą net ir tikruosius rusus nepa
jėgė sužavėti. Beveik 20 metų 
ji liko be atgarsio. Tada Stali
nas pradėjo mokytis iš Hitlerio.

Kai Kremlius pamatė, kad Vo
kietijoje kalamas šovinizmas ža

vi žmones, ir jis griebėsi tos 
kortos. II Pasaulinio karo išva
karėse Stalinas išrado sovietinį 
patriotizmą. Tada pirmą kartą 
nuo 1917 metų Pravda prabilo 
apie "mūsų didžiosios tėvynės 
sūnus". Tada Pravda gyrėsi: 
"Mes esame patriotai, net Sovie
tijos oras mums yra šventas". 
Prasidėjo naujas sovietinio im
perializmo etapas.

Pavergtųjų karštų jaunuomenei 
buvo kalama, kad Rusija esanti 
visos žmonijos pažangos lopšys. 
Ir sovietinė spauda skelbė, kad 
priešas esąs tas, kuris bandąs 
bent per žingsnį nutolti nuo "mo
tinėlės Rusijos". Naujuosiuose 
vadovėliuose net Petras Didysis 
ir Jonas Baisusis buvo padaryti 
bolševizmo pranokėjais. Karo 
metu bolševistinis rusiškasis 
nacionalizmas jau klestėjo vi
somis carinėmis formomis, o 
propaganda giedojo apie šventą
jį karą, apie "didžiosios tėvy
nės" gynimą.

Sovietai 1953 metais Vokieti
joje ir 1959 metais Vengrijoje 
parodė, kad jie nebuvo ir nėra 
pasirengę pripažinti taip gar
siai propaguojamosios tautų ap
sisprendimo laisvės pas save, 
maža to, jie planuoja naujus už
grobimus, kaip parodė Kongo ir 
Vak. Berlyno įvykiai.

Tačiau, nepaisant visų prie- 
spaudų, laisvės kibirkštis neuž
geso pavergtosiose tautose. Eilė 
įvykių po 1953 metų parodė, kad 
laisvės troškimo neįmanoma 
užgniaužti ir kruviniausiu teroru. 
Gromyko žodžiai tiks ir Sovie- 
tijai: ir sovietinė kolonializmo 
sistema subirs, kaip kortų na
melis. (tp)

VELNIAS NETURI GĖDOS
Amerikines spaudos puslapiuose

Pavergtieji sukilti), jei tikėtųsi 
sulaukti pagalbos

Jei sovietinės priespaudos 
varžtai būtų bent kiek atleisti, 
Sovietijai grėstų nauji pavergtų
jų kraštų sukilimai, -- sako vie
nas nesenai iš kelionės po so
vietų pavergtuosius kraštus gį- 
žęs "Vakarų autoritetas", kurio 
pavardė "dėl specialaus jo darbo 
pobūdžio" neskelbiama.

Jo žodžiais, šimto milijonų 
žmonių, Rusijos pavergtų rytinė
je Europoje, jokiu būdu negalima 
laikyti žuvusiais laisvajam pa
sauliui. Jei jie būtų tikri, kad 
jų pastangų neužgniauš sovietinė 
armija, daugumas tų kraštų 
siektų susikurti skandinavinio 
tipo neutralias sistemas. Bet 
žmonės tuose kraštuose jaučią, 
kad rusai, kaip jie 1956 metais 
parodė Vengrijoje, yra pasiruošę 
veikti be atodairos, ir todėl bū-: 
tų labai neapdairu bandyti bet 
kokią fizinę kovą prieš komu
nistinį režimą.

Stebėtojas skirsto pavergtuo
sius kraštus į galinčius bet kada 
prasiveržti (eruptible) ir tyliuo
sius. Prie pirmosios kategorijos 
Rytų Europoje jis priskaito Ru
muniją, Vengriją, Lenkiją ir Ry
tų Vokietiją. Bet Bulgarija dėl 
savo istorinių ryšių su Rusija

esanti palankesnė* sovietams, ir 
ten Maskva yra truputį atleidusi 
varžtus tikėdama, kad Bulgarija 
išliks sovietinėje orbitoje. Če
koslovakijos gyventojai -- dau
giau čekai, negu slovakai — dėl 
panašių priežasčių yra daugiau 
prisitaikę prie komunistinio gy
venimo būdo.

Bet vis dėlto pavergtųjų kraš
tų gyventojuosepastebima depre
sija, ir ji turi tendencijos di
dėti. Viena priežasčių yra nusi
vylimas Vakarų valstybėmis, ku
rį iššaukė įvykiai Rytų Vokie
tijoje ir Vengrijoje: žmonės ten 
pradeda nustoti vilties, kad Va
karų valstybės ateitų pagalbon, 
jei jos prireiktų. Prieš keletą 
metų Vakarų politikai dar mi
nėdavo tuos kraštus, dabar gi jie 
jaučiasi visiškai užmiršti.

Ir rusai tą labai puikiai iš
naudoja. Iš vienos pusės jie yra 
parodę, kad tų kraštų nepaleis 
iš savo rankų be didesnio masto 
karo, iš kitos pusės jie pabrėž- 
dinėja, kad Vakarų valstybės nė
jusios pagalbon Čekoslovakijai 
prieš Hitlerį 1938 metais arba 
nereagavusios į Balkanų ūkinin
kų partijų šauksmus 1945 - 47 
metais.

DEPOSITED THROUGH
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Scrippso-Howardo laikraš
čiai ryšium su Chruščiovo at
vykimu į Jungt. Tautų plenumo 
sesiją paskelbė šį Walterio 
Winchellio komentarą:

Velnias neturi gėdos, ir jį stu
mia arogancija bei valdžios 
geismas. Jis būtų linkęs įžengti 
rojun^ jei tikėtųsi, kad jį nusi
temps į pragarą.

Chruščiovo vizitas turi tą patį 
pobūdį ir tuos pačius tikslus. 
Ironiška: diktatorius, kuris pa
smerkė Jungtines Tautas dėl 
Kongo ir stengėsi ten sukurti 
pilietinį karą,--Jungtinių Tautų 
platformoje nori pozuoti taikos 
ir draugystės gynėją.

Chruščiovas iš tikrųjų įsiver
žia į Jungtines Tautas, norėda
mas jas sugriauti. Jeigu tarptau
tinė organizacija pajėgtų įgyven
dinti teisingumą, tai Chruščiovas 
būtų pripažintas kaltu dėl Jungt. 
Tautų išdavimo.

Raudonasis tironas, žinoma, 
vaizduos mažųjų tautų globėją. 
Rusija didžiojo brolio vaidmeny
je suvaidins vieną iš didžiausių 
istorijoje tragiškų farsų. Jokia 
valstybė dar nėra tiek daug pa
dariusi tokiai daugybei mažųjų 
tautų pavergti.

Suomija pasirašė nepuolimo 
paktą su Rusija 1932 metais, o 
raudonoji armija įsiveržė per 
Suomijos sieną 1939 metais. Lat
vija, Estija ir Lietuva pasirašė 
taikos sutartis su Sovietija 1939 
metais. Komunistinė meška pra
rijo jas už metų.

Nepuolimo paktas, kurį Čekos
lovakija pasirašė su Rusija 1943 
metais, nesukliudė Kremliui pa
vergti tą tautą 1948 metais. Len
kija paspaudė sovietinę ranką 
1945 metais, o raudonieji pagrie
bė Lenkiją už gerklės 1947 me
tais. O kur kruvinoji Vengrijos 
istorija!

Istorinis rekordas yra aiškus. 
1945 metais Rusija pasirašė 
Jungtinių Tautų Chartą, kuria 
60 tautų sutarė padaryti karą ne

legaliu. Po to raudonieji sukūrė 
karus Graikijoje, Indokinijoje, 
Malajuose ir Korėjoje. Nėra abe
jonės, kad sovietinė diplomatija 
yra pagrįsta klasta ir vykdoma 
jėga.

Komunistų žodžiai neturi 
reikšmės ir jų rašytos priesaikos 
neturi išliekančios vertės. Rusai 
greičiau tekins kirvį, negu už
kas karo kirvuką.

Taikos žodžius nuolat ir nuo
lat šūkauja Chruščiovas — kai 
tuo pat metu baisi komunistinė 
ofenzyva rieda pirmyn. Mūšiai 

bręsta trijuose kontinentuose: 
Afrikoje, Azijoje ir Pietų Ame
rikoje.

Afrikoje raudonieji organi
zuoja subersiją. Vid. Rytuose 
strategija yra psichologinė, kari
nė ir ekonominė. Lotynų Ame
rikoje raudonieji suintensyvino 
prekybą ir išplėtė infiltracijos 
politiką. Komunizmas įsigalėjo 
Kuboje. Praktiškai Castro įstojo 
į raudonąją armiją.

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

atstovę

PAULINA
MOZURAITIS-BENNETT 

Hl 2 4450
642 Meadovv Lane Dr. 

Cleveland 24
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813 East 185th Street 
25000 Euclid Avenue 

* 6235 St. Clair Avenue
AT THR&E 
CONVtNIfNTLOCATIONS..

TREČIOKAS AGENCY
SENIAUSIA LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA
Kelionių bilietų parūpinimaa ir pinigų per.iuntima. j visut kraitut

TAIP PAT IR VISOKIOS RŪŠIES APDRAUDA
Kur Uk bctiruoitumčt keliauti, tuoj tutiriikit su mūsų įstaiga

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

Telefonas; MArket 2-4867

STANKŪNO ir MASIULIO 
Lietuvių Prekybos Bendrovė 

maloniai atkreipia visų tautiečių dėmesį į tai, kad 
ji neturi jokių kitų adresų, o tik šį vieną apa
čioje šio skelbimo pažymėtąjį, ir taip pat nieko 
bendra neturi su nelietuvių bendrovėmis, kurios 
gali kartais reklamuotis panašiais į jos pavadini
mais.

STANKŪNO IR MASIULIO LIETUVIŲ PRE
KYBOS BENDROVĖ skubiai pasitarnauja užsa
kantiems standartinius grynos vilnos medžiagų su 
įrašais ”A11 Wool Made in England” siuntinius, 
pusvilnonės medžiagos su įrašais ”Made in Eng- 
land” pigius siuntinius, prabanginius ir kalėdinius 
siuntinius neribotais kiekiais ir visas kitas prekes 
pagal Bendrovės kainininkus ir katalogus.

Malonėkite rašyti mums ir reikalauti pavyz
džių, ir mes greit pasitarnausime, arba kreipkitės 
į šiuos mūsų atstovus:

V. Bačanskas, 897 W. Lombard St., Baltimore 
1, Md., USA.

A. Dabšys, 3803 Evans St., Los Angeles 27, 
Calif., USA.

J. Dagys Agency, 114 N. Rockton Avė., Rock- 
ford, III., USA.

J. Daugirdas, 337 Union Avė., Brooklyn 11, N.
Y., USA.

K. Dulkys, 407 Burden St., Prince George, B. C.,
Canada.

D. Jurjonas & Co., Ine., 3251 So. Halsted St.,
Chicago 8, III., USA.

K. Kudukis, 1702 Whitehall Dr., London, Ont., 
Canada.

A. Kusinskis, 61 Front St., Apt. 3, Sudbury, 
Ont., Canada.

A. Mylė, 991 St. Elizabeth St., Montreal 18, P. 
Q., Canada.

J. Petrulionis, Gaiva-Refreshments & Giftš,
3570 W. Vernor, Detroit 16, Mich., USA.

L. Radzevičius, 180 N. Cumberland St., Port
Arthur, Ont., Canada.

K. Stankūnas, 5 Markwell St., Bowen Hills, 
Brisbane, Australia.

A. Steikūnas, 3824 Hemlock St., East Chicago, 
Ind., USA.

J. Vaičaitis, 359 W. Broadway, So. Boston 27, 
Mass., USA.

J. Valaitis, Hamburg-Altona, Daimlerstr. 44, 
Germany.

G. Zaborskis, 130 Bradford St., San Francisco 
10, Calif., USA.

E. Žukauskas, Marąuette Gift Parcel Service,
2439 West 69 St., Chicago 29, III., arba: 
4839 W. 14 St., Cicero 50, III., USA.

