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DAG HAMMARSKJOLD ATMETĖ CHRUŠČIOVO 
REIKALAVIMĄ ATSISTATYDINTI

Jungtinių Tautų genera
linis sekretorius Dag Ham
marskjold kategoriškai at
metė pakartotinius Chruš
čiovo ir jo satelitų reikala
vimus, ^pagal kuriuos jis tu
rįs atsistatydinti, o Jungti
nių Tautų -generalinio se
kretoriaus postas pakeistas 
trijų asmenų direktoriatu.

Ghruščiovas, pirmadienio 
JT posėdyje atnaujindamas 
puolimus prieš gen. sekr. 
Hammarskjoldą, pareiškė: 
"Kad nebūčiau klaidingai 
suprastas, aš noriu pabrėž
ti, jog mes nepasitikime ir 
negalime pasitikėti ponu 
Hammarskjoldu. Jei jis ne
turi pakankamai drąsos at
sistatydinti, tai... mes 
(Sovietija) turėsime iš tos 
situacijos pasidaryti atitin
kamas išvadas.”

Trumpoje, kondensuotoje 
kalboje, sekusioje tuoj po 
Chruščiovo puolimų, gen. 
sekr. Hammarskjold pabrė
žė, kad jo atsistatydinimas 
dabartinėje "sunkioje ir pa
vojingoje” būklėje reikštų 
Jungtinių Tautų organizaci
jos išardymą. "Atsistaty
dinti yra labai lengva”, pa
reiškė jis. "Nėra taip leng
va pasilikti. Yra labai leng
va nusilenkti didelės vals
tybės norui, bet yra kitas 
reikalas jam atsispirti.”

H a m marskjold pabrėžė^ 
kad Jungtinės Tautos nėra 
reikalingos didelėms vals
tybėms, bet jos yra labai 
reikalingos mažųjų valsty
bių reikalui. Todėl jis turįs 
pasilikti savo poste iki ter
mino pabaigos, tarnauda
mas reikalui tų kitų vals
tybių, kol jos to norės> 
H a m m a rskjoldo antrasis 
penkerių metų terminas 
baigsis 1963 metų balandžio 
tnėnesį.

Už tuos drąsius ir atvi
rus žodžius Hammarskjol- 
das susilaukė nepaprasti] 
sesijos ovacijų, į kurias ne
įsijungė tik sovietinis blo
kas. Chruščiovas savo nepa
sitenkinimą reiškė, daužy
damas kumščiais stalą, o 
vienu metu net iškėlęs 
kumštį grūmojo Hammars
kjoldui.

Nepaprastas mišinys
Tą pat dieną Jungtinių 

Tautų plenumo sesijoje kal
bėjusio Indijos premjero 
Nehru pareiškimai buvo ne
įprastas mišinys Vakarų 
valstybių ir sovietinio bloko 
pažiūrų.

Jis gyrė Jungtines Tau
tas, kad jos pateisinusios 
savo egzistenciją, pakarto
tinai apsaugodamos, kad 
tarptautinės krizės neišvir- 
stų į karus, bet organizaci
ja vis dar tebesanti neišba
lansuota — su persvara Eu
ropos ir Amerikos naudai. 
Augdama toji organizacija 
pasidaranti dar labiau neiš
balansuota, tačiau jis ne
reikalausiąs keisti jos char- 
tą.

Nehru pakartotinai rei
kalavo prez. Eisenhowerio 
ir Sovietijos diktatoriaus 
Chruščiovo susitikimo. Jis 
pabrėžė, kad prez. Eisenho- 
weris nesąs galutinai atme
tęs tčs idėjos, ir kad durys 
tam susitikimui vis dar te
besančios atviros.

Siūlo naują viršūnių 
konferenciją

Vėliau Australijos prem

jeras Menzies pasiūlė ketu
rių didžiųjų "viršūnių kon
ferenciją” galimai artimes
ne data. Jo pasiūlą mas bu
vo patiektas papildymo prie 
penkių neutraliųjų valsty
bių rezoliucijos forma. Pen
kios neutraliosios valsty
bės — Indija,- Jugoslavija, 
JAR, Indonezija ir Gana — 
savo rezoliucijoje reikalavo 
atnaujinti kontaktus tarp 
JAV ir Sovietijos. Būdinga, 
kad Australijos premjerė 
Menzies pareiškimas buvo 
paskelbtas po susitikimo su 
prez. Eisenhoweriu, kuria
me dalyvavo ir Britanijos 
premjeras Macmillanas. Po 

Chruščiovas Jungtinėse Tautose...

susitikimo paskelbtame

tarpan 
satelitą

K o m u n i stinės 
klausimą šeštadienį 
trumu iškėlė Chruščiovas, 
piktai grasindamas, kad tik 
jos priėmimas į Jungtines

Kinijos 
visu aš-

to
komunikate buvo reikalau
jama atnaujinti nusiginkla
vimo derybas.

VIRŠUJE: Clevelando miesto 
tarybos narys Ralph J. Perk, pa
sakęs gerą kalbą Žalgirio mūšio 
550 metų sukakties iškilmėse ir 
perskaitęs Clevelando miesto ta
rybos priimtą deklaraciją, pa
sirašytą Clevelando miėsto mero 
A. Celabrezze.

KAIRĖJE: Žalgirio mūšio 550 
metų sukakties minėjimas prie 
Cleveland Museum of Art, kur 
vyksta didžiosios dailės parodos 
ir kur sutelkta dideli meniniai 
turtai. Vieta nepaprastai graži, 
poilsio dienomis sutraukianti 
tūkstančius Clevelandiečių. Gai
la, kad minėjimo diena buvo vė
juota, apsiniaukusi iš ryto lietin
ga, o pačios iškilmės vyko kiek 
ankstokai.

