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KOVA DĖL JUNGTINIU TAUTU LIKIMO
"Geležinių nervų vyras" — 

Jungt. Tautų sekr. Dag Ham- 
marskjold pradėjo šios savaitės 
debatus Jungtinių Tautų plenu
mo sesijoje, neilgu pareiškimu 
šaltai atsakydamas Chruščiovui, 
kad jis ir toliau sieksiąs iš
laikyti "nepriklausomumą, beša
liškumą ir objektyvumą" Kongo 
politikoje, jeigu jam Jungtinės 
Tautos nesuteiksiančios 
instrukcijų. Savo kalboje jis ne
lietė Sovietijos premjero kalti
nimų, pagal kuriuos jis "sekąs 
kolonialistų liniją", bet pabrėžė, 
kad Chruščiovo puolimai liečią 
"ne asmens, bet institucijos klau
simą".

Beveik dvi su puse valandos 
trukusioje kalboje Chruščiovas 
penktadienį puolė JT gen, sekr. 
Hammarskjoldą, kad jis "pikt- 
naudojąs" savo poziciją "kolo
nialistų linijai sekti" ir parei
kalavo panaikinti generalinio sek
retoriaus postą, jo vietoje su
darant trijų asmenų komitetą, į 
kurį įeitų po vieną atstovą iš 
Vakarų, sovietų ir neutralistų 
bloko. Jis taip pat reikalavo 
Jungtines Tautas iškelti iš Ame
rikos į Ženevą, Vieną ar Mask
vą.

Vėlesnėje spaudos konferen
cijoje Chruščiovas pridūrė, kad 
visiems trims komiteto nariams 
turėtų būti suteikta veto teisė, 
t.y., vienam iš jų nesutinkant su 
kitų dviejų sprendimais, klausi
mas turėtų būti perduotas Jung
tinių Tautų plenumo sesijai, kur 
sovietai ateity, prisiviliodami 
neapsisprendusias tautas, tikisi 
dominuoti.

Nelaukta Chruščiovo ataka 
prieš Jungtinių Tautų sekretorių 
iššaukė gilų susirūpinimą, kurį 
tuoj po sovietinio diktatoriaus 
kalbos išreiškė JAV ambasa
dorius James J. Wadsworth: 
"Chruščiovas bando sugriauti JT 
gen. sekretoriaus įstaigą ir sek- 
retariato struktūrą ir tuo pačiu 
sunaikinti Jungtines Tautas". 
JAV valstybės sekretorius 
Chruščiovo kalbą pavadino "karo 
paskelbimu" Jungtinėms Tau
toms.

Tai vėliau netiesiogiai patvir
tino ir pats Chruščiovas, spaudos 
konferencijoje pareikšdamas, 
kad Sovietija nesiruošianti išstoti 
iš Jungtinių Tautų, jeigu Chruš
čiovo pasiūlymai būtų atmesti, 
bet: "mes tęsime kovą, kol re-
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V. Pliodzinsko nuotrauka 

organizacija bus pasiekta". 
Praktiškai tai reiškia Jungtinių 
Tautų veiklos paraližavimą, į- 
klampinant jas į tuščius ir nesi
baigiančius ginčus.

Nors Chruščiovo pareiškimai 
laikomi neabejotinu šaltojo karo 
suintensyvinimu, tačiau puoli
mais prieš Hammarskjoldą, kaip 
sakoma, jis "persistengęs": jam 

kitokių nepasisekė laimėti pritarimo iš
neutraliųjų Azijos ir Afrikos tau
tų. Net Ganos prezidentas Nkru- 
ma, kurio kalba yra laikoma la
bai prorusiška, nukrypo nuo li
nijos, išreikšdamas "asmeninį 
pritarimą" Hammarskjoldo poli
tikai Konge ir girdamas Jungti
nes Tautas, kaip "vienintelę or
ganizaciją, palaikančią žmonijos 
ateities viltis". Kitų Afrikos ir 
Azijos tautų kalbėtojai pareiškė, 
kad jie atmetą "sovietinį grubu- 
mą .

♦
Grįžtant prie Jungtinėse Tau

tose pasakytos Chruščiovo kal
bos, perpildytos bolševikine pro
pagandą ir ciniškais faktų klas
tojimais, paminėtini kiti jos mo
mentai:

* Chruščiovas pareiškė, kad 
tolimesni JAV lėktuvų skraidy
mai virš sovietinės teritorijos 
"gali bet kuriuo momentu žmo
niją įstumti į trečiąjį pasauli
nį karą".

* Jis pakartojo reikalavimą su
šaukti naują keturių didžiųjų kon
ferenciją "už kelių mėnesių". Tai 
turėtų reikšti, jog jis vengia susi
tikimo su prez. Eisenhoweriu, 
kuris savo kadenciją baigs sausio 
20.

* Reikalavo sudaryti naują ko
mitetą sovietų, nusiginklavimo 
pasiūlymams svarstyti. Naująją 
grupę turėtų sudaryti įvairių re
gionų ir įvairių politinių kursų 
atsto’ Prieš kurį laiką so
vietai enevoje išardė dešimties 
valstybių nusiginklavimo dery
bas. Tą grupę sudarė penkios 
Vakarų ir penkios Rytų bloko 
valstybės. Dabar Chruščiovas 
nori į derybas įtraukti ir vadi
namąjį neutralų bloką. Naujų nu
siginklavimo pasiūlymų Chruš- ' 
čiovas neiškėlė.

* Jis pareikalavo, kad JT 
plenumo sesija priimtų dekla
raciją, pagal kurią visi koloni
jiniai ir globojamieji kraštai at
gautų nepriklausomybes "tuoj 
pat". Toje deklaracijoje taip 
pat turėtų būti reikalaujama* 
likviduoti visas amerikiečių ka
rines bazes užsieniuose.

Kalbėdamas apie kolonijinių 
kraštų nepriklausomybes,Chruš
čiovas gyrė Sovietiją ir Stalino 
konstituciją, skelbdamas tokius 
įžūlius melus:

"Pagal konstituciją, kiekviena 
iš mūsų sąjunginių respublikų 
turi teisę pasilikti unijoje arba 
išstoti, jeigu to nori. 19 autono
minių respublikų, 9 autonominių 
rajonų ir 10 nacionalinių terito
rijų egzistavimas suteikia gali
mybę išsaugoti kiekvienos tau

tos nacionalines apraiškas ir 
kultūrinį originalumą".

♦
Kiti įvykiai Jungtinėse Tauto

se:
Prez. Eisenhoweris, pirma

dienį grįžęs New Yorkan, susi
tiko su atvykusiais į JT se
siją Indijos premjeru Nehru ir 
JAV prezidentu Naseriu. Indi
jos premjerą Nehru tiek Vakarai, 
tiek sovietai laiko galinčiu tu
rėti lemiamos įtakos iškilusioje 
Jungt. Tautų krizėje. Nehru, vos 
tik atvykęs, pradėjo pasitarimus 
su neapsisprendusiųjų ir neutra
liųjų valstybių lyderiais.

Kubos premjeras Fidel Castro 
kalbėjo keturias su puse valan
dos, kaltindamas Jungtines Vals
tybes agresija ir grasindamas jog 
pareikalaus likviduoti JAV lai
vyno bazę. Jo kalba nesukėlė 
jokios didesnės reakcijos, nes į 
ją žiūrima, kaip į gerai paruoš
tą teatrinį spektaklį.

Busimuosiuose plenumo sesi
jos posėdžiuose laukiama ilgų ir 
kietų debatų dėl komunistinės Ki
nijos priėmimo į Jungtines Tau
tas.

TRUMPAI IŠ VISUR
♦ KONGE buvo sumušti ir pa

grobti du naujosios krašto "ad
ministracinės kolegijos" nariai. 
Užpuolikai buvo civiliai, Lumum
bos šalininkai. Incidentą stebėjo 
nesikišdami JT Komandos karei
viai iš penkių Afrikos tautų. Pik. 
Mobutu iš naujo pareikalavo 
Jungtines Tautas atšaukti Gvi
nėjos ir Ganos karius.

♦ LAOSE prokomunistiniai.. 
Pathet Lao sukilėliai pradėjo 
koncentruotą puolimą prieš Sam- 
neua garnizoną --paskutinęanti
komunistinių jėgų tvirtovę krašto 
šiaurėje. Būklė laikoma labai 
kritiška. Kaimyninis Tailandas 
ruošiasi šauktis Jungt. Tautų 
pagalbos, nes bijoma, kad į.La- 
osą galį pradėti veržtis Š. Viet
namo komunistai. Pateth Lao su
kilėlių radijas paskelbė,- kad JT 
įsikišimas būtų sutiktas jėga.

♦ INDONEZIJOS prez. Sukar- 
no, prieš išvykdamas į JT ple
numo sesiją, įsakė konfiskuoti 
šešias spaustuves, tuo eliminuo
damas daugumą opozicijos laik
raščių.

♦ JAV penktasis bandymas iš
šauti satelitą į mėnulio orbitą 
nepasisekė dėl techninės kliūties 
raketinio vežimo antrosios stadi
jos instrumentuose. Pastaro
siomis dienomis vėl sustiprėjo 
spėliojimai, kad sovietai šią sa
vaitę galį erdvėn iššaukti ra
ketą su žmogumi. Praeitą sa
vaitgalį pasklido gandai, kad vie
nas toks bandymas prieš keletą 
dienų nepasisekęs, ir astronautai 
žuvę.

♦ GANOS prez. Nkruma pradė
jo pasitarimus su Afrikos 
tautomis, siūlydamas sukurti 
"Monroe doktriną" juodajam kon
tinentui.

JAV Viceprezidentas Richard M- Nixon, respublikonų kandidatas į prezidentus, įvertindamas lie
tuvių susiorganizavimą ir jo kandidatūros rėmimą, atsiuntė šią specialiai lietuviams skirtą nuotrauką.

TIK RICHARD M. NIXON GALI LAIMĖTI 
KOVOIE PRIEŠ KOMUNIZMĄ

Šių metų lapkričio 8 die
nų viso pasaulio akys bus 
nukreiptos į Ameriką. Tų 
dienų bus nuspręsta, kas 
ateinančius ketverius metus 
vadovaus Amerikos, o tuo 
pačiu ir viso laisvojo pasau
lio, politikai. Nuo to, koks 
tas vadovavimas bus, pri
klausys tiek laisvosios, tiek 
ir pavergtos žmonijos dalies 
ir mūsų tėvų žemės, Lietu
vos, likimas.

Visi Amerikos preziden
tai siekė įgyvendinti tradi
cinius Amerikos laisvės 
principus visame pasaulyje. 
Labiau negu daugelis kitų, 
to aukšto tikslo siekė 
Franklinas D. Rooseveltas, 
vienas didžiausių Amerikos 
prezidentų. Deja, jo prezi
dentavimo metu šimtas mi
lijonų europiečių pateko ko
munizmo vergijon.

žymus vyras buvo ir pre
zidentas Harry S. Truma
nas. Likimas, betgi, lėmė, 
kad jo kadencijų metu ko
munizmo pančiai buvo pri
tvirtinti ne tik tam šimtui 
milijonų europiečių, bet ir 
užnerti keturiems šimtams

Julius Smetona
penkiasdešimt milijonų ki
niečių.

Šitokia nelaiminga pasau
lio istorijos įvykių raida, 
žinoma, nemažina Frankli
no D. Roosevelto ir Harry 
S. Trumano idealizmo — šie 
abu vyrai buvo pasišventę 
kovotojai dėl žmonijos lais
vės. Faktas betgi lieka fak
tu, kad, jei laisvės kova pa
našiu sėkmingumu bus ve
dama ateinančiais ketve
rtais metais, likusios Euro
pos ir Azijos dalys bus už
lietos komunizmo bangos.

Šitokio didžiųjų demokra
tų partijos vyrų palikimo 
akivaizdoje, piršti demokra
tų į Amerikos prezidentus 
būtų labai pavojingas daly
kas. Ne dėl to, kad senato
rius Kennedy nėra idealis
tas ir aukštos erudicijos bei 
moralės žmogus, bet dėl to, 
kad, kaip patyrimas rodo, 
nežiūrint gražiausių užsi
mojimų, demokratų partija 
neįstengia atremti komu
nizmo grėsmės.

Mūsų nuomone, žmogus, 
sugebųs tų grėsmę atremti 
ir laisvės principus įgyven
dinti visame pasaulyje, yra 
Richardas M. Nixonas. Ki
lęs iš neturtingos šeimos, 
pats matęs nemažai vargo, 
mokslo ir politinių laimėji
mų jis pasiekė sunkiu dar
bu ir dideliu pasiryžimu.

Giliai jausdamas Ameri
kos laisvės tradicijas, jis 
nuo pat savo politinės kar
jeros pradžios vedė aiškių 
prieš komunistinę liniją, 
net ir antrojo pasaulinio 
karo metu, kai pataikavi
mas komunistams buvo la
bai madoje. Toks aiškus nu
statymas jam atnešė dide
lių politinių pasisekimų, ku
rių tarpe minėtinas jo lai
mėjimas prieš demokratų 
kandidatų į senatų (iš Cali- 
fornijos), Helen Ganaghan 
Douglas, kurią smarkiai rė
mė paraudonavęs Hollywoo- 
das ir komunistų įtakai pa
sidavusi spaudos dalis.

Jo pastangomis buvo su
sekta ir atiduota teisman

(Nukelta į 2 psl.)



Nr. 111 — 2

Paprastai sakoma, kad savo mieste pranašu nebūsi, bet pianistas ANDRIUS KUPREVIČIUS, praeitą 
šeštadienĮ išpildęs dal| Dirvos sukaktuvinio baliaus - koncerto programos, tokiu pranašu buvo. Jo 
talentu gėrėjosi visi koncerto -- baliaus dalyviai ir kėlė ilgas ovacijas.

Dirvos nuotrauka

Mao prieš Chruščiovų
Jau kovo 30 — aštuoniom sa

vaitėm anksčiau, negu žlugo Pa
ryžiaus viršūnių konferencija 
—raudonosios Kinijos centro ko
miteto laikraštis "Raudonoji vė
liava" pradėjo piktą kampani
ją prieš "taikią koegzistenciją" 
ir pasmerkė bandymus kompro
misais spręsti konfliktus tarp 
komunistinio ir kapitalistinio pa
saulių, apšaukdamas juos "revi- 
zionizmu" — vienu pikčiausių 
keiksmažodžių komunistiniame 
žargone. .Keiksmų objektas ne
buvo įsakmiai išvardintas, tačiau 
ir kvailiausiam komunistui buvo 
aišku, | ką buvo nukreipti tie 
smūgiai: | Maskvos raudonąjį 
carą Chruščiovą.