Stankūnas & Masiulis 
LITHUANIAN TRADING CO. 

108A, Whitechapel Rd. 
London, E. 1, Great Britam

TELEFUNKEN HI-FI STEREO SET8

20 metiĮ tos srities 
praktika

VOKIŠKŲ RADIJO 
APARATŲ TAISYMAS

TELfFUNKIN
Aatharliad Pactory Sarvica

SCHWAB RADIO & T. V.
SALES AND SERVICE

PAPIGINTA KAINA PARDUODA TELEVIZIJOS
IR TELEFUNKEN RADIJO APARATUS.

11615 Detroit Avė. LA 1-4669
Cleveland 2. Ohio

LIETUVIŠKI ŠORIAI, JUODA DUONA. AUKŠ
ČIAUSIOS RŪŠIES RŪKYTI KUMPIAI. DEŠROS 
IR SKILANDŽIAI PIGIOMIS KAINOMIS GAU

NAMI KRAUTUVĖJE

MARTHA & PETER LISAUSKAS

C

H

H

6409 56 ROAD, MASPETH 78, N. Y. 
Telephone; TWaining 4-8087
Prekes siunčiame ir per paštą.

IŠKIRPKITE IR ATSIŲSKITE ŠĮ KUPONĄ

Prašau atsiųsti..........
Nurodykit prekę

Nurodykit adresą:....
Name

No. Street City Statė
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Sibiro tremtinio atsiminimai (56) A. Valasevičius

KOKIA II GRAŽI BERŽELIAMS SPROGSTANT 
IR ALYVOMS ŽYDINT...

ir šiandien dar labiau gai
liuosi savo sesers, negu ka-. 
da nors anksčiau. Na, ką, 
suriškit ją ir veskit. Ji yra 
jūsų. Ji jūsų su kūnu ir sie
la. Ji eis rami, tik gal nu
stebusi, kad tik už brolio 
"nuodėmes”.

Palauk! Tu skaitytojau, 
palauk ir neskubėk manęs 
pavadinti brolžudžiu. Pa
galvok. Ar aš nesu atsakin
gas už savo ir tavo vaikus? 
Ar ne tu pirmas, kitu atve
ju, mane pastatysi prie gė
dos stulpo sakydamas;

— Tu žinojai ir jai ne
pasakei.

Šių atsiminimų autorius A. Valasevičius su žmona 1959 metų 
pavasarį Sibire.

1958 m. žiemą Krutinkoj prie namelio, 
jėgomis iš rąstų pasistatė.

Aš gerai žinau., kam pasi
ryžau pradėdamas rašyti 
šiuos prisiminimus, ir ką 
imu savo atsakomybei. Aš 
žinau, kodėl man, išvažiuo
jančiam į užsienį, užpildant

blankas reikėjo nurodyti 
Tarybų Sąjungoj liekančių 
giminių adresus. Įrašiau ir 
sesers adresą. Juk jūs taip 
pat jį žinojot, kaip ir aš 
pats žinojau. Aš gailėjaus

A. Valasevičiaus dukterys 
kurį autorius savo

Patyrę, kiek gali kainuo
ti tiesa, tie, kurie žiūrite į 
gyvenimą vien per pinigo 
akinius, turite suprasti, kad 
ne viską galima už pinigą 
pirkti ir parduoti. Aš nepa- 
pirktas ir tik teisybę papa
sakojau.

Rašiau, rašiau skubėda
mas, kad vėl nebūčiau pri
verstas tylėti. O tų išgyven
tų atsiminimų tiek daug. 
Mano mintys pergreit užbė
ga pirmyn ir ranka nespėja 
viską užrašyti, žinau, kad 
dar daug praleidau ir daug 
kur nevaizdžiai parašau. Aš 
čia tik atlikau man sunkią, 
bet būtiną pareigą. O jeigu 
kam tiesa akis badys ir pra
dės šmeižti, aš to nepabijo
siu.

Alano buvę draugai, ku
rie palikot tenai..., jeigu 
mus likimas vėl suvestų, aš 
nesigėdysiu pažiūrėti jums 
į akis, nes žinau, kad jūs 
manęs nęapspiaudysit.

Šiltas vanduo su
AUI-40 GASO vandens šildytoju
Tai yra geriausias vandens šildymas! Tik Gasu šil
siant vandenį gali naudotis dušu po dušo, vonia po 
vonios, plovimą po plovimo — be jokio rūpesčio, kad 
vanduo bus šaltas. Taip, Gaso šildymas tik *4 kai
nos kitų šildymų. Apžiūrėk dabar AUI-40 GASINĮ 
Vandens šildyto ją.

W THE EAST OHIO GAS COMPANY

AL Bendruomenės Detroito skyriaus valdyba posėdžio metu. Iš kairės: V. Ogilvis, L. Bulgaris, J. 
Gilvydis, pirm. C. Staniulis, E. Plečkaitytė, E. Skiotys ir J. Racevičius.

J. Gaižučio nuotrauka

LIETUVIŠKOJI MINA NE TIK 
KONCERTUOSE IR IŠKILMĖSE

Negalvokit, kad mums čia 
viską sugrąžino. Aš rašyda
mas dažnai pasižiūriu į sa
vo rankas. Jos jau apgiju
sios ir panašios į raštinin
ko. Nepažįsta jau mūsų 
žmonės ir iš veidų, kad mes 
grįžę iš tarybinio "rojaus”. 
Mums grąžino žmoniškas 
teises tarp žmonių, bet 
mums visko sugrąžinti nie
kas negali.

Mums nieks nesugrąžins 
dvasinės ramybės, kurią čia 
turi kiti gyvenantys žmo
nės. O niekas mums nesu
grąžins vergijoje prabėgu
sios jaunystės.

Aš žinau ir išaiškinsiu 
jums, vaikai, kad mūsų bro
liai tautiečiai, kur jie bebū
tų, dar vis neturi teisių į 
savo tėvynę.

Papasakosiu jums, kokia 
ji graži berželiams sprogs
tant ir alyvoms žydint. Ir 
jūs pamilsi! ją labiau už sa
vo tėvus. (Pabaiga)

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
Nuo 1905 metu pergyvenom karus, ekonomines 
depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjo™ kiekvieną sutaupytą do
lerį.
Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite 
savo banko knygutę.
Pinigų taupymui nereikią važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.
Numatoma, kad nuo šių metų liepos 1 d. dividendai 
bus pakelti iki 414-

Mutual Ą&L&ud Savings 
a»i J -L oan ^fyssoctalion

Chartered and Supervised by the Unifed Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 

Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kaza na u s kas, Pres.

Įvairiuose laisvojo pasaulio 
kraštuose turime daug lietuvių 
chorų, kurie rengia koncertus, 
dalyvauja įvairiuose minėjimuo
se, kartais pasirodo net kita
taučiams. Tačiau nedaug tėra 
lietuvių chorų, kurie savo pa
ruoštas dainas įstengia išleisti 
plokštelėmis į platesnę visuo
menę. O šioji yra reikalinga 
lietuviškos dainos ne tik ypatin
gomis progomis koncertuose ir 
iškilmėse, bet taip pat kiekvieną 
dieną namuose, kuriuose auga 
jaunoji karta ir formuojasi nuo
taika lietuviškų reikalų atžvilgiu

Bene svarbiausios lietuviškų 
chorų plokštelių reto pasirodymo 
priežastys -- tai chorų tinkamo 
paruošimo sunkumai ir stoka 
lėšų, kurių plokštelių išeidimui 
reikia gana daug. Dėl minimų 
sunkumų ligi šiol teturėjome Alės 
Stephens vedamo moterų an
samblio dvi ilgo grojimo plokš
teles, Čiurlionio ansamblio 
plokštelių albumą, Chicagos vy
rų plokštelių albumą, muz. Br. 
Budriūno vedamo vyrų kvarteto 
keletą plokštelių ir Rūtos an
samblio keletą dainų. Tai tikrai 
nedaug.

Paskutiniu metu mūsų vi
suomenės dėmesį šioje srityje 
atkreipė nauja plokštelė, išleista 
Bostono Lietuvių Mišraus Choro, 
vedamo komp. Juliaus Gaidelio. 
Tai pirmas minimo choro reper
tuaras, paruoštas pusantrų metų 
kietu darbu. Į plokštelę įeina 17 
dainų, gana įdomių ir įvairių 
dainų, nerandamų kitose chorų 
plokštelėse, anksčiau išleistose. 
Čia įrašytos -- J. Dambrausko: 
Malda už tėvynę. K.V. Banaičio: 
Po aukštus kalnus, Č. Sasnausko: 
Užmigo žemė, St. Šimkaus: Sau
lelė nusileido, J. Gaidelio: Šiena- 
piūtė, K. V. Banaičio: Anoj pusėj 
Dunojėlio, J. Kačinsko: Plovė
jas, J. Bendoriaus: Žydi margos 
gėlelės, K. V. Banaičio: Pasku
tinis vakarėlis, T. Brazio: 
Tykiai, tykiai,Č. Sasnausko: Kar
velėli, XXX: Ant kalno rugiai,
J. Gaidelio: Pavasario daina, J.' 
Žilevičiaus: Anoj pusėj ežero,
K. V. Banaičio: Ožys, St. Šimkaus: 
Apynėlis, J. Žilevičiaus: Laisvės 
daina.

Plokštelė techniškai pagaminta 
gana gerai. Ji yra ilgo grojimo, 
hi fidelity plokštelė. Visų dainų 
pergrojimas trunka 40 minučių. 

Choro solistu yra St. Santvaras, 
o akompaniatoriumi -- Saulius 
Vaičaitis.

Minimos plokštelės išleidimas 
sudaro naują įvykį mūsų tauti
niame ir kultūriniame gyvenime. 
Pirma, tai įrodo, kad savo tarpe 
dar turime žmonių, kurie negai
li nei darbo, nei lėšų konkre
čiam lietuvybės palaikymo ir 
stiprinimo darbui. Antra, plokš
telės pasirodymas griauna ir pa
grindų mūsų nusiteikimą, kad 
mūsų skurdaus tautinio ir kultū
rinio gyvenimo priežastimi yra 
lėšų stoka. Plokštelės išleidimui 
reikėjo ne šimtų, bet tūkstančių 
dolerių, kuriuos choras sudarė 
savo jėgomis, be jokios paramos 
iš šalies. Trečia, plokštelės iš
leidimu praplečiamos galimybės, 
kad lietuviškoji daina skambėtų 
ne tik koncertuose ir iškilmėse, 
bet taip pat namuose. Ketvirta, 
savo plokštele choras ateina 
talkon lietuviškai šeimai, besi
rūpinančiai įkvėpti meilę lietu
viškai dainai priaugančioje kar
toje, kurią svetimoji aplinka taip 
negailestingai žaloja.

Šiuo metu vargiai rasime lie
tuvių šeimą, kurioje nebūtų pate
fono. Tai priemonė, kuri labai 
lengvai gali būti panaudota lietu
vybei stiprinti. Tik reikia įsigyti 
lietuviškas plokšteles ir jas groti 
namuose. Tatai kainuoja labai 
nedaug, palyginus su pačio pate
fono įsigijimu ir kitokių plokš
telių pirkimu. Bet tai jau kita 
tema.