Dirvos nuotrauka

Nelaukiama Eisenhowerio 
—- Chruščiovo susitikimo

Tačiau prez. Eisenhowe- 
ris savo laiškuose, išsiunti
nėtuose penkių neutraliųjų 
•valstybių lyderiams, prane
šė, kad jis nesusitiksiąs su 
Chruščiovu, jei neturėsiąs 
įrodymų, kad iš susitikimo 
bus galima sulaukti "vai
singų rezultatų”.

Laiškuose buvo nurodyta, 
kad Sovietija vykdanti 
"įtampos didinimo visame Mongoliją., 
pasaulyje, o ypač santykių 
su JAV gadinimo politiką”, 
raketomis grasinanti Jungt. 
Tautų nariams ir atsisakan
ti leisti Jungtinėms Tau
toms pravesti kvotą dėl nu-

mušto JAV lėktuvo virš 
tarptautinių vandenų.

Laiškų pabaigoje prez. 
Eisenhoweris pasiūlė vals
tybės sekretoriaus Herterio 
susitikimą su Sovietijos 
užs. reik, ministeriu Gro- 
myko, jeigu Rusija norėtų 
"diskutuoti konkrečias prie
mones įtampai sumažinti". 
Ir jeigu toks susitikimas 
pasirodytų \vaisingas, prez. 
Eisenhoweris būtų linkės 
susitikti su Chruščiovu pa
gal iš anksto ministeriu su
tartomis sąlygomis.

Prez. Eisenhowerio susi
tikimo su diktatorium 
Chruščiovu perspekt y v o s 

visai sumažėjo, kai pastara
sis antradienio rytą pareiš
kė, jog jis su prez. Eisen- 
howeriu susitiksiąs tik tuo 
atveju, jei prez. Eisenho- 
weris pirmasis jį atsiprašy
siąs dėl U-2 incidento.

Reikalauja įsileisti 
komunistinius kraštus
Indijos premjeras Nehru 

savo kalboje ne tik parėmė 
Chruščiovo ir jo satelitų 
reikalavimą į Jungtines 
Tautas įsileisti komunisti
nę Kiniją, bet ir pasiūlė or
ganizacijos narių 
priimti sovietinį

Čiurlionio ansamblis, diriguojamas muz. A. Mikulskio, prie Cleveland Museum of Art atlieka meni
nę programą, minint Žalgirio mūšio 550 metų sukaktį. Iškilmių programą vedė Jaunutis Nasvytis, kal
bėjo P.J. Žiūrys ir Clevelando miesto tarybos narys Ralph J. Perk.

A Dirvos nuotrauka

GERĖJA RAKETINĖS GYNYBOS SISTEMA
Thules radaro centras Gren

landijoje — pirmoji iš trijų sto
čių, skirtų įspėti Šiaurės Ame
riką nuo netikėto tolimųjų dis
tancijų balistinių raketų puolimo 
—jau pradėjo veikti. Nuo dabar

Tautas galįs nukreipti "bai
saus” atominio karo pavojų. 
Esą, nepriimant komunisti
nės Kinijos, nesąs įmano
mas pasaulinis nusiginkla
vimas ir "negali būti nor
malaus darbo Jungtinėse 
Tautose”.

Pirmadienio posėdyje tą 
pačią temą kartojo Vengri
jos komunistų partijos še
fas Kadaras, kuris Chruš
čiovą paskelbė esant "nepa
ilstančiu taikos gynėju". 
Maskvos marionetė, kuri 
1956 metais pasišaukė so
vietų tankus vengrų laisvės 
kovai užgniaužti, iš Jungti
nių Tautų tribūnos koliojo 
Belgiją ir kitas Vakarų val
stybes už kolonializmą ir 
imperializmą Konge ir ki
tur, ir reikalavo, kad Ven
grijos klausimas būtų išim
tas iš Jungtinių Tautų se
sijos darbotvarkės. Daugu
mas antikomunistinių vals
tybių atstovų, protestuoda
mi prieš jo kalbą, pasitrau
kė iš posėdžių salės.

Kalbant apie' sovietinio 
bloko išsišokimus, prisimin
tinas incidentas šeštadienio 
posėdyje, kada, Chruščiovui 
pradėjus kolioti Ispanijos 
Franco, sesijos pirmininkas, 
Boland įspėjo Chruščiovą, 
jog asmeniniai puolimai 
prieš kitų valstybių šefus 
nesą leidžiami ir įsakė iš
braukti iš protokolų Chruš
čiovo kalbos dalį. 

dieną ir naktį didžioji komunisti
nio pasaulio dalis bus paliovos 
sekama ir, jei aparatūros tinklas 
užregistruos iššautą raketą--jos 
taikinys galės būti apskaičiuotas 
ir perduotas gynybos komandoms 
per trumpesnį negu 10 sekundžių 
laiko tarpą.

Tuo būdu JAV ir Kanada turės 
mažiausiai 15 minučių laiko pa
kelti nuo žemės lėktuvams, pa
ruošti prieš raketiniams gink
lams ir civilinės gynybos prie
monėms pradėti. Pilnas įspėji
mo laikas nuo raketos užregis
travimo iki kliudymo į taikinį te
oretiškai gali tęstis tarp 15 ir 25 
minučių, priklausomai nuo rake
tos trajektorijos, t.y., jei raketa 
skristų aukštesne trajektorija, 
skirta tolimesniam taikiniui pa
siekti -- įspėjimo laikas būtųdi- 

dėsnis, negu jos trajektorijai e- 
sant žemesnei.

JAV prieš keletą metą įrengė 
DEW (Distant Early Warning) ir 
kitas radaro linijas, bet jos galė
jo sekti tik žemai skrendančius 
sparnuotas raketas, ateinančias 
per poliarinę zoną. Jų veikimo 
zona siekė tik kelis šimtus my
lių. Dabartinė Thules stotis re
gistruos aukštai skrendančias, ir 
jos aparatų veikimo spindulys 
sieks 2000 -- 3000 mylių.

