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KYLA NAUJOS BANGOS SUVARŽYMAI IR
DERYBŲ REIKALAVIMAI

Nauja Maskvos nota grasina uždaryti susisiekimą 
su Vakarų Berlynu

Politikoj, kaip ir jūros 
bangavime, potvynius seka 
atoslūgiai. Nors šiuo metu 
dar peranksti kalbėtic apie 
Berlyno įvykių atoslūgį, bet 
jau formuojasi labai aiški 
banga — būsimos derybos. 
Dėl jų darbuojasi Indijos 
Nehru, kuris rugsėjo 6 vyks 
į Maskvą, darbuojasi Jung
tinių Tautų sekretorius, 
darbuojasi eilė kitų kraštų 
pasiuntinių, reziduojan č i ų 
Bonnoje. Dėl jų ypatingai 
darbuojasi Didžiosios Bri
tanijos spauda, darbiečių 
partijos veikėjai net griež
tesnius reikalavimus staty
dami.

Derybų bangai formuo
jantis iš Maskvos atėjo nau
ja nota, kurioje JAV kalti
nama dėl vykdomų Berlyne 
tariamų provokacijų. To
mis provokacijomis, 
čiausia, 
dalinių 
vietas, 
policija

grei- 
laikomas karinių 

pasiuntimas į tas 
kur Rytų Berlyno 
ir kariuomenė savo

1962 METŲ 
AUTOMOBILIAI

1962 metų automobiliai 
pradėjo riedėti iš General 
Motors ir Studebaker-Pac- 
kard fabrikų praeitą savai
tę. šią savaitę Chrysler ir 
American Motors pradeda 
naujo modelio gamybą. Vie
nintelis Ford dar tebegami
na 1961 metų modelį, bet 
jau paskutinę savaitę.

Ford šiais metais turės 
keturių pagrindinių rūšių 
automobilius: Thunderbird, 
Galaxie, Ford Fairlane ir 
Falcon. Viso bus 33 mode
liai. Pirkėjas turės didžiau
sią pasirinkimą. Manoma, 
jog pirkėjo dėmesį patrauks 
naujo dydžio Ford Fairlane, 
kuris bus apie 12 colių trum
pesnis už Galaxie ir virš G 
coliu ilgesnis už Falcon. Sa
vo dydžiu primena 1959 
metų Ford Sodan. Naujas 
automobilis bus apie 500 
svaini sunkesnis už Falcon 
ir turės visus didelio auto
mobilio įrengimus, šešių ci- 
linderių motoras turėtų pa
daryti beveik 20 mylių iš 
vieno galiono degalų. Iš 
priekio Galaxie ir Fairlane 
atrodys vienodai. Iš užpa
kalio Galasie bus apvales
nis.

1962 metų modelio Ford 
automobiliai bus reikalingi 
tepti kas 30,000 mylių. 
Stabdžiai bus automatiškai 
reguliuojami. Alyvos keiti
mas rekomenduojamas kas 
6000 mylių ir filtro keiti
mas kas 30,000 mylių.

Falcon ir Galaxie pasiro
dys rinkoje rugsėjo 29d., 
Thunderbird spalio 12 ir 
Fairlane pirmą savaitę lap
kričio mėnesį.

Yra žinoma, jog Chevro- 
let turi paruošęs gamybai 
vieną vidutinio dydžio au
tomobilį, tačiau smulkmenos 
dar nepaskelbtos.

Kita naujenybė automo
bilių gamyboje šiais metais 
tai dviejų klodų (t\vo play) 
padangos. Iki šiol visos pa
dangos buvo keturiu klodu.

P. J.

naujomis užtvaromis provo
kuoja. Greičiausia, pagrin
dinė provokacija bus buvu
si viceprezidento Johnsono 
kelionė, 1500 karių pasiun
timas ir Vakarų Vokietijos 
min. pirm. Konrado Aden
auerio į Berlyną nuvežimas 
JAV kariniu lėktuvu sustip
rinti berlyniečių nuotaikų. 
Po tos notos tuoj pasigirdo 
balsų, kad ir susisiekimas 
tarp Vakarų Vokietijos ir 
Vakarų Berlyno gali būti 
uždarytas. Esą, tuo korido
rium ne kariuomenės aprū
pinimas tiekiamas, bet ve
žiojami provokatoriai ir 
jiems reikalinga medžiaga.

Į ką išsivystys naujoji 
notą ir nauji grąsinimai, 
dar sunku pasakyti, bet, 
greičiausia, kaip mes ir 
anksčiau rašėme, įtampa di
dės iki aukščiausios viršū
nės. O tada, kas bus dau
giau iki to laiko laimėję, 
tiems bus lengviau ir dery
bose. O sovietai iki šiol jau 
yra nemažai laimėję. Jie 
atitvėrė Rytų Berlyną, nu
leido geležinę uždangą, Ry
tų gyventojams užtrenkė į 
Vakarus prasiveržimo du
ris ir visiškai sustabdė pa
bėgėlius. Nors tai ir nele
galu pagal esamus susitari
mus, bet Vakarai tiems ne
legalumams nieku kitu dar

nesipriešina, kaip tik paža
du ginti Vakarų Berlyną ir 
šiek tiek didinti ten esamas 
savo karines įgulas ir gink- 
lutis namuose.

Vakarų Berlyno susisie
kimas su Rytų Berlynu su
mažėjęs 90%. Iš nesenai li
kusių 12 perėjimo punktų 
dabar, per kelias dienas, jau 
liko tik 7. Iš jų vienas užsie
niečiams, keturi Vakarų 
Berlyno gyventojams ir du 
Vakarų Vokietijos gyvento
jams. Taip perėjimai suskir
styti į tris rūšis ir griežtai 
kontroliuojami.

JAV valstybės sekreto
rius Rusk yra pareiškęs, 
kad būsimuose derybose ne
bus apsiribojama vien Ber
lyno reikalais. Esą, bus ne
užmiršta visos Vokietijos ir 
Vidurio Europos reikalai. 
Bet ar bus keliami visų so
vietų tautų pavergimo klau
simas, nieko neužsiminta, 
žinoma, jei būsimose dery
bose Vakarai planuotų per
eiti į puolimą, jie turėtų vi
sus tuos klausimus kelti. 
Bet jei bus tenkinamasi tik 
įtampos sumažinimu, kaip 
reikalauja anglai, tai nieko 
ir nebus laimėta.

Iš Washingtono prasiver
žia žinios, kad prezidentas

Nukelta į 8 psl.

Vyt. Augustino nuotraukaMums šienelį begrėbiant...

VAKARU PAREIGA APGINTI NE TIK BERLYNĄ, 
BET ATSTATYTI RYTU EUROPOS TAUTU LAISVE

MĮSLINGA RIMTIS KONGE
Naujas, prezidento Kasa- 

vubo paskirtas (parlamento 
pritartas) Kongo premje
ras Adoula (Adūla) paga
liau parsikvietė sostinėn Gi- 
zengą, nužudytojo Lumum- 
bos įpėdinį, ir perdavė jam 
vicepremjero postą. Gizen- 
ga tuo būdu atsisakė nuo 
premjero pozicijos 'Teisėto
je Kongo vyriausybėje”, 
kurią Maskva ir satelitai 
jau buvo pripažinę tikrąja 
Kongo vyriausybe. Regimai 
Gizenga nusileido ir dėl jo 
įėjimo Adoulos vyriausybėn 
sąlygų. Jis buvo reikalavęs 
jo grupei ir apsaugos mi
nisterijos, šalia jau duotos 
vidaus reikalui ministerijos. 
Taip jis, būdamas viceprem
jeras greit įgytii galios vi
są valdžią paimti į savo 
rankas, kada tik panorėtų 
(ir dabar tokios galimybės

ne visai menkos).
Bet šiuo metu Konge rū

pestis vėl tas pats, kaip ir 
Lumumbos laikais: ar pa
vyks išlaikyti ūkiškai svar
biausią provinciją — Ka- 
tangą — tebesikuriančios 
Kongo valstybės ribose ? 
Katangą išlaikyti yra be
veik visų Kongo nepriklau- 
somybininkų tikslas, kaip 
prie Maskvos linkstančių jų. 
Katangos lyderiai su 
Tschombe viršūnėje atsi
skyrimu ėmė grasyti, kai 
centre pasireiškė aštrūs nu
siteikimai prieš belgus. Ka- 
tangiečiai linkę su belgais 
bendradarbiavimą palaiky
ti, kas kitų akyse reiškia — 
pasiduoti ir toliau belgų iš- 
n a u d o j a miems. Maskva 
Tschombę ir jo bendrinin
kus iš pat pradžių atžymė
jo, kaip kapitalistu-imperia-

Prieš maždaug dešimts metų 
vienos Baltijos valstybės diplo
matas, kalbėdamas Vokietijos 
užsienio reikalų ministerijoje 
Bonnoje, išdėstė šitokias min
tis: Antrasis pasaulinis karas 
buvo Vakarų demokratijų veda
mas ir laimėtas prieš Hitlerį 
tautų laisves šūkiu. Sovietų Są
jungos dalyvavimas demokra
tinėje koalicijoje visiškai sudar
kė bei nuvertino Vakarų laimė
jimą. Sovietai įsiskverbė toli į 
Europą ir smurtu primetė savo 
priespaudą visai eilei laisvų tau
tų, ir jų tarpe didelei vokiečių

listų statytinius.
Bet dabar tas katangie- 

čių smerkimas Maskvoje 
beveik liovėsi. Tschombė iš
sitarė galįs ir jis kreiptis 
pagalbos į Maskvą. Maskva 
aptilo, neišjuokė to "impe
rialistų įrankio” posūkio. 
Turbūt ir Maskvoje iškilo 
prieš akis klaustukas: kas 
iš tikrųjų yra Kasavubo — 
Adoulos — Gizengos san
tarvė? Ar kartais Gizenga 
nebus paviliotas tapti tikrai 
neutraliu ? Gal tada iš tiesų 
verčiau padėti tam pro-ka- 
pitalistui Tschombei, kurį 
vyraujanti trejukė nusitei
kusi prisitraukti, jei ne ge
ruoju tai nors ir jėga (Jung
tinės Tautos sutiko nekliu
dyti Katangos tramdymo 
veiksmų).

Vakaruose irgi klaustu
kas. Su kokiomis intencijo
mis, ir su kokiomis galimy
bėmis atėjo Gizenga į cent
rinę vyriausybę? Ar tikrai 
vieningai dirbti, ar tik pa
siekti Katangos integraci
jos, tada visą valdžią (vi
daus reikalų ministerijos 
turimomis prie monėmis) 
paimti į savo rankas ir visą 
Kongą įteikti Maskvos sau-

S. LOZORAITIS

tautos daliai. Visos tos paverg
tos tautos neatsisakys nuo lais
vės ir visada sieks ją atgauti. 
Deja, jokia Europos didžioji vals
tybė nepasiryžta atvirai ir aiš
kiai atstovauti tautų laisvės idė
jos, ypač Sov. Sąjungos atžvil- ■ 
giui. Todėl kyla klausimas, 1 
ar negalėtų-Vokietijos Federali- ' 
nė Respublika užpildyti tą "mo
ralinę tuštumą" ir pasiimti veda- :
mąjį vaidmenį dvasiniame' bei i
politiniame sąjūdy už tautų lais
vę. Tai atitiktų taip pat ir pa
čios Vokietijos interesams, nes, 
viena, sovietų okupuotoji Vokieti
jos zona tegali būti išlaisvinta, 
kada kitos sovietų pavergtos tau
tos atgaus laisvę. Antra, tokia 
Vokietijos politika turėtų dide
lės įtakos į jos santykių su Rytų 
bei Centro Europos tautomis pa
gerinamą ir išdildytų atsiminimą 
apie tuos įvykius, kurie nuo 1914 
metų dažnai apsunkindavo tų tau
tų santykius su Vokietija.

Šitokie samprotavimai nerado 
atgarsio 
Žinoma, 
valstybė, kuri turi savo sunkių 
problemų su Sov. Sąjunga, kom
plikuotų jų sprendimą kitais pri
dedamais klausimais.Tačiau šiuo 
atsitikimu buvo iš anksto aišku, 
kad Vokietijos suvienijimas de
rybų su sovietų vyriausybe ke
liu yra negalimas, nes sovietai, 
siekdami užvaldyti pasaulį, ne
prieinami jokiems teisės, teisin
gumo ar išminties argumentams. 
Pastarieji įvykiai šį faktą patvir
tina bei išryškina. Nė nemany
dami sutikti su Vokietijos suvie
nijimu, sovietai įžūliai laikosi 
savo nusistatymu išgauti tarptau
tini, Rytų Vokietijos kvislingų pri- 
pažinamą ir pasmaugti 2 mili
jonų Vakarų Berlyno gyventojų 
laisvę. Tokiai padėčiai esant, 
negalima nepastat ri klausimo, 
kaip galėjo Vak. rų .alstybėsprie 
to prileisti? Atsakymą į tą ga
lima rasti kaip tik pas Chruš
čiovą t kuris, kalbėdamas Krem
liuje birželio 28 dieną, pareiš
kė, kad nuo gangsterio negalima 
apsiginti prašymais, gangsteriui 
įtikinti reikia lazdos. Niekas ne
ginčys, kad Chruščiovas yra eks
pertas tos aplinkumos rei
kaluose.

Tvirta Prezidento Kennedy ir 
Juntinių Valstybių sąjungininkų 
laikysena dabartinių Sov. Sąjun
gos grąsinimų atžvilgiu parodo, 
jog Vakarai yra padarę tinkamas 
išvada iš pacituotų Chruščiovo 
žodžių ir aiškiai supranta, ku
rių priemonių reikia imtis Va
karų Berlyno gyventojų ir savo 
teisėms apginti.

Bet tai yra. tik materiali, taip 
sakant, techniška dalyko pusė. 
Lygiagrečiai su Vakarų karinių 
priemonių, t.y., Chruščovo reko
menduotas lazdos paruošimu tu
ri būti sudaryta civilizuotamepa
saulyje tinkama moralinė atmos
fera. Tam tikslui Vakarai turi pa
siryžti atgaivinti ir atvirai at
stovauti tautų laisvės idėją. Tai 
yra, viešai iškelti Sov. Sąjun
gos pavergtų tautų laisvės klau-

Vokietijos politikoje, 
negalima laukti, kad

simą ir pareikalauti jų išlaisvi
nimo.

