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CHRUŠČIOVAS ŽADA MESTI SOVIE TU ARMIJAS
| VAKARINIUS PASIENIUS

Rugpiūčio 7 Chruščiovas 
vėl pasiūlė Vakarams dery
bas dėl Berlyno, kartu pa
grasindamas, kad Sovietija 
permesianti savo divizijas į 
Vakarų Europos pasienius, 
ir tai reikšių defenzyvinę 
atsargos priemonę.

Per televizijų Sovietijos 
gyventojams perd u o t o j e 
kalboje, tiksliai suderintoje 
su antrojo sovietų astro
nauto Germano Titovo grį
žimu iš erdvės, raudonasis 
diktatorius pakartojo nusi
statymų aprėžti sųjunginin- 
kų teises Berlyne, pasira
šant separatinę taikos su
tartį su komunistų paverg- 
tųja Vokietijos dalimi.

Dcrybos lauktinos vėlų 
rudenį

Chruščiovas nepasiūlė jo
kio kompromiso, kuris ga
lėtų sudaryti derybų dėl 
Berlyno bazę. Bet jis pa
reiškė Jungtinėms Valsty
bėms, Britanijai ir Prancū
zijai: "Garbingai sėskime 
prie apvaliojo konferencijos 
stalo, išsklaidykime karo 
psichozę, prašvarinkime at
mosferų, remkimės protu, o 
ne termobranduolinių gink
lų jėga.”

Suderinant šį Chruščiovo 
pareiškimų su diena anks
čiau Paryžiuje paskelbta 
Vakarų valstybių užsienių 
reikalų ministerių deklara
cija, ieškančia derybų dėl 
Vokietijos ir Berlyno, tenka 
spėti, kad derybos tikrai 
įvyks, bet jų netenka laukti 
prieš rugsėjo mėnesį Vak. 
Vokietijoje įvyksta n č i u s 
rinkimus ir spalio mėnesį 
įvykstantį Sovietijos komu
nistų partijos kongresą.

Stiprins sovietų armiją
Savo kalboje Chruščiovas 

kaltino prez. Kennedį, kad 
jis, atsakydamas j sovietų 
pasiūlymus dėl taikos su
tarties su Vokietija, "įsilei
dęs į ultimatumo pobūdį”. 
Jis' kaltino JAV, kad jos 
grasinančios pradėti karą, 
ir todėl Chruščiovas turįs 
imtis "atsakymo priemo
nių”:

"Galbūt mes turėsime pa
didinti savo armijos skai
čių vakariniuose pasieniuo
se, perkeldami į ten divizi
jas iš kitų Sovietijos dalių.” 
Ryšium su tuo, galbūt mes 
turėsime pašaukti dalį at
sarginių, kad mūsų divizi
jos būtų pilnos ir paruoštos 
bet kuriam eventualumui."

Chruščiovas pareiškė, kad 
tuo tarpu nereikėsią padi

dinti fondų kariniams rei
kalams. Bet prieš mėnesį, 
liepos 8 d., jis paskelbė, kad 
Sovietijos karinis biudžetas 
padidinamas maždaug 3.5 
mil. dolerių.

Grasinimai sąjungininkams
Jei notoje Jungtinėms 

Valstybėms Maskva piršosi 
draugauti su Amerika, ban
dydama atskelti jų nuo są
jungininkų, tai šioje kalbo
je Chruščiovą^ grasino są
jungininkus, kad jie nerem
tų Amerikos "pavojingo 
kurso”:

"Jei trečiasis pasaulinis 
karas prasidėtų, tai jis ne
būtų ribota dvikovė tarp 
Sovietijos ir JAV.” Esą, 
kiekviena valstybė, tarnau
janti tramplynu Sovietijai 
užpulti, "patirtų pilnų, nai
kinančių mūsų smūgio jė- 
gą”«

Berlyno neužblokuosią
Aiškindamas apie taikos 

sutarties su Vokietija rei
kalingumų, Chruščiovas pa
reiškė, kad tos sutarties pa
sirašymas negalįs būti dau
giau atidėliojamas, nes da
bartinė būklė teikianti Va
karų Vokietijai sąlygas 
ginkluotis branduoli n i a i s 
ginklais ir "tapti pagrindi
ne jėga naujam pasauliniam 
karui pradėti".

Esą, "jei Vakarų valsty
bės atsisakinės pasirašyti 
sutartį, mes išspręsime tą 
problemą ir be jų”. Tuo at
veju Vakarų sąjungininkų 
susisiekimo su Berlynu 
klausimas turėsiąs būti 
sprendžiamas per Rytų Vo
kietijos vyriausybę. Bet, 
pabrėžė Chruščiovas, Sovie
tija neplanuojanti jokios 
Vakarų Berlyno blokados.

Nors tą Chruščiovo kalbą

VAKARŲ MINISTERIAI SUTARĖ NESKUBĖTI
Vakarų valstybių užsie

nių reikalų ministeriai bai
gė tris dienas Paryžiuje 
trukusia konferenuija, vie
ningai priimdami ryžtingo 
atsparumo sovietams prin
cipų, bet palikdami eilę ne
išspręstų detalių. Konferen
cijoje dalyvavo JAV, Bri
tanijos, Prancūzijos ir, da
lyje posėdžių, Vak. Vokie
tijos užsienių reikalų mi
nisteriai.

K o n f erencijos dalyviai 
paskelbė deklaracija, 

daugelis 
Maskvos 
spausti iš 
giau nuolaidų per derybas 
dėl Berlyno, bet vis dėlto 
pastebėtina, kad ji buvo 
skirta sukrėsti Sovietijos 
gyventojams, kurie ligšiol 
labai maža žinojo apie Ber
lyno krizės didumų.

Būdinga, kad vos tik jai 
pasibaigus, didžiuos i u o s e 
Sovietijos miestuose buvo 
pradėti darbininkų mitin
gai, kuriuose jie "savano
riškai” paprašė vyriausy
bės leidimo pailginti darbo 
dienų nuo septynių iki aš- 
tuonių valandų, kad "su
stiprintų krašto gynybų”.

Washingtone prez. Ken
nedy ir valstybės departa
mentas susilaikė nuo bet 
kokių komentarų laukdami, 
kol kalba bus galutinai iš
versta ir išstudijuota. Dau
gumas JAV valdžios narių 
toje kalboje neįžiūrėjo nau
jų vilčių susitarti dėl Ber
lyno, bet kai kurie kongre
so nariai matę prošvaistes 
Chruščiovo pažade neužblo
kuoti priėjimų į Berlyną.

DIDŽIAUSI MANEVRAI
Apie 40,000 amerikinės armi

jos ir karo aviacijos karių pra
dėjo didžiausius taikos meto ma
nevrus abiejų Carolinų valsti
jose, kiek JAV yra pasiruošusi 
riboto masto karui.

Manevruose dalyvauja 45 karo 
aviacijos rezervų ir tautinės 
gvardijos vienetai iš devynių val
stijų ir 28 atsargos karių jun
giniai iš 12 valstijų.

Europoje JAV armija ir karo 
aviacija planuoja pradėti didžiau
sius manevrus nuo praeito karo 
pabaigos ateinančią savaitę. 
Pratimas, pavadintas "Wind 
drift", vyks Prancūzijoje ir Vo
kietijoje.

tvirtinančia Vakarų norų 
tartis su sovietais dėl Ber
lyno "priimtinu pagrindu”, 
bet atidėjo sprendimų, ar 
patiems imtis iniciatyvos 
tokias derybas organizuoti. 
Atidėjimų nulėmė prancūzų 
pažiūra.

Informuoti sluoksniai sa
ko, kad valstybės sekreto
rius Rusk nuvyko Paryžiun, 
tikėdamasis laimėti aiškų 
planą, kaip ir kada sąjungi
ninkai turėtų vystyti diplo
matinę akciją, vedančią i

stebėtojų laiko 
pastangomis iš- 
Vakarų ko dau-

Tadas ^eckauskas 
4222 Euclid Str. 
E-ChicagoInd.

Kaitrią vasaros dieną ir žirgui malonu būti maudomam skaidriame Šventosios upelyje...

SUVIETAI IŠKĖLĖ ERDVĖN ANTRĄ ASTRONAUTĄ
Sovietija pademonstravo nau

ją šuolį į erdvę, išlaikydama 
joje antrąjį astronautą 25 valan
das ir sėkmingai grąžindama į 
žemę.

Antrasis sovietų astronautas, 
Sibire gimęs German S. Titov, 
karo aviacijos kapitonas ir ko
munistų partijos kandidatas, bu-

derybas.
Blaivi prancūzų pažiūra
Prancūzija tikino, kad 

dabartinė situacija Berlyne 
yra pagrįsta galiojančiomis 
keturių valstybių sutarti
mis ir todėl pati nekelia 
grėsmės pasaulinei taikai. 
Jei Sovietija norinti pakeis
ti tuos susitarimus ir tuo 
būdu sukelti karo grėsmę, 
tai Vakari] reikalas išaiš
kinti pasauliui, kas už tai 
yra atsakingas. Todėl Va
karai, stengdamiesi išlaiky
ti status quo, neturį skubė
ti su pasisiūlymais dery
boms.

Prancūzija pabrėžė, kad 
ji neatmetanti derybų su 
Kremliumi idėją, bet tinka
mas laikas joms iškilsiąs 
tada, kai Kremlius parodys 
ženklų, jog tikrai supranta, 
kad Vakarai yra vieningai 
nusistatę ginti savo intere
sus Berlyne visomis prie
monėmis. Įskaitant ir gink
lų panaudojimą. Tada tik 
tenka laukti, kad Chruščio
vas, atmesdamas karo al
ternatyvą, rimtai leisis Į de
rybas. O kol Chruščiovas to 
neparodo, ėjimas į derybas 
tik implikuotų Vakarų ka
pituliacija.

Vokiečiai pareiškė 
pasitikėjimą 

Priėmus tą pažiūrą, Va- 

vo išleistas erdvėn rugpiūčio 6 
d. rytą, ir grįžo po 17 su puse 
orbitų (apskridimų aplink žemę) 
— jau pakeltas j majoro laipsnį 
ir užskaitytas pilnateisiu parti
jos nariu.

karų Vokietijos užs. reik, 
ministeris Brcntano padarė 
pareiškimą, kuris pašalino 
svarbią kliūtį, ligšiol drum- 
stusia pasiruošimus dery
boms.

S a j u n gininkų užsienių 
reikalų ministeriai džiaugs
mingai sutiko Brentano pa
reiškimą, paskelbtą kancle
rio Adenauerio vardu, pa
gal kurį Vakarų Vokietija 
išreiškia visišką pasitikėji
mą trimis sąjungininkais ir 
nutaria nesimaišyti į dery
bas su sovietais, kad "ne
drumstų vandens”. Brenta- 
na pabrėžė, kad Vak. Vokie
tija pilnai pasitinkinti, jog 
jos interesus tinkamai at
stovaus JAV, Britanijos ir 
Prancūzijos delegacijos.

Padėkodamas už tai, vals
tybės sekr. Rusk pažadėjo 
aplankyti kanclerį Aden- 
auerį, dabar atostogaujantį 
Italijoje, kai grįš po pasi
tarimų su Italijos premjeru 
Fanfani.

Italijon valst. sekr. Rusk 
išvyksta po NATO tarybos 
posėdžio, kuriame jis pa
siūlys NATO jėgas sustip
rinti, jas papildant 80,000 
vyrų, ginklais, ir transporto 
bei kitais kariniais reikme
nimis.

Konferencijoje taip pat 
nutarta referendumo keliu 
atsiklausti Vakarų Berlyno 
gyventojus, ar jie nori, kad 
Vakarų sąjungininkai pasi
liktų tame mieste, šį pasiū
lymą iškėlė Vak. Vokieti
jos vyriausybė, ir jį pra
vesti sutiko Vak. Berlyno 
magistratas.

Techniniai erdvės laivo duo
menys, kaip atrodo, buvo tie 
patys, kaip ir per pirmojo sovie
tų astronauto Gagarino skridimą 
balandžio 12 dieną: kapsulė svė
rė arti 5 tonų, skrido apie 17,- 
500 mylių per valandą, orbitą 
apskriejo per 88 minutes. (A- 
merikiniai astronautai skrido 2 
tonų kapsulėse, kiek daugiau 
negu 5000 mylių per valandągrei- 
čiau, ir jų skridimai tęsėsi apie 
5 minutes).

šis sovietų laimėjimas, dar 
ryškiau parodęs sovietų prana
šumą pastangose užvaldyti erdvę, 
kaip ir reikėjo laukti, atgaivino 
Pentagono ir kongreso reikalavi
mus, kad būtų paskubinta ameri
kinė erdvės programa. Kariniai 
sluoksniai pabrėžia būkštavi- 
mus, kad karo atveju Sovietija 
galinti išnaudoti savo pranašu
mą kariniams tikslams, pvz. 
branduolinių ginklų gabenimui į 
kitus kontinentus.

Antrojo sovietų astronauto 
kapsulė, Vostok II, kelis kar
tus perskrido virš JAV teritori
jos ir, kaip tikinama, net bu
vusi matoma.

Tuo tarpu JAV planuoja pir
mąjį orbitinį skridimą erdvėn 
tik šių metų pabaigoje arba atei
nančių pradžioje. Prieš tai dar 
būsią atlikti du bandymai: orbi
tinis kapsulės be žmogaus skri
dimas ir trijų orbitų skridimas su 
beždžionėmis kapsulės viduje.

Amerikiniai mokslininkai tiki, 
kad sovietai netolimoje ateityje, 
galbūt prieš partijos kongresą, 
iškelsią erdvėn kapsulę su ke
lių žmonių įgula.