_____  P. V.

DĖKOJA UŽ TALKĄ
Atlanto Rajono Žalgirio skau- 

tų-čių stovykla prie Spencer 
Mass., jau prabėgusi kaip sap
nas. Man, naujokei, pasiruo
šimas stovyklai būtų buvęs sun
kokas, jei nebūtų į talką atėję, 
skaučių tėveliai. Jų dėka mano 
darbas žymiai palengvėjo. Nuo
širdus ačiū Bostono Skautų Tėvų 
K-tui už piniginę paramą, per
kant palapines, M. Kavaliauskui 
už nuvežimą ir parvežimą nemo
kamai 17 palapinių su visais prie
dais į stovyklą ir iš jos, inž. 
dr. Gimbutui už paskolinimą pa
lapinės p. Adomavičiui, Tumui, 
P. Vaičaičiui, inž. Galiniui, Vi- 
leniškiui ir visoms sesėms ir 
broliams. Dar kartą skautiškas 
ačiū visoms ir visiems, kurie 
prisidėjo prie pasisekusios sto
vyklos, kurioje mūsų skautiškas 
jaunimas įgijo daugiau skautiško 
patyrimo ir gražioje aplinkoje, 
vyresniųjų prižiūrimi, išmoko 
dar labiau pažinti Dievą ir Tė
vynę.

O. Mučinskienė, 
Bostono Baltijos Tunto

Tuntininkė

KERELIS BROS.
CONSTRUCTIŪN 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.
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Eisenhoweris Jungtinėse Tautose

Talka ateina ir pro sunkią 
geležinę uždangą

Esam pasiekę keturiasdešimt penkerių metų kelia 
ribų. Ir rugsėjo 24 d. iškilmėse, kiek žvilgterėję atgal, 
skubinsimės toliau. Toliau, kad neatsiliktume su šia diena, 
o būtume pasiruošę ateinančiam rytojui.

Per tuos 45 metus praėjo daug didelių įvykių. O jų 
tarpe didžiausi buvo du vykę pasauliniai karai, Lietuvos 
laisvės prikėlimas, ir paskutiniajame vėl jos pasmaugi
mas. Kaip po pirmojo pasaulinio karo mūsų Tėvynė greit 
kėlėsi iš karo žarijų, taip dabar ji skausme tebegyvena.

O kiek praėjo kitų didesnių ir mažesnių įvykių, ku
rie mus lenkė prie žemės arba kėlė naujam gyvenimui! 
Kiek organizacinio darbo vingių ir tiesaus kelio! Kiek 
sumanymų, planų ir laimėjimuose keliamų vainikų! Ir 
kiek gerų ir sumanių veikėjų, mūsų tarpe buvusių ir jau 
amžinybėn išėjusių! Kiek daug darbo ir paramos rankų, 
ėjusių ir tebeeinančių laikraščiui į talkų!

Štai ir redaktorių eilė, kad ir ne tokia gausi, bet Dir
vos istorijoje brangi. Pirmiausia Jakubynas, toliau Ged
minas ir Karpius net 30 metų. Toliau Rastenis, o dabar 
Gaidžiūnas, Gedgaudas, Palukaitis ir redakcinė kolegija: 
Bastys, čekienė, Mieželis, Rastenis, Santvaras. Ir tik ne
senai mus palikęs Dr. J. Paplėnas.

Eilė vardų, bet kelio kryptis visų laikų ta pati. Be 
blaškymosi į šalis, o visų laikų tautinė linkmė. Kartais 
stipriau, kartais lėčiau, bet visų laikų pirmyn lietuvių 
tautinę kultūrų keliant, lietuvių reikalus ginant, už ge
resnę ateitį kovojant ir šiam kraštui ištikimybę reiškiant.

Nereikia nė kalbėti, kad paliekant 45 metų praeitį, 
nieko netenka gailėtis, o ima džiaugsmas. Viena, kad laik
raščio kūrėjai buvo teisingai numatę ir jų pradėtas dar
bas nenutrūko. Antra, kad visų laikų buvo darbo rankų, 
kurios ir nelengvose sųlygose ištesėjo. Ir buvo net entu
ziastingų darbo rankų, kurios sunkesnėse dienose, nei 
plunksnos iš rankų nepaleido, nei laikraščio leidimo vargų 
nepabūgo. O dabar, kada čia daug daugiau mūsų darbo 
jėgų atsirado, kilo ir noras ir reikalas laikraštį dažninti, 
prie šios dienos reikalavimų taikyti ir stipresniu žingsniu 
eiti.

Tat ir verčiant Dirvos istorijos lapų į 46 metus, gerai 
žinant savo jėgas ir galimus išteklius, galima kartoti, kad 
rytdiena tikra. Galima net ir džiaugtis, kad kur du stos, 
visados daugiau padarys!

Dirva dabar yra tipiškas bendrų mūsų pastangų vai
sius. Jai dažninti ir moderninti visi sudėjom savo skatikų. 
Ir jų skaitytojui paruoštų atiduodam, kaip daugelio pro
tų, širdžių ir rankų talkos vaisių. Ir dar smagiau, kad ta 
talka ateina iš tolimos N. Zelandijos ir Australijos, ateina 
iš Vokietijos, Pietų Amerikos kraštų. Ateina iš visur, kur 
tik gyvena laisvas lietuvis. Ir svarbiausia, kad ir pro sun
kių geležinę uždangų, ji ateina ir iš Tėvynėje kenčiančių.

Negalim praeiti nepasidžiaugę ir šios sukakties bū
dinga žyme. Mus daug stipriau, negu ankstyvesniais me
tais, parėmė ir dideli būriai skaitytojų. Tai džiugina lei
dėjus, redaktorius, visa Dirvos skaitytojų, bendradarbių 
ir talkininkų šeimų. Ačiū už tai! B. G.

(Atkelta iš 1 psl.) 
iš geriausių prezidento kalbų, 
ir ji yra greičiausiai paskutinė 
tarptautiniame forume. Chruš
čiovas su komunistiniu bloku 
ir Castro neplojo, nei prez. Ei- 
senhoweriui įeinant į salę, nei 
kalbą baigus. Prez. Eisen-
howeris‘ prie kalbėtojų tribūnos 
atėjo ne per salę, bet pro
antras duris, kad nereiktų susi
tikti ir sveikintis su Chruščiovu.

*
Vėliau prez. Eisenhowris 

Waldorf-Astoria viešbutyje at
skirai tarėsi su Ganos, Ne
palo, Libano ir kitų valstybių 
ar vyriausybių šefais. į Lotynų 
Amerikos kraštams surengtą 
priėmimą buvo pakviesti 18 val
stybių atstovai, išskyrus Kubos 
ir Dominikos Respublikos dele
gacijas.

Prez. Eisenhoweris iš karto 
buvo planavęs New Yorke pa
silikti tik vieną dieną, bet vė
liau staiga jo planai buvo pa
keisti ir numatyta eilė susiti
kimų su tų valstybių šefais, apie 
kuriuos pradžioje nebuvo

NAUJAS STEVENSONO 
MINKŠTUMAS

į JAV suvažiuojant neprašy
tiems svečiams, Stevensonas vėl 
parodė, ko jis vertas kovoje 
prieš komunistinį įsigalėjimą. 
Kiek anksčiau ponia Roosevel- 
tienė raudojo, kad su Chruš
čiovu labai negražiai numatoma 
elgtis, o dabar ašaras paliejo 
Stevensonas, būsimas J. F. Ken- 
nedy artimiausias politikos pla
nuotojas. Jis radijo programoj 
The World Today labai apgai
lestavo Chruščiovui nustatytus 
suvaržymus. Esą, tegul Chruš
čiovas važinėjasi, kur tik nori.

Nieko sau valstybinės linijos 
išlaikymas. Chruščiovas įžeidi
nėja JAV prezidentą Eisen- 
howerį, o buvęs jo konkurentas 
į Baltuosius Rūmus ne . Ei- 
senhowerio liniją gina, bet Ame
rikos didžiausio priešo.

S. Konskis, 
Orlex

skelbta. Tuoseplanuoseyra susi
tikimai su Jugoslavijos Tito, In
dijos Nehru ir JAR Naseriu.

KONGO ĮVYKIAI...
(Atkelta iš 1 psl.) 

Žiaurumai pasireiškė, malšinant 
kilusius kivirčus tarp balubos ir 
lundos genčių.

Sovietų įtaka, jų atstovybėms 
ir technikams pasitraukus, neli
kusi didelė. Jų išdalintoji pro
pagandinė medžiaga baigiama 
konfiskuoti, o neišdalintąją, 
drauge su Lumumbai atvežtais ir 
nespėtais perduoti ginklais, so
vietai išsigabenę sunkiai pakrau
tuose lėktuvuose. Sovietai pasi
ėmė ir tuos lėktuvus, kuriuos jie 
anksčiau buvo atidavę Lumum
bai.

IR TAIP BŪNA 
GYVENIME Chicagietis Eugenijus Gerulis - Snarskis su motina, neseniai 

atvykusia iš Lietuvos
P. Petručio nuotrauka

KODĖL SKAUTŲ AKADEMIKŲ 
ORGANIZACIJA TAIP IŠAUGO?

Skaičiau Dirvoje labai gražų 
ir puikiai iliustruotą rašinį apie 
akademikų skautų stovyklą. To
kie rašiniai labai daug pasitar
nauja giliau pažinti organizaciją 
iš vidaus. Ir prisipažinsiu, nors 
nesu didelis skautų akademikų 
gerbėjas, bet patiko jų stovyklos 
programa. Ten tiek daug buvo ak
tualių ir įdomių temų paliesta, 
kad skautus akademikus tik rei
kia pasveikinti.

Bet ne dėl to rašau šį laišką. 
Man įdomus buvo tame straipsny
je pasakymas, kad Nepr. Lietu
voje skautų akademikų organiza
cija buvo nežymus vienetas, o čia 
emigracinėse sąlygose, net pats 
didžiausias. įdomu, kodėl? Ar ne- 
malonėtų to straipsnio autorius 
apie tai parašyti? Būtų pra
vartu ne tik man, bet ir kitiems 
išgirsti.

R. Girkalnis, 
III.

FIDEL CASTRO, sekdamas dik
tatorių pavyzdį, mėgsta mi
nioms kalbėti vėlai vakare. Jo 
kalbos būna labai ilgos. Tai pa
stebėjo ir jo brolis Raulas, kai 
'žvalgai pranešė, jog apie 70% 
klausytojų snūduriuoja.

*
FOOD AND DRUG ADMINIS- 

TRATION paskelbė, jog patikri
nus 107,000 maisto pakietėlių 
atrado, kad apie 22% turi svorio 
trūkumą. Kai kurie makaronų pa - 
kietėliai buvo lengvesni net 17%.

«
ŠIAURINĖS KORĖJOS radijas 

pranešė, jog vienas kiškis atsi
vedė 15 vaikų balandžio mėnesį, 
18 birželio mėnesį, 24 liepos 
mėnesį ir 27 rugpiūčio mėnesį, 
įdomu, kiek tas stachanovietis 
atsives rugsėjo mėnesį?

LOS ANGELES aktorė Vikki 
Dougan nešioja deimantinį sužie- 
dotuvių žiedą ant ketvirto kairės 
kojos piršto. Teisingai sako lie
tuviškas priežodis: "Kad ir 
nežmoniškai, kad tik kitoniškai."