Birželi Bukarešte susirinko 
komunistinių partijų vadai ne
sklandumams pašalinti. Nėpap- 
rastai slaptos konferencijos iš
dava buvo miglotas komunikatas

TIK RICHARD M. NIKOM...
(Atkelta iš 1 psl.)

daug j aukštas vietas įsi
spraudusių komunistų sim- 
patikų (vienas tokių, Alger 
Hiss, dešinė velionies pre
zidento Roosevelto ranka 
Jaltoje). Jis pirmas metė 
šūkį, kad neužtenka nuo ko
munistų gintis, bet reikia 
juos pulti visu laisvės idė
jos gaivalingumu.

Visa tai rodo, kad Nixone 
tebėra gyva Amerikos pio
nierių dvasia, niekuomet 
nesvyruojanti, nieko nebi
janti ir visuomet laiminti.

Tat ir mes, kuriem labai 
rūpi didieji laisvės princi
pai, kviečiame visus lietu
vius lapkričio 8 dieną bal
suoti už Richardą M. Nixo- 
ną.

Julius Smetona

—neskaniai sumaišytas koktei
lis iš dviejų trečdalių chruš- 
čioyizmo ir vieno trečdalio mao- 
izmo. Buvo bandoma užtušuoti 
nesutarimus, pavaizduoti, pasau
liui "visų komunistinių tautų ir 
partijų broliškumą ir nesukre- 
čiamą vieningumą".

Tačiau ta iškaba negelbėjo. 
Paskutinėmis savaitėmis Mao ir 
Chruščiovo šeimyninis kivirčas 
taip pagarsėjo, kad girdimas jau 
ir pas mus. Oficialieji laikraš
čiai piktai koliojasi. Sovietų tech
nikai specialiais traukiniais iš
vyko iš Kinijos. Trys kiniečių 
laikraščiai staiga, be pranešimų 
skaitytojams, sustojo. Orien
talistų kongrese Maskvoje, ne
paisant visų ankstesnių skelbimų, 
nedalyvavo Kinijos atstovai, o 
kitas mokslinis kongresas, atsi
sakius kiniečiams dalyvauti, buvo 
visai atšauktas. Pagal gana pa
tikimus pranešimus, Chruščio
vas visoms komunistų partijų va
dovybėms už geležinės uždangos 
išsiuntinėjęs agresingą antiki- 
nišką pamfletą, o Liu Šaoči, 
nominalusis Kinijos valstybės 
galva, planuoja propagandinę 
kelionę | Rytų Europą. Chruš
čiovas šį ruden|lankysiąs Šiau
rės Korėją, kur per neseniai |- 
vykusias dideles partijos iškil
mes buvo iškabinti visų sovietų 
didžiųjų paveikslai, bet papras
čiausiai trūko kaimynų Mao, Liu 
Ču ir kitų draugų paveikslų. O 
lapkričio mėnesi vėl tur|s būti 
pakartotas Bukarešto suvažiavi
mas ir bandoma dar kartą ieškoti 
ginčo sprendimo.

Ar tikrai reikia laukti skilimo 
tarp Mao ir Chruščiovo -- bent 
tokio, kuris 1948 metais |vyko 
tarp Tito ir Stalino? Dėlkoginči
jamasi, koki gilesni ginčo užku
lisiai?

Ginčo obuolys yra klausimas, 
mums atrodąs kaip disertacini 
tema: ar šiandien dar tebegalioja 
Lenino tezė, kad karas prieš ka

IIRV*

pitalizmą yra neišvengiamas, ko
munizmui siekiant užvaldyti pa
sauli? Ar toji tezė branduo
liniame amžiuje jau nebegalio
ja? Mao teigia, kad ji tebegalio- 
janti, kaip ir anksčiau, Chruš
čiovas neigia tai.

Ką tai turi reikšti? Ar tai tik 
ginčas dėl dogmos? O gal raudo
noji Kinija nori karo? Raudonoji 
Kinija šiandien ir dar ilgesni 
laiką ateityje nebus nei ūkiškai, 
nei militariškai pasiruošusi vesti 
didesni karą. Chruščiovas iš savo 
pusės kas porą savaičių grasina 
savo raketomis tai turkams, tai 
norvegams ar belgams, arba net 
"Kubos apsauga" nuo ameri
kiečių. Todėl reikia tikėti, kad už 
Šio tariamo dogmatinio ginčo 
slypi šis tas daugiau, negu Le
nino interpretacija. Dėl infor
macijų nepakankamumo susilai
kant nuo drąsesnių spėjimų, vis 
dėlto galima prileisti, kad tik
rovėje ginčas kyla dėl šių ketu
rių pagrindinių problemų:

L Kurią pasaulinės politikos 
strategiją ir taktiką turi komu
nistinis blokas naudoti? Pagal 
tradicinj aiškinimą, komunizmas 
užima valdžią revoliucijos prieš 
turtingąją ir nacionalistinę bur
žuaziją keliu. Tačiau Chruščio
vas, kaip atrodo, netiki tos te
orijos pritaikomumu šiandie
ninėje konsteliacijoje: ūkiškai 
pažengusiuose kraštuose dar
bininkija suburžuazėjo, pratur
tėjo ir nenori rizikuoti, o atsi
likusiuose kraštuose proleta
riatas yra silpnas ir pasyvus; 
revoliuciniu aktyvumu vadovau
jančioje nacionalistinėje klasėje 
iššaukiamas antagonizmas; iš ki
tos pusės, gerų šansų kaip tik 
tą klasę ir "naudinguosius kvai
lius" iš prekybininkų ar pramo
nininkų tarpo išnaudoti, kad 
jų valstybes atskyrus nuo Ame
rikos, padarius ūkiškai pri
klausomas nuo Sovietijos, antiko
munistini budrumą užmigdžius 
ir JAV izoliavus. Tik reikią 
priversti juos užmiršti, kad ko
munizmo galutinis tikslas yra 
pasaulio užvaldymas. į priemo
nes tam siekti Chruščiovas yra 
{kalkuliavęs savo raketų, sput- 
nikų ir divizijų prestižą, ir so
vietinio ūkio jėgą.

Ar Maocetungas ir Co. prita
ria šiems argumentams, nėra |- 
manoma pasakyti, tačiau yra 
tikra, kad "koegzistencinėje tak
tikoje" pagrindinę rolę vaidinti 
ir pagrindinj derlių susirinkti te
gali tik ūkiškai ir politiškai stip
ri Sovietija, o revoliucijos ir 
partizaninių karų kūrimuose dau
giau galimybių turėtų kiniečiai.

2. Revoliuciškai agresinga po
litika, pvz. "savanorių" siunti
mas | Kongą ar Alžirą, pilieti
nių karų sukūrimas, vėliau | 
juos įsikišant militariškai, pa
didina atominių karo riziką. Šią 
riziką Maskva ir Pekinas ver
tina nevienodai. "Griežtieji" Pe
kine visai atvirai pareiškia, kad 
atominis karas sunaikintų ka
pitalistinį pasaulį, bet ne Kiniją, 
t.y., jie skaičiuoja, kad, pra
radus 300 miL kiniečių, vistiek 
dar 300 mil. jų liktų. Sovie
tai, gerai žinodami, kad jie būtų 
pagrindinis amerikiečių taikinys, 
karo rizikoje mato ir savęs su
naikinimą.

3. Pagal Kinijos komunistų 

sampratą, karo baimė ir "tal
kos elgetavimas" tegalės tik 
"palaidoti liaudies masių mora
lę". Pagal sovietinę Pravdą, 
"kairysis nukrypimas" (kiniečių) 
su karo skatinimu galįs iššaukti 
"demoralizuojanti efektą naujo
sios visuomenės kūrėjuose". 
Nes Kinijos masės, reikalauja 
pagerinti gyvenimo standartą, 
reikalauja bent kiek turto ir 
džiaugsmo, ko režimas, siek
damas paskubomis sustiprinti 
valstybės jėgą, negali suteiktu 
Rusai yra pažengę toliau, jų 
gana plati aukštoji klasė jau yra 
pratinėjusi patogesnio gyvenimo 
prasme suburžuazėjusi ir todėl 
bijosi karo.

4.’ Ideologiniai ir taktiniai 
nuomonių* skirtumai yra taip 
seni, kaip ir pats komunizmas, ir 
juos kiekvieną kartą nulemia jė
ga. Kas yra "dogmatikas", arba 
"revizionistas" arba "kairysis 
nukrypėlis", arba "dešinysis nu
krypėlis" — faktiškai nurodo tas, 
kuris tuo metu turi dominuojan
čią poziciją "dogmai” interpre
tuoti. Kad tai yra Maskvos cent
rinis komitetas, ligšiol nedr|so 
abejoti joks komunistas, net pats 
Tito, kuris ideologinę kovą tik 
tada pradėjo, kai jo asmeniniai 
santykiai su Stalinu nebepataiso
mai pašlijo. Tačiau kiniečiai 
dr|sta. Tai kyla iš didelio savęs 
pervertinimo, iš įsitikinimo, kad 
jie gal{ pradėti kovą dėl vadova
vimo komunistiniam pasauliui.

Tačiau Kinija, nepaisant jos 
milžiniško gyventojų skaičiaus, 
yra daug silpnesnė už Sovietiją, 
kad galėtų pasigrobti vadovybę. 
Taigi, tegali kilti tik arba atvi
ras skilimas "a la Tito", kas 
abiems pusėms reikštų tokią 
katastrofą, jog tenka abejoti, ar 
jie rizikuos 1 j| leistis, arba 
kiniečiams gali pasisekti --su 
Maskvos stalinistinio sparno pa
galba — sovietų centrinio ko
miteto kursą pakreipti, net 
iššaukiant Chruščiovo nuverti
mą -- arba atvirkščiai. Tačiau 
greičiausiai, kaip atrodo, bent 
dabartiniu momentu bus bandoma 
bendro intereso dėliai nesantaiką 
užtušuoti ir geruoju ar bloguoju 
ieškoti kompromisų.

Nepaisant Pekino karingų tonų, 
laisvajam pasauliui yra žymiai 
pavojingesnė Sovietija, ir Kini
jos agresingumas galbūt Va
karams padės lengviau apsi
saugoti nuo "trojiškosios” koeg- 
zistencinės politikos, kuri grin
džiama iliuzija: "taiką myl|s ge
rasis Chruščiovas ir karo trokš
tąs piktas Mao".

Sis 
alus 
yra 

ugnim

... ir ugnies virimas duoda Stroh’s puikų skonį,
Amerikos alus!su kuriuo negali lygintis joks

Virimas, kurį jūs matote virimo katile, 
atliekamas tiesioginiai kaitinant atvira ugnimi, 
šis didelis karštis duoda geriausį skonį, 
gaunamą iš geriausių mišinių ... todėl Stroh’s 
yra lengvesnis ir skanesnis. Pasinaudokit 
gaivinančiu skoniu Amerikoj 
vieninteliu, ir dar šiandien!

Jums patiks
The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Michigan DABAR VIETINĖMIS KAINOMIS

N. Zelandijos Liet. Bendruomenės pirm. arch. V. Procuta (de
šinėje) Borovanskio baletui lankantis Aucklande, susitiko su Ramona 
Rataite ir Regina Plokštyte, šokančiom toj baleto trupėje;

WATERBURY

Skautai rengiasi kaukių 
vakarui

Skautai ir skautės ruo
šiasi savo tradiciniam kau
kių vakarui. Vakaras įvyks 
lapkričio 19 d. šv. Juozapo 
parapijos salėje. Kaip ir 
kiekvienais metais, tikima
si, kad kuo daugiausiai jau
nimo, o gal ir vyresniųjų, 
pasipuoš įdomiomis kaukė
mis. Trys geriausios kaukės 
gaus vertingas dovanas.

Šis tradicinis vakaras, 
paprastai, sutraukia iš pla
čių apylinkių didelį jaunimo 
ir vyresniųjų būrį, čia visi 
randa daug pažįstamų, 
draugų, gerą orkestrą ir pa

verdamas!

1960 m. rugsėjo 28 d,

kilią nuotaiką pasilinksmi
nimui.

Rengėjai maloniai prašo 
apylinkių organi z a c i j a s 
skirti tą dieną Waterbury 
skautams, o jaunimą, tėve
lius ir prijaučiančius kvie
čiame atsilankyti ir malo
niai praleisti laiką.

Rengia koncertą
Lietuvių Bendruo menė 

ruošia koncertą spalio 8 d. 
šv. Juozapo parapijos salė
je. Pradžia 8 vai. vakaro. 
Programą išpildys Lionė 
Juodytė — kontraaltas, pia
nistas Aleksas Mrozinskas 
ir akordeonistas Edvardas 
Radionovas. Po koncerto 
bus šokiai.

č. B,
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DIDVYRIO ŽMONA
;_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . A. J. CRONIN _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Archibald Joseph Cronin, vienas populiariausių šių dienų anglų 
romanistų, gimė 1896 metais Škotijoje. Dėl lėšų stokos sunkiai 
užbaigęs medicinos studijas, jis per keletą metų iš kaimo gydytojo 
prasimušė į Londono "aristokratijos daktarus". Sveikdamas po sun
kios ligos, jis parašė pirmąjį romaną "Skrybėlininko pilis", (1931), 
kuris netrukus buvo išverstas į daugelį kalbų. Pasisekimo paska
tintas, jis metė gydytojo profesiją ir tapo rašytoju, ir vėlesnieji 
jo kūriniai išgarsino jo vardą visame pasaulyje. Dabar gyvena Švei
carijoje.

Ši ištrauka paimta iš autobiografinių užrašų "Juodojo krepšio 
nuotykiai", atpasakojančių pirmas jauno gydytojo dienas provincijos 
užkampyje.

Ištisomis dienomis Levenfor- 
de buvo tik ir tekalbama apie 
artėjančias rungtynes. Supran
tama -- šioje apylinkėje visai 
buvo pamišę futbolui. Žinote, jie 
turėjo ir tradicijas.

Senaisiais, geraisiais laikais, 
kada centro puolikai dar tebe
nešiodavo žandenas, o vartininko 
pūstos kelnės būdavo susegioja- 
mos žemiau kelių, Levenfordo 
komanda susidėjo iš vienų čem- 
pijonų.