TRUMPAI
♦ 47 AZIJOS IR AFRIKOS val

stybės formaliai pareikalavo ne
paprastosios JT plenumo sesijos 
Tuniso skundams prieš Prancū
ziją svarstyti. Peticijai dar trūko 
trijų parašų, kad nepaprastojo 
posėdžio šaukimas būtų priva
lomas, bet grupės nariai pareiš
kė JT gen. sekretoriui, kad jie 
tuos parašus tikįsi surinkti per 
tris dienas.
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NEUTRALIŲJŲ KONFERENCIJAI. ARTĖIANT
Rugsėjo 1 dieną Belgrade 

prasideda neutraliųjų didy
sis susitikimas, vadinama 
„trečiojo bloko viršūnių 
konferencija’’. Joje bus at
stovaujamos maždaug 25 
valstybės.

Kongresas įvyksta prieš 
pat šiemetinės JT plenumo 
sesijos pradžią, ir jame ne
abejotinai bus siekiama nu
statyti bendrą „trečiosios 
jėgos” taktiką Jungtinėse 
Tautose. Iš pirmo žvilgsnio 
atrodytų, kad „trečioji jė
ga’’ pasaulinėje politikoje, 
turėtų būtų visiškai neutra
li, kovojanti už teisę ir tie
są, ir todėl nešanti naudą 
visai žmonijai.

Deja, klausimas nėra toks 
paprastas. Būtų klaidinga 
jau šiandien komentuoti 
dar nesamus tos konferen
cijos sprendimus, bet kai 
kurias išvadas galima susi
daryti iš ligšiolinės patir
ties.

Iš principo tokia konfe
rencija sveikintina. Nė vie
nam jos dalyviui neturint 
absoliutiškai lemiamos per
svaros, joje turėtų susifor
muoti visų dalyvių remiama 
linija, išsiaiškinta vieninga 
pažiūra, jei tikrai norima 
Jungtinėse Tautose pavaiz
duoti atskirą, savarankišką 
frakciją.

Bet ar bus lengva, tebe
sant tokiai daugybei skir
tingų pažiūrų, rasti formu
lę, kuriai visi konferencijos 
dalyviai galėtų pritarti? 
Vadinamame „neutrali ų j ų 
bloke’’ pažiūrų skalė ban
guoja nuo tikro neutralumo 
iki pritarimo Vakarams, ar
ba, kiton pusėn, iki atviro 
sovietų politikos rėmimo. 
Ypatingos problema tikos 
faktorių sudaro Kuba. Kai 
kurie būsimos konferenci
jos dalyviai ir dabar karš
tai diskutuoja klausimą, ar 
Fidelio kraštą galima pri
skaičiuoti prie neutraliųjų 
bloko.

Belgrade bus kalbama ne 
vien tik apie politiką bend
rai, bet bus paliestos ir 
konkrečios problemos. Ber
lyno ir Vokietijos klausimai 
galbūt nesudarys pasitari
mų branduolį, bet neabejo
tinai bus išsamiai išnagri
nėti. čia kyla klausimas, ar 
visi dalyviai bus pasirengę 
kalbėti su būtinu nešališku
mu.

Pastaruoju metu eilė kai 
kurių „neblokinių valsty
bių” reikšmingų politikų 
pareiškė savo nuomones 
Berlyno klausimu. Jų pažiū
ros keistai sutampa. Jugo
slavijos diktatorius Tito jau 
pritarė sovietų reikalavi
mams dėl Berlyno ir Vokie
tijos-. Panaši yra laikysena 
ir Sekou Toures, atstovau
jančio Gvinėją, Modibo Kel
tos iš Malio ir Sukamo iš 
Indonezijos. Apie Fidelio 
Castro nuomonę nė klausi
mo nekyla.

Kremlius jau apskaičia
vo, kad jo politika Belgrado 
viršūnių konferencijoje ga
li šį tą laimėti. Maskva net 
tikisi, kad ateinančioje 
Jungt. Tautų plenumo sesi
joje neutraliųjų blokas kai 
kuriais klausimais ją rems- 
visu svoriu.

Iš kitos pusės, Maskva 
pramato ir galimus netikė
tumus. Aiškiausias pavyz
dys šiuo metu yra preziden
to Nasserio laikysena. Jung
tinė Arabų Respublika pa
laiko gerus santykius su 
Sovietija, bet nėra pasiruo
šusi aklai Kremliaus klau
syti. Iš savo asmeninės pa
tirties Nasseris ateityje dar 
rūpestingiau stebės, koki 
užkulisiai slfpi už sovietų 
politinių reikalavimų. Gin
čas tarp Kairo ir Maskvos 
neabejotinai turės įtakos ir 
eilei Belgrado konferencijo
je dalyvausiančių Afrikos 
ir Azijos politikų.

Daugumas neutra I i ų j ų 
valstybių nepriklausomomis 
tapo tik pastarųjų kelerių 
metų bėgyje. Jos turi susi
doroti su labai dideliais vi
daus uždaviniais, kurių ne
pajėgia išspręsti be užsienio 
pagalbos. Bet daugely tų 
valstybių taip pat supran
tama, kad tarptautinės tai
kos išlaikymas yra jų eg
zistencijos klausimas, ir jos 
pirmoje eilėje turi rūpintis 
savo likimu.

Bandymas susirasti savą

neutraliųjų kraštų politiką 
yra naujas. Juo turės būti 
įrodyta, ar pasiseks į pa
saulinę politiką įnešti nau
ją vieningą elementą, ar 
bandymas ir pasibaigs ban
dymu, o gal „trečioji jėga” 
suskils į du blokus, (tp)

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

E. Manys Amžinoji ugnis

KOMPROMISINIO KABINETO SUDARYMAS DAR 
NEIŠSPRENDŽIA KONGO PROBLEMOS

Kiek Kongas, viena svar
biausių ir dažniausiai links
niuojamų juodosios Afrikos 
naujų valstybių, turi vy
riausybių? Į tokį klausimą 
nelengva būtų atsakyti ir 
pačiam Saliamonui, bet ži
nomiausios tų vyriausybių 
yra keturios:

• Leopoldvilės vyriausy
bė, remiama Jungtinių Tau
tų ir Amerikos, dabar reor- 
ganiuojama aplink prezi
dentą JoSeph Kasavubu. Ji 
turi armijos „stiprųjį vy
rą” gen. Mobutu, kuris kar
tais sutaria su prezidentu, 
Įtartais ne. Abu turi savų 
varžovų. Kasavubu, kaip ti
kima, kontroliuoja pietinę 
Leopoldvilės provincijos da
lį nuo sostinės iki Atlanto 
ir didelę Ekvatorinės pro
vincijos dalį.

• Stanleyvilės vyriausy
bė, remiama Rusijos ir ko
munistų. Ji turi premjerą 
Antoine Gizenga ir armijos 
„stiprųjį vyrą” gen. Lundu- 
lą, kuris kartais sutaria su 
premjeru, kartais ne. Abu 
turi savų varžovų. Gizenga 
kontroliuoja beveik visą 
Rytinę provinciją, dalis Ek
vatorinės, Kivu, Kasai ir 
Leopoldvilės provincijų.

• Elisabetvilės vyriausy
bė, atskilusios Katangos 
provincijos valdžia, su prez. 
Tschombe prieky, ši vyriau
sybė esanti suskilusi ketu
riomis kryptimis; pats 
Tschombe yra belgų šali
ninkas, jo vicepremjeras — 
prancūzų šalininkas, vidaus 
reikalų ministeris, aną sa
vaitę prašęsis rusų pagal
bos — sovietų šalininkas, o 
pusė šios turtingos provin
cijos gyventojų iš viso nei
gia vyriausybę.

• Luluaburgo vyriausybė 
su Albertu Kalonji prieky 
kontroliuoja galbūt penkta
dalį Kasai provincijos, tur
tingos deimantais. Atkak
lus Gizengos priešas. Fak-

tiškai pasitraukęs iš buvu
sios provincijos sostinės Lu- 
luaburgo, įsikūręs kasyklų 
centre Bakvangoje.

Be valdžios yra likusioji 
teritorijos dalis visose ank
stesnėse šešiose provincijo
se, kur viešpatauja atskirų 
kilčių vadukai.

Leopoldvilėje kuriama 
koalicija

Praeitą savaitę už Jung
tinių Tautų ir generolo Mo
butu kariuomenių saugomų 
barikadų prez. Kasavubu 
laimėjo didelį šuolį į cent
rinės vyriausybės stiprini
mą : parlamentas patvirtino 
jo kandidatą, nuosaikų so
cialistą ir antikomunistą 
Cyrille Adoulą naujuoju 
premjeru.

Parlamentas taip pat pa
tvirtino kompromisinę koa
liciją, į ją įjungiant daugu
mą įvairių krašto f akcijų 
— nuo nuosaikiųjų iki rau
donųjų.

Reikšmingas vicepremje
ro postas teko Gizengai, 
prezidento Kasavubu prie
šui, nužudytojo Lumumbos 
įpėdiniui ' ir prokomunisti
nės Stanleyvilės vyriausy
bės galvai. Gizenga nori 
stiprios centrinės vyriausy
bės, besiorientuojančios į 
Maskvą, ir tos vyriausybės 
galva norėtų būti jis pats.

Ta pati suskaldymo grės
mė kyla ir iš valdžios trokš
tančių lokalinių vadukų, jei 
vyriausybei nepasisektų pa
siekti kontrolės visame 
905,600 kv. mylių dydžio 
krašte.

Vienas iš atkakliausių su
vienijimo priešų yra minė
tas Katangos provincijos 
prez. Tschombe. Jis kovojo 
su centrine vyriausybė ir 
Jungt. Tautomis, jis smer
kė Maskvą ir šaukėsi jis 
pagalbos, kad tik išlaikytų 
pro vinciją nepriklausoma. 
Jis turi gerai apmokytą ka
riuomenę, kuriai vis dar va
dovauja belgai, ir nori ne
priklausomai prekiauti su 
Belgija, tepalaik y d a m a s 
stiprius ryšius su centrine 
vyriausybe.

Labai neaiškios ir būsi
mos armijos „stipriojo vy
ro” gen. Mobutu pozicijos. 
Jis išstūmė Lumumbą iš 
valdžios, išvijo 
kitų komunistų 
iš Leopoldvilės, 
Kasavubu, bet
vyriausybės sąstatas grasi
na sustiprinti komunistų 
pozicijas ir tuo pačiu susilp
ninti jo padėtį.

sovietų ir 
diplomatus 
rėmė prez. 

koalicinės

Ugnim virtas
KAP PUOTŲ JUMS 

ATSIGAIVINIMĄ

120 kilčių
Didysis rūpestis yra: ar 

naujoji vyriausybė — ir ar 
iš viso bet kokia vyriausy
bė — galės kada suvienyti 
Kongą į vieną valstybę.

Didžiąją Kongo nelaimių 
priežastį sudaro tai, kad te
ritorijoje gyvena ne viena 
ar kelios tautelės, bet dau
giau kaip 120 kilčių su krau
jo trokštančiais vadukais, 
kurie tik ir tesiekia, kivir
čų su kaimynais. Kaip vie
nas Vakarų diplomatas yra 
pastebėjęs: „Dau gumas 
kongiečių iš tikrųjų nere
mia nieko, jie yra nusista
tę prieš viską’’. Tuo išaiš
kinama, kad nuo Kongo ne
priklausomybės paskelbimo 
ten be paliovos tęsėsi vidi
nės kovos tarp atskirų f ak
cijų. Tuo tarpu visame Kon
ge, išskyrus turtingą Ka
tangos provinciją, krašto 
ūkis katastrofiškai krito, 
plantacijos virto džiunglė
mis, tvarka kriko.

Naujoji vyriausybė ne
gali išsiversti be pajamų iš 
Katangos ir Kasai kasyklų. 
Ji esanti nusistačiusi įjung
ti tas provincijas į Kongą 
— jei prireiktų ir kare prieš 
Tschombe. Premjeras Adou- 
la bent taip yra pagrasinęs. 
Jungtinės Tautos, kurios 
apmoka Kongo sąskaitas, 
sako, kad nesipriešintų jo
kiems, net karinėms prie
monėms, kad kraštas būtų 
suvienytas.

Jungt. Tautų būklė
Jungt. Tautų pastangos 

išlaikyti taiką Konge yra la
bai brangios, didžiąja dali
mi apmokamos Jungtinių 
Amerikos Valstybių.

JT biudžete kariniams 
reikalams numatyta 160 
mil. dolerių, kurie reikalin
gi ligi šių metų spalio mė
nesio. JAV įmokėjo ir paža
dėjo įmokėti 77.4 mil. dol. 
Kitos valstybės turėtų mo
kėti 82.6 mil. dol., bet ligšiol 
teįmokėjo tik 10.4 mil. dol. 
Sovietų blokas ir Prancūzi
ja atsisakė mokėti bent 
vieną centą.

JT komandą Konge suda
ro apie 20,000 vyrų iš 23 
kraštų. Tos valstybės moka 
kareiviams algas, bet JT tu
ri duoti jiems maistą, pa
talpas ir apmokėti kitas iš
laidas. Pinigai turi būti 
skolinami iš kitų fondų.

Dar blogiau su ūkine pa
galba Kongui. Nutarta skir
ti 100 mil. dol. fondą, bet į 
jį teįnešė JAV 15 mil. dol. 
ir kitos valstybės 9 mil. dol.

Greita talka nelauktina

AMERICA’S ONLY FIRE-BREWED BEER

Dideli pavojai
. Bet jei vyriausybei nepa

siseks to įvykdyti, pirmasis 
pavojus kyla iš komunistų 
pusės. Gizengos šalininkai 
sako, kad jei jie negalės už
valdyti krašto, jie sieks su
skaldyti jį.