Nuo antrojo pasaulinio karo pa
baigos Vakarų valstybės suteikė 
visišką nepriklausomybę daugiau 
kaip 1 milijardų žmonių Azijoje ir 
Afrikoje ir duoda jiems plačiau
sią ekonominę pagalbą. Ir jeigu 
nežiūrint visa to, sovietai nesi
liauna kaltinę Vakarus imperializ 
mu bei kolonializmu, tai reaguo
dami prieš tokį buvusių kolonia- 
linių tautų ir iš viso laisvojo pa
saulio kurstymą, Vakarai turi 
pasmerkti Sovietų Sąjungą kaip 
pusės Europos užpuolėją bei pa
vergėją. Atvirai ir įsakmiai pas
merkti. Ligšiol Vakarų laikysena 
sovietų pavergtųjų tautų klausimu 
dažnai atrodė paremta dviem su
metimais: esant įtempimui su 
Maskva to klausimo neliesti, kad 
įtempimas nepadidėtų, o tariamų 
atoslūgių metu tą klausymą nu
tylėti, kad "atoslūgis" nebūtų su
trukdytas. Bet, kaip parodo į- 
vykiai, ši taktika neturėjo ma
žiausios įtakos į sovietų pasto
viai varomą agresingos ekspan
sijos politiką.

Be to, pagrindą pavergtųjų tau- 
tų klausimui iškelti suteikia pati 
sovietų vyriausybė. Kaip žinoma, 
ji yra nustistačiusi sudaryti "tai
kos sutartį" su savo pakalikais 
Rytų Vokietijoje ir vienpusiškai 
panaikinti Vakarų Berlyno okupa
cijos statutą tuo pretekstu, kad 
neva būtų sulikviduotos "karopa
sekmes". Čia reikia pabrėžti, jog 
demokratinių valstybių kariuo
menės buvimas Vakarų Berlyne 
yra viena nedaugelio teigiamų 
karo pasekmių. Kiekviena Cen
tro ir Rytų Europos tauta, o jų 
tarpe ir lietuvių tauta, karui 
baigiantis veltui troško tokio . 
sprendimo, veltui laukė Vakarų 
kariuomenės 
kirstų kelią 
katastrofai. 
Chruščiovas 
rįs likviduoti karo pasekmes, tai 
vakarams yra pareiga ir inte
resas ne tik apginti Vakarų Ber
lyną bet taip pat pareikalauti, 
kad būtų atstatyta Lietuvos, Lat
vijos, Estijos, Rytų Vokietijos, 
Lenkijos, Vengrijos, Čekoslo
vakijos, Bulgarijos, Rumunijos, 
ir Albanijos laisvė bei nepri
klausomybė, kurią Sov. Sąjunga 
yra sutartimis pripažinusi.

Šiaip jau, akyvaizdoje tos nuo
žmios kovos, kurią Sov. Sąjun
ga veda prieš bet kurią civi
lizaciją, Vakarai turėtų padary
ti visas galimas pastangas iš
aiškinti kiekvienam, kad dabar
tinėje atomo eroje, kurioje de
mokratijos turi visas priemones 
užtikrinti žmonių gerbūvį, komu
nizmas yra pasenusi klystkelių 
teorija, o sovietų diktatūra--bar- 
bariškai beprotybė, kurių jokia 
tauta, neišskiriant ir rusų tautos 
nėra priėmusi savo laisva valia. 
Bet visų pirmiausia reikia pa
šalinti sovietų skleidžiamą bai
mę, kad kas laiko Vakarų pusę, 
turi vėliau ar ankščiau žūti. Va
karai turi visas galingas priemo
nes kovoti su ta baime tokiu pat 
griežtumu, kokiu sovietai siekia 
pasaulį terorizuoti.

("Basler Nachrichten” vedamasis).

atėjimo, kuris už- 
sovietų okupacijos

Jeigu šiandieną 
skelbia, neva no-
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Chruščiovas moterims danguje žada žvaigždes, bet žemėje jos turi dirbti sukiausius darbus...

Svetimšalis keliauja po Sovietiją (4)

MOTERYS PASMERKTOS DIRBTI SUNKIAUSIUS 
IR SIAURIAUSIUS DARBUS

Sovietijoje Raymondui Cartier 
į akis krito didelis gyvenimo 
priešingumas.

Prie kolchozų stovi triumfali- 
nės arkos, o darbininkai gyve
na lūšnose. Gatvėj galima su
tikti gražiai apsirengusius vyrus, 
valdžios pareigūnus ir išsidabi
nusias jų žmonas, bet šalimais 
eina skarmalais apsivyniojusios 
paprastos moterėlės ir darbinin
kai...

Sunku pasaulyje būtų rasti ki
tą tokį kraštą, kaip Sovietija, 
kuris bijotų informacijų iš už
sienio. Jei New Yorke, Londone 
ar kitame Vakarų mieste žmo
nės laisvai gali nusipirkti so
vietinę spaudą, klausytis Mask
vos radijo, turistams nedaromi

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE 
APLANKYKITE

mil nU/C QT MAISTO ir LIKERIŲ llllU H LU I KRAUTUVĘ

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

Čia gėrimus pirksite tikrai pigiai! 
TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ:

1 ASBACH URALT ..........5ths $4.95
2 BISQUIT 3 star Cognac .. 5ths $4-98
3 MARTELL 3 star Congnac 5ths $5-39
4 METAXA graikų brendy 5ths nuo $5.75
5 WHITE HORSE SCOTCH

whisky .. • •........................ 5ths $4«98
6 SKAIDRIOJI 80° .............5ths $2-95
7 CHERRY, BLACKBERY, PEACH,

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

8 BORDEAUX pranc. vynas 5ths $0.98 
Ir virš 100 rūšių užsieninių bei vietinių gė
rimų žemiausiomis kanomis! Nepaprastai

didelis pasirinkimas!

M O K A M E

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

/ 4AFHV \
O F • Y O IR \ 
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L INSURED

joki suvaržymai keliauti, univer
sitetuose jaunimas gali studijuo
ti marksizmą, tai Sovietijoje vi
sa tai uždrausta ir visas in
formacijas apie Vakarus ir ka
pitalizmą stengiamasi nuslėpti 
arba' perdirbti ant savo kur- 
paliaus. Spaudos įvežimas iš Va
karų valstybių suvaržytas. Tie 
spausdiniai, kurie būna įsileisti, 
teparduodami tik specialiai tu
ristams skirtuose kioskuose, 
prie kurių eilinis sovietų pilie
tis bijo prisiartinti.

--Kodėl jūs neleidžiate savo 
žmonėms patiems patirti, apsi
šviesti? Kodėl neleidžiate jiems 
patiems padaryti sprendimą dėl 
tų melagysčių, kuriomis mus kal
tinate?

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.

• Pinigų 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, ItLINOIS 
I’hone: VIrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

--Dėl to, kad jūs esate labai 
gabūs savo informacijose mus 
apgauti. -- atsakėCartieriui vie
nas sovietų laikraštininkas.

•

^.Cartieriui teko keliauti po So
vietiją įvairiais kelias, kurių 
dauguma sunkiai išbrendami, gal 
dėl tos priešasties bebėra neiš
vystytas turizmas automobiliais, 
nes rusai neįsivaizduoja, kaip 
jie galėtų visur automobiliais 
keliauti. Kai kur pakely jis ma
tė į žemę sulindusias lūšnas, 
o iš jų išėję gyventojai atrodė 
lyg urvinio amžiaus žmonės.

Sueiti į ryšį su žmonėmis So
vietijoje neleidžiama. Jei tai bū
tų kitur, ne Sovietijoje, jam bū
tų leista užeiti pas žmones, pa
sižiūrėti kiek jų miega viename 
kambary, kuo maitinasi, bet So
vietijoje visa tai uždrausta, lyg 
didžiausia karinė paslaptis.

Maskvoj jam rodė tautos ats
tovų rūmus, Stalino ir Lenino 
mauzoliejų, pramonės ir žemės 
ūkio rūmus, bet kai jis norėjo 
pasižiūrėti viename fabrike kaip 
atrodo darbininkų prausyklos, 
buvo griežtai atsisakyta rodyti.

•

Jokiame kitame krašte, net 
necivilizuotoj Afrikoj, moteris 
nėra taip išnaudojama ir ver
čiama dirbti sunkiausius fizinius 
darbus, kaip Sovietijoje. Tad su
prantama, jog apie moters pa
dėtį stengiamasi kuo mažiausia 
kalbėti ir bandoma jų darbus 
pridengti heroišku pasiaukojimu 
socializmo labui.

Prie Tūlos Cartier matė 
kaimietes plaunančias skalbinius 
tvenkinio ekety. Kitur prie ke
lių jis matė įklimpusias iki ke
lių purvynan moteris, kurios tai
sė kelią, tuo tarpu kai vyras pri
žiūrėjo jų darbą.

Šitokių vaizdų rusai negali nu
slėpti, nes perdaug dažnai su
tinkami kelyje. Moterys, mažiau 
specializuotos už vyrus, Sovie
tijoje dirba pačius biauriausius 
ir sunkiausius darbus: priestaty- 
bos nešioję plytas, nuo gatvių 
valo sniegą, laukuose krato mėš

lą, nežioja geležinkelio bėgius...
Visi tie vaizdai iškraipo so

vietų tvirtinimus, kad pas juos 
moteris yra labiausiai privile
gijuota. Taip, privilegijuota dirb
ti sunkiausius darbus. Statistika 
rodo, kad Sovietijoj esama 55% 
moterų, tai yra 12 ar 13 mi
lijonų daugiau negu vyrų. Tad 
reikia manyti, kad socialistinis 
pastatas laikosi tik tų moterų 
raumenų pagalba...

Tiflise, traukiniui sustojus, jis 
matė kaip moterys, vyro prižiū
rimos, krovė iš vagonų cemento 
maišus, kai šalia Cartier sto
vėjęs sovietų akademijos narys 
linksmai kalbėjosi su savo drau
gu, dėl tokio vaizdo ne kiek 
nesijaudindamas. Viena iš mo
terų pakėlė kibirą su vandeniu 
prie lūpų ir atsigėrusi padavė 
draugei, kuri panašiai atsigėrė. 
Sovietų akademikas net nemirk
telėjo.

Cartier negalėjo susilaikyti 
neištraukęs užrašų knygutės ir 
dar kartą neperskaitęs vieno dar
bininkų sindikato aukšto parei
gūno padiktuotus žodžius: "Po 
karo, sekant Aukščiausiojo Dar
bininkų Tarybos nutarimą, mo
terys atitrauktos iš sunkiųjų dar
bų. Jų patarnavimu naudojamasi 
tik tekstilės įmonės, lengvoje 
pramonėje, prekyboje ir bendrai 
tokiuose darbuose, kur nerei
kalingas fizinis įtempimas..."

Matyt, rusėms cemento nešio
jimas iš vagonų, yra tik leng
vas sportas...

Cartier labai norėjo savo ke
lionėje patirti, ką rusai galvoja 
apie vakariečius.

Visur jis prašė organizuoti su
tikimus su intelektualais, moks
lininkais, marksizmo dėstyto
jais, kiek galima aukštesnio ran
go. Visiems jiems jis dėstė savo 
-kelionės tikslą: sužinoti kaip jie 
mato Vakarus, kaip jie aiškina 
žmonėms kapitalistinį gyvenimą.

Cartier pasakoja, kad turėjęs 
keletą juokingų susitikimų.

Jis labai daug vilčių dėjo į 
susitikimą su Maskvos universi
teto profesoriais. Jį priėmė pats 
vicerektorius, kuris, matyt, pa
galvojęs, kad Cartier jį norįs 
atversti į kapitalizmą, pradėjo 
rėkti, kad jis esąs liaudies sū
nus, viską turįs dėka revoliuci
jos ir niekad nerems kapitalis
tinių idėjų. Cartier jį nuramino, 
kad visai neturįs misionieriškų 
tikslų atversti į kapitalizmą, tik 
jam būtų labai įdomu sužinoti, 
kaip jis savo studentams aiškina 
Vakarus.

Vicerektorius vėl pradėjo rėk
ti: "Vakarai? Ten visos merginos 
tenori tik turtingai ištekėti, o 
vaikinai svajoja turėti savo fa
briką...Tai tik dėl to, kad Vaka
ruose mažai fabrikų..."

Šiaip kiti pokalbininkai būdavę 
mandagūs, bet prispirti prie sie
nos tuoj dangstydavosi komu
nizmo doktrinos uždanga.

Kijevo universitete, palietus 
bedarbės klausimą, ekonomistas 
Kondilenko šoko aiškinti, kad So
vietijoje negalį būti bedarbės, nes 
darbas kiekvienam žmogui yra 
konstitucijos garantuotas.

I tai Cartier atsakė, kad Vaka
ruose tokie metodai, kaip Ru
sijoje, darbininkams netaikomi, 
jie prievarta nevežami iš vienos 
vietos į kitą,, jiems patiems leid
žiama pasirinkti darbą. Jei Ame
rikoj yra bedarbių, tai dėl to, kad 
įstatymai neleidžia jėga perkel- 
dinti iš vienos vietos į kitą dar
bininkus. Įdomu, ką būtų pasakę 
Amerikos bedarbiai plieno dar
bininkai, jei valdžia, vietoj mo
kėjusi bedarbės pašalpą, būtų 
pasiuntusi farmeriams į talką 
nuimti derlių, ar prie kokių ki
tų darbų iš Atlanto pakraščio 
į Pacifiką, ar atvirkščiai.

Vienintelė kategorija žmonių 
Sovietijoje, kurie blaiviau gal
voja, tai inžinieriai. Jie, sako 
Cartier, mažiausiai pasiduoda 
triumfalinei retorikai, skelbia
mai ideologų ir politikų. Gal 
tai bus vienintelė kategorija, ku
ri geriau pažįsta Vakarus.