Thules stotis dar neapima vi
sos sovietinio bloko teritorijos. 
Visam plotui apimti reikalingos 
dar dvi tokios stotys, kurių viena 
statoma prie Clear, Aliaskoje, ir 
bus baigta ateinančią vasarą, o 
kita — ties Flyingdale Moor, 
Anglijoje, ir ją numatoma baigti 
1962 metais. Tos trys stotys su
darys sistemą, vadinamą BMEW S 
—balistinių raketų ankstyvojo 
įspėjimo sistemą.

Štai sistemai papildyti JAV ka
ro aviacija vysto kitą projektą 
MIDAS -- satelitų ankstyvojo į- 
spėjimo sistemą, pagrįstą reak
cija į iššautos raketos karštį. MI
DAS sistema dar labiau pailgintų 
įspėjimo laiką, nes jos nebekliu- 
dytų žemės gaubtumas, t.y. ji ga
lėtų užregistruoti vos tik iššautą 
raketą. Šiuo metu, priklausomai 
nuo atstumo, laikas tarp raketos 
iššovimo ir jos užregistravimo 
radaro tinkle gali siekti 8 minu
tes. Pilnas tarpkontinentinės ra
ketos balistinės raketos skridimo 
laikas vidutiniškai siekia 30 mi
nučių.

TRUMPAI IŠ VISUR
* PRANCŪZUOS premjeras 

Debrė, lankydamasis Alžire, pa
reiškė pasipiktinimą didėjančiu 
"hipokritiniu koncertu" dabarti
nėje Jungtinių Tautų sesijoje,pa
vadindamas ją "kuriozišku spek
takliu", kuriame "lyderiai, sa
vuose kraštuose sukūrę diktatū
ras ir skurdą", reikalaują teisės 
prižiūrėti Alžiro apsisprendimo 
plebiscitą. Paryžiuje užsienių 
reikalų ministerija paskelbėpa- 
reiškimą, giriantį prez. Eisen- 
howerio nusistatymą nesusitikti 
su Sovietijos diktatorium Chruš
čiovu.

♦ LAOSE JAV ambasada pa
reiškė, kad Washingtone pa
skelbtas karinės pagalbos nu
traukimas tam kraštui buvo klai
da. Esą, Pentagono karinės pa
galbos direktoriaus gen. W. B. 
Palmer pareiškimas buvęs pa
darytas "be atitinkamų vyriausy
bės agentūrų žinios ir nurody
mų". Tas paskelbimas sukėlė pa
niką Laoso vyriausybės parei
gūnų ir Vakarų stebėtojų terpe, 
nes pagalbos nutraukimas, kaip 
vienas aukštas Vakarų diploma
tes pareiškė, galėtų reikšti visos 
Pietryčių Azijos praradimą.

* KONGE Lumumbos sugrįži
mo į valdžią šansai sumažėjo, 
daliai jo partijos atstovų parla
mente pasmerkus jo ryšius su ko
munistų blo^u. Stebėtojai spėlio
ja, kad Lumumba galįs sugrįžti į 
savo šalininkų tvirtovę Stanley- 
vilę ir bandyti sukurti sepa- 
ratinę valstybę,
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NIGERIJA ATNEŠ PUSIAUSVYRA AFRIKAI

Grupė jaunimo iš Toronto, Rochesterio ir Chicagos, dalyvavusių Kanados lietuvių dienoje, kai sustojo 
ratelin, pasidarė lyg viena šeima. V. Bubelio nuotrauka

ATOMINIO AMŽIAUS GIMIMAS

Rugsėjo 30 naktį, lygiai 13 
valandą, Lagose buvo paskutinį 
kartą nuleista britų Union Jack 
ir iškelta žalia - balta - žalia 
vėliava, ženklinanti devyniasde
šimt devynerius metus trukusios 
britų dominacijos pabaigą ir sa
varankiškos Nigerijos valstybės 
užgimimą. Princesė Aleksandra 
atstovaujanti karalienę Elzbietą 
H, perdavė premjerui Abudu- 
karui Tafavai Balevai konstitu
cinį dokumentą ir perskaitė ka
ralienės sveikinimus, Nigerijai 
įstojant į britų tautų bendruome
nę

Šią savaitę Nigerija taps de
vyniasdešimt devintuoju Jung
tinių Tautų nariu. Ji jau pareiš
kė nusistatymą įsijungti į Jungt. 
Tautų Komandos sąstatą Konge.

Nigerija yra Vakarų Afrikos 
valstybė, atsiremianti į Atlanto 
vandenyną ir apimanti 373,250 
kv. mylių plotą -- amerikiniais 
palyginimais kalbant, maždaug 
tiek, kiek Teksasas ir Oklahoma 
kartu. Ji turi apie 36 milijonus 
gyventojų, kurių tarpe tik 30,000 
baltųjų. Tai ne tik buvusi di
džiausia britų kolonija Afrikoje, 
bet ir iš viso tirščiausiai ap
gyventas kraštas, pralenkiąs net 
Egiptą.

Gyventojus sudaro apie 250 
negrų tautelių ir kilčių, varto
jančių 400 skirtingų kalbų ir 
dialektų. Šiaurėje gyvena apie 14 
milijonų muzulmonų, likusioje

1942 gruodžio antroji atrodė 
kaip ir visos kitos. Chicagoje 
po stiprios pūgos pro debesis 
prasimušė saulė, ir šaltis, ko
kio nebūta jau eilę metų, stip
rėjo, artėjant vakarui.

Bet ne dėlto tas vakaras liko 
kaip gyvas Lauros Fermi atmin
tyje. Ji visą dieną buvo triūsu
si, ruošdama vaišes, nes jos vy
ras, fizikas Enrico Fermi, bu
vo pasikvietęs artimuosius savo 
bendradarbius su žmonomis. Aš
tuntą valandą sučirškė skambu
tis. Enrico ir Laura nuėjo prie 
durų.