Tuo metu, kai vyriausybė 
bando ieškoti kelių kraštui 
suvienyti, Kasai provincijo
je kyla naujo karo pavojus. 
Praeitą savaitę luntų gentis 
ten nužudė apie 20 Kongo 
kareivių, už ką atsikeršyda- 
mi, pastarieji išpjovė tarp 
200 ir 600 tos genties narių 
— vyrų, moterų ir vaikų. 
Dabar luntai ruošiasi kerš
tui. Vienas JT valdininkas, 
grįžęs iš tos srities, pareiš
kė: „Tai gali išsivystyti į 
plataus masto pilietinį ka
rą.”

Taip, politinėje arenoje 
besivaržant įvairioms fak- 
cijoms, krašte ar bent vie
noje jo provincijoje atski
roms gentims besiruošiant 
kariauti, artimos taika Kon
ge nesitikėtina.

5 ano
Strom Brewer*C^

X O £ T R 0 f T ? JF

The Stroh Brewery Co., Detroit 26, Michigan

Stroh’s alus yra šviesesnis, skanes
nis. daugiau gaivinantis, nes jis 
Amerikoj vienintelis, ugnim verda
mas alus ... kaitinant iki 2000 
laipsnių. Ir surasite jūs gerą atsi
gaivinimą pirmam stikle__ ir kiek
vienam stikle kiekvieną kartą.

Jums patiks

...geresnis!

VANDENTEKIS IR ŠILDYMAS
ĮVEDIMAS ir pataisymas

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

Nelaimei atsitikus skubus pataisymas. Nemokamas 
numatomų darbų įkainavimas.

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

W. F. HANN & SONS CO.
15533 EUCLID AVĖ. MU 1-4200
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NEGI ESAM MAŽESNI PATRIOTAI UŽ KITUS?

Ar Berlynas taps laisvės 
koviį simboliu?

Visi jaučiame, kad santykiai su sovietais tempiasi. 
Iš anapus geležinės uždangos ateina žinios, kad sovietai, 
kietindami žiedą apie Berlyną, į ten traukia daugiau di
vizijų. Vakariečiai, viešai deklaravę, kad Berlyną gins ir 
virš dviejų milijonų vokiečių neišduos, taip pat didina ir 
karių, ir karinio apginklavimo jėgą. O dar pridėjus visus 
propagandinius tempimus, kad tik priešingoji pusė no
riau pradėtų ieškoti derybų, ir tose derybose darytų 
nuolaidas, neapseina ir be gąsdinimų. Ypač šiuo atveju 
geri ir nepamainomi specialistai yra rusai.

Šiuo metu Berlynas vakariečiams ir pavergtiesiems 
yra pasidaręs laisvės kovos simboliu. Į Berlyną dabar 
daug kas yra linkęs žiūrėti, kaip į lemiamą tos kovos 
mūšį. Bet iš kitos pusės nujaučia, kad jei vakariečiai 
rimtai pasipriešins ir nė žingsnio atgal nesitrauks, lanks
ti Chruščiovo politika, tuo pačiu laiku suras kitą auką ir 
savo apetitus patenkinę, bent laikinai Berlyną užmirš. 
Bet, jei ir taip bus, įtempimas augs iki pačių aukščiausių 
viršūnių bandant nervus ir jėgas.

Santykiams dėl Berlyno tempiantis, dažnai laikraš
čiuose svarstoma, o kaip yra su ginkluotų jėgų santy
kiu. Ir beveik visi pripažįsta, kad šiuo metu, bent divizijų 
skaičių, sovietai gali net dvigubai didesnį pastatyti. Daž
nokai minima, kad sovietai galį pastatyti 80 divizijų prieš 
40 vakariečių divizijų.

Vadovybės atžvilgiu tos sovietinės divizijos yra vie- 
ningesnės. Jas, nors ir veikia vadinamas Varšuvos pak
tas, visiškai kontroliuoja Maskva. Tuo tarpu NATO di
vizijos, nors ir turi apjungiančią vadovybę, bet jas dar 
gerokai, pagal savų kraštų reikalus, į įvairias puses trau
ko naminės jėgos.

Visiškai kita kalba yra apie sovietinių ir vakariečių 
divizijų kovingumo laipsnį. Pilnai rusiškos divizijos gali 
būti kelius kartus kovingesnės už vadinamas satelitų di
vizijas. O ypač beveik neturi jokio pasitikėjimo pačios 
Rytų Vokietijos karinės jėgos, kurių ten dabar priskaito 
tarp 200,000 — 300,000 įvairių formacijų karių.

šiuo metu karinių jėgų svarstyklėse didelį vaidmenį 
vaidina įvairūs branduoliniai ginklai, raketos ir kt. Kieno 
geresni — JAV ar sovietų — permaža tikrų davinių spręs
ti. Nuomonės įvairuoja, nes sovietai daug ką daro pro
pagandos efektyvumui ir pelus nuo grūdų nelengva at
skirti.

Tų karinių jėgų, savų ir satelitinių, kovingumui di
dinti sovietai, kai ateina momentas, visad iškasa naujas 
priemones. Reikia, pilnai tikėti tiems balsams, kurie sako, 
kad ir naujoji komunistų programa, keliais mėnesiais 
anksčiau paskelbta, negu normaliai turėjo būti, yra ne 
kas kitas, kaip savųjų jėgų kovingumo laipsnio didini
mas. Tai jau ne naujas jų išradimas, bet komunistinėj 
praktikoj jau trečią kartą bandomas su gerais rezultatais. 
Pirmą kartą tai buvo išbandyta kritiškais revoliucijos 
momentais labai daug pažadant jei bus laimėta. Antrą 
kartą tokie pažadai buvo daromi paskutiniojo karo metu, 
kada ištisos divizijos metė ginklus ir ėjo į belaisvę. O 
trečią kartą dabar, kada vėl žadama ateisiant aukso ga
dynę, kad tik j u visos pastangos, būtų remiamos.

Sovietai, ruošdamiesi lengvai neatsižadėti Berlyno 
grobio, kaip jau sakyta, greičiausia eis iki aukščiausio 
įtempimo laipsnio. Eis todėl, kad vakariečių nuomonės 
dėl daugelio klausimų nėra vieningos. Jie gerai pramato, 
kad vienam iš partnerių nervai gali neišlaikyti ir gali 
pradėti užsiminti apie nuolaidas. Ir jei tai įvyks, sovietai 
ir vėl bus laimėję. .Bus laimėję visų laisvėje ir vergijoje 
gyvenančių nelaimei.

Kad Berlynas tikrai taptų laisvės kovų simboliu, 
reikia labai kietos politikos ir dar kietesnių nervų. O 
vakariečiams kaip tik to ir stinga. B, G.

SVEIKINU UŽ ATVIRUMĄ

Negaliu atsidžiaugti Dirvoj 
nuolat rasdamas straipsnių, ku
riuose nušviečiami visi JAV vy
riausybės darbai. Kada skaitau 
apie JAV buvusio prezidento 
Roosevelto pažadus atiduoti Pa
baltijį rusam? tai net šiurpas 
nukrečia. Juk koks Roosevelto 
veidmainiškumas buvo, kada mū
sų įvairiausiems atstovams tvir
tai sakydavo, kad Lietuva ir kitos 
Pabaltijo tautos greit atgaus ne
priklausomybę, o susitikęs su 
Stalinu visai ką kitą kalbėjo ir
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darė. Neveltui Rooseveltienei 
Stalinas dovanojo brangiausius 
kailinius, o Rooseveltienė ir 
šiandieną tebežiūri J Maskvą 
linksmomis akimis. Aš nieka
da nepamiršiu' jos pareiškimo 
spaudos atstovams, kai ji nese
nai lankėsi Los Angeles. Ji ap
kaltino spaudą už nuolatinį įro
dinėjimą, kad Amerikoje plečia
si komunizmas ir kad mokyklose 
pilna komunizmui simpatizuojan
čio ar dirbančio jaunimo. Ji pa
reiškė, kad tai netiesa.

Sveikinu Dirvą už rinkimą ži
nių iš amerikinės spaudos ir jų 
perdavimą savo skaitytojams, 
apie dabartines JAV Vyriausybės 
tūpčiojimus, kurių dėka raudo
nasis slibinas atslinko į JAV 
pašonę.

Tie mūsų tautiečiai, kurie už 
Dirvos ar kitų laikraščių atvi
rumą bara redaktorius ir mėgi
na įrodinėti, kad negražus dar-

Nesenai praėjusiam lietuvių 
gydytojų suvažiavime New Yor
ke, buvau maloniai nustebinta, 
pamačiusi vieną moterį, nupirku
sią tris knygas, iš kurių viena 
buvo Br. Railos "Tamsiausia 
prieš aušrą” ir Raštikio at
siminimai.

--Kaip matau, ponia roma
nų nemėgstat, -- įterpiau savo 
dvilekį, matydama jos rankose 
tris storas knygas ir nei vieno 
romano, kas nedažnai pasitaiko, 
sprendžiant iš leidėjų ir knygų 
pardavėjų pasisakymų.

--Skaityti mėgstu viską, bet 
kada neužtenka laiko, tai pirmoj 
eilėj noriu susipažinti su mū
sų pačių gyvenimo tikrove, pa
žinti savo tautiečius lietuvius, 
jų dabus, mūsų tautos istoriją. 
O tik vėliau įdomu paskaityti ir 
romanus, ne per daug nuo gyveni
mo nutolusius. Be to, juk perku 
ne vien sau. Turiu ir pri
augančio jaunimo, kurio tautinė 
prievolė yra žinoti apie savo 
kraštą ir žmones nemažiau, kaip 
jų tėvams. Ir jų pareiga pir
ma pažinti tą žiaurųjį, ypač lie
tuvio gyvenimo kelią. O įsilieti 
į fantastiškus nuotykius visuo
met suspės, -- išbėrė žodžius, 
kaip žirnius ponia I. M., ke
lioms dienoms atvykusi į New 
Yorką.

Ta proga ir aš perverčiau dar 
kartą Br. Railos "Tamsiausia 
prieš aušrą", kur jis supažin
dina skaitytoją su mūsų tautos 
politiniais, visuomeniniais ir ki
tokiais įvykiais, nuotaikomis po 
n-jo pasaulinio karo per 12-ką 
metų. Tai savotiška to laiko
tarpio išeivijos lietuvių charak
teristika, vertinga medžiaga 
ateačiai, sudaranti, autoriaus 
žodžiais tariant, mūsų visų iš
gyvento laikotarpio politinį, vi
suomeninį, kultūrinį ir dvasinį 
dokumentą. Taip pat ji įdomi ir 
naudinga mūsų jauniems publi
cistams. Tiems, kurie knygoje 
aprašomam laikotarpy dar ne
gyveno ir "jų žingsniai tremties 
niūriuose šešėliuose dar nesi
painiojo".

Tačiau autorius savo {žangi- 

bas apie JAV Vyriausybės už- 
kulisus rašyti, mano nuomone, 
tie tautiečiai yra jau perdaugsu- 
amerikonėję ir jiems nerūpi Lie
tuvos išlaisvinimas, o vien 
lankstymasis prieš tuos, kurie 
taip šaltai žiūri į tas tautas, ku
rias komunizmas baigia sunai
kinti.

L. KANČAUSKAS, 
Los Angeles

UŽMIRŠO, KAD BUVO 
LIETUVIS...

Mirus Clevelando šv. Jurgio 
lietuvių parapijos klebonui kun. 
B. Barčiui buvo įdomu, kaip su 
juo atsisveikiris vadovaujančioji 
dvasiškija. Štai, Clevelande ei
nąs Catholic Universe Bulletin 
apie kun. B. Bartį atspaudė il
goką rašinį, iškeliantį jo įnašą 
į katalikiškąją bendruomenę, bet 
nė žodžiu niekur neužsiminė, kad 
jis buvo lietuvių kilmės ir vado
vavo lietuvių parapijai. Tuo tarpu 
net telefonų knygoje įrašyta, kad 
parapija, kuriai velionis vado
vavo, yra : St. George* s Lithua
nian Church.

O kun. B. Bartis buvo nusi
pelnęs, kad jį lietuviu vadintų.

P.P. 
Cleveland

EMILIJA ČEKIENĖ
nį žodį baigia liūdnai nusiteikęs, 
dėl ko lietuviui tektų susimąs
tyti. Tarp kitko jis rašo:

"...Lietuvis žmogus darysis 
vis labiau nepakenčiamo būdo 
kol daugelis žingsnių sustos -- 
iš nuovargio, išsisėmimo, nevil
ties ar degenaracijos. Ir už vis 
tamsiausia bus prieš pat auš
rą..."

Ar gi tikrai lietuvio būdas 
darosi toks labiau ir labiau ne
pakenčiamas? Nors su Bronium 
Raila esame vienos parapijos 
ir tos pačios vidurinės mokyk
los auklėtiniai, bet gi šiuo atvė- 
ju su autoriaus nuomone negaliu 
sutikti, kur jis toliau rašo ir 
latvius mums pavyzdžiu rodo:

"...Nebūdami latviais ir netu
rėdami latvių visuomenės kul
tūrinio užnugario, savo visuome
nei ir savo tautos istorijai mes 
pateiksime darbus, kaip kuklią 
savo sielos dovaną, tačiau ne
išvengiamai. su didesniais trū
kumais ir ydomis, negu jų norma
liai galėtų būti. (17 psl.)."

Tik pasidairykim plačiau į sve- 
timūolsius, gal pakeisime tą blo
gą nuomonę apie save. Dirbu į- 
staigoj, kur yra po kelias de
šimtis įvairių tautybių žmonių 
maždaug vienodo išsilavinimo 
praeito karo pabėgėlių, inteligen
tų. Ilgiau stebėdama susidariau 
išvadą, kad jų būdas,tarpusavio 
santykiai ir tautinis susipratimas 
nėra nei kiek pranašesni už lie
tuvių.