Nieko nereiškė, kad nuo tų 
homeriškų triumfų jie jau buvo 
nukopę į antrąją klasę--Leven- 
fordas liko Levenfordu. Ir da
bar, pirmajame rate dėl škotų 
taurės, ši komanda turėjo su
siremti su Glasgovo Roveriais.

Glasgovo Roveriai -- tai pir
mosios klasės geriausia koman- 
da--krašto meisteris!

Laivų statykloje, gatvėse, 
krautuvėse -- visur, nuo aristo
kratų klubo iki menkiausios 
smuklės -f ta sensacija kaitino 
žmones.

Visiškai nepažįstami užkalbin
davo vienas kitą gatvėje:

—Kažin, ar atsilaikysime?
Ir antrasis atsakydavo, giliai 

sujaudintas:
—Na vis dėlto dar turime Ne

dą.
Tai buvo kalbama apie Nedą 

Suterlandą— pusdievį, nuostabų 
žaidiką, pavyzdį. Suterlandą, apie 
kurį viena iškilminga proga buvo 
pasakyta: "Jis turi daugiau pro
to užpakalyje, negu visa koman
da galvose."

Gerasis, senasis Suterlaųdas. 
Valio Nedas!

Nedas nebuvo jaunas. Jo tikras 
amžius—slepiamas, kaip moters 
—nebuvo žinomas. Tačiau'Žino
vai aiškindavo, kad Nadas 
turįs būti apie keturiasdešim
ties, nes jis, kaip jie gudriai 
argumentuodavo, mažiausiai 
dvidešimtį metų buvęs profesio

IZIDORIUS VASYLIŪNAS

MUTUAL FEDERAL BENDROVES 
REKORDAS...

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

depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjo™ kiekvieną sutaupytą do
lerį.

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

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

• Numatoma, kad nuo šių metų liepos 1 d. dividendai 
bus pakelti iki 4|į.

MUTUAL Ąeti&ud SAVINGS
an J ~L oati ^fyssociahon

Chartered and Supervised by the Unfted Statės Government 
2202 W. CEAMAK ROAD •' CHICAGO 8, ILLINOIS 

Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazonauskas, Pres.

nalas futbolo žaidikas. Žinoma, 
ne Levenforde, Dieve, saugok!

Nedas savo nuostabią karjerą 
buvo pradėjęs ne kokiame nuoša
liame miestelyje: pirmiausiai 
Glasgove, kur šešiasdešimt tūks
tančių žiūrovų siuto iš susiža
vėjimo per jo debiutą, paskui 
Newcastly, vėliau Leedse irBir- 
minghame -- taip, Nedas visur 
buvęs ir, žinoma, niekur ilgai 
neišlikęs, tačiau visur išsilaikęs 
dėmesio centre ir, kur tik be
eitų, minios garbinamas.

Ir paskui, prieš metus, po 
trumpos pertraukos, per kurią 
visi didieji klubai --su neįti
kimu kvailumu -- priėmė dė
mesin žinią, kad jis neturi vie
tos, jis išdidžiai grįžo į Leven- 
fordą, kad, kol, kaip jis sakėsi, 
esąs aukštumoje,, savo klubui at
kovotų senąją vietą.

*
Negalima nuslėpti, kad apie 

Nedą buvo visokių kalbų, žemų 
plepalų, kurie seka garbę.

Taip, pavyzdžiui, buvo šnibž
dama, kad Nedas mėgstąs gerti, 
kad Newcastlis džiaugėsi jo 
atsikratęs, kad Leeds nebuvo nu
siminęs dėl jo išvykimo.

Jie buvo gėdingi, skandalingi 
ir neteisingi -- tie melai, kurie 
sekė jo pėdomis.

Kam svarbu, kad Nedas pa
galiau išgėrė stikliuką? Jis po 
to tik dar geriau žaidė!

Ar svarbu, jei kartkartinis 
svaigulys linksmai lydėjo jo iš
kilimą? O jei jis ir truputį iš
laidus buvo argi jis ne Le
venfordo garsusis sūnus?

Šalin šmeižėjus! Taip kalbėjo 
Levenforde, nes vos tik Nedas 
ten žo, jį apgaubė nuošir- 
duma

Jis buvo aukštokas, kiek pra
plikusiais smilkiniais, švelniu, 
pablyškusiu veidu ir drėgnomis, 
gėrimo trokštančiomis akimis.

Jis neatrodė kaip futbolinin-

A. L. T. S.
DETROITO MENO MUZIEJAUS PATALPOSE 

5200 W00DWARD AVĖ.
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ĮVYKSTA

IZIDORIAUS VASYLIŪNO 
SMUIKO REČITALIS

Akompanuoja: RASA MARIJA VASILIŪNAITĖ 

ĮĖJIMAS NUO 1 DOL. IKI 3 DOL.
Pelnas skiriamas lietuvių muzikų kūriniams

leisti fondui.

Borovansky baleto trupėje šoka dvi lietuvaitės balerinos: Ramona Rataitė ir Regina Plokštytė. 
Nuotraukoje scena iš Čaikovskio "Miegančiosios karalaitės", kur (vidurinėj grupėj dešinėj) karalie
nės vaidmenį atlieka Regina Plokštytė. Pastatymas įvyko Aucklande, N. Zelandijoje.

RUDENS PARENGIMAI PRASIDEDA DOSTONE
Prabėgančios vasaros jau tik 

atodūsiai tegirdimi. Ilgėja vaka
rai, naktimis darosi vėsu. Be
veik visi sugrįžom iš atostogų, 
vėl įsi jungėm į darbus, kurie 
truks ištisus metus — visą 
rudenį, žiemą ir pavasarį. Tokiu 
metu, po nelengvų dienos darbų, 

kas. Greičiau jis .buvo panašus 
į ceremonijų meisterį kokiame 
miesto bankete.

Jo išvaizdoje buvo šiek tiek 
dabitiškumo; jis dėvėjo mėlynos 
medžiagos kostiumus — švarius, 
gerai nušepečiuotus; ant mažojo 
piršto jis turėjo sunkų žiedą su 
spalvotu akmeniu; jo laikrodžio 
grandinė, kabanti tarp abiejų 
viršutinių liemenės kišenių, buvo 
papuošta eile medalių, kuriuos 
jis buvo laimėjęs; ir jo batai 
--ypač jo batai -- buvo nu
blizginti iki spindėjimo.

Žinoma, Nedas niekada nevalė 
savo batų. Tuo metu, kai dau
gumas kitų Levenfordo komandos 
narių dirbo laivų statykloje arba 
liejykloje, Nedas visai ndirbo, 
kaip jo aukštajam menui ir pri
derėjo. Batai buvo valomi Nedo 
žmonos. Ir čia, paminėję Suter- 
landienę, mes pasiekėme punk
tą, kuriame visi vieningai su
tarė.

(Bus daugiau)

žmogui reikalinga pamiršimas. 
Greičiausia todėl tuo metu yra 
rengiami įvairūs kultūriniai ir 
bendruomeniniai parengimai.

Bostone rudens ratai jau pa
sisuko —. daugumas organizaci
jų paskelbė koncertų, susirinki
mų ir pobūvių datas. Pirmasis 
naujojo sezono subatvakaris į- 
vyko rugsėjo 17 d. vakare ALT 
S-gos Bostono sk. namuose. Jei
gu dar prisiminsim Tautos šven
tę, kuri buvo surengta vieną sa
vaitę anksčiau, tai subatvakaris 
buvo antrasis šio meto Bosto
no lietuvių kultūrinis pobūvis.

į naujai paremontuotą salę, 
prie rudens spalvom ir javų var
pom papuoštų staliukų, susirin
ko gausus būrys Bostono liet, 
šviesuomenės. Subatvakariams 
rengti komisijos pirm. Just. Vai
čaitis viešnias ir svečius gražiai 
pasveikino, prisiminė neseniai 
mirusius prof. Dr. K. Pakštą 
ir Dr. J. Paplėną, kurie buvo 
pagerbti atsistojimu ir minutės 
tyla. Dėl tos priežasties šio su- 
batvakario nelydėjo ir muzikos 
garsai.

Subatvakario programą sudarė 
rudenio poezija ir epizodas iš 
rugiapiūtės pabaigtuvių. Prog
ramą atliko šaunios Bostono lie
tuvaitės, pasipuošusios tauti
niais drabužiais. Dalia Vakauz- 
aitė nuotaikingai ir jautriai pas
kaitė Maironio Baigės rugsėjis, 
Audronė Kubiliūtė gražiai įsi
jautė į Jurgio Baltrušaičio Ru
dens naktį, Rita Ausiejū- 
tė, išgyvendama poetinę mintį 
ir vaizdą, skaitė Fausto Kir- 
šos Ausiejūtė, išgyvendama po
etinę mintį ir vaizdą, skaitė 
Fausto Kiršos Rudenys Lietuvoj. 
Vidai Mališauskaitei, turinčiai 
gražų ir sultingą balsą, teko 
rugiapiūtės pabaigtuvių oracija 
iš St. Santvaro Kaimynų. Ji su
prato oracijos pobūdį ir stilių, 
tikrai su nuotaika ją perskaitė.

Šių improvizuotų pabaigtuvių 
šeimininkė buvo adv. Z. Shall- 
nienė o šeimininkas ALT S-gos 
Bostono sk. garbės pirm. Jonas 
Kasmauskas. Vida Mališauskaitė 
lydima kitų mergaičių ir laiky
damosi senų liet, papročių, gražų 
iš varpų nupintą, žolynais papuoš
tą ir girliandom perjuostą vai
niką įteikė J. Kasmauskui, o 
varpų puokštę ir rugių duonos ke
palėlį ant tinkamo padėklo Z. 
Shallnienei. J. Kasmauskas tuoj 
į oraciją atsiliepė: "Nors aš ne
turiu daržinių ir jaujų, bet tam 
mielam keleviui tikrai surasiu 
patogų kampą. Labai gražiai dė
koju talkininkėms," Ponia Z. 
Shallnienė taip pat dėkojo ir 
džiaugėsi galėdama dalyvauti 
tokiose apeigose, kurių pati nie
kad nematė. Kaip visų subatva- 
karių dekoratorius, vainiku ir 
dailiom iš varpų padarytom 
puokštelėm, kurios kaip padėka 
buvo įteiktos programos atlikė
jams, pasirūpino dail. Vikt. And
riušis. Atrodo, programą subat
vakario viešnioms ir svečiams 
padarė malonų įspūdį, nes ir vi
soms raštų skaitytojoms, ir čia 
pat esančiam poetui Faustui Kir
šai, pagaliau ir "pabaigtuvių" 
šeimininkams buvo ilgai ir nuo
širdžiai plojama.

Vakaro šeimininkai p. Shall
nienė ir p. Kasmauskas kito su
batvakario svečiams padovanojo 
porą staliukų su vaišėmis. Burtų 
keliu tas vaišes laimėjo p. Va- 
kauzienė ir p. Balta. Gimtadienio 
proga pasveikinta Br. Vaičaitie- 

nė--jai įteikta J. Balio Amerikos 
lietuvių dainos. Tą pačią knygą 
savo Vardinių išvakarėse gavo 
Irena Mickūnienė. Irenai Rasie- 
nei įteikta AL Kutkaus atsimini
mai Dainininko dalia, o savo 
vardines švenčiančiam p. Pranui 
Račkauskui St. Santvaro rinktinė 
Atidari langai. Visos knygos Liet. 
Enciklopedijos leidyklos leidi
niai.

Pirmasis šio sezono su
batvakaris baigėsi po vidur
nakčio. Pasikalbėta, pasidalinta 
•vasaros įspūdžiais, pasivaišinta. 
Vaišėmis ir jų paruošimu rū
pinosi O. Vilėniškienė, Br. Vai- 
čaitienė, Mickūnienė, Bilvaišie- 
nė, V. Andriušis, VI. Mickūnas ir 
Ant, Vilėniškis. Nuotaika, kaip 
visuomet, buvo maloni ir jauki. 
Kitas subatvakaris rengiamas 
spalio 19 d.

K. L.

PABALTIEČIŲ KONCERTAI
Baltų - Amerikiečių D-ja Bos

tone pradeda penktąjį savo kon
certų sezoną. Koncertai rengia
mi penktadieniais 8 vaL 30 min. 
vak. Jordan HalTe. Kaip pra
ėjusiais metais, taip ir 1960 - 
61 m. sezone numatyti trys kon
certai—vienas latvių, vienas lie
tuvių ir vienas estų. Spalio 28 
d. pasirodys latvių pianistas Her- 
man Godes, gruodžio 2 d. ži
noma liet, dainininkė Pr. Bičkie- 
nė, o 1961 m. sausio 20 d. estų 
tenoras Naan Pold.

Herman Godes cum Įaudė bai
gė Latvijos Valst. Konservatoriją 
Rygoj, kurį laiką studijavo Vie
noj ir pas R. Casadesus’ą Pa
ryžiuje. Laike antrojo pasaulinio 
karo H. Godes keturis metus bu-, 
vo .vokiečių koncentracijos sto
vykloj. Po karo dar du metus jis 
studijavo pas W. Giesekingą. Šis 
mokytojas H. Godes’ą aptarė, 
kaip pianistą virtuozą, nepapras
tai talentingą muzikiniu ir tech
nikiniu požiūriu. Jis su pasise
kimu koncertavo Europoj ir jau 
tris kartus sėkmingai pasirodė 
New Yorko Town Hall’s.

Operos solistė PrudencijaBič- 
kienė Bostono lietuviams jau yra 
pažįstama. Tai viena pačių ge
riausių šio meto mūsų dai
nininkių. Ji sėkmingau reiškiasi 
operos scenoj ir koncertų estra
doje. Toscos vaidmenį su pasi
sekimu yra dainavusi Italijoj ir 
Amerikoj, visur susilaukdama 
teigiamų kritikos vertinimų. Bus 
tikrai įdomu paklausyti jos kon
certo pirmaeilėj Bostono salėj.

Naan Pold gimė Tallinne, ten 
Valst. Estijos- konservatorijoj 
pradėjo ir dainavimo studijas.