NEWBURGH, N.Y. vienas se
nukas buvo areštuotas girtas. 
Teisėjui paklausus kiek metų se
nukas turi, šis atsakė, jog turį 
būti 90, nes jis patenkąs tik 
kartą per trisdešimt metų į teis
mą ir šis esąs tik trečias. Tei
sėjai paskyrė sąlygine bausmę.

*
MONTPELIER, Vt. buvo iš

aiškinta, jog visa eilė gazolino 
stočių pardavinėja gazoliną iš 
vieno tanko per skirtingai pa
vadintas pompas. Kainos skyrėsi 
iki 4 centų.

❖

DAUGELIS prisimena praeitų 
metų pabaigoje įvykusią katas
trofą Prancūzijoje, kai sugriu
vus užtvankai, žuvo daug žmo
nių. Šiomis dienomis specialiu 
Prancūzijos prezidento leidimu 
buvo leista merginai ištekėti už 
nelaimėje žuvusio vyro.

CHEROKEE, N.C. vienoje in
dėnų sodyboje yra įrėmintas už
rašas: "Prieš baltųjų atėjimą į 
šią šalį nebuvo mokesčių ir mo
terys atlikdavo visus darbus. 
Kaip baltieji gali tai patobulinti?"

Pasakoja į Chicagą iš Lietuvos 
atvykusi S. Snarskienė

Iš Biržų į Chicagą atvyko 
sūnaus Eugenijaus senai 
laukta motina — Stefanija 
Snarskienė. Atvykėlė pui
kiai jaučiasi rūpestingai 
globojama sūnaus ir mar
čios Valerijos.

Eugenijus Gerulis-Snars- 
kis yra daug kam gerai pa
žįstamas iš sportinės veik
los. Nepriklausomybės me
tais jis iškiliai reiškėsi len
gvoje atletikoje ir krepši- 
nyje. Sportavo ir Vokieti
joje belankydamas Pabalti
jo universitetą. Chicagoje 
jam teko treniruoti Ateities 
sporto klubo jaunuosius 
krepšininkus.

Nesvetima E. Gerąjiui- 
Snarskiui ir žurnalistika bei 
bendra visuomeninė darbuo
tė. Jis bendradarbiauja 
spaudoje ir kurį laiką reda
gavo lietuvių evangelikų 
reformatų leidinį Mūsų 
Sparnai. Rengiant 10-sias 
Š. Amerikos Lietuvių Spor
tinės žaidynės, organizaci
niame komitete ėjo sekre
toriaus pareigas.

Atvykusioj! tvirtina, kad

CLEVELANDO LIETUVIAMS
• Lituanistinė Vysk. Va

lančiaus mokykla praneša, 
kad pagal daugumos moki
nių tėvų pageidavimą, visos 
lietuviškos pamokos bus tik 
šeštadieniais. Kitomis die
nomis lietuviškų pamokų 
Vysk. Valančiaus mokykla 
nebeturės.

Visi mokinių tėvai prašo
mi leisti savo vaikus į šeš
tadieninę mokyklą, kuri jau 
pradėjo darbą. Pamokos 
prasideda 9 vai. 30 min. 
kiekvieną šeštadienį.

Adv. JONAS BAGDŽIŪNAS-BORDEN su žmona Elena sveikina 
Dirvą ir jos leidėjus 45 metų sukakties proga ir linki kuo didžiausio 
pasisekimo ateityje, sulaukti ne tik auksinį, bet ir deimantinį 
jubiliejų.

KETURIŲ TŪKSTANČIŲ 
PROFESIONALŲ SOVIETŲ 
RAŠYTOJŲ PASIGYRIMAI

Sovietų rašytojai sakosi, kad 
jie nėra valstybininkai, bet vis- 
tiek jųjų Įtaka labai didelė. Jie 
išdidžiai giriasi savo begaline 
jėga, kuri esanti jų plunksna
koty. Esą, sovietų rašytojai nu
stato vedamąsias gaires, ko ko
munizmas turi siekti!

Sovietų rašytojai didžiuojasi, 
kad jųjų plačioje tėvynėje naujų 
žemių užkariavimas eina labai 
dideliu spartumu. Esą, žmonės 
dabar gyvena tose žemėse, kur 
pirmiau žmogaus koja nepasto
vėjusi!

įdomu, kodėl tie rašytojai ne
sako, kad į tas laukines Ka
zachstano ir kitas pūstynes siun
čiami lietuviai nuolatiniams ap
sigyvenimui?!...

P.U., 
' Cleveland

GERESNI NAMU STATYTOJAI 
VISUOMET ĮSTATO 

MONCRIEPXZr
THE HENRY FURNACE C O.. MEDINA, O.

Biržai spėjo gerokai paaug
ti gyventojais. Mieste vyks
ta nemaža statyba ir gyvas 
judėjimas. Iš Biržų į Vilnių 
kasdien du kartu skrenda 
lėktuvai. Skrendama per 
Panevėžį.

Gyvenimas, pasak jos, da
bar Lietuvoje geresnis, 
negu buvo tuoj po karo. 
Nors įvairių trūkumų tebe- 
pasitaiko ir šiandien. Į Vil
nių, pavyzdžiui, kasdien re- 
gulariai lėktuvai skrenda, 
bet iš Panevėžio į Biržus 
mėsos gaminiai tik du kar
tus per savaitę teatvežami. 
Todėl nenuostabu, kad at
vežus bematant prie krau
tuvių susidaro laukiančiųjų 
eilės. Visus trūkumus val
džia stengiasi pašalinti. Bet 
ta valdžia, kaip ne iš Dievo 
ir žmonių malonės, tai, ma
tyt, tiktai „valdžia” ir lie
ka.

Ko ko, bet gero ir ska
naus naminio biržietiško 
alaus, tai ir dabar Biržuose 
netrūksta. Geria jį kaimuo
se, geria ir pačiame mieste. 
Alus daugiau mėgiamas, 
kaip „valdžios” gaminta ta
rybinė degtinė. P. Ptr.

Mirė A. Pauliukonis
Pirmadienį, rugsėjo 19 d. 9 vai. 

vakaro Los Angeles mieste, Ka
lifornijoj, širdies liga mirė An
tanas Pauliukonis.

A. Pauliukonis, bestudentau
damas pradėjęs dirbti kaip re
porteris, ilgainiui iškildamas į 
vieną aktyviausių spaudos dar
buotojų. Dirbo dienraščių Ryto 
ir XX Amžiaus redakcijose. Buvo 
baigęs Vytauto Didžiojo univer
siteto Teisių ir Humanitarinius 
mokslus. Kurį laiką dirbo moky
tojo darbą, išvertė keletą veikalų 
iš svetimų kalbų, tarp kurių pa
žymėtina A. Rachmanovos roma
nai.

II-jo pas. karo metu, komu-, 
nistams okupavus Lietuvą, pasi
traukė į Vakarus. Ilgą laiką dir
bo Vlike redaguodamas žinių 
biuletenį Eltą.

Atvykęs į JAV buvo sulaikytas 
dėl nesveikatos ir grąžintas 
atgal į Vokietiją. Po tyrimų vėl 
buvo įsileistas į JAV, bet dėl 
plaučių ligos įtarimo turėjo būti 
medicinos priežiūrojeir regulia
riai tikrintis.

Pagyvenęs Chicagoje, atvyko į 
Kaliforniją, tikėdamasis, kad 
sausas oras padės plaučiams su
stiprėti. Plaučių liga nerodė 
aktyvumo, ir iš varginančių me- 
decininių tikrinimų tikėjosi ne
trukus būsiąs atleistas. Nuolatinė 
baimė, kad neatsinaujintų plau
čių liga, ir kiti rūpesčiai padi
dino kraujo spaudimą ir sutrik
dė širdį.

Velionis buvo nevedęs, paliko 
motiną, seserį ir brolius Wor- 
cestery ir Bostone.

Paskutinius dvejus metus dirbo 
Lietuvių Dienų administracijoje.
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Dirvos įsteigėjos A. B. Bartoševičius
Apolonas B. Bartoševičius, 

Dirvos įsteigėjas ir leidėjas, 
buvo toks pažymus ankstyvoje 
Clevelando lietuvių kolonijoje, 
kad tuometinis dienraštis Cle
veland Leader, 1908 metų va
sario 23 d. sekmadienio numery
je, visame puslapyje rašydamas 
apie lietuvius, įdėjęs pirmutinės 
lietuvių bažnyčios nuotrauką ir 
kelis kitus vaizdus, po Bartoše
vičiaus atvaizdu parašė "King 
of the Lithuanians" -- "Lietuvių 
karalius". Nors tai buvo pradi
niai keliolika metų jo gyveni
mo Clevelande, tačiau tas laik
raštis nebuvo apviltas pranašys
te apie tą mūsų tautietį.

Tas aprašymas pasitarnavo 
vienam dideliam tikslui—pa
dėjo labai ryškiai atskirti lie
tuvius nuo lenkų, nes anais 
laikais maža kas težinojo apie 
lietuvius, ir lenkai sakydavo, lie
tuviai ir lenkai esą "tie patys". 
Su lietuviais, kaip atskira tauta, 
pradėjo skaitytis ir politikos 
vadai, ir lietuviai pradėjo gauti 
valdines vietas, kai pradėjo at
sirasti joms tinkamų.

Gimęs 1873 m. balandžio 18 
d. Pumpėnų miestelyje, netur
tingų lietuvių šeimoje, baigęs 
dviklasę mokyklą ir išmokęs dai
lidės amato, 1893 m. balandžio 
8 d. atvyko į Ameriką ir apsi
gyveno Buffalo, N. Y.

Jo gyvenimas buvo sunkiai dir
bančio svetimame krašte ateivio 
kova, laimėta įtemptomis pas
tangomis, atnešusi pasisekimą, 
turtus ir gerą vardą.

A.B. Bartoševičius, Dirvos įsteigėjas.

PRADĖJO NUO AMATO

Negalėdamas iš dailidės ama
to pragyventi, nes į šią šąli,, 
atvyko bedarbės laikais, išmoko 
kirpėjo amato ir, 1895 metais 
atvykęs į Clevelandą, apsigyve
nęs lietuviškos šv. Jurgio para-

pijos rajone, prie St. Clair Ave
nue, atidarė kirpyklą.

Nepasitenkinęs tuo, siekdamas 
plačiau, 1903 metais greta kir
pyklos atidarė alinę, pavadinęs 
"Kauno" vardu, o 1904 metais 
įsteigė laivakorčių ir pinigų į 
Lietuvą siuntimo agentūrą. Kir
pykloje pastatė lietuvį kirpėją; 
p. Bartoševičienė, lenkų kilmės 
amerikietė, vadovaudama "Kau
nui" išmoko puikiai lietuviškai. 
Iki I pasaulinio karo į Clevelandą 
važiavo lietuviai, jo agentūrai 
patarnaujant.