Jie beveik nebendrauja su sa- 
viškais, lygiai, kaip ir lietuviai, 
kada sveiki ir turtingi, tada 
savieji blogi, svetimi geresni. 
Tačiau nelaimės atveju, ar didė
jant politinių įvykių įtempimui, 
tuojau kiekviena tautybė būriuo
jasi tik su savais ir tyliai į- 
spūdžiais dalinasi.

Mes nesame mažesni patriotai 
už latvius. Autoriaus minimas 
jų žurnalistas Eglitis nėra tai
syklė. Toj pačioj mano darbo
vietėj iš visų tautybių daugiau
sia, kaip tik yra latvių, net 92 
asmenys įvairios lyties, tik ne 
jaunosios kartos. Per eilę me
tų juos visus gerai pažįstu. Kai 
mūsų spaudoj būna paminėti žy
mesni latvių kūrėjai ar kiti įvy
kiai, o jų pasitaiko gana dažnai, 
ne kartą esu jiems apie tai pri
minus. Tačiau visuomet buvau 
labai nustebinta, kad jie patys 
apie tai visai nežinojo ir nesi
domėjo. Neteko girdėti, kad iš 

Garsiausios kaimo dainininkės traukia į vestuves Lietuvoje...

jų kas nors priklausytų savo 
organizacijai. Daugelis net ne
žino apie Pabaltijo ar kitus eg- 
zilų komitetus, kur jų pačių at
stovai sėdi. Iš to beveik šimto 
gal yra kokie penki, kurie skai
to savo laikraštį Laiks, o kiti 
tik žino, kad toks yra, bet ne
mato tikslo prenumeruoti, neštai 
esą tik parapinės žinios, kurias 
apie draugus sužino kalbėdamie
si telefonu, o nepažįstamieji 
neįdomu. Pasaulinės žinios, esą, 
ten pasenusios.

Kai kartą parodžiau didelį nu
stebimą jų tokiu nesidomėjimu 
savo tautos reikalais, visi tvir
tai užakcentavo "no sense". Bu

DIDŽIAUSIA IR GRAŽIAUSIA LIETUVIŲ VASARVIETĖ
ATLANTO PAKRANTĖJE LAKE MOTEI
SEVENTH & PARK AVENUES ASBURY PARK, N. J.

PRospect 4-7788
Gražūs kambariai. Šviežias maistas. Žemos kainos. Savait
galiais muzikai vadovauja Algirdas Kačanauskas populiariame 
"Anchor Room". Barui -- Danielius Averka, Kambario 
kaina asmeniui $ 3.00.

Savininkai KUBAIČIAI IR ŽEMAIČIAI

P. J. NERSIS
Turėdami reikalų prašom į mane kreip

tis namų telefonu OL 7-2521 — Peninsula.

vo valstybė, buvom veikėjai, pa
triotai, o dabar tik žaidimas, 
tuščias energijos eikvojimas. 
Kam įdomu arba neturi ko veik
ti, tegu žaidžia.

Tik tie paskiri asmenys, gru
pelės ir "žaidžia" tame politi
niam, kultūriniam ir visuomeni
niam gyvenime. Ir ant jų pečių 

laikosi visa savos tautos kul
tūra, tautinis išlikimas ir išei
vijos ateitis visų tautų imigran
tuose. O kur gi tas latvių kul
tūrinis užnugaris? Juos laikom 
pavyzdžiu ir dėl to, kad mažai 
laikraščių leidžia. Ar tik to prie
žastis nėra mažas skaitytojų 
skaičius. Jei tiek daug mūsų lei
dinių išsilaiko, tai rodo lietu
vių domėjimąsi savo spauda, 
kultūriniu judėjimu. Ir ne lat
viai mums, bet greičiau mes 
jiems esame vispusišku pavyz
džiu.

Gal ilgos vergijos pančiai mu
myse paliko gilų pėdsaką charak
terio susiformavime, įprastą ne
pasitikėjimą savimi ir perverti
nimą kitų tautybių. Štai, liepos 
26 d. Dirvoj skaičiau laišką, kad 
latviai už mus pareigingesni.kur 
A. G., paminėdamas pabaltiečių 
lengvosios atletikos pirmenybes, 
latvius laiko mums pavyzdžiu, 
kad jų daugiau atsilankė į var
žybas, negu lietuvių. Laimė, čia 
pat laiško rašytojas sužinojo iš 
latvio to atsilankymo tikrąją 
priežastį, jog varžybos jiems re
ta pramoga, bet nepareigos jaus
mas.

Čia mums pravartu prisiminti 
kad latviams ir kitos jų pra
mogos yra retos, todėl nenuo
stabu, jei ir kituose jų susi
būrimuose būna daugiau, ne£u 
lietuvių.
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LIETUVIAI STATO IR PUOŠIA CHICAGĄ
Kai prieš maždaug dvyliką me

tų atplaukėme iš anapus Atlanto 
ir čia pasiekėme Chicagą, ji, 
galima sakyti, buvo dar apytuš
tė. Tokiose lietuvių kolonijose, 
kaip Marąuette Parke arba 
Brighton Parke visiškai nebuvo 
matytis naujų namų. Visi namai 
buvo tik senosios statybos, o 
aplink visur buvo daugybė tuš
čių sklypų. Ten dar viešpatavo 
zuikiai ir ramiausiai sau vai
kus vedė...

Senieji mūsų broliai ateiviai, 
pagal išmintingą paprotį, ramiai 
sau tada sėdėjo ant "porčiaus”, 
o būriai naujųjų ateivių, tokių 
nelaimingų, lakstė po "strytus” 
ir kiekvieno sėdėtojo ant "por
čiaus" maldavo beveik su aša
romis:

--Viešpaties vardu, gerieji 
žmonės, ar nežinote kur "beis- 
montėlio"...? Neturime kur ap
sigyventi...

O gerieji žmonės tik papur
tydavo galvomis. Reiškia -- ne
žino... O kurie tikrai geri žmo
nės, tie kartais ir sakydavo:

—"Beismontą" šiokį tokį tai 
aš turiu, bet tu sakyk, ar turi 
vaikų?

--Turiu, gerasis žmogau, ką- 
gi veiksiu neturėjęs...

--Tada eik sau šunims šėko 
pjauti... -- atsakydavo gerasis 
žmogus.

Žinoma, tada jau nieko visiš
kai negelbėdavo nė šauksmai dan
gaus keršto, nėmaldavimai Vieš
paties vardu... Bet kurie buvo 
žmonės geriausi iš geriausių
jų, tie meilingai pasakydavo:

--"Beismontą" tai aš turiu.

ALB. VALENTINAS lika karvelių. Jeigu tat "laiki
ni bendrai su jais gyventi, tai 

Well, bet ten yra dešimts kra- atsfmūvinti"...
likų, penkios vištos ir penkio- ~~ Laikinu, laikinu," kur jau

Dirvos bendradarbis Albinas Valentinas, rašąs apie linksmus ir 
griaudžius pergyvenimus Chicagoje. P. Petručio nuotrauka

Francisco Medical -- naujas lietuviškas medicinos reikalams 
pastatas Chicagoje.

čia "nelaikinsi", gerasai žmo
gau. Tokia maloni draugystė...

—"Veideminit, veideminit",— 
sušukdavo mielaširdingasis 
žmogus. -- Jei mokėsi šimtą do
lerių per nedėlią, tai gali atsi- 
mūvinti. Kitaip, no...

--Mokėsiu, mokėsiu, ką veik
siu nemokėjęs... --Šaukdavo lai
mingasis.

Kas jau gaudavo "beismontą", 
tas eidavo aukštai nosį užrietęs, 
nebepažindavo savo likimo drau
gų... Jei kur sužinodavo esant 
"beismontą", tai prasidėdavo bė
gimo lenktynės. Dėl "beismon- 
to" neretai susipešdavo savo tar
pe draugai. Apie tikrą "fliatą" 
niekas nė nesvajojo, o apie nuo
savą namą --nė mintis neatė
jo.

♦

Tai buvo seni, geri laikai... 
Šiandien to viso jau nebėra. Se
nai jau užmirštas ir garsus anų 
laikų posakis: Duok, Dieve, 
"beismontą", o dypukas visada 
atsiras..." Dabar retas jau besi
domi "beismontais". Daugis iš 
tų ieškotojų dabar jau išdidžiai 
sėdi ant "porčiaus". Ir ne ant 
bet kokio, o ant nuosavo... O 
dėl to sėdi, kad nei Marąuette 
Parke, nei Brighton Parke, nei 
kitur, jau nebėra tuščių, dirvo
nuojančių sklypų. Ir zuikiai iš
nešė uodegas toli, toli už Chi
cagos...

O kodėl zuikiai išnešė uode
gas? Todėl, kad atsirado daug, 
daug lietuvių statybos kontrak- 
torių iš tų, kurie pirmiau, Vieš
paties vardu, maldavo "beismon- 
tų"... Juokdariai sako: "Kur me
si kepurę -- būtinai ant lietuviš
ko kontraktoriaus pataikysi..."

Jie apstatė visus tuščius skly
pus ne tik savo kolonijose, bet 
išsiveržė ir toli, toli už Chica
gos. Kur dar taip nesenai riog-

M O K A M E

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

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

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

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

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

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

KELIONĖS AMERIKOIE 1922-1924 METAIS
Ištrauka iš A. Žmuidzinavičiaus atsiminimų "Paletė ir gyvenimas”

Gavus eilę laiškų, kad labai 
patikę ištraukos iš A. Zmuid- 
žinavičiaus knygos "Paletė ir 
gyvenimas", čia dar duodame 
ištraukų apie jo gyvenimą ir 
keliones Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse 1922 - 1924 me
tais. RED.

Gavau paraginimą iš Ameri
kos. Vienas draugas man rašė 
iš Chicagos: "Gana tau rietis 
ten su futuristais. Atvažiuok į 
Ameriką, atsivežk savo paveiks
lų, dar čia pasidarbuosi, -- nu-

sojo balos ir gyvatynai, ten da
bar stovi puikiausi rezidenciniai 
namai. Ir surask tu man bent 
kokią vietą, kur savo pirštų ne
būtų prikišę lietuviai statybinin
kai? Lietuviai daug prisidėjo prie 
butų krizės pašalinimo Chicagoje 
ir prie jos pagražinimo. Tai la
bai gerai žino ir miesto tėvai ir 
nekartą yra išreiškę savo pasi
tenkinimą.

*
Prie Chicagos išbūdavojimo ir 

ypač jos pagražinimo nemažai 
yra prisidėjusi ir konstrukcijos 
— statybos firma — Kerelis 
Bros. Tai du jauni lietuviai bro
liai -- Albertas ir Alfonsas Ke
reliai. Inžinierius -- architektas 
Albertas Kerelis yra baigęs Uni- 
versity of Illinois architektūros 
skyrių. Jis yra žinomas mūsų 
skautijos veikėjas bei rėmėjas ir 
tautinės minties darbų palaikyto
jas. Nesenai, po Skautams Remti 
Draugijos susirinkimo Dariaus 
—Girėno legijono poste, aš jo 
paklausiau:

—Pone architekte, ar ilgai dar 
užteks vietos naujajai Chicagai 
būdavoti?

--Namą suprojektuoti ir pasta
tyti nėra jokia didelė "štuka", 
bet didesnė surasti vietos ant 
ko jį pastatyti.

--Jūs esate daug jau prisidė
ję prie mūsų miesto išbūdavo
jimo ir jo pagražinimo. Kiek na
mų jau esate suprojektavę ir 
pastatę?

--Ne taip jau palyginti, daug. 
Tik apie kokią trejetą tuzinų.

--Kokius pastatus daugiausiai 
statote?

--Mūsų statyba daugiausia ba
zuojasi į komplikuotų namų ar 
medicinos tikslams skirtų pasta
tų statybą.

--Ar senai pradėjo Jūsų fir
ma vykdyti statybos darbus?

--Turiu pripažinti, kad šioje 
srityje darbuojamės tik trečius 
metus.

--Tai dar taip nesenai... O 
Jūsų firma jau plačiai žinoma?

--Gal dėlto, kad mes dedame 
visas pastangas ir sugebėjimus, 
kad pasiimtą darbą atliktume są
žiningai ir laiku.

--Gal ateičiai turite numatę ir 
dar stambesnių projektų statybos 
srityje?

Bet čia pasišovė Skautams 
Remti Draugijos pirmininkas Dr. 
S. Biežis ir ėmė tempti mano 
pokalbininką Albertą Kerelį. Lai
mei, čia pat atsirado jaunas, 
simpatingas vyras, kurio nepaži
nojau.

--Čia yra mano brolis Alfon
sas, taip pat inžinierius. Jis jums 
atsakys į tą klausimą, nes mane 
kažkur "konfiskuoja" daktaras.

Susipažįstame su inž. Alfonsu 
Kereliu. Ir jis atsako už brolį:

--Turiu pasakyti, kad archi
tektas ant popieriaus turi įvai
rių planų paišelį bestumdyda- 
mas pirmyn ir atgal... Ir atrodo, 
kad dar šiais metais spėsime 
įvykdyti kelis didesnius pro
jektus. Bet visa tai pareikalaus 
nemažai kapitalo. Bet dedame 
vilčių, kad ir ši problema bus 
išspręsta.

--Mano supratimu, statybos 
darbams atlikti yra reikalinga 
įvairių sričitj specialistų. Ar 
randate jų iš lietuvių tarpo, ar 
renkatės iš svetimtaučių?

—Savaime suprantame, daro
me kaip žydai. Pirmiausiai duo
dame pirmenybę saviesiems, o 
kas lieka -- tai svetimtaučiams. 
Pavyzdžiui, visi mūsų dailydės 
yra tik lietuviai.