TREČIOKAS AGENCY
SENIAUSIA LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA
Kelionių bilietų parūpinimas ir pinigų persiuntimas j visus kraitus 

TAIP PAT IR VISOKIOS RŪŠIES APDRAUDA
Kur Uk besiruoitumėt keliauti, tuoj susiriikit su mūsų įstaiga

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

Telefonas; MArket 2-4867

Tuoj po karo jis baigė Detmoldo 
Muzikos Akademiją ir pradėjo 
koncertuoti Vak. Vokietijoj. 
Ypač pasižymėjo kaip oratorijų 
dainininkas. Su koncertais lan
kėsi Anglijoj, Prancūzijoj, Olan
dijoj, Belgijoj, Švedijoj, ir Švei
carijoj, visur susilaukdamas pa
lankių publikos ir spaudos atsi
liepimų. 1957 m. yra laimė
jęs Prancūzijos plokštelių aka
demijos didžiąją premiją už į- 
dainuotą plokštelėn Brahmo 
kantatą Rinaldo. Naan Pold Bos
tone pasirodys pirmą kartą.

Baltų - Amerikiečių D-ja, ku
ri iš tikro dirba gražų ir kultū
ringą darbą, išvesdama pa- 
baltiečius muzikos menininkus į 
Amerikos sceną, iš anksto kvie
čia Bostono lietuvius visuose tri
juose koncertuose gausiai daly
vauti ir jos pastangas paremti. 
Kaip žinom, apie tuos koncertus 
visada rašo didžioji Bostono 
spauda. Tos spaudos akivaizdoj 
mūsų pareiga trijų Pabaltijo tau
tų muzikus palaikyti, savo ploji
mais, gausiu koncertų lankymu ir 
širdžių šilima juos stiprinti.

Kaip minėta, pirmasis šio se
zono Pabaltiečių koncertas į- 
vyksta ateinančio spalio mėn. 
28 d. Nauj. Anglijos konservato
rijos didžiojoj koncertų salėj — 
Jordan Hali’e. Koncertuos latvių 
pianistas Herman Godes.

St. S.

LAISVĖS VARPAS IR RUGSĖJO
8-JI

Nuo įsikūrimo dienos — 1954 
m. Laisvės Varpo radijo prog
rama kiekvienais metais pla
čiai minėdavo Rugsėjo 8-ąją, kaip 
antrąją mūsų tautinę šventę, ri
šančią didingą praeitį su klaikia 
dabartimi ir ateitimL Ligi šių 
metų tai buvo vienintelė orga
nizacija, kreipusi visuomenės 
dėmesį į reikalą palaikyti gra
žią ir prasmingą tradiciją — mi
nėti Rugsėjo 8-ąją, kaip antrąją 
mūsų tautinę šventę.

Šiemet tos šventės minėjimą 
gražiai įsijungė ALT Sąjungos 
Bostono skyrius, suorganizuoda
mas pamaldas ir akademiją. Į. 
šį minėjimą atsilankė namažai 
lietuvių, tačiau ne tiek, kiek ti
kėtasi ir laukta. Vis dėlto tai 
naujas žingsnis į priekį. Pats 
Laisvės Varpas skyrė Rugsėjo 
8-sios minėjimui žymią dalį sa
vo programos rugsėjo 4 d. Ją 
sudarė LB Bostono apygardos 
pirmininko inž. Vyt. Izbicko kal
ba, momentui pritaikinta muzika 
ir ištrauka iš B. Sruogos veikalo 
"Milžino paunksmėje", kuri 
baigta Švitrigailos priesaika prie 
Vytauto karsto. Ištrauką atliko 
Montrealio Lietuvių Dramos Te
atras, vadovaujamas rašytojos- 
režisorės B. Pūkelevičiūtės. Šie 
du minėjimai gražiai papildė vie
nas kitą.

DR. ST. BAČKIS PER RADIJU

Jau kelintą sekmadienį Lais
vės Varpas savo radijo progra
moje perduoda Sr. St. Bačkiopra
nešimus aktualiais Lietuvos 
laisvinimo reikalais. Šiuos pra
nešimus įkalbėjo į juostą Dr. 
St. Bačkis tuo metu, kai jis 
lankėsi Bostone mūsų tautinės 
šventės proga. Pranešimų pa
ruošimu pasirūpino programos 
vedėjas P. Viščinis.

Laisvės Varpo programoje ne
seniai buvo duotas pasikalbėji
mas su J. Stuku, kai šis grįžo 
iš Lietuvos. Anksčiau įdomius 
pranešimus per šią programą 
yra padarę J. Rajeckas, V. Sid
zikauskas, J. Bačiūnas ir kiti. 
Tuo būdu Laisvės Varpo prog
rama visuomet yra aktuali ir 
įdomi ne tik savo muzikine da
limi, bet taip pat žodine dalimi.

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti
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Sportas ir politika
Olimpiadoje Sovietija vėl nugalėjo Jungtines Ameri

kos Valstybes: ir medalių ir taškų "rusai” surinko gero
kai daugiau už amerikiečius. Yra progos ir čia pirštu ro
dyti: žiūrėkit, kas galingesnis! Taip yra sporte, taip bus 
ir visur kitur! Maskvos propagandistai ir nepamiršta 
maždaug tokį įspūdį sudarinėti iš šalies bežiūrin tiems.

Medalių ir taškų lentelėje krinta į akį, kad jeigu 
prie Amerikos pridėtum Vokietiją, tai išeitų medalių ir 
taškų daugiau, negu pas sovietinius sportininkus.

Koks pagrindas sudėti? Ogi štai koks. Sovietija (ru
sai) susikrovė į savo krepšį ne tik savo, bet ir lietuvių, 
latvių, gruzinų, armėnų, ukrainiečių, gudų ir kitų sporti
ninkų laimėtus taškus bei medalius, nors šiaip jau ir skel
bia, kad tų tautų respublikos esančios suverenios.

Kaip nori, taip aiškink, bet rusai visos eilės kitų tau
tų sportininkų laimikius į vieną krepšį krauna tik rem
damiesi jų pačių sudaryta politine padėtimi. Jeigu Sovie
tijos vardu rungtyniavę sportininkai savo laimėjimus pa- 
siskkirstytų pagal tautybes (tegu, sakysim, tik pagal 
"suverenias” respublikas), tai rusai kažin ar begalėtų net 
ir su Vokietija lygintis ...

Žinoma, kiltų klausimas, kur turėtų būti dalinimosi 
ribos. Gal ir Amerikos sportininkai turėtų savo laimė
jimus sjuskirstyti pagal valstybes, kuriose atitinkami 
sportininkai gyvena; gal ir Vokietijos sportininkai turėtų 
susiskirstyti pagal sudėtines federacijos dalis: Bavarija, 
Viurtenbergas ir t.t. Taip susismulkinus, gal nei pirmų 
vietų nebebūtų galima nustatyti, nes gal kiekviena pro
vincija turėtų vos po keletą taškų ir nei viena žymiau ne
išsiskirtų ... Vadinasi, yra prasmės kaip nors grupuoti 
sportininkus ir jų laimėjimus didesnėmis grupėmis.

Gerai, galima grupuoti. Grupavimo pagrindų gali bū
ti visokių. Ir kiekvienas gali turėti savo pateisinimų. Da
bar sportininkų laimėjimai grupuojami politiniu pagrin
du. Ir žiūrima, katras iš "dviejų didžiųjų” laimi. Tik ka
žin kodėl ne iki galo nueita begrūpuojant. Juk pasaulis 
dabar susiskirstęs į tris grupes: amerikininkai, šovieti- 
ninkai ir ant tvoros svyruojantieji. Kodėl nebūtų galima 
ir sportininkų laimėjimus panašiai sugrupuoti?

Jeigu prie sovietininkų laimėjimų priskaitysime lai
mėjimus net ir tų sportininkų, kurių kraštai, tegu ir prie
vartos būdu, Sovietijos viešpataujami ar įtakojami, ir 
jeigu prie amerikininkų priskaitysime Jungtinėms Vals
tybėms politiškai draugingų kraštų sportininkų laimėji
mus, tai rezultatas bus maždaug toks (skaičiuojant 20 
pirmų vietų):

aukso medaliai — am. 85, sov. 60, 
sidabro „ — „ 86, „ 49,
bronzos „ — • „ 80, ., 61.

Taškai pasiskirstytų: am. 1768, sov. 1176.
žodžiu sakant, amerikininkai arba vakariečiai, ben

drai paimti Romos olimpiadoje laimėjo pirmą vietą, so- 
vietininkai — antrą, neutralieji — toli atsilikusią trečią... 
Toks grupavimas nepateisinamas ? Galbūt. Bet tada nepa
teisinamas ir lietuvių, latvių, estų, ukrainiečių, gudų, 
gruzinų, armėnų ir kitų tautų sportininkų laimėjimų su
metimas į bendrą rusų krepšį su užrašu "CCCP”. Nepa
teisinamas ir politinis didžiavimasis taip dirbtinai ap
skaičiuota pirma vieta. —vr.

"APGAILĖTINO CHICAGIŠKIŲ 
ELGESIO” KLAUSIMU

Dirvos (Nr. 108), laiškų sky
riuje Aug. Bartis iš Irvington 
didžiai nusistebi chicagiškių ne- 
sidomėjimu sportininkų veikla
L.S. Žaidynėmis) ir sako: "Toks 
chicagiškių elgesys ir visiškas 
nesidomėjimas mūsų sportuojan
čiu jaunimu yra tiesk/ pritren
kiantis. Jaunimas važiuoja šim
tus mylių savo gab/mus sporto 
srityje pademonstruoti, o vyres
nieji visiškai nesiteikia net jį 
pamatyti".

Taip. Aš pats ten buvau ir vi
sas sportininkų varžybas ap
lankiau, ir galiu tą patį patvir
tinti, kad lengvosios atletikos, te
niso ir plaukymo varžybų vietos e 
sportininkų buvo daugiau nema
žesniu santykiu, kaip 10:1, nors 
tuo .metu Chicago j e buvę karščiai 
(94 F) sportininkus veikė dau
giau negu žiūrovus jie būtų vei
kę.

Man, specialiai iš New Yorko 
atvykus šion sporto šventėn, 
tikrai nesmagu pasidarė, kad 
Amerikos lietuvių sostinėje į
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sporto aikštes susirenka žy
miai mažiau svečių, negu New 
Yorke, Toronte, Waterbury, 
Hartforde ar Worcesteryje, kur 
lietuviškos kolonijos yra 100 ar 
daugiau kartų mažesnės, negu 
Chicaga. Taigi, mielas A. B., 
reikalas glūdi ne lietuvių koloni
jos kiekybėje, bet kokybėje.

Futbolo varžybose teko sutikti 
didesnį būrį piknikaujančių 
chicagiečių, kurie poilsiaudami 
ir pavesiaudami ta proga ir rung
tynes stebėjo, bet netikiu, kad 
specialiai tam reikalui susi
rinko, nors < visur įėjimas buvo 
nemokamas.

Rengėjai, mano supratimu, pa
darė klaidą, paskelbę per spau
dą ir radiją, kad įėjimas į var
žybas neapmokamas. Esu tikras, 
jei įėjimo bilietai būtų nema
žesni, kaip po penkinę, žiūrovų 
būtų daugiau.

Gerb. Aug. Bartis pasigenda 
sporto vadovų reakcijos. Kokios? 
Sugadinti keletos laikraščių ver
tingų puslapių daužant į chica
giškių širdis apsišarvavusias nuo 
sportininkų prašymų jiems pa
dėti? Juk žygis į Pietų Ameriką 
būtų taip pat tik svajone likęs, 
jei ne vienas geradaris būtų virš 
60% reikalingos pinigų sumos iš 
savo kišeniaus paklojęs. O kur 
buvo mūsų plačioji visuomenė 
ir jos virš 400 įvairių organi
zacijų? Net ir simbolinio $1 
didžioji dauguma nesiteikė pa
siųsti, Kaip mūsų didvyriški 
krepšininkai buvo sutikti Chi-

LIETUVOJE MIRĖ JUOZAS RIMYDIS
Prisimenu Tytuvėnų šilus, e- 

žerus ir seną istorinę buvusio 
vienuolyno bažnyčią. Puikus 
kraštas, nuostabiai graži gamta, 
malonūs žmonės. Ten, tuose Ty
tuvėnuose, ilgus metus vargoni
ninkavo poeto Antano Rimydžio 
tėvas Juozas Rimydis — 
kresnas, stiprus, kilnių veido 
bruožų žemaitis. Nevieną kartą 
teko klausyti jo vargonavimo 
ir jo vadovaujamo choro 
giesmių, nekartą teko su juo 
sėdėti prie vieno skobnio, kal
bėti apie Nepr. Lietuvos muzi
kinį ir kultūrinį gyvenimą. Pats 
jis nesiveržė į plačiuosius van
denis, buvo ramus, kuklus ir 
santūrus, bet muzikos meną gi
liau pažino, liet, muzikinės kul
tūros ugdymu nuolat sielojosi. 
Dabar iš Tytuvėnų atėjo liūdna 
žinia, kad ilgametis senos ir gar
bingos žemaičių parapijos vargo
nininkas Juozas Rimydis Š. m. 
rugsėjo 7 d. mirė. Tose pačio
se, pušyne skendinčiose, Ty
tuvėnų kapinėse, į kurias jis 
daugelį savo parapijiečių paly
dėjo, dabar ir pats atsigulė am
žinam poilsiui...

Kurį laiką velionis Juozas 
Rimydis jau nebėjo pareigų baž-
nyčioj, nes gausių metų našta 
nusilpnino jo regėjimą ir klau
są. Gyveno pats vienas savo na
mely Tytuvėnuose, pastaraisiais 
metais sūnaus iš Amerikos pare
miamas, nes dabartinė Lietuvos 
valdžia tokio darbo žmonėms 
pensijų neduoda ir jų senatve ne
sirūpina. O jis buvo vienas tų 
labai retų Lietuvos vargonininkų 
kuris ilgiausiai savo pamėgtą 
darbą dirbo -- 60 metų su 
viršum! Kaip jis pats prasitar
davo, pergyveno kelioliką kle
bonų ir keliasdešimt vikarų, per
gyveno ir šimtus savo parapi
jiečių, kurie jį mylėjo ir ger
bė. Juozas Rimydis mirė, su
laukęs 92 ar 93 metų amžiaus. 
Pastaruoju metu susirašinėjo su 
savo sūnum Antanu, gyvenančiu 
New Yorke, blaiviai mąstė apie 
rūsčią dabartį ir tikėjosi geres
nių dienų sulaukti. Deja, nei jau
nas, nei senas nežino, kada su
skambės jo gyvenimo paskutinė 
valanda...