—Sveikas, Valteri! -.- pasitiko 
jie pirmąjį svečiądr. Zinn, aukš
to ūgio raudonplaukį. Zinn buvo 
kilęs iš Kanados ir kurį laiką 
buvęs mokytoju. Vieną dieną jis 
pajuto aistrą aukštajai fizikai, 
ir po to niekas jo taip nejaudino, 
kaip nematomųjų atomų nemato
mieji branduoliai.

—Sveikinu, -- paspaudė jis 
Enrico ranką, įžengęs pro duris.

—Tamsta būsi suklydęs, dak
tare Zinn, — prabilo Laura. — 
Šiandien mūsų šeimoje niekas 
nešvenčia gimimo dienos.

Dr. Zinn nudavė negirdėjęs 
Lauros žodžių.

—Šuniškas oras, — pastebėjo 
jis.

--Kad bent greičiau atšiltų ,— 
pridūrė jo žmona Jean.

Svečiai buvo nuvesti į salioną. 
Laura staiga pajuto atsidūrusi 
tarp suokalbininkų. Kai vėl su
skambėjo, svečių pasitikti nuėjo 
vienas Enrico. Bet ji aiškiai 
išgirdo tą patį "sveikinu" --ir 
tai kartojosi visą laiką, kol su
sirinko visi svečiai.

Laurai atrodė keista, kad En
rico tuos sveikinimus priėmėty- 
liai, be žodžio, tik plačiai nusi
šypsodamas. Ji stengėsi nepa
rodyti savo susijaudinimo, bet 
vėliau bandė iš svečių iškvosti 
paslaptį. Tik jų atsakymai nieko 
nepaaiškino:

--Kas atsitiko? Paklauskite 
patį Enrico...

--Nieko ypatinga. Enrico pui
kus vyras...

—Kantrybės, mieloji. Viskas 
paaiškės...

"Aš net neturėjau pagrindo, 
apie ką spėlioti", po dešimties 
mėtų rašė Laura, prisimindama 
tą sceną. "Ir Enrico tą vakarą 
neatrodė kitoks, kaip visada. Vis
kas buvo taip paslaptinga. Kodėl 
jį sveikino?"

Nieko tada nenujautė Laura 
Fermi. Nieko, tada nenujautė vi
sas pasaulis. Visame žemės ru
tulyje tą dieną buvo tik 13 žmo.- 
nių, kurie žinojo, kas atsitiko 
prieš penkias valandas, būtent 
--15:25 vaL prasidėjo atominis 
amžius, o 
ros vyras, 
pasaulį.

ruojąs Mr. Farmer slapyvardžiu, 
tariamai dirbo metalurginiųban
dymų įstaigoje, sutrumpintai va
dinamoje "Met Lab". Bet keista, 
šį vakarą ji negalėjo suvaldyti 
savo smalsumo.

Jei kas galėjo kiek paaiškinti, 
tai Leoną Woods — vienintelė 
moteris, kuri priklausė tyrinėto
jų grupei. Vėliau vakare, kada 
svečiai persigrupavo, Laura pa
sistengė atsisėsti šalia Leonos 
ir paklausė:

—Leoną, ką Enrico iš tikrųjų 
padarė? Ką reiškia visi tie svei
kinimai? Aš prisieksiu, jei tai 
tokia paslaptis...

Leoną nedelsdama atsakė:
—Enrico paskandino japonų 

karo laivą. Su admirolu.
--Tamsta nuvili mane, Leoną. 

Aš nesitikėjau, kad iš manęs 
pasijuoksi...

Laura norėjo dar kažką saky
ti, bet tuo metu pastebėjo už
pakalyje jų stovintį Herbertą An
dersoną, vieną iš artimiausių 
Fermi bendradarbių. Greičiau
siai jis buvo girdėjęs jų pasi
kalbėjimą, nes Laurai labai rimtu 
tonu pasakė:

--Enrico yra genijus. Ar 
tamsta dar abejoji?

Kai svečiai išsiskirstė, Laura 
paklausė Enrico:

—Ar tiesa, kad tu paskandinai 
japonų karo laivą — su admi-

rolu?
—Ar tu manai?

- Tai ne?
Enrico nutylėjo. Ir taip ta kal

ba pasibaigė. Tik po pustrečių 
metų, po Hirošimos, ji sužinojo 
tiesą. *

Laura ir Enrico buvo susituo
kę prieš aštuoniolika metų. Kai 
ji pirmą kartą jį susitiko Ro
moje aną pavasario sekmadienį, 
jis buvo su ja supažindintas to
kiais žodžiais:

--Ateities fizikas, šimtmečio 
įžymybė, Enrico Fermi, 22 metų 
bet jau dėsto universitete.

Tos pagyros nebuvo be pagrin
do. Enrico Fermi jau gana jau
nas atrado savo talentą. Vieną 
dieną fizikos studentas iš Reale 
Scoula Normale nuolankiai sto
vėjo prieš eksperimentalinės 
fizikos profesorių Luigi Pucci- 
anti, kuris, uždėjęs ranką ant 
studento peties, kalbėjo:

—Fermi, aš esu asilas, o 
tamsta -- šviesi galva. Kai tams
ta paaiškini, visi supranta. Ar 
negalėtum man duoti pamoką iš 
teoretinės fizikos?

Ir Fermi pradėjo su savo pro
fesoriumi aiškintis Einšteino re
liatyvumo teoriją. Tuomet jis bu
vo 18 metų amžiaus.

(Bus daugiau)

Bet viršuj skrieja sputnikas
Ta pati melodija jau 30 metu.- Raketos į mėnulį, 

o varžtų nėra...