Malonu buvo pasidalinti ke
liomis mintimis su Chicagos 
statytojais ir jos grąžintojais. 
O taip pat šiems jauniems ir 
nuoširdiems lietuviams palinkė
ti gero vėjo ne tik jų kasdie
niniame darbe, bet ir mūsų tau
tinėje bei kultūrinėje veikloje.

pieši portretų, amerikoniškų 
peizažų, padarysi čia savo pa
rodą. Kalbėjau apie tai su kai 
kurių laikraščių redaktoriais, 
sako, palaikysim."

Didžiausia pagunda! Kodėl ne
nuvažiuoti, kodėl nepasidarbuoti, 
kodėl, pagaliau, pasiilgusiems 
savo krašto žmonėms neparo
dyti Lietuvos gamtos reginių? 
Pagarsinčiau bent kiek lietuvių 
meną. Ten tiek senų pažįstamų, 
giminių. Važiuoju!

1922 metais sausio mėn. aš 
jau Berlyne. Paviešėjau pas gerą 
draugą Petrą Rimšą, kuris lie- 
dino ten iš bronzos savo skulp
tūros kūrinius. Londone pabuvau 
pas mielą dzūką inž. Tomą Norų- 
Naruševičių -- ir jau New Yor- 
ke. New Yorkas -- Washingtonas 
—tai tik ranka mosterti.

Aplankius Amerikos lietuvių 
kolonijas, kilo mintis suruošti 
Washingtone savo kūrinių pa
rodą. Taip ir buvo padaryta. Pa
roda užėmė vieną didelę salę. 
Išstatyta buvo apie 50 paveikslų 
— Lietuvos ir Amerikos gamtos 
reginių. Paveikslais susidomėjo 
Washingtono meno veikėjai ir čia 
pat pasisiūlė tų paveikslų parodą 
surengti Dailės centro salone. 
Ta paroda irgi buvo surengta.

Pirmosios parodos rengėjai 
svečiams surengė jaukų priėmi
mą, kur dalyvius ypač smagiai 
nuteikė lietuviškas midus. Prieš 
keletą metų pagaminęs, dabar 
atsiuntė to midaus gražią stati- 
nėlę iš Pensilvanijos vienas pa
žįstamas, didelis to gėrimo ga
minimo specialistas. Tuo laiku

i

£
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JAV buvo įvesta prohibicija, taigi 
pas amerikiečius svaigiųjų gėri
mų ir negalima buvo gauti. Ka
dangi svetimųjų kraštų atstovy
bių draudimas nelietė, tai čia 
svečiai jautėsi lyg būtų Lietu
voje prie kavutės ir gerai pasi
vaišino.

Netrukus mano kūrinių parodą 
Washingtone surengė ir Dailės 
centras savo patalpose. Buvo iš
leistas gražus parodos katalogas. 
Apie šią parodą labai palankiai 
atsiliepė sostinės laikraščiai.

Teko man pasidarbuoti ir New 
Yorke. Tenykštė lietuvių koloni
ja pakvietė mane surengti lietu
vių skyrių tarptautinėje etnogra
finėje parodoje. Energingoms 
lietuvių moterims padedant, buvo 
surinkta Amerikoje ir pasirū
pinta gauti iš Lietuvos tinka
mų eksponatų. Ta paroda buvo 
atidaryta 1923 metais balandžio 
mėnesį. Lietuvių skyrius, kad 
ir neperdidelis, papuoštas devizu 
"Lietuva -- gintaro šalis", at
rodė labai įdomiai ir patraukė 
žiūrovų dėmesį.

PALAPINĖ PRIE POTOMAC
1922 metų vasarą teko gyventi 

subtropiškoje gamtoje, miške 
prie Potomac upės, netoli nuo 
Washingtono. Gyvenau iš lentų 
sukaltoje palapinėje, tinkamoje 
nebent tik tokiems, kaip aš, vaga- 
bundams.

Palapinė stovėjo ant pat upės 
kranto tankumyne, po vijokliais 
apaugusiais sikamorais (platanų

(Nukelta į 6 psl.)
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VIEŠĖDAMI CHICAGOJE 
APLANKYKITE

MIDWEST MAISTO ir LIKERIŲ 
KRAUTUVŲ

Marąuette Parke2515 West 69 St.
SAV. J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

Čia gėrimus pirksite tikrai pigiai! 
TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ: 

5th 
5th 
5th 
5th 
5th 
5th 
5th 
5th 
5th

ASBACH URALT..............
MARTEL 3 star Cognac .... 
ZOBROWKA, 100 proof .... 
GOLD LEAF 3 star Cognac 
Chateau Gib. 3 star Cognac .. 
White Horse scotch whisky .. 
SKAIDRIOJI 80° ....................
LEMON ICE Likeris .. i........
BORDEAUX Vynai ..............

$4.95 II
$5.39
$4.75
$4.95
$4.95
$4.98 I
$2.95 x
$3.69
$0.98 y

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

didelis pasirinkimas!
MM-.... MW MM MM— MU- -xx

PADĖJUS $500.00 AR DAUGIAU
DUODAME Šlį DOVANI

KAS DU MŽN. 
DUODAMOS 
VIS NAUJOS 

DOVANOS.

DARBO VALANDOS:

F. G R I 8 A U S K A S . v e d • J a e

MBklM* lt 
ilgalaikes 
taMpmsaas!

pirm. 9 Iki 8 v. v.
antr. 9 iki 5 v. v.
trečiad. — uždaryta 
kctv. 9 Iki 5 v. v.
penkt. 9 iki 5 v. v. 
AeSt. 9 iki l v. p.p.

3L;IJT1!)1J 3)111183
AND LOAN ASS OCIATION

1447 $.41 tlCOURT, CICERO 50, ILL./ll 21307,TO 31131
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BUVĘ LIETUVOJE PASAKOJA SAVO ĮSPŪDŽIUS

RUSŲ MELO NEKENČIU, TODĖL IR 
PASAKOJU, KAIP BUVO

Iš pirmosios raudonųjų eks
kursijos į Lietuvą grįžęs Brook- 
lyno vieno saliūno laikytojas S. 
— iki kelionės buvęs nuolankus 
"Laisvės" šalininkas ir ne vie
ną šimtą numetęs Mizarai su 
Bimba — dabar pasakoja tokių 
įspūdžių, nuo kurių vietos ko
munistams net plaukai pasišiau
šė. Toks tarybinės pasiuntiny
bės sekretorius WashingtoneKa
počius, be abejo, iš Vilniaus gaus 
pylos už tokio niekadėjo reko
mendavimą.

--Vyrai, aš jau persenas, kad 
meluočiau, -- buvo pirmi to ke
liautojo žodžiai saliūne atėju
siems išgirsti naujienų iš kelio
nės į Lietuvą. -- Sakau iš šir
dies, kad jei man Vilniuje mo
kėtų kasdien ir po 30 rublių, 
nei vienos dienos ten nebūčiau. 
Rusų melo nekenčiu labiau,kaip 
velnias kryžiaus. Apkvailintas 
buvau, kai dipukams, pasakoju- 
siem apie Lietuvą, sakydavau: 
negali būti, perdedat sveiki! 
Sakau jums, jie dar nežino vis
ko, ten juodžiau, nei manoma. 
Mačiau tai savo akim ir tai 
sakau atvirai.

Čia pat S. iš lagamino išsi
traukė "tarybinės" degtinės ir 
ėmė vaišinti svečius. Bonkos 
puslitrinės ir už vieną mokėjęs 
3 su puse dol. Leidę įvežti pen
kias.

Nors ir vaišinami, bet po to
kios įžangos aštuoni bimbininkai 
ėmė viešai prieštarauti, kaltin
ti "nesąmonių" kalbėjimu. Vėliau 
greit saliūną apleido, sakydami 
S. boikuotuosim.

--Vyrai, galit vadinti mane 
kaip norit, tik tikėkit, kad kal
bu vien tiesą. Nemulkinu jūsų, 
šėtonai Lietuvoj paėmė viršų.

Norim pastebėti, kad čia S. 
žodžiai atpasakoti truputį švel
niau, nevartojant keiksmažodžių.

--Jokiose sutiktuvėse, kurias 
ruošia Bimba, nedalyvausiu. Ga
na to melo iki kaklo. Žinau, ir 
kiti ekskursantai, pav. iš Detroi
to, irgi neeisT-- sako S.

LIETUVOJE PATIRTI
ĮSPŪDŽIAI

Seni žmonės prislėgti, vis apie 
karą teiravosi, gal Lietuvai iš
eitų į gerą. Jauni žmonės, apie 
kuriuos lakstoma ir jiem pa
taikaujama, sau linksmi ir šne
kūs. Kas jų viduj ir patys rusai 
nežino.

Kaip ir paprastai, be "angelų 
sargų" ir dabar neapseita. 
Eini, pav., į vyrų kambarį, ir 
jie eina. Vietiniai tuos sargus 
žino ir kalbėdami su ekskursan
tais stengiasi nuo jų žvilgsnio 
pasprukti.

Amerikiečių siuntiniai stambi

JIS JAU APSIŠVIETĖ
Komunistų organizuotoje išvy

koje į Lietuvą dalyvavęs Worces- 
terietis Joseph J. Bakšys atgal 
grįžo gerokai pritrenktas ir savo 
Įspūdžių neslėpė amerikiniam 
laikraščiui "VVorcester Tele- 
gram".

J. Bakšys

Jis pasakojo, kad "policininkai 
sekiojo mus visur", ir nušvietė 
du atsitikimus, kaip nesėkmingai 
bandęs jų nusikratyti.

Jis norėjęs aplankyti savo gim
tinį miestelį, bet komunistai jam 
uždraudė, nes tai nebuvę įtrauk
ta į ekskursijos maršrutą. 

parama gaunantiem. Bet tų gau
nančių procentas labai mažas, 
todėl dėl to iškyla pavydas, pyk
čiai. Kad rusams už siuntinius 
mokami riebūs muitai, beveik 
niekas nežino. Medžiagos rau
donom spalvom "boikotuojamos", 
beveik neturinčios paklausos ir 
perpus pigiau už jas moka.

S. teigimu, giminių tėviškėse 
neleido lankyti. Jei kam pavyko 
gauti leidimą, tai per dideles pa
stangas. Griežtai laikėsi die
notvarkės, padiktuotos Inturis- 
to.

Vieną amerikietį, slapta va
žiuojantį aplankyti giminių, net 
3 kartus išsodino iš autobuso. 
Girdi, kai tik išvažiuoji iš miesto 
ribų, tuoj tų pasų tikrinimas. Ir 
tas amerikietis išvedamas lauk. 
Suimtas nebuvo* bet senam žmo
gui daug nervų kainavę ir jis 
begalo užsirūstinęs dėl tokios 
tarybinės "politikos".

S. irgi prašęs nuvažiuoti į 
gimtinę truputį toliau už Kauno, 
ant Nemuno kranto. O kai negavo, 
pats užsispyrė nukeliauti. Pasi
samdė lengvą mašiną. Kelionėje 
buvo 4 vai., bet grįžus jau enka
vedistai teiravosi, kur buvęs S. 
atsakęs, jog pogulio buvo nuėjęs. 
Tačiau tie sargai nepatikėjo ir 
pagrąsė pirštu, kad daugiau ne
mėgintų.

Tačiau visa tuo dar nesibaigė. 
Tą vakarą buvo svečių pagefb- 
tuvės. Ne vienas kalbėjo ir ste
bėjosi, kaip gražu dabar Lietu
voj... Žodį gavo ir S. O tas po 
tų kelionės "įspūdžių", ėmė plūsti 
valdžią už tai, kad ekskursan
tams varžo gimines lankyti. Pa
minėjo ir Smetonos laikus, ku
rie nors nebuvo tokie geri, bet 
svečiams buvę laisvė. To ir už
teko. Ir S. nepajuto, kai sargas 
jį nusivedė į šalį. Tik per Rotoms- 
kio "aiškinimus" S. vėliau pavyko 
grįžti prie stalo.

Matęs Paleckį. Esą jis pasa
kojęs, jei darbininkai ir ūkininkai 
netingėtų dirbti, tai iš tikro Lie
tuvoj būtų rojus. Paleckiui už
kirto ekskursijos vadovas, tar
damas: Kiek darbininkams mo
kat, tiek jie ir dirba!

Tokiai vienai Vilniaus gatvių 
šlavėjai, kuri turi savo kamba
riuką už 3 km. nuo miesto, esą, 
per mėn. mokama 30 rublių. Yra 
darbininkų, kurie uždirba ir iki 
80 rublių. Mokytų, S. pasakojimu, 
algos net 5-10 kartų aukš
tesnės. x

Vilniuj, prie krautuvių, lau
kiančiųjų eilutės gatvėje. Girdė
jęs, kad krautuvėse dažnai pri
stinga maisto produktų.

Vienam banke S. dėmesį 
patraukusios dvi jaunos mer
ginos, gana padoriai apsirengu
sios. Paklausęs, kiek gaunančios

Jis bandė patekti Kaunan. Už 
miesto ribų (turbūt prie "Kauno 
jūros") pasisamdė taksį ir vie
noje kavinėje bandė išgerti ka
vos. "Tuoj pat atsirado du po
licininkai, kurie man paliepė per 
tris minutes išsinešdinti."

Kitą kartą jis buvo pagautas 
iš miesto išeinančiame autobuse. 
Dokumentus tikrinanti policija 
pamatė jo amerikinį pasą ir pa
liepė išlipti ir grįžti atgal, o 
autobuse pasigirdo balsai, kad 
buvęs "pagautas vokiečių šni
pas".

Lietuvoje esą "daug valgyti 
ir gerti", bet uždarbiai menki, 
ir visi, nuo aukštųjų komunistų 
iki paprastų darbininkų išsilaiką 
vogdami, nes kito kelio nesą. 
Bet jis pridūrė, kad tie, kurie 
turi giminių Amerikoje, pragyve
ną iš maisto siuntinių ir dolerių.