Juozas Rimydis gimė Eržvilke, 
Tauragės apskr., apie 1868 m. 
Vargonavimo ir chorvedybos mo
kėsi pas tuometinį Eržvilko var
gonininką, ilgainiui tapęs juo 
pavaduotoju. Vargoninkauti pra
dėjo, dar labai jaunas būdamas, 
Nemakščiuose. Ilgiausią laiko 
tarpą vargoninkavo Tytuvėnuose. 
Susipažinęs ir susigiminiavęs su 
komp. Stasiu Šimkum, J. Rimy
dis praplėtė savo muzikinį aki
ratį ir patobulino chorvedybos 
techniką.

Prieš pirmąjį pasaulio karą 
velionis, nepaisydamas pavojų, 
visa energija įsitraukė į lietuviš
kų vakarų ir koncertų rengimą. 
Dabar žinom, kad tie liet, va- 

cagoje po kelionės? Chicagoje-- 
lietuvių sostinėje?! Geriau į 
visa tai nesigilinti, kad nepra
dėjus tikrai bartis...

Bendrai visas tas mūsų, taip 
vadinamas "susirūpinimas" jau
nimo reikalais, numirėliu atsi
duoda, o "de mortuis aut bene 
aut nihil". Todėl dėl sporto va
dovų "reakcijos" geriau ir ne
kalbėkim ir ji telieka pačių spor
to vadovų ir mūsų jaunųjų spor
tininkų širdyse.

A. V.,
New Yorkas

PATARIMAS DR. P. GRIGAIČIUI

Dr. P. Grigaitis, ALT sek
retorius, kaip paprastai, Naujie
nose draskosi ir kitus melagiais 
bei jo vardo žemintojais vadina, 
kurie stebisi jo gubšumu iš ALT 
kasos pinigus į savo kišenę žer
ti.

Kad tie besidraskymai įgautų 
kiek kitokią formą, mes prašo
me, kad J3. Grigaitis padarytų 
šį darbą: Naujienose atspaustų 
telegramos tekstą, kuria jis buvo 
kviečiamas pas šen. Kennedy. O 
jei jau sunku tai Naujienose at
spausti, tai gal tą telegramą 
jis parodytų nors ALT vykdo
mojo komiteto nariams arba bent 
savo rimtesniems socialdemok
ratams.

Gal gi tai padarius labiau pa
aiškės, ar P. Grigaitis nesauva
liavo ir ne tuo titulu buvo kvie
čiamas, kokiuo aiškinasi.

S. P. Kubilius, 
Chicago

St. Santvaras

karai ir koncertai lietuvių tau
tos prisikėlimui buvo nepapras
tai reikšmingi. J. Rimydis savo 
choro koncertus dažniausia reng
davo žalių pušynų apsuptose Gra- 
žutiškio pievose. į tuos koncer
tus, kaip į atlaidus, suvažiuoda
vo ir kaimyninių parapijų že
maičiai. Ta savo veikla jis su
domino carinę policiją, kuri pra
dėjo jį sekti ir jo darbą truk
dyti. Taigi J. Rimydis Tytu
vėnų krašte buvo apšvietos ir 
tautinio susipratimo ugdytojas, 
grožio ir gėrio kėlėjas.

Pirmasis pasaulio karas tą 
patriotinę J. Rimydžio veiklą nu
traukė. Atsidūręs Rusijoj, kurį 
laiką jis vargoninkavo Blony 
mst., Minsko gub., vėliau pla
čiai žinomoj Šv. Kotrynos baž- 
nyčioje Petrapily (toj pačioj, kur 
anksčiau vargoninkavo Č. Sas
nauskas ir Al. Kačanauskas), po

Chicagoje pagerbtas Dr. S. Biežis
Su rudens pradžia ir vėl at

sivėrė Jaunimo Centro durys 
Chicagoje visokiam lietuviškam 
judėjimui. Pirmas didelis lietu
viškas susibūrimas sezono pra
džiai — tai pobūvis pagerbti ne
nuilstamą vyrą lietuviškoje veik
loje — Dr. Stp. Biežį. Pobūvį 
suruošė skautų Lituanicos tun
tas. Dr. Biežis yra plačiai ži
nomas visuomenės veikėjas ir 
didelis skautijos prietelius, 
Skautams Remti D-jos pirminin
kas, skautiškosios jaunuomenės 
globėjas ir rūpintojėlis.

Dr. Stp, Biežis

Pobūvyje dalyvavo daug lietu
viškos visuomenės atstovų, skau
tijos vadų, rėmėjų ir skautų tė
vų. Svečių tarpe matėsi V. Olie- 
nė, L. Vanagaitienė, daktarai 
Budriai, buv. konsulas A. Kal
vaitis su ponia, dr. Tumienė,
F. Valinskas su ponia ir daug 
kt. Pagerbimas pradėtas malda, 
kurią sukalbėjo tėvas Raibužis, 
S.J. Atidaromąją kalbą pasakė 
tuntininkas Nedzinskas, nuošir
džiai padėkodamas Dr. S. Bie- 
žiui ir visiems rėmėjams bei 
talkininkams už rūpesčius ir 
triūsą, kurie įgalina skautiškąjį 
jaunimą, stovyklauti vasaros sto
vykloje. Pobūvį linksmai ir su
maniai pravedė Lituanicos tunto 
vadi jos narys, žurn. Vyt. Kasniū- 
nas.

Pagerbimo pobūvis vyko labai 
pakilioje ir broliškoje nuotaikoje, 
Liet. Skautų Pirmijos vicepir
mininkė, vyr. skautininkė Dr. M. 
Budrienė giliame žodyje nušvie
tė dr. S. Biežio kilnią asmeny
bę ir jo kilnius darbus mūsų 
skauti jai. O skautų pareigose vie
nas iš vyriausių vidurių rajono 
vadeiva, visų pramintas "vadų 
vadu" -- dail. VL Vijeikis hu- 
moristiškai nupasakojo visokius 
keistus ir juokingus atsitikimus 
iš šios vasaros Rako stovyklos. 
Dr. Budrys nušvietė tą kelią, 
kuriuo dr. Biežis, anot Vyt. Kas- 
niūno, nešdamas šventą lietu
višką vainiką, ėjo, eina ir eis. 
Dar kalbėjo Korzonas, Kerelis, 
Staniškis ir kiti skautų vadai 
bei vadeivos. Papasakota gražių 
prisiminimų iš vasaros sto
vyklos.

Tuntas įteikė O. Biežienei do
vaną -- gražią lietuviško raš
to paduškaitę. Anot tuntininko 
Nedzinsko, kad O. Biežienė tu
rėtų kur atsiremti laike tų il
gų skautiškų posėdžių, kurie taip 
dažnai vyksta jų bute.

Pagaliau žodį gauna ir pats 
Dr. S. Biežis.

to Vladimire ir Taganroge, 1918 
m. jis vėl grįžo į Tytuvėnus, 
kuriuose dirbo iki gilios senat
vės. Buvo vedęs gen. Šniukštos 
ir Palangos prelato J. Šniukš
tos seserį, kuri mirė savo jau
nystėje, palikdama J. Rimydžiui 
tik Vieną sūnų Antaną. Nepri
klausomybės metais J. Rimy
dis dalyvavo visuomeninėj ir ko- 
operacinėj veikloj, kur taip pat 
liko ryškūs jo darbo pėdsakai.

Prisimindamas už jūrų marių 
nutolusius Tytuvėnus, visa šir
dim jaučiu, kokia vieniša ir liūd
na buvo velionio senatvė, kaip 
sunku jam buvo žiūrėti į naiki
nimą ir niekinimą tų darbų, ku
riems jis pats buvo paskyręs 
savo visą gyvenimą. Dabar tas 
taurus, dvasia ir kūnu tvirtas 
žemaitis atgulė po gimtosios že
mės velėna. Tegu jam šviečia 
amžinoji šviesa, ir alsuoja ne
drumsčiama kapų ramybė. Gili 
ir nuoširdžiausia užuojauta bran
giam bičiuliui Antanui Rimydžiui, 
netekusiam mylimo tėvo.

--Šį vakarą aš jaučiuos tikras 
naujas ateivis jūsų tarpe... -- 
pradeda jis linksma nuotaika.— 
Bet matydamas aplink tiek daug 
gerų savo draugų, įgaunu drą
sos tarti žodelį...

Toliau jis nupasakoja apie dar
bus ir pastangas skautybės rėmi
me. Dėkoja visiems už visokerio
pą paramą, ypač . L. Vanagaitie- 
nei, kuri daug laiko nemokamai 
skiria per Margučio radiją Skau- 
toramos reikalams ir V. Olie- 
nei, kuri gausiai aukodama 
Skautoramai sako, jog čia nėra 
auka, o lietuviškojo skautiškojo 
jaunimo "Šerų" pirkimas, kurie 
ateity atneš gražaus lietuviško 
pelno ir pavergtai tėvynei ir 
tremtyje išsklaidytai lietuvijai. 
Tokios pat nuomonės esą ir p. 
Kalvaičiai ir kiti skautų gera
dariai bei draugai, gausiai su
sirinkę čia šį vakarėlį... Dirb
dami iš vien ir su meile grei
čiau atkovosime nepriklausomy
bę Lietuvai.

Dr. Bi ežiui sugiedota ilgiau
sių Metų.

Po "oficialios" dalies pobūvis 
virto greitai tikra skautiškąja 
Rako stovykla: vyr. stovyklos 
dainininkui Jonui Paroniui vado
vaujant, skambiai aidėjo lietuviš
kos dainos, o O. Biežienė, akom
panuojant A. Kalvaičiui, net solo 
padainavo. Viskas baigėsi klum- 
pakojais ir tautiniais rateliais: 
"Pučia vėjas, neša laivą—nuneš 
mane į Lietuvą... Tai bus links
ma, tai bus linksma Lietuvoj..."

Tikrai malonu ir linksma su 
skautais.

Alb. V-nas

LOS ANGELES
Kviečią i pirmą rudens 

vakarą
Tautinės Sąjungos sky

rius ruošiasi pirmam ru
dens vakarui, kuris žada 
būti linksmas ir įdomus.
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Meninę programos dalį at
liks L. A. lietuviškąjai vi
suomenei gerai žinoma dai
nininkė Helen Swaggart, su 
Ruth Buell prie piano.

Aktorius Juozas Karibu
tas patieks eilę kupletų pri
tariant akordijono muzikai.

Po meninės programos 
bus skaniai paruoštos vai
šės, šilti ir šalti gėrimai. 
Taip pat bus laimėjimų sta
las. šokiams gros smagus 
orkestras, žodžiu, čia sve
čiai turės progą tikrai links
mai praleisti keletą valan
dų, pasiklausyti gražių lie
tuviškų dainų, susitikti su 
draugais ir pažįstamais prie 
vaišių stalo, na, ir smagiai 
pasišokti.

šis linksmavakaris įvyk
sta spalio 8 d., šeštadienį, 
7:30 v. v., Los Angeles Ca- 
tholic Women’s Club, patal
pose —- 927 Menlo St., Los 
Angeles.

Tautinės Sąjungos sky
rius nuoširdžiai kviečia L. 
A. lietuviškąją visuomenę 
gausiai dalyvauti šiame pa
rengime ir artimiau susipa
žinti su sąjungiečių vaišin- 
gumu-svetingumu.

Vienus atsisveikinam, 
kitus sutinkam

Nesenai atsisveikinom su 
mūsų mielais sąjungiečiais 
veikėjais p. Pulkaunikais. 
Ta proga mūsų skyriaus na
riai buvo suruošę išleistu
ves p. Raibių rezidencijoje. 
Visiems dalyviams buvo 
malonumo išleistuvėse susi
tikti su A. L. S-gos centro 
p i r-m i ninku, Pulkaunikų 
žentu Eugenijum Bartkum, 
ir jo žmonele Danguole Pul- 
kaunikaite.

E. Bartkai buvo atskridę 
specialiai pagelbėti tėve
liams pasiekti Chicagą, kur 
p. Pulkaunikai išvyko nuo
latiniam apsigyvenimui.

Prie skanių vaišių buvo 
pasakyta daug gražių linkė
jimų išvykstantiems, o taip 
pat įteikta graži dovanėlė.

Pereitam skyriaus narių 
susirinkime, įvykusiam rug
sėjo 17 d., turėjom malonu
mo susipažinti su naujais, 
tik įstojusiais į mūsų sky
rių nariais. Tai tik atvykę 
Į Los Angeles ir jau įsikūrę 
Aleksandras Kiršonis iš To
ronto, ir inžinierius Anta
nas Mažeika su žmona Van
da, iš Hamond, Ind. Jie da
bar įsijungė į mūsų skyrių.

Į skyriaus narius įsijun
gė ir vietinė naujakurė p. 
Motiekienė, gera lietuvė ir 
puiki šeimininkė, kuri ir 
pirmiau, nebūdama nare, 
visuomet darbavosi mūsų 
skyriaus eilėse nesigailėda
ma nei energijos nei mate
rialių išlaidų. Sveikiname p. 
Motiekienę, įstojusią į sky
riaus narių eiles.

Koresp.
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DIRVOS SKAITYTOJAI, BENDRADARBIAI IR RĖMĖJAI!
Dr. J. Bartkaus, Vilties Draugijos pirmininko kalba, minint Dirvos 45 metu sukaktį.

DIRVA juos pagerbė...
Dirvos 45 metų sukaktuvių šventėje programą vedęs redaktorius 

B. Gaidžiūnas, pagerbdamas buvusius redaktorius, bendradarbius, 
ilgamečius skaitytojus - rėmėjus ir jaunuosius skaitytojus, iš kiek
vienos grupės išskyrė po vieną asmenį ir jiems Dirvos jaunosios 
talkininkės įteikė dovanėles.

Ilgamečiam Dirvos redaktoriui -ir leidėjui K.S. Karpiui dovaną 
įteikia Nijolė Garlaitė.

Prof. J. Jakštui, Dirvos bendradarbiui, šį mėnesį sulaukusiam 
60 metų amžiaus, dovaną įteikia Neringa Kuncaitytė.

Dirvą 45 metus skaitančiam ir ją nuolat remiančiam Justinui 
Misčikui dovaną įteikia Eglė Augustinavičiūtė.

Švenčiame prieš 45-erius 
metus išeivijoje pradėto lie
tuviškos spaudos darbo 
šventę. Tai įvyko 1915 me
tų lapkričio 25 d. Clevelan
de išleidus Santaiką, o po 
metų jos vardą pakeitus į 
Dirvą.