Enrico Fermi, Lau- 
atvėrė duris į naują

♦

"Dirbtinių medžiagų vysty
mas"—toks buvo pradžioje ofi
cialusis [vardas, vėliau pakeistas 
"Manhatano projektu". Jau tre
čią mėnesį mokslininkai dirbo 
griežtoje karinėje kontrolėje, 
prisaikdinti kraštutiniam paslap
tingumui. Kol karas tęsis, bran
duolinė fizika bus "top secret". 
Laura žinojo tai, ji žinojo, kad 
yra draudžiama vyrą net klau
sinėti apie jo darbį, Enrico, 
oficialiuose dokumentuose figu-

„Gelbėkite derlių!” — to
kio turinio antraštės jau 
nuo birželio mėnesio karto
jasi sovietinėje spaudoje. 
Penkiolika tūkstančių sava
norių, surinktų iš komjau
nimo, moksleivių ir .darbi
ninkų, kurie ruošėsi važiuo
ti atostogų, buvo paskubo
mis perkelta į Kazakstaną 
ir kitas vietas derliui nuim
ti. Nesunkiai galima su
prasti, kokią pagalbą žemės 
ūkiui gali duoti tie miestie
čiai, kurie kūjį ir piautuvą 
pažįsta tik iš emblemų vals
tybinėse vėliavose ir trans- 
parentuose.

Kazakstane, pavyzdžiui, 
per pastaruosius penkerius 
metus išplėšta 21 milijonas 
hektarų, kad pašalinus trū
kumus, kurie Kremliui su
kelia nemigo naktis.

Praeitą gruodį pats 
Chruščiovas puolė biurokra
tų nerūpestingumą ir apsi
leidimą, kai nenupiauti ja
vai 1,618,000 hektarų plote 
buvo užsnigti, nes trakto
riai ir kombainai didžiąja 
dalimi buvo sugedę.

Atsakingus valdininkus, 
kurie buvo rasti kaltais, nu
šalino iš vietų. Iš 130,000 
traktorių neveikė 36,000, 
taigi daugiau negu ketvir
tis. Buvo paprasčiausiai už
miršta juos laiku pataisyti. 
Iš 95,000 kombainų visas

trečdalis, taigi 32,000, ne
dalyvavo derliaus nuėmime, 
jie buvo nepataisyti, nes 
buvo atleistas remontui 
skirtas personalas.

Spauda ir šiais metais, 
kaip kasmet, kartos tuos 
pačius priekaištus vieti
nėms įstaigoms. Vėl gresia 
didelės derliaus dalies supur 
vimas laukuose. Oficialiai 
prisipažįstamą, kad mašinų 
paruošimo planas šiais me
tais Kazakstane išpildytas 
tik 38%. Atsakingieji val
dininkai kaitaliojami, bet 
nuostoliai lieka tie patys.

Tačiau kalti nėra vien tik 
žemės ūkio valdininkai. Jie 
atsimuša į lėtumą biurokra
tinės pramonės, kuri jiems 
tik trupmenomis tiekia at
sargines dalis, be kurių re
montai neįmanomi. Jie atsi
muša į prieštaraujančius 
aukštųjų įstaigų potvarkius 
ir įsakus, kurie, vienas kitą 
atšaukdami ir panaikinda
mi, kelia maišatį.

Kiekvienais metais, visa
da tuo pačiu laiku, jau 30 
metų kartojasi tie patys 
aliarmo šūkiai, jie kartojasi 
tuo pačiu vienodumu, ku
riuo sputnikas, pažangos 
simbolis, skrieja aplinkui 
žemę.

žmonės dirba, aria ir sė
ja, gamta mielai teikia 
jiems savo turtus, tačiau 
suraizgytas valstybės apa
ratas sukliudo, kad jie tai 
ir piautų, ką pasėjo. Jie 
spokso į mėnulį, kurin iš
šauta raketa labai triukš
mingai apreiškia pasauliui 
sovietinio mokslo pranašu
mą, o tuo tarpu čia, žemėje, 
trūksta poros varžtų, gaba
lo vielos arba padangos, kad 
streikuojantį traktorių vėl 
darban paleidus. (tp)

dalyje yra apie 7 milijonai krikš
čionių, tačiau krikščionybė yra 
paviršutinė, su didele pagonybės 
priemaiša.

Kraštas padalintas į tris auto
nomines teritorijas: šiaurinį, 
rytinį ir vakarinį rajonus, kuriuos 
riša centrinis parlamentas ir 
premjeras su ministerių ka
binetu.

Didžiąją krašto pajamų, sie
kiančių apie 2.5 biL dolerių, da
lį sudaro žemės ūkio gaminių 
eksportas. Pramonė mažai iš
vystyta.

Nigerijos politinės instituci
jos yra palyginti gerai išvysty
tos. Parlamentą sudaro vieni 
afrikiečiai. Rasiniai santykiai 
geri. Vyriausybė, turinti tvirtą ir 
pastovią daugumą, yra vado
vaujama buvusio mokytojo Bale- 
vos, kuris yra baigęs mokslus 
Londone ir nusistatęs kraštą 
vesti taikiu, probritišku ir pro- 
vakarietišku keliu. Kariuomenė

maža, bet gerai paruošta, su vie
tinės kilmės karininkais ir šta
bais.

Naujoji vyriausybė, kaip sako
ma, jau painformavusi Rusiją, 
kad ji nelaukianti sovietinių pre
kybos delegacijų. Išskyrus dip
lomatinę delegaciją, dalyvavusią 
nepriklausomybės paskelbimo 
iškilmėse, krašte visai nėra ru
sų. Todėl nėra ir komunistų par
tijos, nors šiek tiek kairiųjų 
esama darbo organizacijoje.