Bakšį nustebino, kad moterys 
dirba sunkius statybos darbus, 
o vyrai jas prižiūri, Kai jis pa
daręs pastabą tiems vyrams, jie 
jį išvadinę kapitalistu. Prieš vyk
damas Lietuvon, sakosi Bakšys, 
"niekada nepagalvojau, kad esu 
kapitalistas".

Ši istorija juo būdingesnė, kad 
Bakšys yra vadinamo "lietuvių 
darbininkų klubo" vedėjas Wor- 
cesteryje ir, kaip žmonės šneka, 
buvęs labai raudonas. Esą, jis 
net siuntęs padėkos telegramą, 
kai Stalinas užgrobė Lietuvą.
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kurią kepa kolchozo 
Apsergėk Viešpatie, 

prasta. Kai vietoj nėra 
eina į artimą miestelį, 
ten neranda -- važiuo-

algos. Atsakė ne tiek daug. Gir
di jei nori gražiai dėvėti, tai 
turi mažiau valgyti. Kaip tik tuo 
metu per salę atėjo dvi moteriš
kės. Pamėčiusios jas, tos mer
ginos S. perspėjo nieko daugiau 
nekalbėti. Mat, jos esančios "vy
resnės seserys" -- rusės -- ir 
mokančios lietuviškai.

Buvo parodyti du pavyzdiniai 
kolchozai. Atrodo,gražu, kur tau! 
Tačiau, kai autobusu važiavo 
per Lietuvą, ekskursantai paste
bėjo ištisus dirvonus, kur auga 
vien smilgos, anot S., tos tary
binės gėlės. Ragavo kolchozinės 
duonos, 
kepykla, 
kokia ji 
duonos, 
o jei ir 
ja į didesnį miestą.

Moterų gyvenimas labai ir la
bai vargingas. Jos dirba, kaip 
arkliai. Matęs, kai moterys kelią 
tiesusios, asfaltavusios. Jų ba
tai mediniais padaispadarėpasi- 
baisėtiną įspūdį. Paklausęs, ar 
negali lengvesnio darbo gauti. 
Buvo atsakyta pečių krustelėji
mu. Paskiau brigados viršininkė 
paaiškino, esą, Čia visi lygūs 
ir todėl bet koks darbas privalo
mas. Skaudu buvę žiūrėti į plytų 
nešėjas prie "tarybinių statybų".

S. neturi supratimo, kodėl Lie
tuvoj tiek maža vyrų.

Rodė eilę fabrikų. Pastebėjo, 
darbininkai amerikiečių atžvil
giu šalti ir nedraugiški. Tokiame 
Klaipėdos žuvų fabrike nė viena

Kodėl POC alus skanesnis
Pilsener Brewing Co . Cleveland. Ohio

ALŲ GAMINAME INSPEKTUODAMI

POCCLEVELANDO GARSUS PILSENER ALUS....!

Bet kas gali pirkti pirmos rūšies alaus gamini
mo Įrengimus, kaip mes pirkome. Bet kodėl gi 
POC vis yra skanesnis, negu koks kitas alus.? 
Viena priežastis yra: mes gaminam alų inspek
tuodami! Kiekviena alaus gaminimo fazė se
kama Įvairių tikrinimų rodyklėmis, aparatais 
ir ekspertais, čia jūs matote Grant Inspekciją. 
(Pavadinimas kubilo, ne generolo). Alus buvo 
nuplautas nuo visų grūdų dalelių. Dabar jis yra

tikrinamas dėl šviesumo, spalvos ir, net putų 
tirštumoj Tuoj bus dadėti apyniai, Tada, Dau
giau bandymų!

Technologija toli pažengė POC gamyboje, bet 
ne per toli. Visos tikrinimo rodyklės ir aparatai 
yra tik dėl vieno tikslo ... gaminti geriausią 
alų. Mes didžiuojamės galėdami pasakyti, kad 
taip padarėme. POC 
yra skanesnis!
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darbininkė nenorėjusi su jais kal
bėtis. S. mano, kad juos čia 
laiko komunistų pakalikais, o to
kiems bijo pasiskųsti.

Buvo per jonines Rambyne. I.- 
spūdis buvęs nepaprastas.

Lankėsi Palangoj ir maudėsi 
Baltijoj. Čia trejopos maudyklės: 
vienoj tilto pusėj bendros, o ki
toj vien nuogalių vyrų, o dar to
liau--tokių pat moterų.

Maistas, kurį ekskursantai ga
vo, netoks blogas: davę daug duo
nos ir kopūstų, o mėsos lyg 
mažoka. Kai dėl to pasiteirauda
vo, tai lyg juokaujant, buvo atsa
kyta: negi nežinot, kad dipukai 
visas kiaules į Vokietiją išsiva
rė. Apie arklienos kepsnius S. 
nieko negirdėjo. Gal kai kur 
tos Chruščiovo mėsos pakišo! 
Stebėtinai mažai matę šunų. 
Jie beveik pranykę.

Vilnius švarus. Gatvėje vaikų 
nematyti vaikiojantis.

Kaip atrodo rusų kareiviai? 
Sako, tokiom ilgom palaidinėm, 
plačiais diržais susiveržę, batai 
su aulais iki kelių. Daug jų ne
matyti.

S. sako, visai kitaip būtų, jei 
Lietuva turėtų lietuvišką kariuo
menę, lietuvišką pinigą ir lietu
viškus pašto ženklus... Tada ir 
Paleckį galėtum laikyti prezi
dentu.

Kavinėse, baruose žmonių ne
stinga. Vienoj vietoj girdėjęs tokį 
keistą komunistėlio pareiškimą. 
Sako, dabar geriam vodką, o 
kitais
whiskey. Suprask, komunistai jau 
valdys Ameriką.

S. teko užsukti į turgų Drus
kininkuose. Girdi, kaimiečiai 
vištas, daržoves pardavinėja. At
sistojęs šalia vienos senutės, 
kuri laikė surištą vištą. Prašė 
3 rublių ir kažin kiek kapeikų. 
Viena pirkėja siūlo? mažiau tos 
sumos. Besiklausydamas tų į-

metais gersim jau

Palangoj, kaip ir seniau, kairėje tilto bendras paplūdimys, deši- 
įėje atskiri paplūdimiai vyrams ir moterims.

temptų derybų, pats S. ištraukė 
4 rublius ir padavė kaimietei, 
o vištą padovanojo įkyriai pir
kėjai. Iš karto susidarė palinks- 
mėjimas, ir abi moterys pasiūlė 
pasimelsti už šį geraširdį 
amerikietį. Išsikalbėjus patarė 
neklausyti komunistų melų ir jo
kiu būdu nesusigundyti apsigy-

venti dabar Lietuvoj. Girdi, 
čia liktų vien komunistai, jei 
atidarytų sieną.

--Kelionė autobusu po Lietuvą 
be abejo nuvargino senus ameri
kiečius. Suk juos galas tuosMel- 
nikaitės, Neries paminklus, jei

(Nukelta į 6 psl.)
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Žmuidzinavičiaus atsiminimai

Vaiko gražiausios nuotraukos 
KONKURSAS

Dirva skelbia vaiko gražiausios nuotraukos 
konkursą.

Konkurse gali dalyvauti visi lietuviai, prisiųs-. 
dami nuotrauką’ lietuviu kilmės berniuko ar mer
gaitės, no vyresniu kaip 10 metu amžiaus. Nuo
trauka turi būti nemažesnio kaip atvirutės for
mato dydžio, nespalvota, portretinė ar veiksminė, 
bet joje neturi būti daugiau asmenų, kaip vienas 
vaikas. Prie nuotraukos turi būti pridėti duome
nys: vaiko vardas ir pavardė, amžius, gyvenamoji 
vieta ir fotografavusiojo pavardė ir adresas. Kon- 
kursan nepriimamos svetimtaučių fotografų da
rytos nuotraukos.

Nuotraukos siunčiamos iki 1961 m. lapkričio 
1 d. Dirvos redakcijai, 6907 Superior Avė., Cleve
land 3, Ohio, pažymint, kad jos skirtos konkursui. 

'.Tos bus numeruojamos pagal gavimo eilę ir spaus
dinamos Dirvoje. Pasibaigus konkursui, gražiau
sias tris nuotraukas išrenka Dirvos redakcija, pa
sikvietusi du specialistus fotografus. Ir už gra
žiausias nuotraukas, jų autoriams, paskiria tris 
pinigines premijas: $25.00. .$15.00 ir $10.00.

Prašome nuotraukas siųsti tuoj pat, kad jų 
perdaug nesūsirinktų konkurso pabaigoje.
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EAGLE STAMPS
NOW

(Atkelta iš 4 psl.) 
rūšis). Potomac reginiai toje vie
toje neapsakomai gražūs. Žemiau 
upė užtvenkta ir išsilieja į pla
tų ežerą.# Tame ežere kyšo iš 
vandens daugybė uolų ir gausiai 
medžiais bei krūmais apaugusių 
mažų salučių. Ežero vandenys 
pamažėle slenka žemyn ir užsi
baigia plačiu, kokių keturių met
rų aukštumo kriokliu. Aukščiau 
— poros šimtų metrų ilgumo kas
kados, kuriomis upė leidžiasi Į 
ežerą. Plaukioti tame ežere ir 
veržtis baidare aukštyn kaska
domis -- dangiškas sportas. Ir 
aplamai vasarojimas toje vie
toje -- tai pasaka. Jau auštant 
europiečiui neregėti paukščiai 
pakelia tokĮ ermyderį, kad nega
li atsistebėti tų paukščių ir jų 
balsų Įvairumu. Čia cypauja rau
doni juodagalviai riabinsai; čia 
prie pat ausų burzgia kaip vaps
vos mažyčiai įvairiomis spalvo
mis blizgantieji kolibrai; čia vėl 
kiti įvairaus didumo ir spalvų 
paukščiai rėkia, švilpia, kalena. 
Oras tarytum plyšta nuo cikadų 
cypimo. Naktį, be kitų balsų, 
dažnai girdėti keistas pelėdos 
ūkavimas. Ji tylų tyliausiai per
lekia nuo vieno medžio ant kito 
ir, nutūpusi ant šakos, surinka 
tokiu gūdžiu balsu, kad miegan
tieji medyje paukščiai virpa iš 
baimės. Pelėdai to tik ir reikia. 
Ji jų, kad ir nežymų, krūpte
lėjimą pamato --ir paukštelis 
žuvęs.

Čia pilna įvairiausių driežų, 
gyvačių, vėžlių, rupūžių. Viena 
gyvatė anksti rytą palapinėje nuo 
balkelio nukrito man tiesiog ant 
lovos. Matyti, nepasisekė jai pa
imti iš lizdelio mažų paukštyčių, 
kurie, tik ką išsiperėję, men
kučiu balseliu lizde cypavo.

BUVĘ LIETUVOJE...
(Atkelta iš 5 psl.) 

rūpi kiek ramiau valandėlę pa
būti -- sako S.

Viešbučiuose radijas veikia be 
perstojo. Užsukti negalima. Tik
tai kai programa baigiama, tada 
tas plerpalas liaujasi. Pusė prog
ramos lietuviškai, kita pusė ru
siškai.

Krautuvėse prekių matyti, ta
čiau jų kainos iki pat dangaus.

Vienas iš ekskursantų Mask
voj mirė. Girdi, kai pamatė Sta
liną su Leninu, tai ir pats pa
noro šalia jų atsigulti.

Vilniuj, Kaune galėjo vaikščioti 
"laisvai". Atrodo niekas neseka, 
bet vietiniai sako, negali būti. 
Kaune aplankęs vieną šeimą, 
kuriai buvo įduota keli doleriai 
nuvežti.

Miestuose geriau apsirengę, 
tačiau ne kaimuose.

A. St.

• ••

Kitą kartą savo palapinės kam
pe radau įsikasusią rupūžę. Ji 
buvo vyro letenos didumo, rudos 
spalvos ir baisiai raupuota. Pa
judinta ji pasistiepė kiek galė
dama ant savo trumpų kreivų ko
jų ir, judindama gurkliu, piktai 
į mane žiūrėjo. Teko ją dviem 
pagaliukais suimti už pažastų 
ir išdanginti už mano gyvena
mos vietos ribų. Jos odos raup
lės leidžia nuodingas sultis, tai 
imti ją pirštais buvo nepatogu.

Sienose tarp lentų turėjau kele
tą pasislėpusių svirplių pader
mės gyvių, kurių vieni dieną, 
kiti naktį zvimbė, čirškė, griežė.

O aplinkui palapinę naktimis 
krūmai žėrėjo nuo šviečiančių 
vabalų; be to, jie dar gausiais bū
riais, tikrais skrajojančiais ži
burėliais, švaistėsi ore. Mano 
palapinei rodė dėmesio ir dar 
kažkokie paukščiai: ant lentinio 
stogelio dieną naktį jie krapštėsi 
ir valė savo snapus.

Tai tokių Dievo padarų supa
mas, jų savaip kalbinamas ar 
trukdomas, aš puikiai savo "pa
stogėje" porą mėnesių gyvenau.