Agentūroje toliau jis įvedė na
mų nuo ugnies draudimo patarna
vimą, ir pradėjo verstis namų 
pirkimu ir pardavimu. Tai sutei
kė jam pagrindą iškilti į turtin-

K. S. Karpius, trečiasis Dirvos redaktorius ir leidėjas, tose 
pareigose išbuvęs virš 30 metų.
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ŠALTI ORAI ANKSTI PASIEKIA TSSR. SIŲSK DRABUŽIŲ 
DOVANŲ SIUNTINIUS SAVO DRAUGAMS IR GIMINĖMS

SIŲSK DABAR -- SIŲSK PER

Cosmos Parcels Express Corp.
Licenced by Intourist

Kiekvienas siuntinys apdraustas. Pristatymas garantuotas.
Gavėjas nieko nemoka-

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

informacijas.
NEW YORK 3, N.Y., 39 - 2nd Avenue — Tel: AL 4-5456 
BROOKLYN 7, N.Y., 600 Sutter Avenue — Tel: DI 5-8808 
LAKEWOOD, N.J., 126 - 4th Street — Tel: FO 3-8569
PATERSON 1, N.J., 99 Main Street — Tel: MU 4-4619 
NEW HAVEN, Conn., 6 Day Street — Tel: LO 2-1446 
PITTSBURGH 3, Pa., 1015 E. Carson Street Tel: HU 1-2750 
WORCESTER, Mass., 174 Millbury Street — Tel.: SW 8-2868 
HAMTRAMCK, Mich., 9350 Jos. Campan — TeL: TR 3-1666 
CLEVELAND 13, Ohio, 2683 W. 14th Street — Tel.: TO 1-1068 
CHICAGO 22, I1L, 2222 W. Chicago Avenue— Tel.: BR 8-6966 
SAN FRANCISCO, Cal., 2076 Sutter Street — TeL: FI 6-1571 
NEWARK 3, N.J., 428 Springfield Avenue — TeL: BI 3-1797 
PHILADELPHIA 41, Pa., 4925 Old York Rd. — Tel.: DA 4-4401 
SPRINGFIELD, Mass., 1716 Main Street — Tel.: RE 2-7163 
WATERBURY, Conn., 6 John Street — Tel.: PLaza 6-6766 
GRAND RAPIDS, Mich., 414 Scribner Avė., N.W. — Tel.: 

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

giausius lietuvius Ohio valstijo
je.

Kai 1909 metais sumanesni lie-

pareigas, ir kai tik rado tinkamų, 
į Harba pastatė lietuvius,

DIRVOS PRADŽIA
Nors mažai nusimanydamas 

apie laikraščius, kai pinigų rei
kalas nebuvo joks klausimas, ir 
kai 1915 metais prie parapijos 
pradėtas leisti mažas laikraš
tukas "Santaika", Bartoševičius, 
tais metais įjungęs į savo su
manytą "Ohio Lithuanian Publi- 
shing Company" bendrovę "San
taikos" spaustuvės savininką, 
nupirkęs linotipą, pradėjo leisti 
visuomenišką laikraštį, kurį pa
vadino Dirva. I, bendrovę, iš var
do, prisidėjo keli kiti lietuviai, 
bet visa Dirvos našta gulėjo ant 
Bartoševičiaus pečių.

Gretimose duryse su Dirvos 
patalpomis, atidarė didelę brang- 
mengų parduotuvę, kuri buvo jo 
žmonos žinioje; vedėju irlaikro- . 
džių taisytoju parsikvietė lietuvį 
iš Illinois.

Seniau, kai vienur - kitur, pra
turtėję lietuviai pradėdavo leisti 
laikraščius, jų kryptis įvairuo
davo pagal redaktorių: vienais 
metais bažnytinis, kitais metais 
socialistiškas, vėliau vėl "tautiš
kas". (Tautiškas, tautiečiai tada

Vilties Draugijai septynerius metus vadovavęs ir visaip ją rė
męs Juozas Bačiūnas su dabartiniu jos pirmininku Dr. J. Bartkum 
Vilties Draugijos narių suvažiavime.

griovikus socialistus, žinomas 
tautietis, buvo pirmutinis Dirvos 
redaktorius. Jis redagavo Dirvą 
apie vienerius metus ir pasi
traukė. Bartoševičius nepaėmė 
kito redaktoriaus iš Draugo ar 
iš Keleivio, bet pasikvietė bu
vusį Vienybės redaktorių Juozą 
Gedminą iš Brooklyno. J. Gedmi
nas atvykęs, 1917 metų pavasarį, 
kai reikėjo jam padėjėjo, pareko- 
mondavo, ir Bartoševičius ru
deniop parsikvietė iš Tėvynės re
dakcijos mane, prieš tai dirbusį 
su Gedminu Vienybėje. Ir Gedmi
nui ir man vėliau jis pabrėžė 
norįs, kad Dirva būtų tautiškas 
laikraštis...

PA VERŽIA IŠ JO BANKĄ

Vėliau, pradėjo mažinti savo 
biznius, Bartoševičius 1925 me
tais Dirvą perdavė mano nuosa
vybėn.

Bartoševičiaus draugai, už jo 
pečių pasidarę jo priešais, susi
tarė jį pašalinti iš St. Clair 
Savings & Loan banko ir pa
imti smarkiai augančią įstaigą 
savo kontrolėm Nukentėjo tik 
Bartoševičiaus prestižas, nes jo 
akcijų tame banke jie negalėjo 
nusavinti, jis savo pinigus at
gavo. Sudaręs grupę kitų, 1921 
metais atidarė kitą banką A.B. 
Savings & Loan Co. vardu, iš- 
statydamas puikias patalpas prie

Superior ir E. 34-tos gatvės, 
ir ten įrengė naujas patalpas 
Dirvai.

Apie tą laiką jis savo pavardę 
legaliai sutrumpino į Barto.

Eidamas plačiau į naujų namų 
statybą, banką likvidavo 1925 me
tais, ir pradėjęs užpirkinėti plo
tus žemės toliau užmiesčiuose, 
iki II pasaulinio karo, statė pi
gesnius gyvenamus namus, saky
damas, "mažus namus žmonės 
perka kaip karštus blynus". Tai 
buvo pradžia tos statybos, kuri 
iki šių dienų pavertė net toli
mus nuo Clevelando ūkius naujais 
gyvenamais rajonais.

Bartoševičius, sakyčiau, buvo 
liaudies filosofas, jo kalba mar
gavo įdomiais, dažnai visai origi
naliais palyginimais, kiekvienam 
atvejui ir reikalui arba kalbai. 
Jo daugybės prilyginimų -- po
sakių vienas buvo, jei kas nusi
skųsdavo kokia nesekme, ar kad 
oras prastas, ar kad vasara 
karšta ir laukai nudžiūsta, 
ar perdaug lyja, toks: "Su Die
vu nesusiderėsi"...

Jis skelbė, kad tik sunkiu, 
rimtu darbu ir kantrybe galima 
gyvenime prasiveržti. Tušti 
troškimai ir svajonės nieko ne
duos.

Dirvos įsteigėjas, sulaukęs 73 
metų amžiaus mirė 1946 m. va
sario 3 d.

K.S. Karpius

Vincas Rastenis, Dirvos redaktorius ir buvęs jos savininkas, 
įsisteigus Vilties Draugijai, be 
limesniam leidimui.

jokio atlyginimo ją perdavęs to-

tuviai pradėjo galvoti apie savo 
taupymo ir skolinimo bendrovės. 
steigimą, Bartoševičius padėjo 
ją suorganizuoti ir per eilę me
tų buvo jos iždininku (ta įstaiga 
dabar žinoma "Lietuvių banko", 
vardu, oficialiai Superior Savings 
and Loan Assn.).

Su kitais stambesniais kitatau
čiais biznieriais 1914 metais Bar
toševičius įsteigė finansinę fir
mą, St. Clair Savings & Loan 
Co., užimdamas jos prezidento

vadinosi lietuvišku patriotizmu 
persiėmę lietuviai, kas atitinka 
šiais laikais žodžiui tautininkai.)

Nors Bartoševičius lygiai rė
mė ir bažnyčią, ir bažnytines 
draugijas, ir chorus, bet, kai iš
kilo laikraščio ideologijos klau
simas, pasakė norįs, kad Dirva 
būtų tautiška, ir pradėjo ieškoti 
jai tautinių pažiūriu redaktorių.

Vincas S. Jokubynas, anksčiau 
buvęs SLA organo Tėvynės re
daktorius, kovojęs prieš SLA

PAMATYK ir IŠGIRSK
Senatorių

JOHN F. KENNEDY

70 CONVENIENT BANKING OFFICES
MEMBE4 FfOClAL OtPOSIT INSUBAMCi CORPOBATION

SPECIAL BUDCET CHECKING ACCOUNTS
REGULA* CHECKING ACCOUNTS, TOO • ŪSE THE ONE BEST PO* YOUI

Che Cleveland Crust Company

LIETUVIU KLUBAS 
ir 

SVETAINĖ
Lietuvių Svetainėje renkite lietuviškus parengi

mus, o poilsį praleiskite tarp savųjų Klube.

— Cleveland —
6835 Superior Avenue EX 1-1143

Demokratų kandidatą į Prezidentus
Sekmadienį, Rūgs. 25,2 v. p. p.

Euclid Beach Park
— ĮĖJIMAS LAISVAS —

Džiaugsmas visai šeimai
VAŽINĖJIMAI, MUZIKA, ĮĖJIMO DOVANOS

REGISTRUOKIS BALSUOTI
Paskutinė registravimosi diena rugsėjo 28, 

Board of Elections - 623 St. Clair Avė.

Cuyahoga County Democratic Executive Committoo, RAY T. MILLER, Cholrman
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FILATELIJOS KAMPELIS
ui)ANT. BERNOTAS

PRANCŪZIJA
išleido 6 primokamų pašto 

ženklų seriją su žymių prancūzų 
atvaizdais. Ženkluose yra: val
stybininkas Michel de L’Hospital, 
poetas ir kritikas Nicolas Boi- 
leau, generolas Henri Turenne, 
kompozitorius Georgės Bizet, 
gydytojas - neurologas Jean 
Martin Charcot ir dailininkas 
Hilaire Degas.

jau nuo savo 8 metų amžiaus. 
Mokėsi Paryžiaus konservato
rijoje ir Romoje. 1857 m. gavo 
pirmąją premiją už gerą muzi
kos kūrinį. Vėliau sukūrė kelias 
operas, operetes ir šiaip muzi
kos kūrinių, bet didelio pasise
kimo neturėjo. Daugiausia išgar
sėjo su savo opera Carmen, kuri 
dabar statoma viso pasaulio te
atruose, bei keliomis suitomis 
(L'Arlėsienne ir kt.). Carmen 
muzika pasižymi dideliu žais
mingumu ir lengvumu.

Opera Carmen buvo statoma mū
sų Kauno operos teatro, o tos 
operos arijas mėgsta dainuoti 
daugelis mūsų dainininkų.

ir žalios spal. 
ant balto po- 
Meksikos vė-

JUNGTINĖS AMERIKOS 
VALSTYBES

š. m. rugsėjo 14 d. "American 
Credo" serijoje išleido 4 centų 
pašto ženklą su Francis Scott 
Key posakiu: "And this be our 
Motto, in God is our Trust".

Rugsėjo 16 d. išleistas 4 c. 
p. ženklas Meksikos nepriklauso
mybės 150 metų sukakčiai pami
nėti. Pašto ženkle matome ant 
skersinio pakabintą varpą, pri
laikomą dviejų berniukų. Pašto 
ženklas raudonos 
vos, spausdintas 
pierio, vaizduoja 
liavos spalvas.

Meksika tą pačią dieną (rug
sėjo 16 yra Meksikos nepriklau
somybės šventė)- taip pat išleido 
40 centavų to paties piešinio pašto 
ženklą, tik, žinoma, su ispaniš
kais įrašais.

■Generalinis Pašto Sekretorius 
Arthur F. Summerfield pašto 
ženklo išleidimo proga pažymėjo, 
kad Jungtinės Amerikos Valsty
bės su savo pietiniu kaimynu 
Meksika turi ilgą ir pastovią sie
ną, ir kad tarp šių dviejų val
stybių jau ilgus laikus yra 
pastovūs ir nuoširdūs santykiai, 
nedrumsčiami jokių nesusipra
timų.

Čia duodame tos serijos 30- 
10 centimų pašto ženklą su kom
pozitoriaus Georgės Bizet (1838- 
1875) atvaizdu kairėje ir gaidų 
knygomis bei operos atributais 
dešinėje.