Užtau palyginti stiprūs ry
šiai mezgami su JAV. Du ameri
kiniai bankai jau atidarė savo 
skyrius Lagose. Keletas ameri
kinių negrų atvyko į Nigeriją pre
kybos firmų steigti. JAV talki
ninkauja mokytojų ir profesinio 
paruošimo programoms (krašte 
veikia universitetas ir nemoka
mos mokyklos, kurias lanko per 
2,5 miL mokinių). Pasaulinis 
bankas svarsto 150 mil. dol. pa
skolą hydroelektrinės stoties 
statybai prie Nigerio upės ir 
jau paskolino 28 mil. dol. gele
žinkelių tinklui praplėsti.

Nigerijos kelias į nepriklauso
mybę buvo griežtai priešingas 
Kongui, kur laisvė atnešė civi
linį karą ir chaosą. Tačiau tas 
procesas ir čia buvo iššaukęs 
ginkluotus kilčių kivirčus, ku
riuos vyriausybė numalšino, 
areštuodama apie 4,500 asmenų 
ir pakeisdama lokalines admi
nistracijas.

Tačiau stebėtojai tiki, kad Ni
gerija taps viena iš tvirčiausių 
demokratijos tvirtovių Afrikoje, 
išlygindama politinę pusiau
svyrą tarp naujųjų valstybių ir 
ateityje skleisdama demokratinę 
įtaką visame juodajame kontinen
te.

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 
mūsų draugams ir rėmėjams
LOUISVILLE TITLE 
INSURANCE CO.

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

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

7:05-7 :30 P. M.

P. J. KEBSIS
609 Society for Savings Blgd. — Cleveland. Ohio 

Ofiso telef.: MAin 1-1773 
Rezidencija: OL 7-2521

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba privmivs. 
čiuose, kreipkitės į mane, gausite pigia kaina. Taipgi gausit 
patarnavimą įvairiuose apdraudos-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgiėio. Patarnavimas ir iš
pildymas garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba 
asmeniškai.

20 metų tos srities 
praktika

VOKIŠKŲ RADIJO 
APARATŲ TAISYMAS

TELEFUNKEN HIFI STEREO S ET 8
TtltFUNKIN

Awth«rli«8 Pactory Service
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J
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E T. CLAIR 
AVINGS

ATTMttSĖ 813 East 185th Street
25000 Euclid Avenue 
@235 st. Clair Avenue

SCHWAB RADIO & T. V.
SALES AND SERVICE

PAPIGINTA KAINA PARDUODA TELEVIZIJOS 

IR TELEFUNKEN RADIJO APARATUS.

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

TREČIOKAS AGENCY
SENIAUSIA LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA
Kelionių bilietų parėpinima. ir pinigų p.r.iuntima. i viaua kraitus 

TAIP PAT IR VISOKIOS RŪŠIES APDRAUDA 
Kur Uk beairuoitumėt keliauti, tuoj euairiikit su mūsų ištaiga

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

Telefonas; MArket 2-4867
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DIDVYRIO ŽMONA"
________________ A. I. CRONIN ______________

Stovėdama virtuvėje, ji išgir
do nekantrų Nedo balsą:

—Kartu su sriuba atnešk man 
dar vieną kiaušinį. Manau, kad 
man šiandien reikėtų.

Ji išklausė tai su skausmo 
išraiška veide ir nuolankiai, lyg 
būtų kalta, priėjo prie Nedo.

—Nepyk, Nedai. Tai buvo 
paskutiniai kiaušiniai, kuriuos šį 
rytą turėjome namie.

Jis išplėtė akis.
—Tai nupirk daugiau.
--Jei tu man duosi pinigų, Ne

dai.
—Pinigų! Mielasis Dieve! Vis 

pinigų! Pinigų! Ar tu negali gauti 
skolon?

Ji lėtai papurtė galvą.
--Tu žinai, kad jau seniai ne

įmanoma.
--Mano Dieve!—prapliupo jis. 

—Tai puiki žmona! Tai gražu, 
kad turiu alkanas eiti į rungty
nes. Na, greit atnešk sriubą ir 
daug pakepintos duonos. Ir dėl 
Dievo meilės, užčiaupk savo bur
ną! Jau mane beveik mirtinai 
užkamavo tas triukšmas šį ry
tą.

Ji tyliai grįžo į virtuvę ir įspė
jančiu ženklu parodė abiems ma
žiesiems tylėti. Vyresnieji jau 
buvo anksti rytą aprengti ir iš
siųsti laukan žaisti, kad netruk
dytų tėvui.

Paskui ji nunešė valgį ir at
sisėdo prie lovos, o jis triukš
mingai srėbė sriubą. Vienu me
tu jis pažvelgė į ją ir nekantriai 
paklausė:

--Ko gi taip spoksai ir rodai 
tokį veidą, kad net velnias pa
būgtų. Dievas žino--jau ketu
rias dienas nemačiau tavęs ne 
kartą nusišypsant.

Ji prisivertė nusišypsoti. Tai 
buvo blanki, silpna šypsenos pa
rodija.

—Atvirai pasakius, paskuti
niuoju laiku nesijaučiu labai 
gerai, Nedai.

—Gerai, gerai! Pradėk dabar 
aimanuoti — prieš pat rungtynes. 
Po velnių, gali tapti pamišėliu 
nuo tų visų dūsavimų ir deja
vimų!

—Aš nesiskundžiu, Nedai,— 
skubiai pastebėjo ji.

--Tai paskubėk. Atnešk balza
mą ir įtrink!

Ji atnešė balzamą ir, Nedui 
atsigulus ir ištiesus muskulingas 
kojas, pradėjo įprastinį masa
žą.

--Tvirčiau! Tvirčiau! -- rei
kalavo jis. -- Paspausk daugiau. 
Reikia įtrinti į odą.

Jai reikėjo baisių pastangų, 
kad galėtų pabaigti masažą. Dar 
neįpusėjus, ją suėmė silpnumas 
ir išpylė stiprus prakaitas. Bet 
pagaliau jis suurzgė:

--Na, užteks, užteks. Grei
čiausiai nieko nepagelbės. O da
bar atnešk man vandens nusi
skusti, ir žiūrėk, kad būtų tik
rai karštas.