Kokia pusė kilometro atstu nuo 
mano palapinės ant kalno gyveno 
airis fermeris, kuris augino vy
nuoges, kornus (kukurūzus) ir 
laikė porą karvių. Kartą per 
dieną aš nueidavau pas jį 
pasimaitinti. Dvi jo paauglės 
mergaitės Gledis ir Eni, mano 
didelės draugės, atnešdavo man 
pusryčių ir vakarienės po puo
delį pieno ir lustelį duonos su 
sviestu, o kitąkart ir kiaušinį. 
Visa šeima -- buvo ten dar 
motina ir duktė su vyru -- gy
veno, kaip jie sakėsi, laimingai. 
Tik viena drumstė jų ramų gy
venimą -- tai tėvo ir žento nuo
latiniai politiniai ginčai. Vienas 
jų priklausė respublikonų, kitas 
demokratų partijai. Kasdien per 
pietus jie susikibdavo ir ginčy
davosi su nemažėjančia aistra. 
Artinosi, mat, prezidento rinki
mai. Aš kartais iš nuobodumo 
pritardavau kurio nors jų pa
reikštai minčiai. Tada kitas 
tuojau man su tvirtu įsitikinimu 
sakydavo: "No, mister, tamsta 
nesi Amerikos pilietis ir to da
lyko negali suprasti."

Užtat dažnai vakarais kone visa 
šeima ateidavo pas mane prie 
Potomac pasiklausyti mano švil
pavimo fleita.

♦

Aš fleitistas. Kadaise dar Vei
veriuose mokytojų seminarijos 
felčeris nustatė, kad mano krū
tinė labai plokščia, o tas rodo, 
kad mano plaučiai silpni ir rei
kia juos sustiprinti. Dėl to reikia 
man dažniau į ką nors pūsti. 
Pūsti trombonu arba kornetu bū
tų per sunku, bet fleita geriausiai 
tiktų. Pristatė mane mokytis gro
ti fleita pas vyresnės klasės mo
kinį fleitistą Skorką. Po metų

Dirvos bendradarbiai New Yorke Pranas Narvydas ir Antanas 
Sodaitis.

jau pūčiau seminarijos orkestre, 
o vėliau jau visą gyvenimą 
švilpavau pats vienas.Vasaromis 
tėviškės sodely, Kurpių miš
kuose, Narevo pelkynuose išve
džiodavau mūsų dainų arba savo 
komponuotas melodijas. Žavioms 
varšuvietėms kirsdavau mazur
kas ir krakoviakus arba ir lie
tuviškas polkutes. Paryžiuje 
mano melodijos buvo panašios į 
alkano šunelio unkščiavimą. Bent 
taip apibūdindavo mano muziką 
alkanų dienų draugas Juozas Ko- 
dis. Muenchene kone kas vakarą 
turėdavau pašvilpti bent porą lie
tuviškų dainelių gražiajai freili
nai Trudai, -- bene iš to Petras 
Kalpokas darė išvadą, kad aš ar 
tik neišviliosiąs jos į Lietuvą 
rugių piauti ir šieno grėbti.

Kiekvieną savo jaunystei ės va
sarą grįžęs į gimtuosius Balko
nus, šiltais tyliais vakarais iš 
po mūsų sodelio liepų leisdavau 
čia linksmas, čia graudžias dai
nas į plačias mūsų pakalnes. 
Klausydavo tuomet mano fleitos 
ir kaimyniniai Kurnėnai, ir Kur- 
ciniškiai, ir Manciūnai, ir Luks- 
nėnai. O man nutilus, atbėgdavo 
pas mane švelnutis aidas iš Aniš
kio giraitės pasakyti, kad ir ten 
klausėsi mano širdies daine
lių mergelės ir berneliai, su
sėdę po plačiais ąžuolais.

Bet ypač buvau raginamas gro
ti ir mielai klausomas mano iš
pildomų kaimo melodijų ( o jų 
aš žinojau apie porą šimtų) Pa- 
vėžupyje pas Putvinskius, pas 
kuriuos vasaromis apsilankyda
vau ir kur paprastai rasdavau jų 
nuolatinius svečius -- Jablonskį, 
Višinskį, Janulaitę, Žemaitę ir 
kitus. Šiltais vakarais sueidavo 
visi į sodą, o aš atsisėdęs kur 
nors atokiau, grodavau savo dai

nas.
Kartą tokį žavų vakarą J. Jab

lonskis man pasakė, kad šitų dai
nų kalba yra gera, aiški ir ne
reikalauja jokių taisymų, -- man 
tie jo žodžiai skambėjo kaip 
malonus komplimentas.

Aišku, kad fleitą su savim tu
rėjau ir Amerikoje. Tad ne kar
tą ten tekdavo man lenktyniauti 
su paukščiais, ir tas kaip tik 
dažniausiai atsitikdavo prie Po
tomac rytmečiais. Būdavo, kada 
tik, saulei patekėjus, pradedu 
groti, tuojau čia pat atsiranda 
galybės paukščių, kurie sten
giasi įvairiausiais balsais ma
ne perrėkti. Ir tai jiems pap- 
prastai pasisekdavo: jie pakel
davo tokį triukšmą, kad nori 
nenori turi nutilti. Man nutilus, 
ir jie nutildavo. Pradėk vėl,-- 
ir vėl aplink triukšmas, švilpi
mas. Priėjau išvados, kad tie 
amerikoniški rėksniai nenori 
duoti lietuviui balso, ir tiek.

(Bus daugiau)

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ,

REIŠKIA DAR DIDESNI SUTA1IPYMA

MAY gBASEMENT-
Downtown • Public Seuare^**^7ledar Ceater ■ Ridge t Rid|ewoed DriveCeder Center ■ Ridge t Ridgewood Drive

GRAŽAUS GĖLĖTO RAŠTO COTTON SAILCLOTH
VUŽVALKALAI

^.99• Garantuoti mašinos skalbimui
• Patvarūs, gražaus stiliaus

• Balti • žali • Nutmeg

Kėdžių I 

stiliaus ■

Jūsų proga pagražinti ir
Jūsų namus

Sofos stiliaus........... 12”
rudens sezonui!

Paruošti cotton-sailcloth užvalkalai su visu gro-
žiu, visu dekoratyviniu stilium specialiai gamintu 
užvalkalų. Pilnai iškirpti su daug detalių. Pagal
vės yra apverčiamos ... kraštai yra sustiprinti. 
Užeikite kol yra pilnas pasirinkimas. Pasirinkite 
iš dišiftėje parodytų stilių.

Paštu ir telefonu užsakymai pildomi... 
šaukite CHerry 1-3070

Basement Drapery Department...
The May Company, Ali 3 Stores
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KANADOS LIETUViy 
DIENAI ARTĖJANT

Artėja rugsėjo mėn. 2 d. 
(Labor Day) — artėja ir 
8-j i Kanados lietuvių diena 
Montrealyje.

Lietuvių dienai ruošti ko
mitetas su didžiausiu aty- 
dumu svarsto lietuvių die
nos programą ir visokius su 
tuom susijusius reikalus.

Tikėdami, kad ta proga 
Montrealyje atsi lankys 
daug tautiečių, ne tik iš 
Kanados, bet ir JAV, ruo
šos komitetas labai susirū
pinęs visus atvykstančius 
aprūpinti nakvynėmis. Tam 
tikslui yra sudarytas butų 
ir informacijos skyrius.

L. dienai ruošti komite
tas kreipiasi į visus lietu
vius, kurie numato tą pro
ga atsilankyti Montrealyje 
ir neturi pažįstamų, kur ga
lėtų apsistoti, parašyti laiš
ką arba paskambinti butų ir 
informacijos pareigūnams. 
Laiškuose prašoma nuro
dyti: kiek asmenų, kada 
atvyks (ąr bent išvyks) į 
Montrealį, kokiom priemo
nėm (traukiniu, autobusu, 
lėktuvu, ar savo mašina) ir 
kiek dienų numato svečiuo
tis.

Laiškus prašoma adre
suoti: J. Adomaitis, 591 
Gerald St., La Šalie, Q, tel. 
DO 6-7639, arba J. Adomo
nis, 1674 Couvrette St., 
Ville St. Laurent, Montreal, 
Q., telef. RI 4-6940.

Mirusio klebono kun. B. Barčio palaikai išnešami iš šv. Jurgio 
bažnyčios Clevelande paskutinei kelionei į Kalvarijos kapines. 
Prieky eina kun. Dziegoraitis.

DETROIT

KOMUNISTAI TVIRTINASI 
KONGE

Sovietų remiamas AntoineGi- 
zengos režimas Stanleyvilėje 
paskelbė, kad jis "likviduojąsis" 
naujosios centrinės vyriausybės 
naudai. Tos vyriausybės prieky 
stovi socialistas Cyrille Adou- 
la, o Gizenga yra jos viceprem
jeras.

Jungtinių .Tautų misijos 
sluoksniuose džiūgaujama, kad 
Adoulos vyriausybė tuo būdu į- 
gyjanti platesnį pagrindą, perim
dama savo kontrolėn ligšiol 
atskilusias Kongo dalis. Bet blai
vesni stebėtojai tame Gizengos 
manevre įžiūri didėjantį Kongo 
sukomunistinimo pavojų.

Gizengos režimas ligšiol skel
bėsi esąs "vienintelė legali Kon
go vyriausybė", jį buvo pripa
žinę komunistų ir* kai kurie 
Afrikos kraštai, akredituodami 
ambasadorius arba ambasadų 
reikalų vedėjus. Jie tuoj pat buvo 
oficialiai painformuoti apie 
"Stanleyvilės vyriausybės" nu
tarimą, bet tame mieste esan
tiems JAV ir Britanijos konsu
latams nieko nepranešta. Be to, 
Stanleyvilėje veikė aštuoni rusai 
ir trys čekai, kurių oficialusis 
statusas nebuvo skelbiamas, bet 
žinoma, kad jie buvo vyriausybės 
patarėjai."

Centrinės vyriausybės prem
jeras Adoula pakartojo, kad ne
galį būti nė klausimo apie dery
bas tarp jo vyriausybės ir Ka- 
tangos provincijos. Jis iš naujo 
pabrėžė, kad Katanga jei nenu
sileis būsianti užimta ginklu.

Katangos prez. Tschombe, lig
šiol boikotavęs parlamento posė
džius, dabar atsiuntė savo dele
gatus. Jis pats žada į Leopold- 
vilę atvykti šios savaitės pabai
goje.

♦ METROPOLITAN OPERA 
New Yorke paskelbė neveiksianti 
ateinantį sezoną dėl nepakeliamų 
muzikantų unijos reikalavimų:jie 
pareikalavo padidinti atlyginimus 
nuo 178 iki 243 dolerių per sa
vaitę, kas būtų atnešę 750,000 
dolerių deficitą. Opera veikė 76 
sezonus be pertraukos.

* URUGVAJUJE vykstančioje 
tarpamerikinėje ekonominių ir 
socialinių reikalų konferencijoje 
JAV pasiūlė ilgametę pažangos 
programą, pažadėdama 20 biL 
dolerių dydžio investicijas Lo
tynų Amerikos kraštų gyvenimo 
lygiui pakelti. Programon įsijun
giantieji kraštai gautų paskolas 
iki 50 metų už labai žemas pa
lūkanas arba ir visiškai be jų. 
Iždo sekretoriui Dillonui paskel
bus tą programą, visi delegatai 
atsistojo ir ilgai plojo, išskyrus 
komunisto Che Guevara vadovau
jamą Kubos delegaciją.

V. Pliodžinsko nuotrauka

Kad lietuviškas balsas 
skambėtų...

A. L. B. Radijo Klubo ge
gužinė įvyks rugpiūčio 13 
dieną, sekmadienį, gražiame 
INTERNATIONAL COPE- 
RATIVE SOCIETY parke, 
prie Chemung ežero, ši vie
ta lengvai pasiekiama va
žiuojant Grand River 16 ke
liu iki Brighton miestelio. 
Pravažiavus Brighton, už 5 
mylių, dešinėje pusėje, pa
matysite Chemung ežerą ir 
įvažiavimo vartus su iška
ba — International Co. So- 
ciety ir Radijo Klubo gegu
žinė. Sukite pro vartus į 
dešinę ir jūs jau būsite ge
gužinėje.

Svečius prašome rinktis 
anksti, nes parkas yra kaip 
vasarvietė ir prie ežero yra 
puiki maudymosi vieta. 
Vaikams yra puikios žaidi
mų aikštelės su sūpynėmis 
ir kitais įvairumais. Bus 
turtingi laimėjimai, gera 
muzika šokiams, bus kepa
mas tradicinis šašlykas už
sigeriant alum ir minkštai
siais gėrimais.

Atminkime, kad tik nuo 
mūsų visų priklauso, kad 
lietuviškas balsas skambėtų 
radijo bangomis ir kiekvie
ną sekmadienį mums pri
mintų mūsų brangią tėviš
kę. Tad raskime kelias va
landas laiko ir paremkime 
atsilankydami Į • ruošiamą 
metinę gegužinę.

VISAIS
APDRAUDOS

Prie Pymatuning ežero stovyklavusių Clevelando skautų dalis. 
Iš dešinės: G. Matulevičius, A. Knystautas, G. Lazdinis, B. Taoras, 
A. Taoras (abu iš Pittsburgo), G. Augis, G. Mekeša, Ig. Musteikis, 
K. Steponavičius, B. Grigaliūnas, R. Karosas, R. Lipnevičius, A. 
Rukšėnas. V. Kizlaičio nuotrauka

' ''b-

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

atstovę

PAULINA
MOZURAITIS-BENNETT 

HI 2-4450
642 Neadtv Lane Dr. 
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1
Romas Misiūnas, tarnaująs JAV kariuomenėje, buvo parvykęs 
Clevelandą dviem savaitėm atostogų. Nuo liepos 1 jis pakeltas į 

pirmąjį vyresniškumo laipsnį -- Pcf. R. Misiūnas dirba kariuome
nės kapeliono raštinėje. Aplankęs redakciją, Misiūnas užsisakė 
Dirvą.

V. Kizlaičio nuotrauka

CLEVELANDE 
ir apylinkėse

• Lietuvių Diena šiemet 
rengiama sekmadienį, rug
sėjo 3, Neurų ūkyje, prie 
Brunswick, Ohio. Nuvažia
vimas daugeliui žinomas, o 
dar nebuvusiems lengviau
sia surasti iš Brunswick 

_ miestelio centro pasukti 
šiaurėn 303 keliu. Ir tuoj 
žiūrėti pasukimą į kelią de
šinėje, vedantį į Neuros 
miškelį.