Greetings and Best Wishes 
To Ali The Lithuanian People

GORDON ART 
GLASS CO.

11608 Kinsman Rd.
WA 1-3151

Iš Turkijos -Sovietijos pasienio
Sekę Korėjos karą, kurį 

juokdariai, nenorėję jo lai
mėti, — kas istorijoje dar 
negirdėta, — „policine ak
cija’’ vadino, prisimena, kad 
tada - labiausiai ten pasižy
mėjo Turkijos, karių dali
nys. Ir šiandie, Chruščiovui 
įkaitinus nervų karą iki 
aukščiausio laipsnio ir bai
liams nebeišmanant kaip 
tūpčioti ir ką pasiūlyti, tur
kai yra ramūs, nors su Ru
sija 300 metų laikotarpy tu
rėjo 14 karų.

— Jei jūs bijote rusų, tai 
turite atvykti ir kurį laiką 
pagyventi Turkijoje, — ra
šo laikraštininkas Victor 
Riešei, važinėdamas Turki
joje-Rusijos pasieniu ir tir
damas turkų nuotaikas. Jis 
rašo girdėjęs karininko įsa
kymą kareiviams, kuris ši
taip skamba: „Karys, ne
užmušęs 10 raudonųjų už
puolikų, negali pasitraukti 
nė vieno žingsnio atgal. Jei 
kuris žingsnį pasitrauktų, 
neužmušęs 10 įsiveržusių 
raudonųjų, bus areštuotas 
ir teisiamas kaip dizerty- 
ras”.

Reikia manyti, kad pri
reikus, Turkijos karys šį 
įsakymą įvykdys, nes ir da
bar jis nepasiduoda jokiems 
maskolių viliojimams, nors 
jie turkų kariams prisivi
lioti įvairiausių priemonių

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

A TA-Z PLUMBING CO.
YOUR PLUMBING SERVICE BY THE YEAR

3528 St. Clair Avė. EX 1-8052

Keliaudami i Florida sustokite
L v*

NORMANDIE HOTEL
Ocean ir 4th SL, Miami Beach 39, Fla.

ORO VĖSINIMAS
SPECIALIOS 
SAVAITINĖS 
IR MĖNESINĖS 
KAINOS $1.50

Pullnianettes — Efficiencies
Telef.: JE 1*7603

KUR PRALEISTI ATOSTOGAS!
Maloniai kviečiame atvykti į saulėtą Cape 

Cod. Mass ir praleisti savo atostogas Lūšių 
ir V e i t ų viloje

”MEšKA ”
42 Beach Street
Monument Beach. Cape Cod, Mass. 
Tel. Buzzards Bav, PLAZA 9-3251

VILA MEŠKA tikram poilsiui, be rūpesčių siūlo:
• Erdvią ir ramią aplinką • Didelius ir jaukius 
kambarius • Gerą ir gausų maistą • Pliažas pa
siekiamas per 5 min. pėsčiomis • Silver Beach 
pliažas per 10 min. automobilių • Vasarotojus 
be automobiliu nuveža ir parveža savininkai
• Vaikams rengiami pa vakarėliai su lietuviška 
programa • Tėvams išvykus vakarais prižiūrimi 
vaikai • žuvavimas geras jūroje ir ežerėliuose.

SEZONO PRADŽIA BIRŽELIO MĖN. 17 DIENĄ. 
Kainos neąukštos. 15'/ NUOLAIDA vasarojan- 

tiems nuo birželio 17 d. iki liepos 8 d. ir nuo 
rugsėjo 2 d. iki sezono uždarymo.

griebiasi. Viena iš charak
teringiausių ir populiariau
sių priemonių, kaip V. R. 
rašo, yra ši. Rusai arti tur
kų sienos, į Juodosios Jūros 
paplūdimį atsiunčia maudy
tis gražias moterys ar mer
gaites, kurios maudosi nuo
gos. Po ilgo maudymosi ir 
krykštavimų jos apsirengia 
ir vaikšto pasieniu.

Amerikiečiai vargiai atsi
laikytų tokiai pagundai ? 
Turkų kariai tatai vadina 
mergaičių vaidinimu ir ran
komis ploja, bet prie jų ne
siartina. Kaip tik atvirkš
čiai. Nakties metu jie, nu- 
siavę batus, naikindami iš
artos ir dulkėtos žemės pėd
sakus, prisiartina prie spyg
liuotų vielų ir grįžta, ap
siavę, palikdami batų pėd
sakus. Rusų karininkai ryt
metį, tikrindami pasienį, 
randa „dešimtis pabėgusių” 
į Turkiją. Užverda audra 
keiksmų, o turkai juokiasi.

Rusų propagandistai vi
sur, visada ir visus įtikinė
ja savo nepaprasta pažan
ga, tačiau turkų jų pažanga 
nežavi, nes jie kasdie mato 
rusų kaimus, kur tos pačios, 
be kaminų bakūžės, tebe
stovi nuo caro laikų. Tik. jos 
šiandie pamargintais sto
gais : šiaudais, lentgaliais, 
skudurais ir velėnomis 
dengtos. (K. J.)

DIENAI
ŽMOGUI
DVIGUBI KAMBARIAI 
15 Iš 150 KAMBARIŲ 
IKI GRUODŽIO 1 
UŽ ŠIĄ KAINA
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DISKUSINĖS MINTYS

Filisteriai! - Tik jau ne 
iš pareigos!

Mūsų lietuviškame gyvenime, kur tik klausai ar skai
tai, vyrauja žodis "pareiga”. Bendrai, tas žodis, jo są
voka yra tvarkos pobūdžio, yra liepimas ar draudimas, 
tačiau visais atvejais sąvoka įstatyminė, statinė ir sausa, 
kaip kempinė.

Priminimu pareigos yra imamasi paskutinės priemo
nės: snaudalį pažadinti, kad žengtų bent vieną žingsnį, 
arba bet kurios rūšies pramuštgalvį ir arogantą sustab
dytų.

O vis dėlto tas žodis visuomeniniame gyvenime taip 
jau dažninamas, neretai su švytinčiu kirčiu ir iškilmin
gumu naudojamas, virto ne tik populiariausia, sakyčiau, 
skatinimo ir gąsdinimo priemone, bet ar tik ne viso vie
šojo gyvenimo šventu principu.

Bendruomenei priklausyti — pareiga. Balsuoti — pa
reiga. Nario mokestį mokėti — pareiga. Vargstantiems 
aukoti — pareiga. Net bažnyčion eiti — pareiga. Na, ir 
visai nuosekliai priėjom iki to, kad ir... lietuvybę išlai
kyti, Lietuvai laisvę kovoti — labai švariai pavertėm 
tik ... pareiga!

Kai patys mažieji ir patys didieji reikalai yra klos
tomi ir grindžiami taip, kaip čia minėta, savaime kyla 
klausimas: ar tik netoli toks laikas kai būsime mokomi: — 
žmogau, gyvenk, būtinai gyvenk, nes tai — tavo pareiga!

Šitokiame pareigų voratinklyje ir musų mirtų. Bet 
mes — ne musės, todėl nemirštam. Tačiau kiekvienas mū
sų jautriausiai nepakenčiam voratinklio, kai jis vejasi 
apie mūsų akis ir ausis. Jį griebiam ir sviedžiam.

Iš esmės neblogas žodis ”pareiga” virto įkyriu vora
tinkliu ne vien dėl jo naudojimo be saiko ir be skonio 
vaidmens ir to žodžio tikros prigimties nesupratimo.

Kai duodami ženklai Korp! Neo-Lithuania, Korpora
cijų Filiae Lithnaniae, Jaunoji Lietuva, Hercus Monte, 
Geležinis Vilkas ir Viltis filisteriams suvažiuoti rugsėjo 
2 d. studentų stovyklavietėn prie Clevelando, tai šiuo mo
mentu nėra vietos subanalintam žodžiui "pareiga” ir visu 
širdingumu S^kau:

Filisteriai, važiuokit! — tik ne iš pareigos!
Važiuokit iš noro būti kartu su tais savo kolegomis, 

kurie gyvena viena mintimi, idėja ir suėję draugėn su
geba sukurti bendrą entuziazmo nuotaiką. Važiuokit iš 
ryžto savo organizacijai įlieti naujos dinamikos, duoti 
naujų darbų ir praturtinti tautinės akademikų šeimos 
gyvenimo prasmingumą. Pagaliau, važiuokit tik tuo at
veju, jei turit jutimą, kad šis filisterių bendravimas yra 
tikrasis, prasmingasis ir kilnus jūsų pačių gyvenimas.

Tik tuo atvejų toks suvažiavimas, su senomis ir nau
jomis tradicijomis, mūsų visų nešiojamų spalvų margu
mynu, virs atminimo vertu nauju istoriniu faktu, gražia 
švente ir mums visiems bendru džiaugsmu bei bendra 
paguoda.

Tat tam mūsų gerajam norui parodyt nėra ir negali 
būti kliūčių. Kas negalės atskristi, atvažiuoti traukiniu, 
autobusu ar automobiliu, tam dar gali patarnauti paštas 
ir telegrafas, kurių pagalba kiekvienas gali jungtis savo 
kolegų bendran jausmam Laiškas ar telegrama taip pat 
bus ženklu mūsų nario gyvos širdies. Ir tokį kolegą su
gebėsime įvertinti, kaip buvusį kartu su mumis.

Ant. Diržys

LIETUVAITES PASIRODYMAS 
TELEVIZIJOJE

Lietuviškieji Chicagos laik
raščiai iš anksto ir po įvykio 
rašė apie Mrs. Alice Barton- 
Kazlauskas pasirodymą "Nhat’s 
My Line?" televizijos progra
moje rugpiūčio 13 d. baigiantis 
vienuoliktai vakaro valandai 
(EDT). Ji yra statybininkė kon- 
traktorė--moterų tarpe neįpras
tas užsiėmimas- - ir spėjikųket
vertukas "turėjo bėdos" bespė- 
liodami, ką ji veikia. Nesusku
bo atspėti, nors jau ir gana ar
ti prie tiesos "čiupinėjo" savo 
klausimais. 9

Tik prie Chicagiškių laikraš
čių papasakojimų (p. Barton- 
Kazlauskaitė yra jų netolima kai
mynė) reikėtų pridurti, ką jie nu
tylėjo. Būtent, kad neskaičiu
siems išankstinių pranešimų a- 
pie ją, niekam iš žiūrovų ne
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paaiškėjo, kad ji lietuvaitė, nes 
apie tai niekas neužsiminė. To
kiam užsiminimui, žinoma, tenai 
paprastai nėra ir progos, nes 
"objekto" tautybė bei kilmė pro
gramos tikslui nėra esminis rei
kalas, ir apie tai ten tik kai- 
kada esti užsimenama, jei tą 
aiškiai nurodo pavardė, kalbos 
akcentas, arba gyvenimo vieta 
(pavyzdžiui, jei tai yra iš Pran
cūzijos verslo reikalas atvykęs 
prancūzas, ar iš Airijos atvykęs 
airis). Šiuo atveju spėjimo "ob
jektas" pasirašė tik Alice Bar- 
ton, pasisakė, kad ji yra "Missis" 
ne "Miss", kad gyvena nebepri
simenu kokiame Illinois valsty
bės miestelyje. Kalba grynai a- 
merikietiškai. Todėl tas įvykis ir 
nesudarė pagrindo laikyti jį "lie
tuvaitės pasirodymu televizi
joje". Tiesa, pasirodė lietuvaitė, 
bet pasirodyme nebuvo nieko 
tokio, kas paprastai siejama su 
kokiais nors 1 i e t u v i ų 
kaip lietuvių vie
šais pasirodymais. Tai nėra jai 
priekaištas, o tik pastaba, da
roma tikslu atitaisyti įspūdį, ku
ris galėjo susidaryti programos 
nemačiusiems ir manantiems, 
jog tenai įvyko koks "lietuvių 
vardo pagarsinimas".

Iš anksto žinojusiems, kadmi-

Nemunas ties Druskininkais S. Kolupailos nuotrauka

PASIKALBĖJIMAS APIE NEŠVĘSTINAS ŠVENTES
Tai viename tai kitame 

lietuviškame laikraštyje vis 
pasigirsta balsų, primenan
čių ir reikalaujančių lietu
viams švęsti Tautos Šventę
— Rugsėjo 8-tą. Vieni mus 
ragina nepamiršti Rugsėjo 
8-tos švelniais ir patriotiš
kais motyvais, kiti gi visai 
piktai rėžia, kad tik komu
nistai yra priešingi šitai 
tautos šventei, šitokioje ap
linkumoje net baisu prisi
pažinti, kad ir mane kanki
na didžiai nešventos abejo
nės ir herezijos — apie ši
tos šventės beprasmiškumą.

Metuose yra 365 (kartais 
366) dienos — Tautos šven
tė viena. Taigi — kalendo
riuje vietos netrūksta, tai 
kodėl pasirinkta būtinai ta, 
o ne kita diena. Atsakymo
— taigi ir šitos šventės 
prasmės — tenka ieškoti is
torijoje. Ir neveltui ieško
tume — Lietuvos istorijoje 
šita devinto mėnesio aštun
ta diena turi kuri j ožiškai 
įdomią prasmę. Prieš maž
daug penkis amžius tą die
ną turėjo įvykti (tik neįvy
ko) Vytauto Didžiojo vaini
kavimas antruoju Lietuvos 
karaliumi. Ir jeigu būtų įvy
kę, tai Lietuvos istorijoje 
ši diena būtų labai pras
minga ir labai švęstina. Ta
čiau dabar iškyla eilė keis
tokų klausimų, su dar keis- 
tesniais atsakymais. Pavyz
džiui, kodėl neįvyko kas tu
rėjo įvykti. Pasirodo, jog iš 
Šventosios Romos Imperi
jos į tuomet dar ne taip 
šventą Lietuvą vežama ka
rūna buvo pavogta. Ir ko
kie gi pagonys galėjo tokią 
š v e n t v agvstę įvykdyti ? 
Nieko panašaus — mums 
tvirtina istorikai — vagys
tė padaryta su tuometinės 
lenkiškos krikščionybės va
dų žinia ir palaiminimu.