Jis atsikėlė, nusiskuto ir rū
pestingai apsirengė. Duryse 
pasigirdo skambutis.

Detroito lietuviai rugsėjo 24 d. paminėjo Žalgirio mūšio sukaktį. J. 
Pusdešrio buvo paruošta scenai žodinė improvizacija. VIRŠUJE: da
lis publikos. Iš kairės: Iljasevičius, Vilties šimtininkas Šnapštys, 
černiai, Šimkus ir kt. DEŠINĖJE: J. Pusdešris, A. Gubilas ir V. Ogil- 
vig vaidinę J. Sužiedėlio "Vaidilutę Skirmuntę".

J. Gaižučio nuotrauka

—Tai Bailie Paxton,--prane
šė Jenny.—Jis atvyko su Gigu 
tavęs pasiimti.

Pasitenkinimo Šypsena pasiro
dė Nedo veide.

--Puiku, -- pareiškė jis. — 
Pasakyk, kad aš greit ateisiu.

Jam paimant nuo kablio kepu
rę, Jenny stovėjo atsirėmusi į 
židinio kraštą ir stebėjo jį. 
Liūdesys matėsi jos veide -- 
keistas ilgesys.

--Tikiu, kad gerai žaisi, Ne
dai,--sumurmėjo ji. Kaip dažnai 
ji buvo tuos žodžius sakiusi ir 
kokioje daugybėje vietų! Tačiau 
niekada taip, kaip šiandien, nie
kada!

Jis trumpai linktelėjo ir iš
ėjo.

♦

Rungtynės prasidėjo pusę tre
čios, ir jau seniai visos vietos 
buvo perpildytos. Šimtai turėjo 
grįžti, šimtai lipo per tvoras 
ir ieško josi, kur prisitaikyti.

Miesto orkestras triukšmavo 
savo ložėje, vėliavos plevėsavo 
vėjuje, ir minia slopino savo su
sijaudinimą.

Paskui įžygiavo Roveriai, la
bai puošnūs savo mėlynose uni
formose.

Šauksmai pakilo dangun, nes du 
traukiniai su karštais Roverių 
šalininkais buvo atvažiavę iš 
Glasgovo. Tačiau tai buvo niekis, 
palyginus su kaukimu, kuris su
drebino orą, kai Nedas išvedė 
aikštėn savo vienuolikę. Buvo 
kalbama, kad tas kaukimas buvęs 
girdimas net Overtone, už dvie
jų mylių nuo Levenfordo. Buvo 
išmesta aukštyn moneta—Nedas 
laimėjo.

Vėl šauksmai, paskui mirtinė 
tyla -- pagaliau prasidėjo di
džiosios, garbingosios rungty
nės.

Nuo pat pradžios Roveriai pra
dėjo pulti.

Jie buvo formoje, geroje for
moje, ir jų žaidimas kėlė bai
mę vietinės rinktinės Šalinin
kams. Jie žaidė greitai, jie žai
dė n>’~ stabiai tiksliai.

Ii, lyg to dar būtų nepakakę 
—levenfordiečiai buvo nervingi, 
pasimetę ir jokiu būdu ne geriau
sios formos. Visi, išskyrus Ne
dą.

O, Nedas žaidė puikiai. Šian
dien jis buvo visur, jis buvo ko
mandos nugarkaulis.

Jis nežaidė greitai, jis nie
kada nežaisdavo greitai, bet jo 
nuojauta buvo vertesnė už tą 
trūkumą. Jis visada išgelbėdavo 
padėtį ir suardydavo kokia nors 
apgalvota akcija, kokiu triuku tą 
spaudimą, kurį galsgoviečiai 
vykdė į Levenfordo vartus.

Nedas buvo geriausias žai- 
dikas aikštėje, puikus, apsigi
męs futbolininkas. Visa galva 
šis nuplikęs gladiatorius pra
šoko kitus abiejų komandų žai- 
dikus.

(Bus daugiau)

Žalgirio mūšio sukaktį minint Clevelande prie Museum of Art, iškilmių klausosi dalis dalyvių. 
Iš kairės. L. Leknickas -- iškilmių rengimo komiteto pirmininkas, Clevelando miesto tarybos narys Ralph 
J. Perk. adv. J. Smetona, P. J. Ziūrys, H. Žiūrienė, St. Barzdukas, Stankevičius, V. Rociūnas, Žilionis 
ir kt.

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
Paminėjo Žalgirio mūšio 

550 m. sukaktuves
Rugsėjo 24 d., buvusioje 

lietuvių salėje, buvo pami
nėta Žalgirio mūšio 550 
metų sukaktuvės. Tam tiks
lui J. Pusdešrio scenai bu
vo paruošta žodinė improvi
zacija, sudaryta iš rašytojų 
istorinių veikalų ir pavadin
ta — Mūsų tėvynė šalis Lie
tuva.

Vaidino A. Gubilas, J. 
Puspešris, V. Ogilvis, ir V. 
Čižauskaitė. Rengė Ameri
kos Lietuvių Veteranų Są
junga Ramovė, talkininkau
jant birutietėms, kariams 
savanoriams ir šauliams. 
Salė buvo papuošta Žalgirio 
kautinių vaizdais.

Gaila, Detroito lietuvių 
visuomenė, atsilank i u s i u 
skaičiumi, nesudarė įspū
džio, kad būtų susidomėjusi 
mūsų didinga praeitimi ir 
jos minėjimais.

Tiesa sakant, tai buvo 
pirmasis šio sezono pasiro
dymas (o jų yra užplanuo
ta labai daug). Palauksime, 
kaip toliau seksis, ir tada 
ieškosime priežasčių.

Minėjimas buvo užbaig
tas šokiais grojant geram 
lietuvių orkestrui. J. G.