Abi Clevelando Lietuvių 
B e n d r uomenės apylinkės 
ruošiasi visus svečius pa-

tenkinti įvairia programa, 
sportu, jaunimo žaidimais, 
šokiais ir pasivaišinimu.

Į Lietuvių Dieną, įvyks
tančią Neuros ūkyje, leng
va iš Akrono, Youngstovvno, 
Columbus, Daytono ir kitų 
artimesnių ir tolimesnių ko
lonijų. ’i

Kviečiame visus lietuvius 
dalyvauti, pasimatyti, pa
bendrauti, pasidalinti min
timis su savo prieteliais, gi
minėmis. O jaunimui bus 
proga sudaryti naujas pa
žintis su skaitlingos Cleve
lando kolonijos jaunimu.

Bandykit atvykti apie 1 
vai. po pietų, turėsit pakan
kamai laiko pasižmonėti, 
pasivaišinti ir laiku išvykti 
į namus.

Rengimo Komisija

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 
mūsų draugams ir rėmėjams

LOUISVILLE TITLE 
INSURANCE CO.

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

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

7:05-7:30 P. M.

• Mindaugas Rinkus nuo 
birželio pabaigos pakviestas 
į JAV armiją pusei metų 
apmokymui. Būdamas gim
nazijoje, M. Rinkus priklau
sė Tautinės Apsaugos dali
niams Clevelande.

Stovyklavę prie Pymatuning ežero Clevelando skautai savo "stalą" 
buvo papuošę Vytimi ir lietuviškais ornamentais. Sėdi: L. Melsbakas, 
P. Žygas, A. Rukšėnas. Stovi M. Jakulis ir L. Juodvalkis.

V. Kizlaičio nuotrauka

13515 EUCI.Il) AT SUPERIOR AVĖ.

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30SAVINGS 
EARN

UTILITY BILL PAYMENTS 
MONEY ORDER CHECKS, 
TRAVELERS CHEQUES

ACCOUNTS 
INSUREO TO 

»»o ooo

Vilkiukai, stovyklavę prie Pymatuning ežero.
V. Kizlaičio nuotrauka

4„ SUPERIOR
/0 SAVINGS

IN TOWN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST G8 ST.

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

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

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

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

mėsos produktus.
Kreipkitės i mus ir būsit patenkinti.

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 
EN 11763

936 East 185 St.
KE 17770

• šį sekmadieni, rugpiū
čio 13 d., Neurų sodyboje 
įvyk stančioje Clevelando 
Sporto Klubo žaibo geguži
nėje, numatoma įvairių var
žybų ir žaidimų vaikams ir 
suaugusiems.

Bus pademonstruotos pa
rodomosios krepšinio rung
tynės tarp LSK žaibo vyrų 
ir jaunių komandų. Pirmą 
kartą matysime beisbolo 
varžybas tarp lietuvių. Nu
matoma pristatyti ir mūsų 
tinklininkes, š. A. Lietuvių 
ir Ohio meisteres.

Pradžia 1 vai. Bus šokiai. 
Veiks bufetas.

Dviejų šeimų namas
19416 Cherokee, netoli 

East 185 St., naujas, plyti
nis dviejų šeimų namas. 4 
kam. viršuj, keturi apačioj. 
Po du mieg. kiekvienam. 
Dviejų automob. garažai. 
Viskas įrengta. Atidaryta 
kasdien.
Strekal Realty, statytojas 

405 E. 200 St. IV 1-1100
(93)

šeimai
namų

• Mažai lietuvių 
reikalinga moteris 
ruošai. Pilnas išlaikymas, 
atskiras kambarys. Persi
kėlimo atveju išlaidos bus 
apmokėtos. Dėl sąlygų ra
šyti Dirvai. (91)

EUCI.Il


Lietuvių delegacija Washingtone 
rūpinosi rezoliucijos pravedimu
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KAS IR KUR?
• Vyrų ir Moterų Tautiškas 
Pašalpinis Klubas, veikęs 
Los Angeles nuo 1927 metų, 
likviduotas. Nors Klubo 
įstatuose buvo įrašyta, kad 
likvidacijos atveju, turtas 
pereina Lietuvos mokyk
loms, bet prieš likviduojant 
įstatai buvo pakeisti, kad 
turtą galėtų pasidalinti likę 
nariai. Taigi liepos 30 d. tie 
nariai ir išsidalino '$6350, 
nė cento nepaskyrę net Va
sario 16 Gimnazijai, o su
sirinkime nemažai prikal
bėję, kad už viską kalti... 
nauji ateiviai.
• Aktorius Henrikas Ka
činskas su žmona Sofija va
saroja p. šlepavičių viloj 
”Banga”, Cape Cod, Mass.
• A. Zomer, iš Binghamton, 
N. Y., mokėdamas už Dirvą 
atsiuntė $8.00 auką.
• J. Suslavičius, Dirvos bi
čiulis iš Longlac, Kanados, 
mokėdamas už Dirvą, at
siuntė dvi naujas prenume
ratas ir užsisakė Alma Ma- 
ter.

VISI KELIAI VEDA Į
NEOLITUANU STOVYKLA

New Yorko ir Chicagos neolituanai žada šiais metais stovykloje 
gausiai dalyvauti. Vyr. Korporacijos valdyboje gauti įsiregistravu
siųjų sąrašai yra geriausias ženklas, kad šiemet stovykloje tik
rai bus linksma ir įdomu.

Stovyklavimo metu ten pat įvyks ir korporacijos filisterių su
važiavimas, kuriems rezervuota puiki vila prie ežero.

Stovykla lengvai pasiekiama važiuojant visais keliais. Iš Cle- 
velando važiuoti 14 keliu iki Edinberg, pasukti į kairę ir lengvai 
rasit kelią į stovyklą. Važiuojantiems Ohio Turnpike, išvažiuoti 13 
išėjime ir važiuoti 14 keliu iki Edinbergo.

Ežero vaizdas Neo-Lithuania stovykloje, žiūrint iš filisteriams 
skirtos vilos.

1961 m. rugpiūčio 9 d.

• Inž. J. Gaižutis, Dirvos 
bendradarbis, prašo atitai
syti, kad po nuotrauka, 
vaizduojančia Gintaro sto
vyklą, kur Aldona Dragu- 
nevičienė riša kaklaraištį, 
parašyta, kad tai jo nuo
trauka. Nuotrauka yra St. 
Kero. J. Gaižutis tik pasi
rūpinęs, kad jos būtų Dir
vai atsiųstos.

• P. J. žiūrys, iš Avon 
Lake, mokėdamas už Dirvą 
atsiuntė $5.00 auką.

AUDRIUS, NE ANDRIUS

Po konkursine nuotrauką Nr.
5 turi būti Audrius Dragunevi- 
čius, bet ne Andrius, kaip buvo 
atspausta.

PAIEŠKOMAS

WILLIAM COLICH mirė Min- 
nesota valstijoje ir paliko truputį 
turto. Jo brolis Charles (Kazys) 
Colich ir kiti giminės anksčiau 
gyveno Chicagoje. William Colich 
giminės ar apie juos žinantieji 
prašomi atsiliepti į LIETUVOS 
KONSULATĄ, 6147 So. ARTE- 
SIAN AVĖ., CHICAGO 29, III. 
Telefonas -- REpublic 7 -8334.

Antanas Skirias, Jokūbas 
Stukas ir Vytautas Volertas 
liepos 28 d. lankėsi Wa- 
shingtone darydami pastan
gas paspartinti Kuchel-Lip- 
scomb rezoliucijos pravedi
mu JAV Kongrese.

Kongresmanas Glen Lip- 
scomb pareiškė Antanui 
Skiriui, Jack Stukui ir Vy
tautui Volertui: ”Jūs per 
vieną dieną padarėte rezo
liucijos reikalu daugiau, 
negu kad aš būčiau padaręs 
per visą mėnesį.” Senato
rius Tom Kuchel jiems pa
reiškęs, kad ši rezoliucija 
galinti būti priimta dar šio
je sesijoje. Atsisveikinda
mas su jais senatorius Tom 
Kuchel pabrėžęs: ”Vyrai, 
darykite visą galimą spau
dimą į Senato ir Atstovų 
Rūmų užsienio reikalų ko
misijų pirmininkus ir visus 
narius. Rašykite laiškus, 
siųskite telegramas”.

Iš pašnekesių Senato ir 
Atstovų Rūmų užsienio rei
kalų komisijose, Antanas 
Skirius, Jack Stukas ir Vy
tautas Volertas susidarę 
įspūdį, kad Kuchel - Lip
scomb rezoliucijai yra dide
lio pritarimo, čia jiems bu
vo akcentuota, kad lietuviai 
darytų spaudimą ne tik į tų 
komisijų narius, bet taip 
pat į savo valstijų senato
rius ir savo distriktų kon- 
gresmanuš.

Ši Kongreso sesija galin
ti užsitęsti iki spalio mė
nesio vidurio. Anot senato
riaus Tom Kuchel, rezoliu
cijų esą daug. Akcentavęs, 
kad lietuviai, latviai ir es
tai išvystytų labai skubų 
spaudimą į abiejų komisijų 
narius ir savo steitų sena
torius ir kongresmanus. 
Anot jo, meksikiečiai dėl 
vienos rezoliucijos kovoję 
trejetą metų; šiomis dieno
mis toji rezoliucija buvusi 
priimta.

Visi geros valios lietuviai 
dar sykį raginami atlikti 
šiuo taip svarbiu reikalu 
savo pareigą. Toji pareiga 
labai paprasta: parašyti po 
trumpą laiškutį abiems ko
misijų pirmininkams ir sa
vo steito abiems senato
riams ir savo distrikto kon- 
gresmanui. Jei esi tai pada
ręs, pakartok dar kartą.

Kuchel-Lipscomb rezoliu
cijos iniciatoriai ir rėmėjai 
šiomis dienomis turi pasita
rimus. Planuojama padary
ti dar keletą didesnių žygių 
tos rezoliucijos reikalu.

Sudaromas specialus 
komitetas Kuchel-Lipscomb 

rezoliucijai remti
Sunkiam ir dideliam žy

VISAD TURĖK PO RANKA 
GERĄ DOVANA

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

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

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

Užsisakant naudokis pridedama atkarpa.

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

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

Užsakytojas:

(Vardas, pavardė)

giui atlikti, Amerikos Lie
tuvių Tarybos Los Angeles 
skyrius ėmėsi iniciatyvos 
suorganizuoti viso krašto 
lietuvių komitetą Kuchel — 
Lipscomb rezoliucijai rem
ti — Lithuanian-American 
National Committee for 
Kuchel - Lipscomb Resolu- 
tion.

šio komiteto vadovu pa
kviestas Leonardas Valiu
kas. Darbo komiteto bran
duolį sudaro šio Los Ange
les lietuvių veikėjai: Julius 
Jodelė, vienas iš pirmininkų 
vicepirmininkai — Rūta 
Kilmonytė, Jurgis Gliaudą, 
dr. Petras Pamataitis, Bro
nius Budriūnas; sekretoriai 
— Alice Dotts, Edmundas 
Arbas ir Juozas Kojelis; ka
sininkai —■ Antanas Skirius 
ir Jurgis A. Petrauskas. Į 
šį komitetą yra pakviesta 
įsijungti visa eilė JAV-bių 
lietuvių darbuotojų. Dalis iš 
pakviestųjų jau yra davę 
sutikimą įeiti į šį komitetą 
vienu ar kitu titulu. Pilnas 
komiteto sąstatas bus pa
skelbtas vėliau. Vienas iš 
svarbesnių komiteto planų, 
tai komiteto žygis į Wa- 
shingtoną rugsėjo mėnesio 
pradžioje.

Visais šio komiteto klau
simais rašyti komiteto se
kretoriams: Edmundui Ar- 
bui, 1125 Larrabee Street, 
West Hollywood 46, Califor- 
nia; Juozui Kojeliui, 3440 
Barry Avenue, Los Angeles 
66, California.

PAIEŠKOMI
Blažiai Antanas ir Kazimieras, 

gimę Lukšių Kaime, Jurbarko 
valsčiuje, Raseinių apskr.

Navagrockis Mąikis, Vaclovo 
sūnus, gimęs Chicagoje ir gyve
nęs So. Ruble St.

Navagrockis Stasys, jo brolis, 
pakeitęs pavardę į Stanley Nor- 
man, gyvenęs West 19th Place.

Širvis Juozas, Jono sūnus, gy
venęs 10732 So. Rhodes Avė.

Šlepetienė Emilija, Kazimiero 
našlė.

Žiūkas Povilas, Antano sūnus, 
atvykęs prieš I karą.

Prašoma atsiliepti į: 
LIETUVOS KONSULATĄ 
6147 SO. ARTESIAN AVĖ.

' CHICAGO 29, ILL.
Tel. REpublic 7-8334.

VAIKO GRAŽIAUSIOS NUOTRAUKOS KONKURSAS

Kas Dirvos neskaito
- daug nustoja!

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

KONKURSINĖ NUOTRAUKA Nr. 12. Sauliukas Juodvalkis, 4 metų 
amž. iš Clevelando. Nuotrauka Aldonos Juodvalkienės.

KONKURSINĖ NUOTRAUKA Nr. 13. Dalia-Julytė... 4 metų amž. 
Sibire gimusi lietuvaitė. Nuotrauka P. P.

KONKURSINĖ NUOTRAUKA Nr. 14. Linas Balsys 11 mėn. amž. 
iš Materbury. Nuotrauka Antano Balsio.

(Adresas)
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