Keistai susivyniojo tą 
dieną istorijos plonybės. 
Savos tautos istorija besi
domintis lietuvis gali ją mi
nėti tik su liūdesiu, ir dar 
šiek tiek pagiežos. Tačiau

lijonų amerikiečių akys tuo metu 
yra atkreiptos į mūsų tautietę, 
buvo, žinoma, įdomu, kaip ji 
pasirodys. Atrądė gerai, atsaki
nėjo šmaikščiai, žodžiu sakant, 
buvo aišku, kad gabi moteris 
ir lietuviams nebūtų gėda, jei 
ir būtų pabrėžta, kad ji lietu
vaitė. Bet negi pasakysi...

Abejonė pasididžiavime galė
jo kilti gal tik dėl skonio šiek 
tiek ekstravegantiškame sukne
lės stiliuje-- su didele ketur
kampe iškarpa nugaroj. Vienas 
iš spėjikų kiek ir "gnybtelėjo" 
į tą vietą klausdamas: "Ar tams
ta žinai, kad tamstos suknelės 
užpakaly skylė?"...

S. KIRTIKLIS 
Brooklyn, N.Y. 

švęsti vagystę, kad ir sve
timųjų padarytą, kaip savo 
Tautbs šventę — reikia di
delės ir beveik neįmanomos 
psichologinės akrobatikos. 
Neveltui ši šventė tautoje 
neprigijo. Ne taip jau labai 
baisu, jeigu pamažu ji bus 
ir visai pamiršta. Laisvę 
atgavę susirasime prasmin
gesnių švenčių. O šiuo metu 
galime minėti (ir turime 
minėti) svarbesnius mūsų 
tautos gyvenimo įvykius. Ir 
todėl norime bent trumpai 
stabtelėti ties svarbiausiais 
mūsų tautos istorijos mo
mentais, kad ir vėl nesugal
votume švęsti nešvęstinų, o 
gal tik apgailėtinų progų.

Vasario 16, be jokio abe
jojimo, yra, buvo ir bus 
svarbiausia ir prasmingiau
sia mūsų tautos šventė. Ir 
tai todėl, kad ši diena mums 
primena didžiausią ir svar
biausią mūsų tautos laimė
jimą — tautinės (ne tik 
valstybinės — valstybę, de
ja ne tautinę — turėjome ir 
viduramžiais) laisvės lai
mėjimą. Didžiausias tautos 
laimėjimas, didžiausia ir 
šventė, tautinio džiaugsmo 
ir pasididžiavimo diena. Net 
juokinga kartais, kaip pa
triotišku ašarojimų mėgė
jai ta proga savo prakalbo
se braido po istoriją, kad 
pamirštų, jog švenčiamas 
laimėjimas, o ne nelaimės, 
ir verkšlena, verkšlena, 
verkšlena.

Visai kitoki reikalai su 
dauguma kitų mūsų šven
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čių ir minėjimų. Dauguma 
kitų minėjimų liūdni. Kaž
kodėl laidotuvių — ne ves
tuvių ar krikštynų — nuo
taika telaikoma patriotiška. 
O psichologiškai tai labai 
nenaudinga tautai, kuri dar 
nenori mirti. Viena, kad 
nuolatiniai ašarojimai at
stumia jaunąją kartą. O 
antra, kad kovoje už laisvę 
laimėjimai paskatina, liūd
ni ir gedulingi minėjimai 
prislegia. Nejaugi mums 
taip desperatiškai trūksta 
minėtinų laimėjimų. Nieko 
panašaus!

Sausio 15 atgavome — 
laimėjome Klaipėdą, langą 
į jūrą ir platų pasaulį, šią 
šventę pamiršti būtų daug 
didesnė tautinė nuodėmė., 
negu pamiršti Rugsėjo 8-tą.

Nepersenai iškilmingiau 
paminėta Žalgirio mūšio su
kaktis (nors karai, mūšiai, 
skerdynės ir nebe labai po
puliarūs šių laikų pasauly
je), bet psichologiškai tei
singa ir istoriškai prasmin
ga.

Norėtume pabaigai at
kreipti dėmesį į labai svar
bią, ir labai mūsuose ap
leistą, kultūrinių laimėjimų 
prasmę. Pirmoji lietuviška 
knyga, o su ja ir mūsų tau
tinės kultūros atgimimas — 
neminimas, nors daug pras
mingesnė už pavogtas ka
rūnas. Tačiau, mūsų nuo
mone, svarbiausias ir šim
teriopai prasmingesnis už 
visus karus, karūnas ir ka
ralius laimėjimas — spau-

ŠYPSENOS
— ☆ ☆ ☆ —
KREMLIUJE per iškil

mingą priėmimą vienas a- 
merikiečių žurnalistas 
kreipėsi į aukštą sovietų 
pareigūną:

--Ar galėtumėte man 
duoti tikslų apibrėžimą, ką 
jūsų manymu reiškia ka
pitalizmas?

--Aišku!... Būtent, kai 
žmogus eksploatuoja žmo
gų'-...

-- O kas yra komuniz
mas?

Sovietų pareigūnas tru
putį pagalvojęs sušuko:

-- Visiškai priešingai!

•

JONAS buvo flegmatiš
kas vaikinas ir kokią ka
tastrofą jam nepapasako
davo, visada atsakydavo: 
"Galėjo būti blogiau!..."

Kartą draugas susitikęs 
jam sušuko:

—Ar tu žinai naujieną? 
Baisu net pagalvoti...

--Kas atsitiko?
--Tu juk pažįsti mūsų gat

vėj gyvenantį mėsininku? 
Įsivaizduok, jis neįspėjęs 
grįžo namo ir rado savo 
žmoną kaimyno garažisto 
glėby. Jis išitraukė revol
verį, nušovė žmoną, gara- 
žistą ir pats nusišovė. Ko
kia drama?...

. --Taip. Bet galėjo bū
ti blogiau!...

--Blogiau? Kaip tai?... 
-- Paprasčiausiai... Įsi

vaizduok, jei mėsininkas 
būtų netikėtai grįžęs antra
dienį vietoj trečiadienį ir 
ji būtų radęs ne garažistą, 
o mane!...

VIENAME privačiame 
pobūvy svečiai moloniai 
šnekučiavo, kai staiga tarp 
šeimininkės ir vienos vieš
nios įsižiebė aštrus ginčas. 
Viešnia pasikėlė ir prisi
artino prie šeimininko.

--Aš daugiau čia kojos 
neįkelsiu!... Jūsų žmona 
mane įžeidė!...

--O!- nustebo šeimi
ninkas. --Ką ji pasakė?

-- Kad aš esu gatvės 
merga!...

--Miela ponia, tik tiek?.. 
Nekreipkit dėmesio! Su 
manim ji elgiasi panašiai!.. 
Pavyzdžiui, aš jau prieš 
dešimt metų apleidau ka
riuomene, o ji ir šiandien 
mane vadina "pulkininku"!

dos atgavimas — lieka be
veik pamirštas, šis laimėji
mas tačiau mūsų tautos is
torijoje yra vienas iš pačių 
svarbiausiųjų.

Jei Vasario 16 yra tauti
nės laisvės diena, tai spau
dos atgavimo šventė — kul
tūrinės laisvės diena — tik
rai nusipelno Tautos šven
tės vardo ir pagarbos. Ir 
skamba daug rimčiau, negu 
pavogtos karūnos. Juo la
biau, kad ta proga galime 
sau ir pasauliui priminti, 
jog spaudos draudimas ir 
lietuvių tautos kova už jos 
laisvę, yra vienintelis šios 
rūšies atsitikimas ne tik 
mūsų, bet viso pasaulio kul
tūros istorijoje.

Ir šiandieninė mūsų tau
tos kova už žodžio, minties, 
spaudos ir valstybinio gy
venimo laisvę yra kova 
prieš tą patį kolonializmą iš 
rytų. Ir ši kova, kaip ir ko
va už spaudos laisvę, baig
sis laimėjimu — laimėjimu, 
kuris taps dar viena pras
minga lietuvių tąutipe 
švente,

Taip ir .baigiame šią 
truippą kelionę per lietuviš
ko gyvenimo kalendorių, ti
kėdamiesi, kad Dirvos skai
tytojai perdaug dėl jos 
minčių neužsirūstins.
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Tame nuostabiame lauke ga
lėjai matyti didelių akmenų, ku
rie gražiomis grupėmis buvo iš
barstyti po visą lygumą. Vieni 
jų stovėjo kaip stulpai, kiti at
rodė kaip milžiniški Velykų py
ragai: aukšti, apskriti, tarytum 
tik ką iš čerpės išimti. Netrūko 
jų tarpe ir apvalainų. Prie jų 
išvaizdos, matyt, nemaža bus 
prisidėję ledynai.

Kiek toliau už miškingo grio
vio, kitoj e lygumoje spindėjo.-; sa
vo melsva spalva Rojaus ežeras. 
Kai Giedrė kalnely įnikusi rinko 
savo herbarijų gėles ir gaudė 
nematytas plaštakes, aš, suradęs 
patogią vietą klony, sėdau pieš
ti tą iš tikro žavų ežerėlį. Gal 
per šimtą žingsnių nuo mano 
išsirinktos vietos kažkokia drau
gė tapytoja, ištempus drobę, dir
bo ir, matyt, jau gerokai dar
ban buvo įsivariusi. Niekas man 
nekliudė, tad ir man darbas ėjo 
sklandžiai ir smagiai.

Taip besidarbuodamas, staiga 
pajutau didelį norą apsidairyti. 
Žvilgterėjau į šalį ir , jeigu 
būčiau paklausęs pirmo man 
tvinktelėjimo į galvą, būčiau stri
magalviais nusiritęs į ežerą. Pen 
ki žingsniai nuo manęs stovėjo 
rudsnukis lokys ir žiūrėjo, pa
kreipęs galvą į mane. Greit 
šmėstelėjo man antra mintis, kad 
jis gal nori gauti ką iš manęs 
pasmaližauti, ir tos minties pa
klausiau: ištraukiau iš kišenės 
dvi amerikoniškas-bandutes, ku
rias buvau paėmęs savo vaikui 
ir sau pavakariams, ir nume
čiau neprašytam svečiui. Ponas 
lokys atsargiai paėmė, prarijo 
vieną, paskui kitą, ir vėl žiū
ri.

Po to aš supratau, kad jis nori 
pažiūrėti į mano piešiamą pa
veikslą. Tik, matyt, jam tas mano 
paveikslas nepatiko, nes greit pa
kėlė aukštyn galvą, tartum su 
panieka pavedžiojęs nosimi į vie
ną ir kitą pusę, pasuko ir lė
tu žingsniu nužingsniavo į pie- 
šiančios dailininkės pusę. (Vi
sai kaip senas dailės žinovas 
"numojo ranka" į futuristo kū
rinį paveikslų parodoje.)

Bet kas ištiko dailininkę? Ji 

Kuršių marių žvejų laivai

pagriebus savo pusiau nupieštą 
paveikslą, bailiai besidairydama, 
per kalną kad dūmė, tai dūmė. 
Net savo sėdynę pamiršo paimti, 
ir dažus paliko. Lokys priėjo 
prie jų, apuostė. Matyt, kad da
žų kvapas jam nepatiko, nes tuo
jau atsisuko prie jų užpakaliu, 
liūdnai pažiūrėjo į nykstančios 
už kalnelio dailininkės nugarą 
ir nukrypavo atgal į mišką.

Šių naktely, per naktely 
Nemigau, nemigau...

Prie tos dzūkų dainelės ten
ka pridėti:

Visų kiaurų naktužėly
Kad šalau, tai šalau!

Nieko negelbėjo nė mūsų švar
kai, kelnės ir maišai, suversti 
ant mūsų stingstančių kūnų. Var- 
tėmės per naktį savo lovose, 
glaudėmės, pykome, bet veltui. 
Aukštų kalnų naktis mus savo
tiškai paglostė. Dar tamsu bu
vo kai visi sukilome. Atsigavo- 
me, tik smarkiai judėdami ir 
prie laužo. Rytas buvo visai šal
tas, ko tik ne šalna. Aplink gu
lėjo tamsus, sunkus rūkas.

Nors per keletą žingsnių nieko 
nebuvo matyti, papusryčiavę tuo
jau nusprendėme keltis į Ta- 
comos viršūnę. Iki viršūnės bu
vo iš viso apie dešimt kilometrų, 
taigi manėme, kad per dieną 
mums pasiseks tą žygį padaryti.

Pasiėmėm lazdas, virvę, kirvį, 
kuprinę su maistu ir išmintu 
taku pasileidome aukštyn.
Iš pradžių ėjo neblogiausiai. 

Dažnai visai netikėtai atsidur- 
davom ant kokios nors sienos 
briaunos, nuo kurios žemai dėl 
ūkanos • nieko nebuvo matyt, ir 
todėl manėm, kad turime nusi
leisti į dievai žino kokio gilu
mo plyšį Tik dažniausia tas ply
šys būdavo vos keleto metrų gi
lumo. Blogiau, kai mūsų takas 
arba visai pranykdavo, arba skir
davosi į šalis. Tuomet nežino
davom, kur eiti. Vieną sykį pri
ėjome stačią sieną ir, pasišvais- 
tę po ją, turėjome grįžti atgal, 
o antrą kartą, pasileidę daugiau 

išmintu tąku, su didele širdgė
la pastebėjome, kad leidžiamės 
lyg žemyn ir pagaliau priėjom 
ežerą. Po to vėl turėjome grįž
ti atgal.

Grįžę prie pamesto tako, kū
pėjome juo vėl aukštyn, ir čia 
prasidėjo mūsų tikras vargas. 
Netrukus takas visai pranyko, 
o prieš save pamatėme nykstan
tį ūkuose ir labai staigiai ky
lantį į viršų suverstų uolų lan
ką. Porą valandų karstėmis to
mis uolomis. Lipome kiekvienas 
sau -ir išvien, vienas kitą trauk
dami. Pasimesdavom, pūškavom, 
prakaitą liejom, sniegą rijom. 
Buvo, rodos, ir truputis ašarų...