Bizet muzikos pradėjo mokytis

sov. SĄJUNGA 

minėdama 20 metų sukaktį nuo 
Pabalti jos valstybių -- Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos okupacijos, 
kiekvienai "respublikai" išleido 
po 40 kapeikų pašto ženklą. Pa
našus ženklas išleistas ir Mol
davijai.

Čia matome šį rusų išleistą 
"lietuvišką" pašto ženklą. Ženklo 
piešinyje -- bendras Vilniaus 
vaizdas su Gedimino kalnu ir 
pilimi. Viršuj kairėje -- naujai 
bolševikų sugalvotoji "lietu
viška" vėliava: plati raudona 
juosta su žvaigžde, kūju ir piau- 
tuvu prie koto, siaura balta

juostelė ir vidutinio pločio ža
lia juosta. Įrašai: viršuje-- "XX 
let Litovskoj SSR --XX metų 
Lietuvos TSR", apačioje (tik 
rusiškai)— "g. Vilnius, 1960, 40 
kop.", ir žemai, nelietuviškų or
namentu juostoje, — "SSR Poč- 
ta". Ženklas tamsiai ir švie
siai mėlynos spalvos su jau iš
vardintomis vėliavos spalvo
mis.

Latvijos ženkle matome Rygos 
vaizdą, žiūrint nuo Dauguvos pu
sės, Estijos ženkle -- Talino 
vaizdą nuo jūros pusės, ir Mol
davijos ženkle--Kišenevo mies
to vaizdą. Visuose ženkluose po 
sakinį tautinėmis kalbomis.

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

J. P. MULL-MULIOLIS
Nekilnojamo turto pirkimo, pardavimo, įkaina

vimo ir apdraudos įstaiga.
6606 Superior Avė. UT 1-2345 
13229 Superior Avė. UL 1-6666

ALGIMANTAS DALIDĖ,
lietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus 

vedėjas.

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

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

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

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

mėsos produktus.
Kreipkitės į mus ir būsit patenkinti.

>i

Varpas, kurį pašto ženkle ma
tome, kabo Mexico City virš 
įėjimo į Palacio NacionaL Juo 
kas metai skambina Meksikos 
respublikos prezidentas tautinės 
šventės iškilmių metu. Šis var
pas yra atgabentas iš Dolores 
bažnytkaimio, Guanajuato pro
vincijoje. Juo skambindavo Do
lores klebonas Miguel Hidalgo 
y Costilla (1753 - 1811), šauk
damas savo revoliucionierius 
kovon prieš ispanus, kurie iki to 
laiko Meksiką valdė. Klebonas 
Hidalgo buvo vienas pirmųjų 
Meksikos nepriklausomybės ko
votojų. 1811 metais jis buvo pa
gautas ir karališkosios kariuo
menės sušaudytas.

ITALIJA
šių metų XVII-tai Olimpijadai 

paminėti išleido 9 pašto ženklų 
seriją. Keturiuose ženkluose ma
tome įvairius Romos stadionus,- 
likusiuose penkiuose--senovines 
statulas.

Čia parodytas šios serijos 200 
lirų pašto ženklas, kuriame ma
tome skulptoriaus Lissiaus dar
bą -- "Apoximenos" (ristikas).

Olimpiniai žaidimai buvo pra
dėti senovės Graikijoje, kuriuose 
varžydavosi geriausi to krašto 
žaidikai. Pirmi olimpiniai žai
dimai įvyko 776 m. prieš Kristų 
ir buvo kartojami kas ketvirti 
metai iki 394 m. po Kr., kada 
juos Romos imperatorius Teodo- 
sius uždraudė, kaipo "priešingus 
krikščionybei".

Mūsų laikais olimpiniai žaidi
mai vėl buvo atgaivinti ir pirmo
ji olimpijada įvyko tuose pačiuo
se Atėnuose 1896 m. Paskui žai
dimai buvo kartojami kas ket
virti metai vis kitame krašte 
(išskyrus tik laikotarpius I-jo 
ir II-jo Pasaulinio karo metais, 
kada jie neįvyko). Šių metų žie
mos sporto žaidimai įvyko Squaw 
Valley, Calif., (JAV išleido 4 
c.p. ženklą su snaigėmis ir ati
tinkamais įrašais), o pati Olim
pijada Romoje, Italijoje, nuo 
rugp. 25 iki rugsėjo 11d.

ANNIVERSARY
SALE

Downtown . . . Public Square

Th® N®w May's Parmatown . . . 
Ridg® and Ridg®wood Driv®

May's on the Heightj . . . 
Warren»ville and Cedar

žemiausios kainos per visus METUS • •
IR DAR EAGLE STAMPS ... TAIP PAT!

šimtai po šimtų aukščiausios >.-*•
jose krautuvėse USles Paru°šta kiekvienam May Co. skyriuje visose tri
Jūsų šeimai ir t- naU<^0^ ^era Pr°ga sutaupyti visiems pirkiniams, kurių tik reikia Jums.., 

•••ir jūsų namams!

JŪSŲ GERIAUSIAS PIRKIMO PASISEKIMĄ c
pasiruošėm šiam didžiuliam • • per me*us’ Tikriausia, jūs laukėt... kad sutaupytumėt! Mes
galėtume visa tai parūpinti * 1SPar^av*mu^ mėnesiais... pirkdami žemiausiomis rinkos kainomis... kad
ateikit vėliau diena r * seimai ir jūsų namams, kada ateina šaltos žiemos dienos. Ateikit anksti,

• • • DCt cLlcilcif iilr • • •
rius, visi rūsiai ir viršutiniai auk*t ^aSlr’n^^nu* daug daug sutaupančių gerų pirkinių. Kiekvienas sky- 

visose trijose krautuvėse pilnai pasiruošę jums geriausiai patarnauti!
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SPAUDOS BALIUS-KONCERTAS'SPAUDOS BALIUS-KONCERTAS'SPAUDOS BALIUS-KONCERTAS'SPAUDOS BALIUS-KONCERTAS'SPAUDOS BALIUS-KONCERTAS'SPAUDOS BALIUS-KONg
♦

cz»

cz>

ANDRIUS KUPREVIČIUS
- pianistas

DIRVOS 45 METU 
SUKAKTIES 

SPAUDOS BALIUS 
KONCERTAS 

įvyksta 
jau šį šeštadienį 

Pradžia 6:30 v.v.
Slevenian Auditorium 

6417 St. Clair Avė., Clevelande 
Meninį programą išpildo: ANNA KASKAS

- Metropolitan operos solistė
CzO

Bilietai nuo 2.50 iki 1.00 dol. jau parduodami Dirvoje
įsigykite iŠ anksto, kad turėtumėt geresnį vietą Šokiams gros Neo-Lithuania 9 asmenį) orkestras

SPAUDOS BALIUS-KONCERTAS'SPAUDOS BALIUS-KONCERTAS'SPAUDOS BALIUS-KONCERTAS'SPAUDOS BALIUS-KONCERTAS 'SPAUDOS BALIUS -KONCERTAS* SPAUDOS BALIUS

CZ9

CZ9

CLEVELANDE 
ir apylinkėse

• Dirvos 45 metų sukakties 
koncertas-balius įvyksta jau šį 
šeštadienį, Slovenian Auditorium 
— 6417 St. Clair Avė. Pradžia 
6:30 vai. vak. Visų svečių pra
šome nevėluoti, kad laiku galė
tumėm pradėti programą. Taip 
pat iš anksto pasirūpinti bilie
tais, kurie šeštadienį nuo 7 vai. 
ryto iki 2 vai. po pietų bus par
davinėjami redakcijoje. O nuo 5 
vai. bilietai bus jau kasoje prie 
įėjimo.

Laukiame Jūsų malonaus da
lyvavimo!

• Ateinančią savaitę Dirva 
išeis tik trečiadienį ir penkta
dienį. Pirmadienio numeris, dėl 
vykstančios Dirvos 45 m. sukak
ties šventės, nebus išleistas.

• Lietuviški dokumentiniai 
garsiniai filmai — Lietuva — 
Europos nugalėtoja ir Tremties 
Mokykla, ekranui paruošti P. 
Jasiukonio, bus rodomi pirmą 
kartą Clevelande spalio 16 d. 
Lietuvių salėje. Filmų rodymą 
organizuoja ALT S-gos Cleve
lando skyrius.

• Algis Andrašiūnas ir Min
daugas Motiejūnas, atlikę karinę 
tarnybą, grįžo atgal į Clevelan- 
dą.

EAST CLEVELAND-EUCLID & SUPERIOR AVĖ.
SAVINGS 

EARN
OPEN EVERY SATURDAY 

UNTIL NOON

ACCOUNTS
INSURED TO

’IO OOO

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME AND 
REMODEUNG LOANS

.CORNER 68™ —SUPERIOR AVENUE

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

• natorius J. F. Kennedy, 
demokratų kandidatas į prezi
dentus, dalyvaus Cuyahoga 
County Demokratic Steer Roast 
ir čia pasakys savo rinkiminę 
kalbą, šį sekmadienį, rugsėjo 25 
d. Euclid Beach parke, tuoj po 
pietų. Iškilmėse dalyvaus Ohio 
gubernatorius M. DiSalle, sena
toriai F. J. Lausche ir S. M. 
Young, o taip pat ir Clevelando 
meras A. J. Celebrezze. Visiems 
dalyviams ruošiama daug įvai
riausių pramogų. Kaip rengėjai 
sako, tai būsianti pati didžiau
sia tokios rūšies šventė. Plačiau 
apie tai žiūrėk dedamam skelbi
me. (sk.)

• P. J. Keršio duktė — Lillian 
Kersis-Parker, persiuntė savo 
tėvo geriausius sveikinimus Dir
vai, švenčiančiai 45 m. sukaktį. 
Kaip žinia, P. J. Keršis dar te
beguli Green Cross General Ho- 
spital, Cuyahoga Falls, Ohio.

• K. Eidukaitis, LB ak
tyvus narys, Lietuvos Ne
priklausomybės kovų sava
noris, sunkiai susižeidė su
laužydamas klubo kaulus 
(nelaimė įvyko prie namų 
taisymo). Gydosi namuose, 
945 E. 144 St.

• L. R. K. Moterų Sąjungos 
36 kuopos 30 metų sukakties 
minėjimas įvyks rugsėjo 25 d., 
šį sekmadienį.

Minėjimo šventė pradedama 
pamaldomis 10 vai. Šv. Merge
lės Nesiliaujančios Pagalbos baž
nyčioje.

Iškilmingi pietūs įvyks 4 vai. 
jau naujos mokyklos salėje.

Ši kuopa per 30 metų darba
vosi prie šios lietuviškos para
pijos įkūrimo, jos ugdymo ir gra
žiausios bažnyčios ir mokyklos 
pastatymo. Kuopos dvasios va
das klebonas kun. J. Angelaitis, 
būdamas nepaprastai darbštus, 
ir šiuo metu, vykstant mokyklos 
statybai, turi tiek daug rūpes
čių ir visokių darbų, kad mažai 
beturi laiko ir poilsiui.

Kuopos valdyba ir jos dvasios 
vadas, manydami, kad jų darbai 
yra įvertinami, maloniai kviečia 
visus lietuvius atvykti į šią jų 
šventę.

Jūsų dalyvavimas suteiks kuo
pai didelį džiaugsmą, o mokyk
los statymo fondui materialę 
paramą.