Visi vertai atiduodame 
pagarbą tiems, kurie to
kiam darbui pasiryžo, jį te
sėjo ir tautinio darbo bare 
išvarė atmintiną darbo va
gą. Per tą laiką daug, pasi
keitė, daug lietuviškų orga
nizacijų buvo įsteigta ir nu
marinta, o Dirva atėjo net 
iki to laiko, kada, kitiems 
apmirštant ir iš veiklos pa
sitraukiant, jos leidimas 
dažnėja ir ryšiai su skaity
tojais gy vėją.

Kaip žinia, Dirva iki 1957
m. pabaigos ėjo vieną kartą 
per savaitę. 1958 ir 1959 
metais-jau ėjo du kartus 
per savaitę, o nuo šių metų 
pradžios — tris kartus per 
savaitę.

Dirvos didelis šuolis lie
tuviškos spaudos įsitvirtini
me ir pirmyn prasiveržime 
buvo įvykdytas prieš dve
jus metus, kada buvo perei
ta į visiškai naują spaudos 
techniką, įgalinančią panau
doti daug patrauklesnį skai
tytinės ir vaizdinės medžia
gos perdavimo būdą. Ir šia 
proga nebus perdaug pasa
kyta, jei priminsiu, kad da
bar Dirva yra vienintelis lie
tuviškas laikraštis išeivijo
je, pastoviai augąs ir turi
niu ir skaitytojų skaičiumi.

Kada mes kalbame apie 
dabartinę Dirvą, prisimena
me jos 45 metų sukaktį, 
mes neišvengiamai prisime
name ir visus jos darbinin
kus, jos redaktorius ir lęi- 
dėjus, kurie į Dirvos lei
dimo, redagavimo ir nuola
tinės talkos telkimą yra įdė
ję ne tik daug darbo, bet ir 
daug širdies. Juk visi nu
manome, kad išeivijos spau
dos darbas yra iš visų dar
bų sunkiausias. O ypač dar 
dabar, kada esame nuo savo 
Tėvynės taip kietai atitver
ti.

A t i d uodami prideramą 
pagarbą jos steigėjams, 
kaip a. a. Bartoševičiui, Ja- 
kubynui, Gedminui ir ilga- 
mečiui Dirvos redaktoriui 
Kaziui Karpiui, jos talki
ninkams per eilę metų, ne
galime neprisiminti, ir tų 
skaitytojų, kurie per tuos 
45 metus ištikimai su Dirva 
nesiskyrė, o ją visaip palai
kė ir rėmė. Tikiu, kad ne 
vienas tokių skaitytojų da
lyvauja ir šios sukakties iš
kilmėse, tat juos nuošir

Jaunai Dirvos skaitytojai Genei Pikturnienei dovaną įteikia ir 
drauge džiaugiasi Nijolė Garlaitė ir Eglė Augustinavičiūtė.

Dirvos nuotraukos

džiausiai sveikinu ir jiems 
dėkoju.

Jau keliais žodžiais bu
vau užsiminęs, kad Dirva 
paskutiniais metais padarė 
didelius šuolius į gerąją pu
sę. Tik čia dar noriu pri
minti, kad tų šuolių ji ne
būtų padariusi be suorgani
zuoto stipraus užnugario, 
atėjusio teoretiškai gerai 
paruoštus planus paremti 
reikiamu kapitalu. Ir čia 
jau minėtina Vilties Drau
gija, dabar jau turinti virš 
500 narių, kurie tiems pla
nams paremti — moderniš
kai spaustuvei įrengti ir 
namams nupirkti sudėję 
daugiau kaip 45,000 dolerių. 
O jau šis narių sutelktas 
kapitalas, rūpestingai ir 
tvarkingai naudojamas, jau 
išaugino visą Vilties Drau
gijos, o tuo pačiu ir Dirvos, 
bendrą turtą, šiandien Įkai
nuojamą virš 100,000 dole
rių.

Vilties Draugija, kurią 
čia prisiminiau, šįmet taip 
pat sukaktuvininkė. Jos 
užuomazga buvo jau aptar
ta 1950 metais Tabor Far- 
moje. Ta užuomazga realy
be galėjo virsti, kada jai di
delį palankumą parodė Juo
zas Bačiūnas ir tuometinis 
Dirvos leidėjas ir redakto
rius Vincas Rastenis. O 
taip pat ir daugelis kitų, į 
kvietimus greit atsiliepusių 
ir su savo sunkaus darbo 
pelnytu doleriu atėjusių į 
prašomą talką.

Vilties Draugija, kaip ne
pelno organizacija, yra pats 
gražiausias lietuvių vienin
gumo įrodymas, kad bendru 
darbu galima daug padary
ti. Ir padaryti net tuo lai
ku, kada daug kur skun
džiamasi nuovargiu ir abe
jingumu. Ir visa tai leidžia 
tikėti, kad ir ateinančiais 
metais bus daroma nauja 
pažanga, o Dirvos skaityti 
įsijungs nauji mūsų tautie
čių būriai. Skaityti ir tuo 
pačiu gyventi lietuvišku gy
venimu.

Dėkodamas už Tamstų vi
sų dėmesį, už palankumą at
silankant į šį sukaktuvinį 
koncertą-balių, noriu padė
koti ir visiems tiems, kurie 
atsiliepėt į išsiuntinėtus 
kvietimus ir Dirvos leidimą 
parėmėt, vieni gyvendami 
čia Clevelande, o kiti toli
mose JAV ir net kitų kraš
tų vietovėse. Ačiū visiems, 
nes tai dar kartą parodė, 
kad nuoširdžioje mūsų tal
koje yra didelė jėga. O tą 
įėgą panaudojant, galima ir 
lietuviškuosius veiklos ke
lius sustiprinti, daug gero

Dr. J. Bartkus, Vilties Draugijos pirmininkas, kalba Dirvos 
sukaktuviniame baliuje - koncerte.

Dirvos nuotrauka

Lietuvai ir lietuviams pada
ryti. Tat ir ačiū sakydamas 
galvoju, kad kai už penke- 
rių metų rinksimės Dirvos 
auksinio jubiliejaus švęsti, 
galėsim kartoti: atlikom 
tai, ką lietuvis privalo at
likti.

DIRVOS 45 METU 
SUKAKTIES RĖMĖIAI

Dirvos 45 metų sukak
ties rėmėjais įsijungė:

K, Bačauskas, Brooklyn 5.00
P. Savickas, Hamilton 3.50
P. Jonkus, Phila. 2.00
S. Kalvaitis, E. Chicago 5.00
A. Žilinskas, Hoosich Falls 1.00
A. Drevinskienė, Montreal 5.00
L. Puskepalaitienė, Detroit 10.00
V. Čėsna, Cleveland $5.00 
Tautinės Sąjungos E. Chicagos

skyrius 45.00
B. Garlauskas, Cleveland 5.00

KERELIS BR9S.
CONSTRUCTION CO.

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

TUS.
ARCHITEKTAS ATLIEKA 
PLANAVIMĄ PAGAL JŪ

SŲ PAGEIDAVIMĄ.
REpublic 7-8949 
6350 S. ALBANY AVĖ. 

CHICAGO, ILL.

P. Vilkas, Cleveland 5.00
J. Šalučka, Rockford 2.00
A. Kaunas, Brooklyn 5.00
Dr. A. Kudirka, Mason City 5.00
J. Grigaitis, Chicago 5.00
J. Černius, Flint 5.00
C. Kiliulis, Dorchester 1.00
J. Strazdas, Ont. 2.00
J. Šulaitis, Cicero 5.00
P. Petrušaitis, Racine 5.00
Tautinės Sąjungos Wisconsino

skyrius 10.00
Tautinės Sąjungos Detroito 

skyrius 15.00
B. Ambraziejus, Chicago 1.00
V. Grybauskas, Chicago 5.00
A. Bogušas, Waterbury 2.00
M. Venclauskas, Cleveland 3.00
P. Jocius, Cleveland 5.00
Vyt. Ignas, Cleveland 5.00
P. Vėbra, Chicago 7.00
B. V. Galinis, Dorchester 10.00
H. Kulben, Brooklyn 5.00
A. Kavaliūnaitė, Cleveland 1.00
V. Abraitis, Cleveland 5.00
A. Matjoška, Dorchester 5.00
Ad. Simonaitė, Detroit 5.00
J. Gumbelevičius, Hazelwood 5.00
K. Gaižutis, Cleveland 2.00
A. Kavaliūnas, Cleveland 1.50
K. Morkūnas, Meriden 5.00
J. Kalnietis, Baltimore 5.00
Kun. Z. Gelažius, St. Louis 5.00 
Jaunutis Nasvytis,Cleveland 5.00
K. Karalis, Cleveland 5.00
P. Karalius, Cleveland 3.00
J. Malskis, Cleveland 5.00 
J. Jakubauskas, Cleveland 5.00
J. Vaičys, Rochester 2.50
K. Žygas, Cleveland 5.00
Algis Andrašiūnas, Cleve. 5.00 
K. Eidukaitis, Cleveland 1,00
Z. Peckus, Cleveland 5.00
V. Malinauskas, Chicago 5.00 
J. Naumavičius, Detroit 2.00
May Uhlanuk, Armada 10.00
G. S. Daugvirdas, Chicago 5.00
S. Zobarskas, Woodhaven 2.00

Rėmėjams Širdingai dėkojame.
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SOCIALINIS DRAUDIMAS ■'
Visais šio skyriaus reikalais laiškus prašom 

adresuoti: Dirva, Socialinis skyrius, 6907 Superior 
Avė., Cleveland 3, Ohio.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. šouOnas ____
Kur ir kam?

Dažnai pasitaiko, kad darbų ir 
amžiaus sudilintas darbininkas, 
prieina liepto galą ir pagaliau 
nutaria tapti pensininku. Girdi, 
pinigo karstan vistiek nenusi
neš!, o dar pagyventi norisi. 
Todėl ir pradeda ieškoti ata
tinkamos įstaigos, kuri dalina pi
nigus. Va, čia ir prasideda vi
sas vargas. Žmogelis, beveik 
užsimušdamas kelias dienas 
laksto ir dažniausiai neton įs
taigon pataiko.. Žiūrėk, tai mo
kesčių įstaigon, tai nedarbo iš
mokėjimų biuran pakliūva. Idant 
taip visiems nenutiktų, čia noriu 
trumpai nurodyti į kokią įstaigą 
ir kada kreiptis.

einamiausia yra vietinė socia
linio draudimo įstaiga. Tokių vie
tinių socialinio draudimo įstaigų 
šiuo metu Amerikoje yra virš 
600. Jas rasime beveik kiek
viename didesniame Amerikos 
miestelyje. Kuo ji rūpinasi? 
Viskuo. Ji yra visų darbininkų 
ir pensininkų priebėga. Ji vi
siems lygiai visados patars, nuo
latos tarpininkaus, padės.

Į. šią įstaigą galima kreiptis 
visais socialinio draudimo rei
kalais. Kai sakau "visais", tai 
mintyje turiu mūsų minėtąjį 
socialinio draudimo siaurąjį, 
vad. "Sočiai Security" api
brėžimą. Tai mažiausias Ame
rikos socialinio draudimo ad
ministracinio aparato padalinys.

Kad į socialinio draudimo 
įstaigas nesikreiptų visi darbi
ninkai visokiausiais klausimais, 
čia trumpai išvardinsiu, kas turi 
teisę į mėnesines, nedarbingumo 
bei vienkartines pensijas. Tai 

, žinant besiteiraujančių skaičius 
sumažės, o tie kurie kreipiasi 

bus tikri, jog gaus konkrečius 
nurodymus bei būtiniausias in
formacijas.

KAM?
Mėnesinės socialinio draudimo 

pensijos gali būti išmokamos:

A. Nedarbingam darbininkui, 
sulaukusiam bent 50m. amžiaus,

B. Nedirbančiam darbininkui, 
sulaukusiam pensininko amžiaus 
(moteris —62 m., vyras — 65 
m.).

C. Nedarbingo arba pensi
ninko vyro žmonai jei ji:

L Yra 62 m. amžiaus arba,
2. Jei ji turi bent vieną vaiką, 

kuris turi teisę į vaiko pensiją,
D. Žmonos išlaikomam vyrui, 

kuris yra bent 65 m. amžiaus 
ir gavo bent pusę išlaikymo iš 
savo žmonos vienų metų laiko

tarpyje prieš jai išeinant į pen
siją, arba prieš jai tampant 
nedarbingai,

E. Išlaikomam ir nevedusiam 
vaikui to darbininko, kuris turi 
pats teisę į pensiją, jei tas vaikas 
yra:

L jaunesnis negu 18 m., arba,
2. yra nedarbingas ir tas vaiko 

nedarbingumas prasidėjo prieš 
jam sukankant 18-sius metus,

F. Našlei to darbininko, kuris 
turėjo teisę į pensiją, jei našlė 
yra bent 62 m. amžiaus.

G. Darbininko našlei, neatsi
žvelgiant į jos amžių, jeigu ji 
turi bent vieną mažametį arba ne
darbingą vaiką,

H. Darbininko išlaikomiems 
tėvams, jeigu pastarieji yra pen
sininko (motina --62 m., tėvas 
—65 m.) amžiaus ir buvo dar
bininko išlaikomi prieš jam 
mirštant.

Be šių minėtųjų mėnesinių so
cialinio draudimo pensijų tam 
tikrais atvejais yra dar išmo
kami ir vienkartiniai pomir
tiniai, tarp 99.00 -- 255.00 dol., 
mokesčiai.

Suminėjome tik pensijų rūšis. 
Apie jas kiekvieną atskirai kal
bėsime netolimoje ateityje. 
Pastebėtina, kad kiekvienai pen
sijai gauti yra skirtingos sąlygos

TELEFUNKEN HI-FI STEREO S ET S

SCHWAB RADIO & T. V.
SALES AND SERVICE

PAPIGINTA KAINA PARDUODA TELEVIZIJOS 
IR TELEFUNKEN RADIJO APARATUS.

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

ir bandysime vėliau bent trumpai 
tąsias sąlygas apibudinti, kad 
reikalui atsiradus galėtum susi
vokti ar atitinkam nustatytiems 
reikalavimams.

20 metų tos srities 
praktika

VOKIŠKŲ RADIJO 
APARATŲ TAISYMAS

TELfFUNKtN
Awth»rli«d Fact«ry Servica

KAIP ADMINISTRUOJAMA

Nereikia turbūt nė aiškinti, 
kad amerikinis socialinis drau
dimas yra milžiniškos apimties 
ir operuoja milijoninėmis pinigų 
sumomis. Tokį darbą atlikti nėra 
juokai ir todėl visas socialinio 
draudimo administracinis apa
ratas yra labai nuodugniai ir 
kruopščiai sutvarkytas.