Pagaliau stebuklas: iškišome 
galvas tirštų tamsių rūkų 
ir išlindom į puikų skaidrų orą, 
nutviekstą saulės spindulių. Ro
dos, netolimo Tacomos kalno vir
šūnės sniegas spindėjo taip, kad 
negalima buvo į jį žiūrėti. Ne
toliese nuo jo riogsojo pora smai
lių rausvų viršūnių. O į kitą 
pusę pūkų jūra. Balta minkšta 
pūkų jūra iki pat horizonto. Tik 
kur-ne-kur kyšo iš jos juodos 
smailios salutės. Virš tos pūkų 
patalynės gilus tamsiai mėlynas 
dangus ir saulė. Nesinorėjo ti
kėti, kad toji jūra tai tie de
besys, iš kurių mes išlindom. 
Kaip puiku! Taip norėtųsi po 
tuos baltus pūkus pasivolioti.

Papietavom, pasilsėjom, ir vėl 
aukštyn. Tačiau kuo toliau, vis 
aiškiau mums darėsi, kad kalno 
viršūnės mes šią dieną nepa
sieksime. Nors ji atrodė visai 
čia pat, bet kai įsižiūrėdavom 
į uolas, plyšius, ledynus ir spin
dinčio sniego plotus, kuriuos 
mums reikia dar nugalėti, tai 
mūsų smarkumas bematafit iš
garuodavo. O kai prisiminėm, 
kad, ko gero, dar čia teks nak
voti arba naktį grįžtant tuose 
rūkuose vėl karstytis, tai no
ras pasiekti viršūnę visai pra
ėjo.

Nusprendėme, kad būsime did
vyriai, jeigu pasieksime būdelę, 
pakeliui į Tacomos viršūnę stūk
sančią sniego kalne kokia pora 
šimtų metrų virš mūsų. Kelias 
buvo sunkus. Reikėjo arba kars
tytis uolomis, arba bristi iki 
kelių per sniegą. Kiekvieną mi
nutę grėsė pavojus nusiristi kur 
į bedugnę. Čia virvė ir lazdos 
mums gerai patarnaudavo.

Toji būdelė-- tai turistams 
pagalbos stotis, kur nuo pūgų 
ar lietaus galima pailsėti, iš 
bėdos ir pernakvoti. Prie jos 
buvo pastatytas ir prietaisas, ku
riame rodyklės rodė, kokiais ta

kais galima turistams eiti. Tas 
rodykles nustato grįžtantieji iš 
kalnų einantiems į viršų. Kitos 
rodyklės numeriais ir vardais 
parodo pavojus; taigi naujus nus- 
linkimus, plyšius ir pan.

Būdelė stovėjo ant pat baisios 
bedugnės krašto,šiurpas nukrės
davo, pažiūrėjus iš čia žemyn. 
Iš tos bedugnės vienoje vietoje bu
vo matyti raudono sniego laukas. 
Mes girdėjome apie raudoną 
sniegą, kuris gauna savo puikią 
spalvą nuo mikroskopiškų rau
donų gyvulėlių. Keistas reginys. 
Džiaugėmės, jį taip arti pamatę. 
Tik labai gailėjomės, negalėda
mi jo pasiekti. Šimto metrų pla
tumo plyšio neperšoksi, o jo ga
lų neprieisi. Iš kitos pusės visa 
savo milžiniška masė kilo Ta
comos viršūnė. NorsTacomalai
komas užgesusiu ugnikalniu, ta
čiau iš viršūnės kraterių ply
šių buvo matyti kylantieji ga
rai.

Tegu sau sveikas garuoja, o 
mes dumiam žemyn.

Lipti žemyn tomis pat uolomis, 
kuriomis čia užlipome, pasirodė 
mums jau labai neįdomu ir pa
vojinga. Maždaug ta pačia kryp
timi po mūsų kojomis plytėjo 
ilgas sniego pridengtas ledynas. 
Pasileidome juo, žemyn. Kad taip 
būtų rogės! Tai būtų puikus va
žiavimas (žinoma, kol kur nors 
sprandą nusisuktume)! Bet čia 
Giedrė pirma mums visiems da
vė gerą pavyzdį. Bebėgdama ji 
sėdo ant savo rogių o mes vi
si pasekėm jos pavyzdžiu. Ir kad 
važiavom, tai važiavom,-- net 
iš po rogių rūko! Sustojom tik 
tada, kai atsirėmėm į akmenų 
sieną.

Toliau jokio kelio nebuvo. Vie
tos pažįstamos. Aplinkui biau- 
rios uolos. Saulutė jau už kalno. 
Tikrai buvo kuo susirūpinti. Iš 
kairės pusės bedugnė, iŠ deši

nės-- ledynas su sniego duobė
mis ir plyšiais. Priešaky že
miau-- pylimai ir slenksčiai pri
verstų uolų. Jų galo nesimatė. 
Apačioje jos skendo minėtoje de
besų patalynėj. O kas ten giliau 
mūs laukia, vienas Dievas žino.

Nebuvo laiko daug galvoti. Čia 
pat vakaras. Šokom uolomis 
karstytis žemyn. Netrukus jau 
kapstėmes po tuos patalus. Že
myn-- tamsyn. O kelias ne kiek 
lengvesnis nesidarė. Dažnai tik 
bendromis pastangomis galėda
vome leistis nuo kalnų. Ir stai
ga visi supratome, kad nėra 
mums išėjimo, reikės eiti naktį 
arba nakvoti uolų tarpekliuose. 
Karštis mus pagavo, prakaitas 
išpylė. Baisių galimybių paveiks
lai ėjo per galvą.

Pagaliau ne juokais pradėjo 
temti. Očia vis tos prakeiktos uo
los rūkas, šlapia. Nors verk iš 
nevilties. Nejaugi čia reikės nak
voti?

Po kurio laiko pasiekėme, ro
dos, kiek lygesnį žemės pavir
šių. Bet kas iš to, kad vis tiek 
nežinojome, kur mus kojos nuves. 
Žengėme tik žemyn, ir tiek. Teko 
pagaliau jau ir lazdomis sau kelią 
čiupinėti.. Aš ėjau prišaky, ki
ti vorele paskui mane. Bečiupi- 
nėdamas sau kelią, kartą pajutau, 
kad mano lazda pataikė ne į že
mę, bet į tuščią vietą. Prisėdau, 
atsiguliau, ėmiau siekti žemyn. 
Bedugnė! Vėl atsidūrėme tarp 
dangaus ir žemės. Ir vėl susė
dome, ir vėl dejuojame. Čia tai 
jau tikrai teks nakvoti...

Tik staiga bedugnės tuštumoj 
išgirdome širdingą Giedrės juo
ką, ir pajutau, kad jos rankos 
traukia mane už kojos į tą 
bedugnę. Bedugnė... pusantro 
metro gilumo. Grabinėdami laz
domis žemę, pasileidome toliau 
žemyn beveik lygiu keliu.

Paėjėję toliau, išgirdome žmo
nių balsus. Netrukus suradome ir 
taką. Persiritę per kažkokį u- 
peliūkštį, kuriame kai kurie ge
rokai sušlapome, išėjome pa
galiau į Rojaus klonį. Ten greit 
suradome ir hudsoną, ištikimai 
saugojantį per visą dieną mūsų 
šaltas palapines. Netrukus jau 
pleškėjo laužas. Nors- pavargę 
ir šlapi, buvome laimingi.

Eidami prie palapinės, sutiko
me du džiūsnas amerikiečius tu
ristus-- tėvą ir sūnų, kurie visą 
dieną čia išsėdėjo ir mirko, 
laukdami, kada jiems iš rūkų 
pasirodys šviesi Tacoma. Nesu
laukė. Per kiaurą dieną buvo 
tamsios miglos ir lietus. Papa
sakojau, kaip maudėmės saulėje 
blizgančios Tacomos papėdėje. 
Labai mums pavydėjo.

Šitą naktį taip pat šalome, 
bet iš ryto jautėmės visi la
bai linksmi ir sveiki, nors rankų 
ir kojų kaulus gėlė.

Saulutė gražiai šviečia. Sniegai 
tirpsta. Gėlės žydi. Pavasaris. 
Sudiev, sniegotas milžine! Va
žiuojame žemyn prie Ramiojo 
vandenyno ir toliau, kur amži
na vasara.

Jau buvo naktis kada ištrukome 
iš plento į miško aikštę pernakvo
ti.

Tuo metu, kai moterys krovė 
laužą ir kūrė ugnį, mes su dak
taru, paėmę kibirus, ėjome van
dens ieškoti. Neradę jo mūsų 
pievoje, perėjome plentą ir.pra- 
lindę pro barjerą, tikėjomės a- 
noje pusėje surasti kokį šalti
nį. Belandžiodami tarp krūmų, 
įžengėm į kiek žemesnę vietą, 
kur po susipynusiomis šakomis, 
man rodės, turėjo būti vandens. 
Tik staiga kojos man nuslydo, 
griebiaus rankomis už šakų ir 
pasijutau kybąs ore.

Pradžioj maniau, kad nuslydau 
į kokią šaltinio duobę, nes, ro
dos, anksčiau girdėjau čiurle
nantį vandenį. Pradėjau kojomis 
grabalioti atramos. Bet aplinkui 
ir žemiau buvo tuščia. Po šimts 
pypkių; greičiau į viršų! Ėmiau 
nerviškai graibytis ir temptis ša
komis aukštyn. Šakos traška. 
Viena visai nulūžo. Griebiaus 
pasitempęs už storesnio krūmo 
kamblio. Bet tas sulinko, ir pa
sijutau dar žemiau kybąs. Sten
giaus koją užkelti ant briaunos: 
šakos kliudo--nepajėgiu. Rankos 
pradėjo drebėti ir silpti.

Prakaitas mane išpylė. Nejau
gi reikės pasileisti? Kur nu
krisiu? Gal čia kokia gili duobė 
ar plyšys. Baisu!

-- Aliau, gelbėk! -- sušukau, 
visai jau nustojęs vilties.

Matyti, mano balsas skambė
jo labai desperatiškai, nes ne
trukus išgirdau tratant krūmus 
ir skubius daktaro žingsnius.

-- O kas čia tau atsitiko, 
kur tu?-- išgirdau netolimą jo 
balsą.

-- Duok,-- sakau, -- man ran
ką, įkritau į duobę, negaliu iš
lįsti. Tik atsargiai, kad ir pats 
neįkristum. Greičiau!...

Netrukus pajutau jo tvirtą ran
ką ir, įsikibęs į ją, patrauktas, 
išlindau ant žemės paviršiaus.

Pažiūrėjom į tą duobę. Bala 
ją žino,-- nei čia plyšys, nei koks 
slenkstis; krūmais viskas apau
gę, nieko patamsy nematyti. Tik 
toli žemai ugnelės blyksčioja.

Grįžom atgal. Vandens kavai 
gavom pas du vyrukus turistus, 
kurie buvo pasistatę palapinę ki
tame aikštės gale.

Pakilę iš ryto, nuėjome pa
žiūrėti tos vietos, iš kur dak
taras mane ištraukė. Šiurpas mus 
nukrėtė. Tai ne kokia duobė ir 
ne koks ten slenkstis, o tiktai 
50 metrų Columbijos upės sie
na, tokia stati, kaip paprastai 
būna stačios sienos. O man vakar 
teko kyboti tiesiog ore po nu
karusiais krūmokšniais ant išsi
kišusios tos sienos karnizo. Pfui, 
biauru ir pamanyti!

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

FROM A FRIEND

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

LUIKART INSURANCE 
ACENCY

GENERAL INSURANCE
18609 St. Clair Avė KE 1-4770

PADĖJUS $500.00 AR DAUGIAU

KAS DU M®N. 
DUODAMOS 
VIS NAUJOS 

DOVANOS.

DARBO VALANDOS:

G R I vadėj a a

pirm. 9 Iki S v. V.
antr. 9 iki 5 v. v.
trečiad. — uždaryta 
kctv. 9 iki 5 v.
penkt. 9 iki 
fte.At. 9 Iki l

v.
5 v. v.
v. p.p.

mokam* už 
Ilgalaikis 
tavRmooas!

1447 S. 4 9 II COURT, CICERO 50, ILL./ll 2-1397, TO 3-1131

Plentas, kuriuo mes važiavome 
ir prie kurio aš kybo jau ore, vadi
nasi Columbijos upės plentas ir 
laikomas gražiausiu Amerikoje. 
Ypač graži jo dalis prasideda 
Astorijos mieste prie Pacifiko 
ir eina iki Hoodo upės mieste
lio pačioje Cascadų kalnų širdy
je. Eina jis kalnų sienų briau
nomis, plyšiais, tuneliais, pyli
mais; raitosi kilpomis, sukasi 
spiralėmis. Ir reginiai, į kurią 
pusę tik pažiūrėsi-- nuostabūs.

Tas kelias eina per Oregano 
valstijos didžiausią miestą Port- 
landą. Oregano valstija vadinasi 
radastų valstija, o Portlandas— 
radastų miestas. Lygus, švelnus 
jūros klimatas, be šalčių ir dide
lių karščių daro tai, kad rožės 
ten žydi paprastai 10 mėn per 
metus, o kitąkart ir per kiaurus 
metus. Tad nėra ko stebėtis, kad, 
įvažiavę į Portlandą, savo mo
teris apdovanojome puikių rožių 
bukietais.

(Tęsinys kitame numeryje)
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GELEŽINIO FONDO VARGAI ALGIRDAS NASVYTIS

V i s uomeniniu pagrindu 
Geležinio Fondo organizavi
mas, kurio ėmėsi A. L. Ben
druomenė, vis kliūva už 
vieno esminio klausimo: tu
ri būti Geležinis Fondas 
Amerikos Lietuvių Bend
ruomenės dalis, ar turi būti 
atskira organizacija, nepri
klausoma nuo Bendruome
nės?