Parduodamas 2 šeimų 
namas

Po 5 k. Naujai dekoruo
ta. Gaso pečius. Gražus 
sklypas. Eddy Rd., netoli 
Freeway, mokyklos ir baž
nyčios. Viršutinis butas 
laisvas. Kaina $17,900. Po 
6 vai. vakaro šaukti PO 
1-3344. ; •

Pasirinkit gerus namus
3 miegamųjų namas ne

toli Naujos parapijos. Ga
ražas. Labai gražus ir dide
lis sklypas.

VVikliffe. visai naujas, 3 
miegamųjų plytinis namas. 
Viskas vienam aukšte.

Dviejų šeimų netoli Nau
jos parapijos.

Į pietus nuo Euclid 3 mie
gamieji. Viskas vienam 
aukšte.

Naujas apartamentas 10 
šeimų, 14,000 pajamų per 
metus.

Norintieji pirkti ar par
duoti prašomi paskambinti: 
IV 1-6561 arba MU 1-2154
EAST SHORE REALTY 

Juozas Mikonis — Realtor
780 E. 185 gt.

Lietuvės moterys, kaip visa
dos, patieks jums skaniausius 
pietus, o pasivaišinę apžiūrėsi
te tą milžinišką mokyklos sta
tybą.

Bilietus galima užsisakyti pas 
kuopos pirm. O. Juškienę, telef. 
PO 1-0795 arba įsigysite prie 
įėjimo.

• Spalio nfėn. 8 d., 6 v. p. p. 
Šv. Jurgio parapijos salėje įvyks 
BALFo 15 m. sukaktuvių minė- 
jimas-balius. Dalyvaus BALFo 
Centro atstovas ir padarys pla
tesnį pranešimą apie BALFo 
veiklą. Koncertinę dalį atliks N. 
Braziulienė ir J. Kazėnas. Prie 
piano G. Karsokienė. Toliau vai
šės, sveikinimai ir šokiai.
. Sekmadienį, 10:30 v. Šv. Jur
gio parapijos bažnyčioje Mišios 
už gyvus ir mirusius BALFo 
geradarius. Bus tai dienai pritai
kytas pamokslas. Per 8 ir 10:30 
valandų Mišias bažnyčioje bus 
daroma speciali rinkliava BALF 
naudai.

Iš anksto įsigydami pakvieti-, 
mus, palengvinsit šeimininkėms 
darbą, nes jos turi žinot, ko
kiam skaičiui pasiruošti.

Pakvietimai gaunami: Dirvo
je, spaudos kioske, B. Gražulio 
krautuvėje ir pas platintojus.

• Inž. Vytautas šliupas, ne
seniai grįžęs iš Liberijos, kur 
dirbo prie vienos amerikinės fir
mos konstrukcinio projekto, šio
mis dienomis lankėsi Clevelan
de, kur jam yra pavesta atlikti 
visą eilę darbų. Būdamas Cleve
lande apžiūrėjo ir Dirvos ofse
tinę spaustuvę.

JUODŽIŲ NUGYVENTŲ 
RAJONŲ LIKIMAS

Clevelando lietuviai gerai pa
žįsta miesto rajoną Į pietus nuo 
Superior iki Carnegie Avė. ir 
nuo E. 55 S. iki Ansel Rd. ir E. 
101 St. Pažįsta, nes dar ir da
bar tame rajone lietuvių gyve
nama, nors to rajono gyventojų 
daugumą jau sudaro juodukai. 
Tas rajonas vietomis yra nau
jesnis, negu rajonas į šiaurę nuo 
Superior Avė., kur dar nėra ir 
ilgai nebus juodžių. Bet per ke
lis metus tas rajonas (į pietus 
nuo Superior Avė., aplink Wade 
Park Avė.) jau tiek nugyven
tas, kad numatomas nugriovi-

Būrelis clevelandiečių skautų Jūratės Orantaitės šešioliktojo gim
tadienio proga suruošė netikėtą pobūvį. Nuotraukoje sukaktuvininkė 
Jūratė Orantaitė ir svečiai A. Rukšėnas, A. Daukantas, K. Gai
žutis, L. Melsbakas, V. Januškis, A. Brazaitis.

mui, perstatymui, kaip seniau 
padaryta su kitais rajonais, ap
link Centrai Avė., arčiau miesto 
centro.

Šiuo metu kalbamą rajoną tik
rina specialūs federalinės val
džios atstovai. Tai paaiškės ga
lutinai apie spalio 1 d. Iki to lai
ko bankai nenoriai duoda pasko
las tame rajone namus perkan
tiems.

Pažymėtina, kad net patys 
juodžiai nenori toliau gyventi 
tame rajone ir ieško vietos apsi
gyventi dar nenugyventuose bal

C 
o 
u 
p 
o 
N 

SENIOR CITIZENS
ATTENTION

A principai issue facing the American 
people is the problem of paying the cost of 
medical care for the age group over 65 
years. Bills for such medical service mušt 
be paid out of a slim purse because 60% 
of persons over 65 have incomes of less 
than $1000 a year.

Send in the coupon below to make your 
services available in this campaign to elect, 
Kennedy and Johnson who are plędged to 
enact legislation vvhich will extend public 
health service through Sočiai Security to 
our Senior Citizens of low income.

Also, if you cąn, send $1.00 to help the 
cause.

William J. Corrigan
Chairman, Senior Citizens for Kennedy

SENIOR CITIZENS FOR KENNEDY 
1020 Euclid Avė.
Cleveland 14, Ohio

name

address
phone................................

tųjų rajonuose, kaip apie St. 
Clair Avė., Eddy Rd., Arlington 
Avė. ir net East Clevelande.

Paskelbus tą rajoną nusidė
vėjusia erdve (Distress Area), 
gyventojai bus iškraustyti, o nu
sidėvėję namai bus griaunami, 
vieton kurių išdygs nauji namai 
pagal valdžios planą, šiam rei
kalui išlaidas dengia FHĄ (Fe- 
deral Hausing Autority), o dar
bus prižiūri miesto valdžia. Tai 
vis, žinoma, piliečių mokesčių 
sąskaiton.

Ed. Karnėnas



DIRVA
Nr. 110 1960 m. rugsėjo 23 d.

KAS IR KUR?
• Ateinančią savaitę Dirva 
išeis tik trečiadienį ir penk
iadienį. Vykstant Dirvos 
sukakties šventei visi Dir
vos tarnautojai užimti pa
pildomais darbais, tat skai
tytojai atleis ir tą savaitę 
pasitenkins dviem nume
riais.
• JAV Lietuvių Bendruo
menės Tarybos sesija įvyk
sta rugsėjo 24-25 d. Chica
goje, Jaunimo Centre. Sesi
jos posėdžiai prasidės rug
sėjo mėn. 24 d., 10 vai.
• Chicagos skyriaus Korp! 
Neo-Lithuania sueiga įvyko 
R. ir N. Stakauskų bute. 
Senj. R. Stakauskas supa
žindino naujus juniorus ir 
svečius su Neo - Lithuania 
bei trumpai papasakojo apie 
nesenai įvykusią stovyklą. 
Po to fil. A. Siliūnas papa
sakojo apie studentus Lie
tuvoje, pabrėždamas tradi
cijų išlaikymo svarbą ir iš
kėlė jų vaidmenį tautos ke
lyje. Sueigoje taip pat da
lyvavo fil. Vyt. Didžiulis iš 
Kolumbijos.
• K. Kalendra, iš Toronto, 
prisiuntė du naujus prenu
meratorius.

• Teis. Antanui Kudirkai 
mirus, gilią užuojautą ve- 
lionies šeimai reikšdami, 
Dr. B. Jankauskas ir žmo
na iš Waterbury, vietoje gė
lių vainiko, 20 dol. pinigais 
paaukojo Balfui.
• Architektas dr. A. Kulpa- 
vičius su ponia, po 6 mėn. 
lankymosi Vakarų Europo
je, šiomis dienomis United 
Statės laivu atvyko į N. Y. 
Kelione pilnai patenkintas, 
nes visur numatytus tiks
lus atsiekė.
• Bronys Raila, mūsų ben
dradarbis, atostogas pralei
do su šeima keliaudamas po 
Kaliforniją ir Nevadą.

Lietuvos Nepriklausomybės Talkos Ta
rybos pirmųjų posėdžių pirmininko

JONO PAPLĖNO
taip staiga netekę, dalinamės su netikėto 
smūgio ištikta šeima ir artimaisiais jo idė
jos bendradarbiais gyvu jo prisiminimu ir 
pasiryžimu taip tęsti gyvenimą ir darbą, ta
rytum jis tebebūtų mūsų tarpe.

Lietuvos Nepriklausomybės Talka 
ir

Lietuvos Nepriklausomybės Fondas

Mielam Prieteliui

A. A. DR. JONUI PAPLĖNUI

mirus, jo žmoną ir dukreles bei gimines nuošir

džiai užjaučia

P. Bulkė

Tauriam Lietuviui A. L. T. S. Centro vicepir
mininkui

A. A. DR. JONUI PAPLĖNUI 
staigiai mirus, jo brangiai šeimai, BRONEI PA
PLĖNIENEI, dukroms ir visiems artimiesiems 
giliausią užuojautą reiškia

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Bostono Skyrius

NEW YORKO LIETUVIAI 
RESPUBLIKONAI AKTYVINA 

VEIKLA
New Yorko lietuvių respubli

konų lygos valdyba rugsėjo 15 
d. svarstė būdus ir priemones 
galimai plačiau išvystyti rinki
minę akciją už prezidentinį JAV 
kandidatą R. Nixon.

Vytautas Abraitis pranešė apie 
santykius bei ryšius su JAV res
publikonų partijos lyderiais, pa
brėždamas, kad rugsėjo 19 d., 
Washingtone, Nixonas kviečia vi
sų tautybių komitetų ir jų spau
dos atstovams konferenciją. Iš 
New Yorko lietuvių vyko Vy
tautas Abraitis, iš Chicagos Eu
genijus Bartkus ir iš Los Ange
les Leonardas Valiukas. Jei sąly
gos leis, rengiasi vykti ir daugiau 
lietuvių.

Vladas Barčiauskas pranešė 
apie kitų tautinių grupių organi- 
zavimąsi ir jų veiklą New Yor
ke, kurias koordinuoti pavesti 
New Yorko vyriausiam prokuro
rui Lefkovitz ir jis tas pareigas 
labai sumaniai atlieka.

Lietuvių komitetas nutarė 
organizuoti ir moteris, kurios, 
manoma, šiuose rinkimuosetu- 
rės itin daug įtakos. Spalio mėn. 
ponia Nixon ruošiasi dalyvauti 
New Yorko JAV respublikonų mo
terų organizuojamame visų tau
tybių moterių atstovėms priėmi
me—vaišėse, į kurį tautiniais 
drabužiais pasipuošusias lie
tuvaites organizuoja dr. M. Žu
kauskienė.

Taip pat New Yorko lietuvių 
lygos valdyba organizuoja ir jau
nuosius, turinčius teisę balsuoti, 
nes kiekvienas lietuvis žino, kad 
jo vienintelis ir didžiausias prie
šas yra komunizmas ir, kad jis, 
atiduodamas savo balsą už pre
zidentinį kandidatą, kuris šiuo 
metu yra aiškiausiu komunizmo 
priešu, netiesiogiai prisideda 
prie laisvojo pasaulio laimėjimo. 
O kiek politiniai įvykiai parodė, 
tokių yra JAV prezidentinis kan
didatas R. Nixon su savo padėjėju 
H. C. Lodge.

Diskusijose dalyvavo L. Bie- 
liukienė, D. Klinga ir J. Sirusas.

E.Č.

Tautinis Akademinis Sambūris 
Chicagoje kviečia į iškylą

Lietuvių Tautinis Akade
minis Sambūris ir Korp! 
Neo-Lithuania Chicagoje, 
rugsėjo 25 d. ruošia links
mą ir nuotaikingą išvyką- 
gegužinę South Trail Woods 
South miške. (Toje pačioje 
vietoje, kur pereitais me
tais įvyko iškyla).