Tenka pastebėti, kad pats ad
ministracinis kolektyvas turi sa
vyje du pagrindinius operavimo 
aparatus:

a) vienas, tvarkąs visus senat
vės bei nedarbingumo pensijų 
išmokėjimus ir

b) antrasis, tvarkąs visus so
cialinio draudimo įstaigų tarnau
tojų reikalus.

Skaitytojams įdomiau ir svar
biau žinoti apie pirmąjį ir todėl 
tik apie ją ir teužsiminsime.

Centrinė socialinio draudimo 
įstaiga yra Baltimorėje, Mary- 
land valstijoje. Ten, vad. Division 
of Accounting Operations sky
riuje, yra laikomi visi sociali
nio draudimo rekordai. Ten kiek
vienas darbdavys, arba sava pre
kyba besiverčiąs darbininkas 
siunčia (tai daroma per vietinę 
valstybinių mokesčių įstaigą) 
kasmet socialinio draudimo mo
kesčius. Ten yra laikomi visi 
darbininkų įrašai, surūšiuoti 
pagal socialinio draudimo nume
ri-

Užtat kai kas nors kreipiasi 
į socialinio draudimo vietinę įs
taigą, norėdamas sužinoti ar jis 
yra apsidraudęs ir kiek yra į- 
mokėjęs, labai svarbu, kad turėtų 
savo socialinio draudimo numerį, 
nes kitaip neįmanoma patikrinti. 
Pastebėtina, kad ir pats darbi
ninkas gali savo įrašus pasi
tikrinti rašant tiesioginiai minė
tai įstaigai į Baltimorę. Tačiau 
tiesioginiai kreipiantis yra būti
na nurodyti šias asmenines 
žinias: vardas, pavardė, gimimo 
data, adresas, socialinio drau
dimo numeris. Toji įstaiga, ga
vusi šias žinias, prisius norimas 
informacijas nemokamai. Jos 
oficialus adresas: Division of 
Accounting Operations, Sočiai 
Security Administration, Bal- 
timore 2, Md.

Toliau, be šio milžiniško re
kordų centro, Amerikoje yra 
septyni pensijų išmokėjimo 
centrai, per kuriuos yra iš
mokama visos senatvės bei ne
darbingumo pensijos. Tokie cen
trai yra: Baltimoreje, Md., Bir- 
mingham, Ala., Chicago, III., 
Kansas City, Mo., New York, 
N.Y., Philadelphia, Pa., ir San 
Francisco, Calif.

Svarbiausia, kad šitie centrai 
ne tik išmoka pensijas, bet taip 
pat laiko ir visus pensininkų 
įrašus. Todėl darbininkai -- 
pensininkai, kurie turi neaišku
mų arba kitokių ręika’ų *cnsijų 
klausimais, turi kreiptis į šiuos 
centrus. Pastebėtina, kad dėl 
pensininkų gausumo, visi įrašai, 
pagal socialinio draudimo nu
merius, proporcingai yra iš
dalinti į visus veikiančius 
centrus. Kuriam centrui kokie 
numeriai priklauso, galima 
sužinoti kiekvienoje vietinėje 
socialinio draudimo įstaigoje.

Sutrauktai: centrinė įstaiga 
Baltimorėje rūpinasi visais so
cialinio draudimo įmokėtais mo
kesčiais, saugoja darbininkų įra
šus. Septyni pensijų išmokėjimo 
centrai rūpinasi pensininkų į- 
rašais, išmoka pensijas, pa
keičia pensininkų adresus, kai 
jiems apie tai pranešama.

Bet svarbiausia ir pri-

FALL IS THE TIME TO GO

PAKEISKITE
DABAR

I
SVARESNĘ, VĖSESNĘELEKTRINEPLYTA

JOKIOS LIEPSNOS! Jokios cen. 
trinės liepsnos, kad užgestų, jokio 
kuro išnaudojimo. Jokių nemalonių 
kuro kvapų.

Neleiskite dar vienam sezonui praeiti su ta 
sena plyta jūsų virtuvėje. Pakeiskite į be- 
liepsnę elektrą: į švarų, modernų virimo 
būdą. Be rūpesčių, beliepsnis virimas yra 
tikras malonumas. Automatinis virimas 
daug lengvesnis. Pasirinkite elektrinę ply
tą iš žemiau suminėtų rūšių. Pirkdami da
bar, jūs sutaupysite visus normalaus įsta
tymo mokesčius. Sustokite pademonstra
vimui. Jūs pamatysite, kodėl elektra duo
da geriausią, moderniausią virimo būdą.

JOKIŲ IŠTEPIMŲ! Jūsų virtu. 
vės sienos, langai ir medinės dalys 
lieka švaresnės, kada jūs verdate su 
beliepsne elektros plyta.

ADMIRAL • FRIGIDAIRE . GENERAL ELECTRIC • GIBSON • HOTPOINT • KENMORE . NORGE 
KELVINATOR . PHILCO • PREWAY • RCA WHIRLPOOL • STIGLITZ-DEBONAIRE • TAPPAN 

THERMADOR • WARD’S SIGNATURE • WELBiLT • WESTINGHOUSE

I ’

SEE UP-TO-THE-MINUTE NEWS ON "CITY CAMERA" 7 P.M. CHANNĖL 8 MONDAY Thru FRIDAY
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CLEVEIAKPE
Ir apylinkėse

• Clevelando šv. Kazimie
ro Lituanistinės Mokyklos 
buvusiai vedėjai Mirgai Ki- 
žienei iš pareigų pasitrau
kus, tėvų komitetas pakvie
tė šiems mokslo metams ve
dėja Elvyrą Vadopalienę.

• Marta Trautrimaitė, 
baigusi Nebraskos ir Mine
apolio universitetus, dabar 
tarnaujanti Omahos ligoni
nėje, praeitą savaitę su mo
tina svečiavosi Clevelande 
ir lydima savo švogerio V. 
Pliodžinsko, mūsų bendra
darbio, aplankė Dirvos 
Įstaiga ir .susipažino su 
spausdinimo technika.

• J. A. Jankauskas, mo
kėdamas prenumeratą, įtei
kė ir $5.00 auką.

ANNA KASKAS, jau kelis kartus ankstyvesniais metais koncertavusi Clevelando lietuviams, pra
eitą šeštadienį Dirvos sukaktuvinio baliaus - koncerto visų dalyvių buvo labai šiltai sutikta ir daug 
kartų kviesta į sceną dar daugiau dainuoti. Dirvos nuotrauka

• V. čėsna, Dirvos skai
tytojas iš Montreal, persi
kėlė nuolatiniam gyvenimui 
i Clevelandą.

• Pirmadienį, spalio 3 d., 
8 vai. vak., Čiurlionio an
samblio namuose rengiamas 
smuikininko Izidoriaus Va-

syliūno rečitalis, šio rečita
lio visos pajamos skiriamos 
lietuvių kompozitorių muzi
kai spausdinti. Smuikinin-

'4<MAY
EAGLE STAMPS REIŠKIA DAR DIDESNĮ SUTAUPYMĄ

BASEMENT
DOWNTOWN - PUBLIC

SQUARE
CEDAR CENTER - RIDGE AND

RIDGEWOOD DRIVE

Specialiai pirkta
ir specialiai Įkainuota
duoti jums geriausį
galimą pirkinį
pradedant sezonui!

Grey 
Taupė

• Zip Lined Coats
• Pilė Lined Coats
• Chin Collars

• Monotone Tweeds
• ”Paca Points'
• Warm

.H

Zibelines

Brief: 6 to 16
Regular: 8 to 18 

Half Sizes:
I6/2 to 24 J4

Basement Coat Department... The May Company, Ali 3 Stores

SENSACIŠKA! 
VIRŠ 500 NAUJŲ 

ŽIEMINIU
PALTŲ

Specialiai 
sukaktuvinis!

DYDŽIAI:

• Plum
• Green

kas Vasyliūnas tuo tikslu 
savaitgalyje koncertuos De
troite ir Chicagoj, o grįž
damas į Bostoną, duos vie
ną koncertą ir Clevelando 
lietuviams. Rengia Čiurlio
nio ansamblis.

Smuikininkas Vasyliūnas 
atliks Tartini, Chausson ir 
Sinding kūrinius ir taip pat 
komp. Gaidelio šokį Nr. 2. 
Smuikininką fortep i j o n u 
palydės jo duktė.

Įėjimas 1 dol. 50 et. Po 
koncerto bus kokteilis. Nors 
ir neįprastas vakaras, ta
čiau tikimasi, kad clevelan- 
diečiai gausiai atsilankys 
šio įdomaus rečitalio pasi
klausyti ir drauge paremti 
gražų kultūrinį sumanymą.

• Pramoginio čiurlionie- 
čių okteto koncertas įvyks
ta spalio 15 dieną, Lietuvių 
salėje.

Jau keletą kartų įtikina
mai pasirodęs R. Babicko 
vadovaujamas, plečia savo 
repertuarą ir linksta į links
mąją, lengvos muzikos, 
kryptį. Prisipažinkime, kad 
tokio turinio bei pobūdžio 
kūriniai visur ir visados yra 
mūsų mėgstami, skaidrina 
nuotaiką ir gaivina nuobo
džioje kasdienybėje.

Oktetai bendrai mūsų 
publikoje turi pasisekimo, 
betgi šisai yra naujovė. Ar 
tai nevilioja? Programoje 
girdėsime mūsų liaudies, 
dainų, operečių ištraukų su 
solistais, popularių šiaurės 
ir Pietų Amerikos dainelių, 
šokių muzikos, dainininkų 
lydimos ir t.t. Visa tai — 
lietuvių kalba.

Bilietai jau parduodami 
Dirvoje.

• Mirga ir Džinaras Ki- 
žiai, rugsėjo 26 d. susilaukė 
pirmagimio sūnaus.

• šv. Kazimiero Lituanis
tinės Mokyklos Tėvu Komi
tetas praneša, kad mokslas 
prasideda šeštadieni, spalio 
1 d., 10 vai. ryto.

Tėvai prašomi suvesti 
vaikus į naująsias parapijos 
patalpas, iš kur vaikai bus 
paskirstyti i klases.

Tėvai prašomi pasilikti 
svarbiems pasitarimams.

• A. a. Roberto Juknaičio 
vienierių metų mirties liūd
na sukaktis minima spalio 
1 d., 9 vai. ryto už jo sielą 
atnašaujamomis dviejomis 
Mišiomis su egzekvijomis 
Naujosios parapijos bažny
čioje, Clevelande. Gimines, 
draugus ir pažįstamus ma
loniai prašome dalyvauti 
pamaldose.

Nuliūdę: žmona, uošvė ir 
svainiai

RALPH J. PERK, Clevelando Miesto Valdybos narys, kalbės Žal
girio mūšio minėjime spalio dieną. Šis čekų kilmės veikėjas (jo 
protėviai kilę iš Pilseno) yra plačiai žinomas Clevelando mieste 
savo organizacine veikla ir aiškiu prieš komunistiniu nusistatymu. 
Jį reikia laikyti tokiai progai labai tinkamu žmogumi, nes čekų 
pulkai Žalgirio mūšyje kovojo petis į petį su Vytauto vadovauja
mais lietuvių pulkais, o šiandien Čekoslovakija ir Lietuva, abi 
velka komunistų jungą. Lapkričio 8 dieną įvykstančiuose rinki
muose Perk kandidatuoja į County Recorder postą.

pv7V7^r.-r YOU CAN FIN1SH................. ' '^1

HIGH SCHOOL
AT HOME IN YOUR SPARE TIME AND RECEIVE 

An American School High School Diplomą 
VVRITE FOR FREE 56 PAGE BOOKLET—TEUS YOU H0W 

College Prep—Commercml — General and Vocational High School Couriet 
Endor.ed by Leadmg Educatort-Sinty yeart of Service

; JO SCHOLARSHIPS AtVARDED THIS_YEAR__

AUTOMOBILISTŲ DĖMESIUI! 1304 East S Str., prie pat

AMERICAN SCHOOL OF CHICAGO, Dept DL Ohio Oistrict Office
79 Ea.t Stale Street, Columbul 15, Ohio
Send rrx your free 56 poge High School Bookl.f

Namo
Cltv Stoto

St. Clair, telef. TOJ-1673 atidarytas aaajas, erdvus, lietuviškas garažas ;

Quik Auto Service, Ine.
TAISOME VIETINIUS m UŽSIENINIUS AUTOMOBILIUS

Taisoma moderniausiomis priemonėmis stabdžiai ir visi stabdymo 
mechanizmai, Išmetimo vamzdžiai ir duslintuvai - "mufflers", mo
torų reguliavimas - "tune - up" ir analizavimas, vožtuvų šlifavimas, 
radijo ir visų elektros įrengimų taisymas.

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

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

LIETUVIU KLUBAS 
ir 

SVETAINĖ
Lietuvių Svetainėje renkite lietuviškus parengi

mus, o poilsį praleiskite tarp savųjų Klube.

— Cleveland —
6835 Superior Avenue EX 1-1143

EAST CLEVELAND-EUCLID & SUPERIOR AVĖ.
OPEN EVERY SATURDAY

UNTIL NOONEARN
SAVINGS

ACCOUNTS 
INSUREDTO

* 1 O ooo

SUPERIOR 
SAVINGS

on HV
HOME AND 

REMODEUNO LOANS

aCORNER 60™. SUPERIOR AVENUE

Medžiagos:
• 100% Wool Plush
• Multicolor Tweeds
• Nubby Chinchilla
Spalvos:
• Black
• Blue
Stiliai:
• Clutch Styles
• Car Coats
• Slim Coats
Dabar ... prasidedant sezonui, jūs ga
lit sutaupyti gražiems žieminiams pal
tams May’s Co. trijose rūsio krautu
vėse. Galimybė pasirinkti vėliausių 
spalvų ir medžiagų ... skoningai iš
austų ir pasiūtų. Kiekvienas paltas 
yra su šiltu "Milium” pamušalu. Visi 
yra tikros vertės ... pasiskubinkit ge
riausiam įsigijimui.