Didelė dalis Bendruome
nės veikėjų, suinteresuotų 
Geležinio Fondo įsteigimu, 
yra už bendruomeninį fon
dą, išeidami iš šių sampro
tavimų : mes turime daug 
bendrinių organizacijų ir 
nėra reikalo kurti dar vie
nos, naujos. Norint susi
laukti sėkmingo Geležinio 
Fondo, jis turi būti organi
zuojamas ant labai solidžių 
visuomeninių pagrindų. Ir 
nėra reikalo, net ir negali
ma sukurti kitos organiza
cijos, kuri būtų daugiau 
bendrinė ir solidi, kaip 
Amerikos Lietuvių Bend
ruomenė. Finansiškai pasi
sekęs Geležinis Fondas stip
rintų Bendruomenės veiklą 
ir keltų autoritetą. Pasise
kęs fondas, kaip atskira or
ganizacija, silpnintų Bend
ruomenę, kaip pagrindinę 
bendrinę organizaciją, nes 
didelė dalis sprendimų lie
tuviškos veiklos, planavime, 
priklausytų nuo pinigus 
skirstančios organizacijos, 
bet ne nuo Bendruomenės.

Atrodo, kad šitie punktai 
turi būti aiškai suprantami 
kiekvienam lietuviui visuo
menininkui. Deja, čia buvo 
susidurta su įdomiu reiški
niu. Kol Bendruomenė turi 
atlikti sunkų ir juodą dar
bą, organizuodama lietuviš
ką švietimą, rūpindamasi 
įvairiomis sritimis lietuvy
bės išlaikymo kovoje, tol 
niekas neginčyja Bendruo
menės autoriteto. Kai tik 
■buvo pradėta organizuoti 
piniginė institucija, kuri 
turi gerų davinių, į pasise
kimą, tuojau atsirado gru
pės, norinčios įsistiprinti

aplinkiniais keliais į tokio 
fondo admini s t r a v i m ą. 
Prieš dvejus metus Bend
ruomenės Ekonominei Ta
rybai svarstant Geležinio 
Fondo metmenis, du asme
nys iš penkių, pasirodė esą 
atskiros fondo organizaci
jos šalininkai. Ekonominė 
Taryba tada parašė net du 
statuto projektus, nežiūrint, 
kad Bendruomenės Centro 
Valdyba buvo pageidavusi 
Geležinio Fondo statuto 
Bendruomenės ribose. Pa
čioj Bendruomenės Centro 
Valdyboje nebuvo vieningo 
nusistatymo tuo klausimu. 
Pagaliau buvo nutarta, abu 
projektus Bendruo menės 
Tarybos suvažiavime svars
tyti. Ir po ilgų diskusijų 
laimėjo Bendruom e n i n io 
Fondo idėja,

P a g r in diniai Geležinio 
Fondo Statuto dėsniai buvo 
priimti ir buvo pavesta 
Centro Valdybai galutinai 
išdirbti statuto detales. At
rodė, kad paruošiamuosius 
Geležinio Fondo darbus at
likus, beliko pabaigti tik 
formalumus ir imtis realaus 
organizavimo darbo. Ta
čiau, visai netikėtai, atsira
do Dr. A. Razma su savo 
fondo projektais. Jis pareiš
kė, kad Geležinis Fondas 
yra 'labai svarbus veiksnys, 
kad jį ko greičiausiai reikia 
steigti, kad tuo reikalu „nie
ko nėra daroma’’ ir kad toks 
fondas turi būti tvarkomas 
tik pačių aukotojų. Kitaip 
jis neturės pasisekimo (Au
kotojų tvarkomo fondo ar
gumentas buvo vartojamas 
ir anksčiau, visų atskiros 
fondo organizacijos šalinin
kų).

Dr. A. Razma su keliais 
draugais ėmėsi labai ener
gingos, atrodo, iš anksto su
planuotos akcijos, daugiau
sia per Draugo dienraštį 
keldamas privačių iniciato
rių fondo idėją. Eilėje 
straipsnių buvo stengiama
si įrodyti Bendruomenės ne-

sugebėjimą ir netinkamumą 
tokį fondą steigti. Būdingą 
argumentą tenka pacituoti 
iš Dr. A.’Razmos šalininko 
p. Kuprinio straipsnio, kad 
Bendruomenė nėra tinkama 
Geležiniam Fondui steigti, 
nes jos organai yra demo
kratiškai renkami ir todėl, 
yra pavojus, kad fondo lėšų 
skirstymas gali patekti į 
netinkamas rankas. Gerbia
mo Kuprionio teigimą gali
ma. taip parafrazuoti: reikia 
kokių ■ nors garantijų, kad 
fondo lėšų administracija 
visada būtų „tinkamose 
rankose’’ taip, kaip tą tin
kamumą supranta p. Kup- 
rionis.

pat „Lithuanian Founda- 
tion”. Dr. A. Razma pareiš
kė spaudoje, kad jis kalba 
visų pavienių aukotojų var
du, o Bendruomenei žadėjo 
fonde tiek balsų, kiek pro
porcingai paaukos Bendruo
menės Apylinkės.

Partizaninė Dr. A. Raz
mos akcija ne tik klaidino 
mūsų visuomenę ir pirmuo
sius aukotojus, bet ir buvo 
žalinga solidaus, rimto Ge
ležinio Fondo steigimui. Sa
vaime aiku, kad turėjo būti 
iš mūsų oficialių organizaci
jų į Dr. A. Razmą paveikta, 
kad jis arba kooperuotų su 
Bendruomene ar iš viso sa
vo veiklą sustabdytų. Deja, 
pasirodo, kad tiek Bendruo
menės Centro Valdyboje, 
tiek Bendruomenės prezi
diume, Dr. A. Razma turė-

Jono Subačiaus pieštas aliejų Karaliaus Mindaugo paveikslas, 
iškabintas šv. Mykolo bažnyčioj Bayonne, N.J.

Amerikoje gimęs lietuvis menininkas Jonas Subačius, meno 
mokslus baigęs Nėw Yorke ir Italijoje, dabar turįs savo studi
ją 12708 88 Avė. Richmond Hill, N.Y., specializuojasi vien tik
bažnytinių darbų vykdyme. Jis yra padaręs 28 altorius, išdekora- 
vęs daug lietuvių ir svetimtaučių bažnyčių. Šiame puslapy dedame 
porą jo darbų nuotraukų. Vyt. Maželio nuotrauka

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

O'BRIEN CUT STONE 
COMPANY

19100 Milės Avė. MO 3-7800

Jono Subačiaus sukurtas šv. Petro ir Povilo bažnyčiai Eliza- 
bethe, N.J., Šiluvos altorius. Vyt. Maželio nuotrauka

Sudaryti didesniam įspū
džiui, Fondo organizato
riai pradėjo rinkti au
kas. Keletas asmenų paau
kojo po 1000 dolerių net ne
laukdami tokio fondo prin
cipinių gairių ir teisinio api
pavidalinimo. Aišku, kad 
tiems aukotojams pagrindi
nis momentas yra ne tai, 
koks fondas bus, bet kad 
jį organizuotų Dr. A. Raz
ma.

Greit Dr. A. Razma ir jo 
grupė pajuto, kad be pla
tesnio mūsų visuomenės ir 
bendrinių organizacijų pri
tarimo, fondas turi mažai 
vilties išsivystyti į platesnį 
fondą, į kurį aukotų visi lie
tuviai, ne vien tik Dr. A. 
Razmos draugai. Dr. A. 
Razma pradėjo ieškti ben
dradarbiavimo su Bendruo
mene.

B e n d r uomenės Centro 
Valdyba, norėdama, kad 
šiuo, taip svarbiu klausimu, 
nebūtų dvilypumo, ir tei
giama žiūrėdama Į kiekvie
ną lietuvišką energingą ini
ciatyvą, nutarė bendradar
biauti su Dr. A. Razma, ieš
kodami kompromisinių, 
bendri] kelių. Tačiau greit 
paaiškėja, kad bendradar
biauti su Dr. A. Razma la
bai sunku. Jis informacinį 
pasitarimą su .Bendruome
nės atstovais pavadino 
steigiamuoj u susirinkimu. 
Bendri] gairių bendradar
biavimo rezoliuciją pavadi
no fondo Įsteigimu ir pa
skelbė tą faktą spaudoje 
panaudodamas parašus ei
lės asmenų, kurie rezoliuci
jos priėmimo metu posėdy
je nedalyvavo. Jis atidarė 
einamąją sąskaitą "Dr. A. 
Razma, Dr. G. Baliukas and 
Lithuanian Com m u n i t y 
Center”. Vėliau, gavęs Ben
druomenės paruoštą fondo 
statuto projektą su fondo 
pavadinimu angliškai — Li
thuanian Foundation, jis 
pavadino savo sąskaitą taip

jo tiek šalininkų, kad joks 
sprendimas nebuvo įmano
mas padaryti. Bendruome
nės Geležinio Fondo statuto 
reikalas buvo sustabdytas 8 
mėnesiams (naujai išrink
tai Bendruomenės Tary
bai), kol Dr. A. Razma ga
lės patiekti naujai Tarybai 
savo projektą.

Kaip privatus asmuo Dr. 
A. Razma yra daug laisves
nėje padėtyje daryti pareiš
kimus, atidaryti einamąsias 
sąskaitas, rinkti pinigus ir 
1.1. Bendruomenės Centro 
Valdybos ir Ekonominės 
Tarybos nariai, keli metai 
dirbą toje srityje, ne tik kad 
negali rinkti pinigų, atida
ryti sąskaitų ir skelbti sta
tutų, kol dar jie nėra galu
tinai priimti.

Šita aplinkybė energingos 
Dr. A. Razmos veiklos šešė
lyje sudarė mūsų visuome
nėje įspūdi, kad Bendruo
menė iš Geležinio Fondo or
ganizavimo lauko yra pasi
traukusi ir visą iniciatyvą 
atidavusi Dr. A. Razmai.

Prieš kelias dienas Dir
voje, Drauge ir kituose lai
kraščiuose Dr. A. Razma 
paskelbė savo Geležinio 
Fondo statuto projektą, ku
ris padarė sprogusios bom
bos Įspūdį net daugeliui jo 
šalininkų ir aiškiai parodė, 
kad jei nebus imtasi žygių 
informuoti mūsų visuome
nę, rimto Geležinio Fondo 
idėja bus visai palaidota.

Savo projekte Dr. A. Raz
ma turėjo atsisakyti nuo 
Įprastos Amerikoje visiems 
pastoviems fondams „trusC’ 
formos. Dr. A. Razmos pa
grindiniai reikalavimai, kad 
„trusto’’ patikėtiniai (trus- 
tees) būtų renkami aukoto
jų ir kad fondo pelnas taip 
pat būtų dalinamas aukoto
jų, nėra suderinamas su 
Amerikos "trusto” įstaty
mais. Toks fondas ne tik 
negautų aukų atleidimo nuo 

Nukelta į 6 psl.

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

FORSBERG ENAMELING 
COMPANY

5103 LAKESIDE AVĖ. EX 1-9269

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

DANIELS FUNERAL 
DIRECTORS

VVILIJAM R. ROY A.
PROMT PERSONAL ATTENT1ON GI VE 

ALL CALLS 
1NVALID GAR ()XYGEN EQUIPPED 

15800 Detroit Avė. Call AC 6-5149

BEST WISHES
To All the Lithuanian People

ALUED ELECTRIC SEWER 
CLEANING COMPANY

R. P. Herschman Prop.
ROTO - ROOTER SERVICE

West Side
12910 Detroit Avė
AC 6-4500

East Side 
12824 Superior Avė 
MU 1-7722

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

THOMAS J. UNIK CO.
INSURANCE AGENCY

EVERYTHING IN INSURANCE

East 9th St. Pier Bldg. TO 1-0200
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GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

CONCRETE POPE CO. 
OF OHIO

21200 MILĖS AVĖ.
MO 3-8733

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai
BUDO CLEANERS

FOR THE BEST CLEANING IN TOWN 
12702 Shaw Avenue Call GL 1-7417

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

OMER W. SCHROEDER
GENERALINSURANCE OF ALL TYPES

1105 Chester Avė. Call PR 1-6000

GREETINGS and BEST WISHES
To Ali the Lithuanian People

JACK KLUM REALTY CO
259 East 156 Street IV 1-2901

Senas vėjinis malūnas prie Baisogolos

vo ilgai diskutuotas ir at
mestas.

Pasiūlytą statutą išstu
dijavus, atrodo, vienintelė 
išeitis yra pasiūlyti Dr. A. 
Razmai, kad jis atsisakytų 
savo partizaninių ambicijų 
ir pritartų Geležinio Fondo 
principams, po ilgų studijų 
ir’ diskusijų paruoštiems 
Bendruomenės organų.

Jau kovo mėnesį; Chica
goje, Dr. A. Razmai buvo 
nurodytas Bendruom e n ė s 
paruošto statuto straipsnis, 
kad asmuo ar asmenų gru
pė, paaukojusi nemažiau 
kaip 5,000 dolerių, gali rei
kalauti, kad fondo pajamų 
dalis, proporcingai jų įna
šui, būtų dalinama pagal jų 
nurodymus. Jei tie nurody
mai, fondo patikėtinių nuo
monę, yra fondo tikslų ri
bose. Tas straipsnis turėtų 
būti pakankamas visiems 
"nepriklausomai galvojan-

tiems aukotojams”, žino
ma, tada reikia atsisakyti 
ambicijų per savo aukas 
valdyti kitų aukotojų įna
šus.

Baigdamas noriu primin- . 
ti vieną reiškinį pasyviai 
nusiteikusioje visuomenėje. 
Tokioje visuomenėje keli 
energingi asmenys gali at
likti visuomenės vardu 
veiksmus, kurie gali visiš
kai nesiderinti su daugu
mos viešąja nuomone. Esu 
privačiai diskutavęs Geleži
nio Fondo principinius rei
kalus su eile mūsų visuome
nės veikėjų. Visiškoj dau
gumoj jie buvo už fondo 
steigimą Bendruomenės ri
bose. Tačiau niekas iš jų ne
rašo straipsnių ir nekovoja 
už bendruomeninę idėją. Vi
suomenės pasyvumas ir pri
vačių iniciatorių aktyvumas 
sudaro klaidingą vaizdą 
mūsų visuomenėje Geleži
nio Fondo reikalu.