Išvyka-gegužinė bus pa
įvairinta pramogomis. Filis
teris agronomas Antanas 
Šantaras, jaučių ir avių ke
pimo specialistas, ant laužo 
keps avis išvykos daly
viams, kurios savo skanu
mu nustebins ir turinčius

VIENUOLIKA JAUNŲ 
RAŠYTOJŲ ATSIUNTĖ 

KŪRINIUS
Akademinio Skautų Są

jūdžio skelbtas Jaunimo Li
teratūros Konkursas baigė
si. Vienuolika jaunųjų ra
šytojų iš JAV, Kanados ir 
Vokietijos prisiuntė savo 
kūrinius, kuriuos jury ko
misija šiuo metu skaito ir 
vertina.

Komisiją sudaro dr. Hen
rikas Lukaševičius (pirm.), 
Nelė Mazalaitė, Stepas Zo- 
barskas, Leonardas Žitkevi
čius ir Romas Kezys.

Premijuoti kūriniai bus 
atspausdinti žurnale Mūsų 
Vytis. Konkurso rezultatai 
bus paskelbti ir iškilmingas 
premijų įteikimo aktas bus 
arba New Yorke arba Chi
cago j.
Jaunimo Literatūros Kon

kursas bus skelbiamas ir 
ateinančiais metais, šio 
konkurso ir praėjusių metų 
konkurso rezultatų paska
tintas Akademinis Skautų 
Sąjūdis planuoja išleisti iš
eivijos jaunųjų rašytojų an
tologiją.

HAMILTON
Lietuvis nupirko pieninę
Prie savo pieninės mus 

pasitiko A. Viskontas su 
žmona ir pakvietė apžiūrėti 
jų įmonę.

Pieninė yra arti Hamil
tono, Smithville miestelyje, 
pastatyta 5 akrų sklype. 
Šone teka upelis. Dabar pie
ninėje gaminami kelių rū
šių sūriai, saldi ir rūkšti 
grietinėlė ir paruošiamas 
pienas vartotojams.

Padaryti žygiai sviesto 
muštuvui nupirkti ir nori
ma išeiti į rinką dar ir su 
šviežiu, skaniu sviestu.

A. Viskontas šią nuosa
vybę nupirko tik prieš porą 
mėnesių, atvažiavęs iš Ve- 
nezuelos, kur jis vertėsi pie
no produktais ir turėjo gerą 
pasisekimą. Tačiau klima
tas ir politinės žmonių nuo
taikos vertė juos palikti tą 
kraštą.

P. Savickas 

labiausiai išlepintus sko
nius. Atrodo, kad A. šanta- 
ro iškeptoji aviena bus tik
ras delikatesas, o paprastai 
delikatesų nesisteng i a m a 
sočiai prisivalgyti, tai pa
tariama atsivežti truputėlį 
ir savo maisto, žada būti 
įdomios tinklinio rungtynės 
filisterių su jaunaisiais kor- 
porantais.

Veiks savas bufetas, va
dovaujamas S. Tunkausko. 
Šokiams gros akordionistas 
Algirdas Trinkūnas. Pra
džia 10 vai. ryto. Esant lie
tingam orui talpinsimės pa
stogėje.

Neolithtfanai, sambūrie- 
Čiai su savo šeimomis, prie- 
teliais ir svečiais esate ma
loniai kviečiami atsilankyti 
į šią jaukią rudens išvyką, 
kur praleisime sekmadienį 
gražioje gamtoje ir puikio
je nuotaikoje.

Tad iki pasimatymo išvy
koje.

Lietuvių Tautinio 
Akademinio Sambūrio 

ir Korp! Neo-Lithuania
Chicagoje Valdybos

• Bostono Skautininkų Ra
movės sueiga įvyks š. m. 
rugsėjo mėn. 25 d., 8 v. v. 
I. Treinių bute, 57 Vermont 
St., Wes Roxbury, Mass. 
Laukiame atsilankant.
* Dr. Prano Sutkaus ir dail. 
Ados Korsakaitės sutuoktu
vės įvyks spalio 1 dieną, šv. 
Kryžiaus bažnyčioje, 4557 
So. Wood St., Chicagoje. 
Vaišės B. Pakšto salėje.

Lietuvaitės studentės Ligija Babarskaitė 
protesto demonstracijoje prieš Chruščiovą.

SUSITUOKĖ AKTYVUS 
JAUNIMO VEIKĖJAI

Rugsėjo 3 d., 1960 m. šv. 
Juozapo bažnyčioje Waterbury, 
Conn.. buvo sutuokti Vytautas 
Alksninis ir Irena Pesytė am- 
žinystės ryšiais. Nuotraukoje-- 
jaunieji po jungtuvių priebažny- 
čios, už jų pabroliai ir pamergės 
bei jaunųjų tėvai pp Pesiai ir 
Alksniniai.

Jungtuvių metu bažnyčioje įs
pūdingai giedojo Skautų Vyčių ok
tetas, vadovaujamas muziko 
Cibo. Šiam oktetui priklauso pats 
jaunasis V. Alksninis ir yra jo 
vadovybėje. Po jungtuvių vaišės 
įvykų ponų Trečiokų gražioje re
zidencijoje Waterburio apylin
kėje. Jose gausiai dalyvavo jau
nųjų giminės, draugai, artimieji 
ir svečiai iš New Yorko, Water- 
bury, Toronto ir kitų vietų. Po
vestuvinei kelionei jaunieji pasi
rinko Havajų salas, kur ta proga 
jie aplankys savo brolį Algirdą 
Alksninį, JAV laivyno karininką.

Į. Ameriką jaunieji su savo tė
vais yra atvykę prieš 10 metų. 
Čia baigė mokslus ir dabar Vy
tautas Alksninis dirba kaip inži
nierius, o jaunamartė yra gai
lestingoji sesuo karo veteranų li
goninėj e New Yorke.

Jaunieji yra aktyvūs veikėjai 
lietuvių jaunimo organizacijose. 
Todėl, sveikinant ir linkint ge
riausios kloties naujai sukurtai 
šeimai, yra pagrindo laukti, kad 
ji bus stiprus ramstis lietuvių 
visuomeniniame gyvenime.

• Vyt. Kasniūnas ir šeima, 
vietoje vainiko a. a. Dr. Jo
nui Paplėnui mirus, paauko
jo 15 dol. tiems reikalams, 

'dėl kurių velionis daugiau
sia sielojosi ir dirbo: 5 dol. 
tautinei spaudai, 5 dol. Pre
zidento Antano Smetonos 
monografijai leisti ir 5 dol. 
Korp! Neo-Lithuania stu
dentų fondui.

ir Laima Šileikytė

G. Peniko nuotrauka

OIRVUS 45 METI} 
SUKAKTIES RĖMĖJAI

Dirvos 45 metų sukak 
ties rėmėjais įsijungė:
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J.
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V.
K.

J. 
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5.00

$5.00
5.00
5.00
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2.00
3.50
2.00
5.00
5.00
2.00
5.00
5.00

J.K. Gaudušas, Detroit 
J. Andrašiūnas, Chicago 
S. Švedas, Chicago 
Dr. A. Kisielius, Sidney 
V. Lapinas, Canada
M. Nastopka, Salon 
V. Kasniūnas, Chicago
D. Nikolskis, So. Boston 
P. Steikūnas, E. Chicago 2.50 
St. Louis Tautinės Sąjungos 

skyrius ■
Ant. 'Giedraitis, Worcester 
Y. Laurinaitis, Brockton 
Kun. M. Valadka, Scranton 
V. Ambrose, Bedford 
S.J. Gudas, Brooklyn
L. Bieliukienė, 

Richmond Hill 
Preibys, Detroit 
Jaškauskas, Dayton 
Guzulaitis, Omaha 
Nagevičius, Cleveland 
Šeputa, Detroit 
Gedaugas, E. Moline 
Pročkys, Chicago
Valiukaitiš, Chicago 

Giedrikas, Racine 
Dr. A. Milaknis, Chicago 

Germanas, St. Charles 
Kregždė, Cincinnati 
Šimkus, Toronto 
Gasiūnas, Chicago 
Rėklaitis, Chicago 
Misiūnas, Omaha 
Nagius, Willoughby 
Kregždė, Toronto

P.J. Kersis, Cleveland 
Mikalauskas, Omaha 
Blinstrubas, Chicago 
Pocius, Columbus 
Ramancionis, Brooklyn 
Medelis, Toronto 
Svilas, Warren 
Žilėnas, Melrose Park

M. Kleinaitis, Waterbury 
J. Racila, So. Euclid
J. Urbšaitis, Cleveland
A. Korsakas, Cleveland 

Šimkūnas, Cleveland 
Tallat Kelpša, Cleveland 5.00 
Valdukaitis, Cleveland 
Besperaitis, Cleveland 
Knistautas, Cleveland 
Šiaučiūnas, Cleveland 
Stimburys, Cleveland

Vincas Kizlaitis, Cleveland 10.00 
Kazys Babickas, Chicago
R. Babickas, Cleveland
F. Bačiūnas, Hartford
K. Kudukis, London 
V. Jablonskis, Cleveland 
L Varnas, Hamilton
J. Rauktys, So. Boston 
St. Malinauskas, Detroit
K. Kasakaitis, Chicago
B. Juodelis, Chicago 
St. Gečas, Chicago
E. Žitkus, Chicago 
Kun. E. Statkus, Roscommon 2.00
D. Dulaitis, Royal Oak 
V. Mackus, De Kalb 
V. Stuogis, Cleveland 
J. Vedegys, Chicago
N. Miškinis, Detroit 
J. Leščinskas, Detroit
O. Laskus, Chicago 
A. Slepavičius, Dorchester 
V. Surka, Welland 
J. Pilipavičius, Toronto
E. Bazėnas, Naugatuck 
Dr. K. Vyšniauskas, Canton 
V. Vilkaitienė, Cleveland 
A. Malakauskas, Waterbury 5.00 
V. Kazakevičius, Woodhaven 2.00
S. Butrimas, Cleveland
J. Gedmintas, Dorchester 
Z. Strazdas, Hartford 
VL Ivanauskas, Montreal
G. Natkevičienė, So Euclid
K. Arnastaitė, Bayonne 
J. Merkys, Hartford
A. Stulgys, Baltimore
P. Mainelis, Cleveland 
J. Ancevičius, Carnia
T. Duleba, Cleveland 
J.S. Gurklus, Baltimore 
J.J. Stukas, Hilside.
B. Buinys, Phila.
Nina Michuras, Yonkers 
P. Kvedaras, Toronto 
Dr. S. Virkutis, Cambridge 
J. Švoba, Detroit 
A. Balytė, Grand Rapids 
V.J. Dilis, E. Orange
J. Šarūnas, Hamilton
K. P. Obolėnas, Brooklyn 
A.
A. 
D.
J.
C. 
V.
K.

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
3.00
2.00
5.00
1.00
5.00
5.00
5.00
L00

4

Liorentaitė, Chicago 
Bonatas, Los Angeles 
Adomaitis, Chicago 
Cicėnas, Toronto 
Dedulonis, Cleveland 
Gelgudas, Baltimore 
Balčiūnas, Lemont

VL Frankas, Chicago
J. Aukštikalnis, Brooklyn
A. Balys, Cleveland 
V. Jokūbaitis, Cleveland
L. Matukas, Canada 
Irena Šulcaitė, Detroit 
A. Jankus, Delair

Rėmėjams širdingai dėkojame.
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