Parduodamas 2 šeimų 
namas

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

JAKUBS <& SON
FUNERAL HOMES

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

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

6621 Edna Avenue 
EN 11763

936 East 185 St.
KE 1-7770
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KAS IR KUR?
• Vilties Draugijos valdy
bos posėdis įvyko rugsėjo 
25 d. Clevelande. Posėdyje 
dalyvavo pirm. Dr. J. Bart
kus, sekret. Z. Rekašius, 
iždn. Dr. VI. Ramanauskas 
ir reikalų vedėjas B. Gai
džiūnas. Posėdyje taip pat 
dalyvavo Tautinės Sąjun
gos pirm. inž. E. Bartkus. 
Aptarta tolimesni Vilties 
Draugijos darbai, kaip vi
siems nariams specialių 
įnašų pažymėjimų išdavi
mas, naujas Dirvos prenu
meratorių telkimas, prenu
meratos kaina ateinantiems 
metams ir kita.

Dirva ir ateinantiems me
tams, nors daug kas vėl pa
brango, paliekama ta pati 
— $10.00 metams. Tik pre
numeruojantieji pusmečiui 
mokės $6.00.
• Smuikininko Iz. Vasyliū- 
no koncertas Detroite įvyk
sta šį šeštadienį, Meno Mu
ziejuje, 8 v. vakare. Kon
certo programoje yra lietu
vių ir kitų muzikų kūriniai. 
Nepraleiskime progos! Iz. 
Vasyliūnas Detroite bus 
pirmą kartą. Jo koncertų 
skaičius yra prašokęs 200. 
Sezono koncerto atidary
mas yra visų lietuvių muzi
kinės kultūros šventė ir to
dėl visi joje dalyvaukime.
• Du Kanadoje gyvenantie
ji jauni lietuviai: Birutė 
Ciplijauskaitė ir Algirdas 
Jurkus gavo daktaro laips
nius. Birutė Ciplijauskaitė 
studijavo kalbas, o Algir
das Jurkus elektros inžine
riją.

• A. Senikas, iš Great Neck, 
sveikindamas 45 metų su
kakties proga, vienam stu
dentui, gyvenančiam Vokie
tijoje, užakė Dirvą.

Mylimam Tėvui Lietuvoj mirus, brangiam 

bičiuliui

ANTANUI RIMYD2IUI
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą

Faustas Kirša, 
Alė ir Stasys Santvarai

Tautinės Sąjungos vicepirmininkui

DR. JONUI PAPLeNUI

mirus, poniai PAPLĖNIENEI ir dukrelėms .nuo

širdžią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime

Tautinės Sąjungos 
Los Angeles Skyrius

Nepamirštamam mūsų bendraminčiui

DR. JONUI PAPLĖNUI
apleidus mus, giliai užjaučiame jo žmoną ir duk

reles ir drauge liūdime

ALTS Elizabetho Skyriaus
Valdyba ir visi nariai

Negailestingai mirčiai taip netikėtai ir stai
giai išplėšus iš mūsų tarpo mielą

DR. JONĄ PAPLĖNĄ,
didelio skausmo prislėgtas: draugę BRONĘ, krikš
to dukrą RŪTĄ ir AUKSĘ giliai užjaučiame ir 
kartu su jomis liūdime

Jane ir Juozas Daunorai

DIRVOS RĖMĖJAMS 
DOVANOS 

PASKIRSTYTOS
Dirvos 45 metų sukakties 

iškilmėse rėmėjams skirtos 
dovanos atiteko:

Linui Johansonui, iš Cle
velando, savaitė atostogų 
Tabor Farm vasarvietėje.

Vitui Avižai, iš Chicagos, 
rašomoji mašinėlė.

Dr. K. Pautieniui, iš Cle
velando, $50.00.

Jonui Rasteniui, iš Cleve
lando, Dr. V. Gruzdžiui, iš 
Clevelando ir Antaninai Po- 
deris, iš Baltimorės, meti
nės Dirvos prenumeratos.

• Sigita Skirgailaitė, kuri 
praėjusią vasarą ištekėjo 
už inž. Ramanausko New 
Yorke, baigusi skautų sto
vyklą, atvyko į Toronto tęs
ti toliau psichologijos stu
dijas universitete. Jos vy
ras tuo pačiu metu atlieka 
karinę prievolę Texas vals
tijoj.

'• ALT S-gos Wisc. skyriaus 
valdybos kasininkas Vladas 
Skirmuntas sunkokai serga 
ir gydosi ligoninėje.

DETROIT
Tėvų susirinkimas

Detroito Lituanis t i n ė s 
mokyklos mokinių tėvų su
sirinkimas šaukiamas spa
lio mėn. 2 d., sekmadienį, 
12 vai. 15 min. šv. Antano 
parapijos mokyklos patal
pose. Bus svarstoma mo
kyklą liečiantieji reikalai. 
Visus tėvus prašau daly
vauti.

Mokyklos vedėjas

Amerikos Lietuvių Respublikonų "Nixon for President" Komiteto vardu Danguolė Bartkuvienė ir 
Stela Abraitienė įteikė R.M. Nixonui dovaną -- puikią Petro Vėbros iš medžio išdrožtą lėkštę, vaiz
duojančią lietuvių pasitraukimą iš Lietuvos, ją sovietams okupuojant. Nuotraukoje iš kairės: Stela 
Abraitienė, JAV viceprezidentas Richard M. Nixon ir Danguolė Bartkuvienė.

RESPUBLIKONU PARTIJOS TAUTYBIŲ 
KONFERENCIJA WASHINGTONE

Rugsėjo 19 d. Respubli
konų Partijos Centro Komitetas 
sušaukė visų tautybių respubli
konų atstovus Į Washingtonąkon- 
ferencijon. Pakviesti buvo ir ne 
anglų kalba einančių laikraščių 
atstovai. Dalyvavo arti 200 atsto
vų. Centro Komiteto nustebimui 
apie 30% atvyko daugiau, negu 
buvo tikėtasi.

Konferencijos išvakarėse ne
oficialų atstovams priėmimą Ho
tel Washington, kur vyko ir 
visa konferencija, suruošė Res
publikonų Partijos Tautybių Di
vizijos pirmininkas Mr. J. 
Richardson. Iš lietuvių šiame 
priėmime dalyvavo: pp. Bart- 
kai, Abraičiai, Dr. M. J. Vini
kas, V. Barciauskas, adv. Kvet
kus, adv. Mack.

Konferenciją atidarė ir jai va
dovavo Resp. Partijos Tautybių 
Divizijos pirmininkai, buv. gu
bernatorius T. Mc Keldin ir J. 
Richardson. Atidaryme be jų kal
bėjo ir Rinkimų Akcijos direk
torius Mr. A. Harriman ir Mr. 
Rhyne, Volunteers of Nixon Pir
mininkas.

Neužilgo į Konferenciją atvyko 
ir viceprezidentas Richard M. 
Nixon kur jis pasakė įdomią 
kalbą. Savo kalboje jis pabrėžė 
Amerikos stiprėjimą su kiekvie
nu nauju imigrantu, su kiekvie
na jų nauja idėja ir patyrimu 
kovoje su komunizmu. Jo 
žodžiais: "Jūsų kova už savo 
tėviškių išlaisvinimą yra kartu 
ir kova už Amerikos nepriklauso
mybės išsaugojimą. Šioje kovoje 
žinios ir patyrimas yra Ameri
kai labai brangintini." Po jo kal
bos jis fotografavosi su grupių 
atstovais.

Amerikos Lietuvių Respubli
konų "Nixon for Prezident" 
Komiteto vardu ponios D. Bart
kuvienė ir S. Abraitienė įteikė 
R.M. Nixonui dovaną -- puikią 
Petro Vėbros iš medžio išdrožtą 
lėkštę, vaizduojančią lietuvių 
pasitraukimą iš Lietuvos ją so
vietams okupuojant.

Po to Baltuosiuose Rūmuose 
visus konferencijos dalyvius pri
ėmė Prezidentas D. D. Ei- 
senhower, pasakydamas įdomią 
kalbą.

Popietinėje spaudos konferen
cijoje, ne anglų kalba einančių 
laikraščių atstovams, į politinius 
klausimus atsakinėjo Mr. J. 
Richardson.

Paskutinėje uždaroje sesijoje, 
tautybių atstovai kartu su Centro 
Komiteto vadovybe, nagrinėjo bū
dus ir metodus, kuriais vadovau
jantis būtų galima užtikrinti 
Nixon - Lodge rinkimų laimėji
mas. Diskusijos buvo labai 
gyvos. Iš lietuvių pusės disku
sijose dalyvavo BarČiauskas, 
Bartkus ir Abraitis. Partijos 
Centro Komiteto pageidavimu, 
V. Abraitis referavo apie lie
tuvių Respublikonų susiorganiza- 
vimą šioje rinkiminėje akcijoje 

kaip pavyzdį, kuriuo turėtų ir ki
tos tautybės susiorganizuoti.

Konferencijos pabaigoje buvo 
priimta rezoliucija, kurios for
mavime turėjo žodį ir lietuvių 
atstovai.

RESPUBLIKONU PARTIJOS 
WASHINGTONE

1. Amerikos susiformavimui, 
augimui ir gerbūviui visos tautos 
yra įnešusios milžiniškus indė
lius. Šiose kritiškose pasaulinio 
įtempimo dienose, tautybės vai
dina dar didesnį vaidmenį 
stiprindamos Amerikos pozici
jas laisvojo pasaulio tautų šei
moje.

2. Kovoje su tarptautiniu ko
munizmu įvairių tautybių grupės 
reprezentuoja Ameriką, kaip jos 
natūralus ryšis su išoriniu pa
sauliu. Šis tautybių uždavinys, 
kaip Amerikos geros valios am
basadorių su jų kilimo kraštais, 
ateityje neabejotinai vaidins dar 
didesnį vaidmenį.

Vytautas prie Juodosios jūrosBr. Murinas

Rugsėjo 18 d. Detroite, Tarptautinio Instituto patalpose buvo 
atidaryta dailininko Br. Murino meno kūrinių paroda. Buvo iš
statyti 36 paveikslai. Nuotraukoje Detroito Kultūros Klubo valdybos 
nariai kartu su dailininku apžiūri parodą. Iš kairės: Boreišytė, 
Boreišis, Br. Murinas, Gilvydis ir Bilaitienė.

J. Gaižučio nuotrauka

Konferencijoje, be minėtų lie
tuvių, dalyvavo ir pp. A.S. Tre
čiokas, kun. L. Jankus, J. Ste
ponavičius, Shalna ir V. Tyslia- 

, vien ė.
V.

TAUTYBIŲ SUVAŽIAVIMO 
REZOLIUCIJA

3. įvairių tautybių įtaka, jei 
jų pajėgumas, žinios ir talentai 
būtų pilnai panaudoti teisingai 
taikai ir laisvei visoms tautoms 
atsiekti, gali tapti lemiančiu 
veiksniu Amerikai tų pačių tikslų 
siekiant.

4. Sovietų Sąjunga visada sa
vanaudiškai išnaudojo tautybių 
problemas santykiuose su kitais 
kraštais. Specialios programos 
ir tam tikslui paruošimas pro
fesionalinių agentų per pasku
tinius 15 metų ne kartą nulėmė 
tų kraštų pajungimą sovietiniams 
interesams. Negana to, Sovietų 
pastangos šia linkame kasdien 
stiprinamos. Šioms užmačioms 

visa išgale turi būti pasiprie
šinta visų amerikiečių, o ypač 
tų, kurie turi tamprių ryšių su 
savo kilimo kraštais.

5. Tautybių konferencija siūlo, 
kad ateinančioje administracijoje 
būtų įsteigta speciali valstybi
nė agentūra palaikyti tiesio
giniams ryšiams tarp Amerikos 
vyriausybės ir organizuotų tau
tinių grupių tikslu implementuoti 
tautų išlaisvinimą, kaip yra nu
matyta viceprezidento Nixono 
nominacijos priėmimo kalboje. 
Ši agentūra turėtų rūpintis ir 
specifinėmis tautybių problemo
mis šiame krašte, kad jos galėtų 
kuo sėkmingiau prisidėti prie 
Amerikos pozicijų sustiprinimo.

6. Konferencija, pakartodama 
visų nepalaužiamą nusistatymą 
kovoti kol visi pavergtieji kraštai 
bus išlaisvinti, pripažįsta, kad 
Nixon - Lodge išrinkimas ge
riausiai garantuoja šios kon
ferencijos rezoliucijos įgyvendi
nimą, o jų patyrimas, įsitiki
nimai ir pajėgumas vadovauti 
yra nepakeičiami kovai su ko
munizmu.

HAMILTON, Canada
Planuoja statyti lietuvių 

namus
Valdybos ir rev. komisi

jos bendrame posėdyje rug
sėjo 18 d. buvo svarstytas 
naujų lietuvių namų staty
mo klausimas. Vyrauja nuo
monė, kad dabar turimi na
mai Hamiltone yra tik lai
kinas pinigų investavimas, 
nes tik iš dalies tinka mūsų 
reikalams. Esamų lietuvių 
namų perdirbimas ir pritai
kymas mūsų reikalavi
mams, atrodo, perbrangus, 
todėl nutarta pirkti tinka
mo dydžio žemės sklypą ir 
statyti naujus lietuvių na
mus.

Toks žemės sklypas jau 
rastas ir valdyba padarė 
užpirkimo pasiūlymą 40,000 
dol. sumai. Sklypas pačiame 
miesto centre, lengvai pa
siekiamas iš visų miesto pu
sių. Manoma, kad ši vieta 
teiks daug patogumų ypač 
jaunimui rinktis repetici
joms, pasitarimams ir t.t.

Sklypą norima nupirkti 
Savais pinigais (neužtrau
kiant paskolos), panaudo
jant turimas santaupas, o 
trūkstamą sumą tikimasi 
surinkti pritraukiant naujų 
narių ir prašant esamus na
rius padidinti savo indėlius.

Visi valdybos nariai turi 
pareigą ieškoti naujų narių 
ir teisę išduoti pakvitavi
mus pinigų gavime. Lietu
viai, norinti paremti lietu
vių namų įsigyjimą, prašo
mi siųsti pinigus valdybos 
pirmininkui S. Bakšiui, 38 
Stanley Avė., Hamilton, 
Ont.

Posėdyje inž. architektas 
A. Tylius suteikė valdybai 
labai vertingų patarimų bei 
informacijų dėl naujų lietu
vių namų statybos ir plana
vimo. Galutini brėžiniai ir 
planai bus padaryti sklypą 
nupirkus.

Sumanymas yra nepa
prastai didelis ir reikalau
jantis ypatingų pastangų. 
Bet dirbant viską galima 
padaryti. P. L.

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti

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

atstovę
PAULINA

M0ZURA1TIS-BENNETT 
M 2 4450

642 MeaAtv laae Dr.
Clevelairi 24
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