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

MflEHN'S BAKERY
For GOOD Baked Goods - See WIEHNTS 

12429 ARLINGTON AVĖ GL 1-3756
704 EAST 185 th STO KE 1-0650

GELEŽINIO FONDO VARGAI

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

HILDEBRANDT PROVISION CO

3619 WALTON ME 1-3700

GREETINGS and BEST WISHES

SURPLUS VALUE CENTER

13107 ST. CLAIR AVĖ. UL 1-5116

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

FRANK C. McGINTY
FUNERAL HOME

8112 Superior Avenue CE 1-4670

GREETINGS AND BEST WISHES 
FROM

CARL NEWMAN

MASON CONTRACTOR

45o’Lloyd Road RE l-27o5 EUCLID, Ohio

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

WILSON and CO. 
INSURANCE

ALL KINDS OF INSURANCE

11800 Shaker Blvd. Call WY 1-5800

Atkelta iš 5 psl.
mokesčių, bet net turėtų 
mokėti pajamų mokesčius. 
Jeigu fondai, su visomis tri
mis ”trusto” funkcijomis 
aukotojų žinioje būtų lei
džiami, tai daug turtingų 
kombinatorių steigtų to
kius fondus labdaringu tik
slu, o vėliau skirstytų pa
jamas pagal savo interpre
taciją. Todėl Dr. A. Razmos 
teisiniai patarėjai terado 
galimumo Dr. A. Razmos 
reikalavimus suderinti tik 
su akcinės bendrovės for
ma.

Dr. A. Razma su savo pro
jektu pirmą sykį įvedė ak
cinės bendrovės biznio prin
cipą į visuomeninės institu
cijos organizavimą. Man nė
ra žinomas toks princpas, 
kad daugiau paaukojęs, turi 
teisę į daugiau balsų ne tik 
jokioj lietuviškoj, bet net ir 
jokioj amerikoniškoj orga
nizacijoj. Labai abejotina, 
kad įstaigos, sprendžian
čios labdaringos organizaci
jos teises, galėtų suteikti 
”non-profit” teisę tokio fon
do organizacijai. Bendruo
menės Taryba iš principo 
neturėtų svarstyti statuto, 
siūlančio tokius pagrindus.

Iš viso negalima supras
ti, kodėl Dr. A. Razma no
rėtų, kad tokį statutą pri
imtų Bendruomenės Tary
ba. Kam reikia bendruome
nės Tarybai gaišinti laiką 
priimant tokį statutą, kuri 
fondo nariai gali patys pa
keisti bet kuriuo momentu.

Sudaryti palankų įspūdį 
Bendruomenės Tarybai, Dr. 
A. Razmos fondo projektas 
įveda tris Bendruomenės 
atstovus su trims Fondo 
Tarybos atstovais į lėšų 
skirstymo komisiją. Statu
to klauzulė sako, kad skirs
tymo komisija balsams pa
sidalinus, skirstymą atlieka 
Fondo Taryba. Kitaip ta
riant, trys Bendruomenės 
atstovai yra visai bejėgiai 
prieš Fondo Tarybos ins
trukcijas trims fondo at
stovams. Taip pat nėra jo
kios garantijos, kiek ilgai 
tie trys Bendruomenės at
stovai bus toje skirstymo 
komisijoje, nes fondo sta
tutas gali būti keičiamas.

Akcinis Bendruom e n ė s 
fondo statutas negarantuo
ja nei fondo pastovumo, nei 
jo išlikimo lietuvių rankose. 
Nors neaiškiai pasakyta,

bet kitaip negalima supras
ti, kad paaukotų pinigų ak
cijos pareina paveldėjimo 
keliu įpėdiniams. Jos gali 
būti perduodamos (taigi ir 
parduodamos). Fondui su
rinkus didesnes sumas, gali 
atsirasti apetitas keliems 
p a s i turintiems asmenims 
perimti daugumą akcijų ir 
pakeisti fondą į pelno or
ganizaciją, neturinčia nieko 
bendro su lietuviškais rei
kalais.

Jei kalbama apie amžiną 
lietuvių Geležinį Fondą, tai 
reikia pagalvoti, kas bus už 

. 30-40 metų. (Jeigu Lietuva 
ir būtų laisva, tai dar ne
reiškia, kad lietuviška ma
žuma ir lietuvybės reikalai 
šiame krašte išnyktų). Kai 
kurios šeimos sugebės iš
ugdyti lietuviškos dvasios 
palikuonis, kai kurios ne. 
Deja, lietuvybės dvasia ne
turi jokio proporcingo ry
šio su tėvų turtingumu 
bei jų noru ir galėjimu pa
aukoti fondui stambesnes 
sumas. Tačiau, viena aišku, 
kad lietuviškos dvasios as
menys visada bursis į lietu
viškas bendrines organiza
cijas.

Statute yra eilė netikslu
mų, prieštaravimų bei ne
aiškumų. Dėl vietos stokos 
negalima čia jų visų išna
grinėti. Kiekvienu atveju, 
fondo statutas yra naujos 
lietuvių organizacijos stei
gimas, jei ją galima tokia 
pavadinti. O naujos bendri
nės organizacijos steigimas 
Bendruomenės Taryboje bu-

VISAIS .
APDRAUDOS 
REIKALAIS, <7 
kaip automašinų, gyvy
bės, nelaimingų atsitiki
mų ir gaisro, kraiptis į 

atstovę

PAULINA
MOZURAITIS-BENNETT 

Hl 2-4450
042 Mea4ow Laie Dr. 

Cleveland 24

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

MOR-FLO HEATER COMPANY
MANUFACTURING HOT WATER 

HEATERS and PLUMBING SUPPLIES

2176 EAST 76th STREET UT 1-2300

BEST WISHES

WIISON PURE 0IL
SERVICE STAT1ON

8000 Bessemer Avenue DI 1-9807

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

ROTH STEEL PRODUCTS
IRV ROTH, President

1335 East 171st St. IV 1-8700

BEST WISHES

Wm. H. BROWN REALTORS

17591 BROADWAY MAPLE HEIGHTS

MO 2-1400

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 šildymų Dirvoje, atlikę nemažai 
patarnavimų lietuviams ir mūsų darbu visi patenkinti.

W. F. HANN & SONS 60.
15533 EUCLID AVĖ. MU 1-4200
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KITI RAŠO
LIETUVOS VYČIŲ SEIMAS CLEVELANDE

Apie Lietuvos Vyčius, šią sa
vaitę susirinkusius Į Clevelandą 
metiniam seimui, Darbininkas 
paskelbė vedamąjį, kuriame ra
šoma:

"Labai nedaug, tur būt, yra 
lietuviškų organizacijų, kurios 
savo metinius suvažiavimus taip 
kruopščiai parengtų ir juose 
dalyvautų, kaip Lietuvos vyčiai. 
Daugumas senesnių narių jau iš
tisą eilę savo atostogas pri
taiko metiniam suvažiavimui, 
pasiekdami net Kaliforniją.

Vyčiai buvo pirmieji iš Ameri
kos centrinių organizacijų, su
rengę prieš porą metų savo sei
mą tolimam Pacifiko pakrašty
je. Kitiem toli ir brangu, o vy
čiai tą kliūtį buvo nugalėję, pa
rodydami, kad jų energijai vis
kas pasiekiama. Gi tą tolimą 
Amerikos lietuvių koloniją, tar
tum kitam pasaulyje, reikia siek
ti ir kitoms organizacijos. Los 
Angeles lietuvių koloniją yra gau
si, judri ir stipriai jungiasi į 
visos Amerikos lietuvių gy
venimą.

Pradžia šios organizacijos yra 
nutolusi jau už 50 metų. Pirmas 
steigiamas seimas įvyko Bostone 
1913 bal. 27. Pirmoji kuopa

EAST CLEVELANI) — 13515 EVCLID AT SUPERIOR AVĖ.
SAVINGS 

EARN

4%
ACCOUNTS 

INSURED TO 
*1OOOO

1

IN TOWN OFF1CE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST.

JAKUBS & SON
FU NĖR AL HOMES

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

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

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

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.

buvo įsteigta to miesto pašonėje 
išaugusiame "Lietuviškame 
kaime"-- Montelloje (Brockton, 
Mass.). Pirmieji iniciatoriai 
buvo M. Norkūnas, Valkininkų 
dzūkas, kun. J. Vaitekūnas, da
bartinis Šv. Kazimiero parapi
jos klebonas Providence, R.I., 
buvęs "Draugo" redaktorius kun. 
A. Kaupas, S. Bugnavičius ir ki
ti. Tarp pirmųjų veiklių orga
nizatorių buvo muz. A.Aleksis, 
Leonardas Šimutis, "Draugo" re
daktorius ir Alto pirmininkas, 
prof. K. Pakštas, dr. J.J. Biels- 
kus, dabar lietuvos konsulas Los 
Angeles, Ignas Sakalas, vienas 
iš "Draugo" redaktorių nuo pat 
to laikraščio pradžios, prel. Pr. 
Virmauskis, dabartinis lietuvių 
parapijos klebonas So. Bostone, 
M. Račkus, Matas Zujus, dabar 
"Garso" redaktorius, ir ilgai re
dagavęs "Vytį", ir kiti. Vėliau 
kiek įsijungė visa eilė asmenų 
kurie ir dabar tebėra lietuviš
kojo veikimo Amerikoje dėmesy, 
kaip Juozas Bolevičius, Felicija 
Grendelytė, ilgai redagavusi 
"Vytį", Jokūbas Stukas, Antanas 
Mažeika, Pranas Vaškas, kun. 
J. Jutkevičius, dabar Atholio lie
tuvių parapijos klebonas, tebe-

OPEN EVERY SATURDAY UHTIL 2:30

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME ANO 
REMODEUNO LOAN3

FIRMOS

SALAMANDER
VASARINIŲ BATU 

IŠPARDAVIMAS
KIKSU KUO MltmČI0 23 IKI III0SĖI02

Vyrų, moterų ir vaikų batai

3325 Lorain Avenue 
Cleveland 13, Ohio 
Tel. ME 1-5837

DIRVA

varąs milžinišką darbą su savo 
talkininkaią vyčiais Lietuvos rei
kalų komisijoje, kun. A.Kontau- 
tas, dvasios vadas, L.Janonis, 
i/ daug kitų.

Istorija vyčių labai turininga 
ir įvairi, susijusi su gyvaisiais 
lietuvių tautos reikalais. Dr.J. 
J. Bielskus, buvęs vyčių pir
mininkas, organizacijai siekiant 
arti 5000 narių, teisingai yra pas
tebėjęs: vyčiai dirbo Lietuvai, 
savo reikalus pamiršdami, rū
pinosi Tautos Fondu, Amerikos 
Lietuvių Taryba, dirbo įvairių 
organizacijų centruose, redakci
jose, kolonijose.

Šiandien vyčių skaičius yra 
sumažėjęs, lietuvių kalbą kiek 
primiršta, bet dvasia likusi kai
tri, nuoširdžiai besiaukojanti 
Lietuvos reikalam."

CLEVELANDE 
ir apylinkėse

• Lietuvos Vyčiai šią sa
vaitę susirenka į savo su
važiavimą — seimą, kuris 
vyks Carter viešbutyje. 
Laukiama daugiau atstovų 
iš Detroito, Chicagos, Day- 
tono, Pittsburgho ir kitų 
artimesnių lietuvių koloni
jų. Kaip žinia, Lietuvos Vy
čiams daugiausia priklauso 
čia gimęs lietuvių jaunimas, 
taigi jo svečiavimusi Cleve- 
lande visi iš anksto ruošia
si. Girdėti, kad atstovų' bus 
ir iš pačių tolimiausių vie
tų, kaip Los Angeles ir Bos
tono.

• Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos Clevelando 
skyriaus vasaros pobūvis 
įvyksta šį sekmadienį — 
rugpiūčio 27 d., 3 vai. po 
pietų, Dr. A. Nasvyčio so
de — 10823 Magnolia Dr. 
Meninę programą atliks so
listė Juzė Daugėlienė. Veiks 
bufetas. Įėjimas suaugu
siems $1.00, jaunimui lais
vas.

Jei pasitaikytų ir blogas 
oras — pobūvis įvyks, nes 
yra pakankamai erdvios na
mų patalpos.

• L. R. K. Moterų Sąjun
gos 36 kuopa rugpiūčio 27 
d., Naujos parapijos salėje, 
rengia šios parapijos klebo
no kun. J. F. Angelaičio 
gimtadienio vakariene.

Kuopos valdyba maloniai 
prašo visus atsilankyti į šią 
vakarienę. Jūs savo atsilan
kymu pagerbsite kleboną jo 
gimtadienio proga. Tuo pa
čiu įvertinsite jo sunkius 
darbus, statant šios parapi
jos didžiulius pastatus.

Vakarienėje dalyvaus ir 
tik dabar atvykusios moky
tojos seselės lietuvaitės ka- 
zimierietės, kurios jau šį 
rudenį pradės mokyti šios 
parapijos vaikučius.
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DIRVOS METINIS

Spaudos Balius-

įvyksta rugsėjo 23 d.

SLOVENIAN AUDITORIUM
Meninę programą iš pil- 

do muz. Juliaus Gaidelio 
vedamas mišrus choras ir 
moterų trijo iš Bostono.

Visi iš anksto kviečiami 

dalyvauti ir tuoj užsisakyti 

geriausius bilietus.

Vakarienės pradžia 3 vai. 
Bilietai gaunami pas kuo
pos valdybos nares. Norė
dami juos užsisakyti, skam
binkite kuopos pirmininkei
O. Juškienei tel. PO 1-0795. 
Kas negalės jų iš anksto įsi
gyti, galės gauti ir prie 
įėjimo.
Kuopos koresp. E. Mikšienė

ATSILANKYKITE Į 
LIETUVIŲ SPORTINES 

ŽAIDYNES
šį savaitgalį — rugpiūčio 

26-27 d. Clevelande įvyksta 
XI-sios š. Amerikos Lietu
vių Sportinės žaidynės, į 
kurias suvažiuoja lietuvių 
sportininkai iš JAV-bių ir 
Kanados.

Žaidynių programoje bus
— lengvoji atletika ir plau
kymas — vyrų, moterų ir 
jaunių bei mergaičių A (iki 
18 metų) ir B (iki 15 me
tų) klasėse.

Lauko tenisas — vyrų, 
moterų ir jaunių klasėse.

Futbolas (soccer) dėl da
lyvių stokos neįvyks.
žaidynių vykdymo vietos
Lengvoji atletika vyks — 

visiems pažįstamame Pat- 
rick Henry High School sta
dione. Arlington Avė prie
E. 123 St. (ten pat vyko 
prieš kelias savaites pabal- 
tiečių varžybos).

Plaukymo varžybos vyks
— Tudor Arms Hotelio ba
seine, kuris yra pačiame ho- 
telyje. kampas Carnegie 
Avė. ir E. 107 St.

Lauko tenisas vykdomas
— Gordon Parko teniso 
aikštelėse, Memorial Shore- 

wav, prie Liberty Blvd., vi
sai šalia akvariumo. Įvažia
vimas iš E. 72 St. (ten pat 
vyko ir pabaltiečių tenisas).

žaidynių tvarkaraštis 
šeštadienį, rugpiūčio 26 d.

10:00 AM — 7:00 PM — 
Lauko tenisas — Gordon 
Parko aikštelėse..

1:00 PM — 5:00 PM — 
žaidynių atidarymas, po 
kurio tuoj pat seks lengvo
sios atletikos varžybos — 
Patrink Henry.

8 vai. vakaro — žaidynių 
vakaras — Lietuvių salėje. 
Sekmadienį, rugpiūčio 27 d.

9:00 AM — 12:00 AM — 
Plaukymas — Tudor Arms 
hotelyje.

10:00 AM — Lauko teni
so tąsa iki pabaigos — Gor
don Parko aikštelėse.

1:00 PM — 1:00 PM — 
Lengvosios atletikos tąsa ir 
žaidynių uždarymas.

Clevelando lietuviška vi
suomenė prašoma parodyti 
dėmesį lietuviškam sportuo
jančiam jaunimui ir gausiai 
atsilankyti Į sportines var
žybas bei žaidynių parėmi
mo vakarą!

Reikalinga šeimininkė 
vieno vyro ir dviejų vaikų 
šeimoje. Duodamas butas ir 
pilnas išlaikymas. Dėl atly
ginimo susitarsime.

Šaukti: UT 1-1357, arba 
kreiptis: 929 Ida Avė., Cle
veland, Ohio.

Jei norite gyventi arčiau 
Naujosios parapijos rajono, 
mes galime Jums padėti įsi

gyti namą vienos ar dviejų 
šeimų su labai dideliais 
sklypais. Turime ir kitokių 
namų.

Norintieji pirkti ar par
duoti paskambinkite arba 
sustokite
EAST CHORE REALTY

780 East 185 Street
Juozas Mikonis — Realtor
Raštinės telef. IV 1-6900, 

namų MU 1-2154.
Reikalui esant šaukite 

vieną iš bendradarbiu; M. 
Blyną, A. Gailiušį — MU 
1-7014, K. žiedoni — LI 
1-3726,

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

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

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

J. širvaitis
WM. T. BYRNE

Real Estate
1535 Hayden Avė.

Office — MU 1-6100; 
home — KE 1-4050

.(99/

Paraginkit savo 
pažįstamus užsipre
numeruoti DIRVĄ.
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KAS IR KUR?
• Gediminas Damašius, Dir
vos skaitytojas iš East Chi
cagos, Ind., baigęs chemi
nės technologijos magistro 
studijas Northwestern uni
versitete, šiuo metu keliau
ja po Europą. Jau aplankė 
Vokietiją, Austriją, švtei.ca- 
riją, Italiją, Prancūziją ir 
Švediją, šio mėnesio gale 
grįžta į Ameriką.
• Unė Babickaitė - Glreičiu- 
vienė mirė Vilniuje — rug
piūčio 1 d. nuo kraujo už
krėtimo, į pirštą įsidurus 
adata.
• Prof. J. Balys santariečių 
suvažiavime, įvykstančiam 
rugsėjo 8-10 d. Tabor Far- 
moje skaitys paskaitą apie 
liaudies dainų meliodijų ke
liavimą Rytų Europoje.
• S. ir V. Minkų radijo ge
gužinėje, įvykusioje rug
piūčio 13 d. Romuvos Par
ke, Miss Lithuania of New 
England buvo išrinkta Ka- 
rolė Grigaitė iš Brockton, 
Mass.
• Z. V. Rekašius, iš W. La- 
fayette, mokėdamas už Dir
vą atsiuntė ir $5.00 auką.
• A. Braškys, iš Sudbury, 
mokėdamas už Dirvą at
siuntė $5.00 auką.

• Eleonora H. Laurin 
(Laurinaitytė), jau antros 
kartos lietuvaitė, gražiai 
kalbanti lietuviškai, yra 
Lietuvos Vyčių veikli orga
nizatorė, Illinois - Indianos 
skyr. pirmininkė. Dar tik š. 
m. gegužės mėn. pradėjusi 
dirbti šv. Antano Taupymo 
ir Skolinimo Bendrovėje, 
Cicero, III., bet jau suspėjo 
labai gražiai užsirekomen
duoti.

Ji taip ■ pat dalyvauja 
rugpiūčio 23-27 d.d. Lietu
vos Vyčių seime Clevelande.

1961 m. rugpiūčio 25 d.

• Irena Rakaitytė yra 
viena iš čia gimusių pavyz
dingųjų lietuvaičių. Ji pui
kiai kalba lietuviškai, dai
nuoja chore ir yra Lietuvos 
Vyčių Marųuette Parko 
skyriaus pirmininkė. Taip 
pat ji puikiai atlieka savo 
atsakomingas pareigas šv. 
Antano Taupymo ir Skoli
nimo Bendrovėje, Cicero, 
Illinois.

Ji dalyvauja rugpiūčio 
mėn. 23-27 d.d. Clevelande 
Lietuvos Vyčių Seime.

• Lietuviai-Iatviai susitiks 
futbolo rungtynėse sekma
dienį, rugpiūčio 27 d., 4 vai., 
Chicagoje, Marąuette par
ke. Lietuvius atstovaus F.
K. Lituanica papildyta ke
liais Bridgeporto Tauro žai
dėjais. Lituanica šiuo metu 
yra geroje formoje ir pasi
ruošimui turėjo keletą rung
tynių su aukštesnės klasės 
Chicagos komandomis.

PAIEŠKOMI
Dzikavičius, Antanas, Felikso 

sūnus, iš Indriūnų km., Panemu
nės vi., Rokiškio apsk..

Kariūnienė, Palionija, ir jos 
sesuo Burbienė, Veronika, kilu
sios nuo Panevėžio.
Karalienė-Rakauskaitė, Marija, 

sūnus Karalius, Jonas, ir duktė 
Karaliūtė, Irena, prašomi atsi
liepti mirusiojo Justino Kara
liaus palikimo reikalu.

Kaupas, Kazimieras.
Kazlauskas, Jonas, Leono ir 

Zosės sūnus.
Levinskas, Juozas, g. Kaune 

1916 m.
Mulevičius, Jonas, agronomas, 

kilęs iš Pabaisko vi., Ukmergės 
ap.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:

Consulate General of Lithuania

41 Mest 82nd. Street 
New York 24, N.Y.

Rugsėjo pradžioje Ame
rikos lietuvių komiteto Ku- 
chel-Lipscomb reoliuc i j a i 
remti delegacija lankysis 
Washingtone ir mėgins pa
daryti visą galima spaudi
mą tos rezoliucijos reikalu 
Senate, Atstovų Rūmuose 
ir kitose institucijose.

Būtų gera, kad visi geros 
valios lietuviai, kuriems rū
pi Lietuvos vadavimo rei
kalas, tuoj parašytų po po
ros ar trejetos sakinių laiš
kutį šiems asmenims: sena
toriui J. William Fulbright, 
kongresmanui Tohmas E. 
Morgan, abiems savo vals
tijos senatoriams ir savo 
rajono kongresmanui.

Senatoriaus J. Wm. Ful
bright reikia prašyti, kad

ŠILUVOS KOPLYČIA 
NEBUS STATOMA

Saleziečių generolas, pas 
kurį prieš- kiek laiko teko 
man asmeniniai apsilanky
ti, liet, saleziečių reikalu 
JAV štai ką pareiškė:

a) buvęs liet, saleziečių 
vienuolynas Cedar Lake, 
Ind. ir toliau lieka pavestas 
bendrai Amerikos rytų pro
vincijos kitataučių salezie
čių žiniai;

b) liet, saleziečių šioje 
vietovėje projektuotoji Ši
luvos koplyčia nebus stato
ma;

c) Šiluvos koplyčios sta
tybai surinktas aukas to 
norintieji aukotojai gali at
siimti, kad nekaltintų sale
ziečių nušlavus jų padary
tąsias intencijas ir įnašus.

Manytai pradėti statyti 
Šiluvos koplyčiai surinktos 
aukos dar tebeguli banke ir 
pageidaujantiems jos tikrai 
bus grąžinamos, parašius 
laišką anglu kalboje dvie
juose egzemplioriuose, ku
rių vieną laišką reikia pa
siųsti saleziečių provincijo
lui tokiu adresu:

Very Rev. A. Bosio
ProvinciaI
148 Main St.
New Rochelle, N. Y., 

o kitą Cedar Lake, Ind. sa
leziečių namų-vienuo lyno 
viršininkui:

Rev. C. Moskal 
Salesian Fathers 
Cedar Lake, Ind.

Neatsiimtieji pinigai sa
leziečių bus panaudoti ki
tiems tikslams.

Kun. Antanas 
Sabaliauskas, SDB 

GREETINGS and BEST WISHES

GARDNER CARTAGE CO., Ine.
MOVERS AND ERECTORS

OF HEAVY MACHINERY, BOILERS, SAFES
GENERAL TRUCKING

2662 East 69th STREET UT 1-3800

GREETINGS and BEST \VISHES 
To Our Friends and Patrons

J. BERGER
WALL PAPER & PAINT STORE

6919 Superior Avė. HE 1-3659
805 East 185th St. IV 1-6250

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

10RDAN CAMERA & SOPPLY
STORE

3802 West 25th Street SH 1-5511 KONKURSINĖ NUOTRAUKA Nr. 32. Ramunė Šileikaitė, pusan 
trų metų amž., iŠ Philadelphijos, Pa. Nuotrauka E.Jakaičio.

jis dar šios sesijos metu 
duotų teigiamą eigą rezo
liucijai — S. Con. Res. 12; 
kongresmano Thomas E. 
Morgan prašyti, kad jis 
duotų skubią ir teigiamą ei
gą rezoliucijai — H. Con. 
Res. 153.. Savo valstijos 
abiejų senatorių prašyti, 
kad jie padarytų visą gali
mą spaudimą senatoriaus 
Tom Kuchel rezoliucijos rei- 
zoliucijos reikalu (S. Con. 
Res. 12) į senatorių J. Wim 
Fulbright. Kiekvienas turė
tų prašyti savo kongresma
no, kad jis paspaustų kon- 
gresmaną Thomas E. Mor
gan kongr. Glen Lipscomb 
rezoliucijos (H. Con. Res. 
153) reikalu.

Jei kas nežino savo vals
tijos senatorių ir savo dis- 
trikto kongresmano vardų 
ir pavardžių, gali tai suži
noti artimiausioje viešoje 
bibliotekoje.

Tie laiškučiai turėtų pa
siekti minėtus senatorius ir 
kongresmanus maždaug iki 
rugsėjo 6 d. Paskubėkime 
tai atlikti! (Iv.)

KYLA NADIOS BANGOS...
Atkelta iš 1 psl.

J. F. Kennedy nori dinamiš- 
kesnės ir į puolimą perei
nančios politikos. Bet jo ar
timieji patarėjai ir talkinin
kai (vis tie patys!) ragina 
elgtis atsargiai ir daryti 
nuolaidas. Daug blaiviau į 
visą reikalą žiūri ir Prancū
zijos De Gaulle, ragindamas 
su derybomis nesiskubinti, 
bet savo įsipareigojimus, 
pagal esamas sutartis vyk
dyti, jei reikės, ir pro nau
jai statomas užtvaras.

Taigi virš Berlyno, visos 
Vokietijos ir Vakarų vals
tybių sostinėmis dabar pla
kasi dvi naujos bangos — 
naujų grasinimų ir būsimų 
derybų.

KONKURINĖ NUOTRAUKA Nr. 30. Linas Puškorius, 3 metų 
amžiaus, iš Clevelando, Ohio. Nuotrauka A.Karkliaus.

KAS DIRVOS NESKAITO
- DAUG NUSTOJA!

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

KONKURINSĖ NUOTRAUKA Nr. 31. Rūta Allen, 6 metų amž., 
iš Columbus, Ohio. Nuotrauka C. Alleno.

Jūros mėgėjus atostogas praleisti kviečiame 
prie ATLANTO. ASBl’RY BARK, N. J.

P. ir O. LANIU VASARNAMY. C-
čia ąžuolais apsupto vasarnamio erdviuose 

kambariuose su privačiais dušais ir kitais patogu
mais už neaukštą kainą, ramiai pailsėsite.

Tik per keletą minučių pėsčiom pasiekiamas 
vandenynas — paplūdymys; taip pat kino teatrai, 
bažnyčios, krautuvės, restoranai ir kitos pramogų 
vietos.

Svečių'patogumui galima naudotis virtuvėmis 
ir šaldytuvais. Maudymosi mokestis apmokamas 
savininkų. Kambarius siūlome užsisakyti iš anks
to:

P. LANYS,
515 lth Avė.. Asbury Park, N. J.
Telef. PR 6-97S3.

BILIETAI I OPERA
nemažai kainuoja. Jums nekainuos nieko nei operos, nei kon
certai, nei populiari ar šokių muzika: savo bute FM radiju 
galite girdėti viską. Gradinsj. ~ 2512 W. 47th Str., Chicago, 
III., FR 6-1998.
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