A.L.B. RADIJO KLUBAS, 
atnaujindamas su radijo sto

timi sutartį 1961 metams, savo 
programas ir vėl duos sekma
dienio popietėmis, tiktai prog
ramų laikas yra sutrumpintas 
iki pusės valandos. Dabar A.L.B. 

radijo programa buvo girdima iš 
WCHP radijo stoties, banga 1440, 
kiekvieną sekmadienį sekančiu 
laiku: spalio mėn. nuo 5 vai. 
15 min. iki 5 vai. 45min.,lapkri
čio mėn. nuo 4 vai. 45 min. 
iki 5 vai. 15 min., gruodžio mėn. 
nuo 4 vaL 40 min. iki 5 vai. 
po pietų. Transliacijų laikas yra 
keičiamas kiekvieną mėnesį.

A.L.B. Radijo Klubo progra
mos iki šiol užimdavo visą va
landą laiko ir klausytojų labai 
mėgiamos, nes programos pa
ruošimas ir perdavimas buvo 
geras. Programos redaktorius 
yra Jonas Kriščiūnas, pranešė
jai Kazys Gogelis, Lionė Stan
kutė ir Algis Barakauskas.

ŽVAKIDĖS PREMJERA,

bus spalio 15 d. visiems ge
rai žinomoje Ispanų Unidas sa
lėje (buv. lietuvių svetainėje), 
prie Šv. Antano lietuvių bažny
čios.

Veikalą premijavo ir išleido 
Darbininko leidykla Brooklyne. 
Veikalo pastatymo administra
vimą perėmė A.L.B. Radijo Klu
bas ir premjera vyksta Klubo 
vardu.

Žvakidė -- Ant. Škėmos pre
mijuotas veikalas bus pastatytas 
Amerikos lietuvių scenoje pirmą 
kartą ir tai atliks Detroito Dra
mos Sambūris Alka, vadovauja
mas aktoriaus Justo Pusdešrio.

Veikalas naujas, modernus ir 
sprendžia daug problemų. Savo 
puikia kompozicija veikalas 
Žvakidė prilygsta prie garsaus 
dramaturgo G. B. Shaw scenos 
veikalų. Žvakide rodo vienos apy
linkės vyksmą svetimųjų valdo
moje Lietuvoje. Tos apylinkės 
gyventojai — Adomas Kalvis ir 
jo trys vaikai: Kostas —muzi
kas, Antanas — poetas ir Lu- 
cija -- nesveika, kliedanti mer
gaitė. Jie visi, ir Adomo kai
mynė dievobaiminga moteriškė 
—Agota, prižiūrinti Luciją, gy
vena pas tėvą. Adomo brolis, 
vietinės bažnyčios klebonas yra 
suimtas kartu su 18 kitų tos apy
linkės žmonių kurie svetimie
siems laikomi nepatikimais*

Sekmadienio rytmetį Luciją su 
Agota ateina į apleistą ir ne
prižiūrimą bažnyčios zakristiją 
pasimelsti. Jos ateina slapta,

Dirvos nuotrauka

nes ten niekam negalima ateiti, 
bažnyčia svetimųjų uždaryta. Te
nai atranda Lucijos brolį Kostą 
bevargonuojantį Bacho kūrinius. 
Tą patį sekmadienį prasideda 
karas.

To realaus gyvenimo eigoje, 
vykstančių įvykių priedangoje ir 
rėmuose aiškėja vėl kiti įvykiai. 
Kostas -- neramusis ieškotojas 
muzikas, kuris vidujinio pašėli
mo vedamas groja bažnyčioje, 
neapkenčia savo brolio Antano 
nuo vaikystės dienų, jam gyve
nimas tėra tik klaidžiojimas 
tamsoje. Ir čia prie žvakidės 
prasideda ieškojimas savęs, ko
va tarp blogio ir gėrio.

Veikalas vyksta Lietuvos baž
nytkaimyje.

Šiame, neeiliniame pastatyme, 
dalyvauja šie aktoriai ir vaidina: 
Kleboną--K. Gricius, Adomą — 
J. Pusdešris, Antaną — A. Gu- 
bilas, Luciją -- Aldona Raste
nytė, Agotą — Danutė Racevičiū- 
tė — Jankienė. Veikalą režisuo
ja aktorius Justas Pusdešris.

Šį puikų Antano Škėmos veika
lą matysime šeštadienį, spalio 
15 dieną, Ispanų Unidas salėje, 
kampas 25th ir Vernor.

P.J.

Lietuvių parapijos jubiliejinis

koncertas Cambridge
Lietuvių parapijos 50 metų ju

biliejinis koncertas įvyks sek
madienį, spalio 9 dieną, trečią 
valandą po pietų bažnyčioje, 432 
Windsor Street, Cambridge. 
Koncerte dalyvauja parapijos 
choras, vadovaujamas smuiki
ninko Iz. Vasyliūno, ir solistai: 
Stasė Daugėlienė -- sopranas, 
Stasys Liepas -- baritonas, Jur
gis Lisauskas -- tenoras. Kon
certo programoje bus atlikta: 
Georg Muffat (1645? -1704) "Toc- 
cata" vargonams, Orlandus La- 
ssus (1530 - 1594) "Kyrie, Glo- 
ria" chorui, Gregorianinisoffer- 
torium "Jubilate Deo universa 
terra" tenorui, Ludovico da Via- 
dana (1564 - 1645) "O sacrum 
convivium" chorui, Alessandro 
Stradella (1642 - 1682) "Viešpatie 
mano" baritonui, Johan Sebas- 
tian Bach (1685 - 1750) "Šir
dis pralinksmėjo" sopranui, Lui- 
gi Cherubini (1760 - 1842) "Veni 
Jesu amo r mi" chorui. Kari Au
gusi Krebs ( 1804 - 1880) "Peter 
noster" tenorui, Myka lojus Kons
tantinas Čiurlionis (1875 - 1911) 
"Sanctus" chorui, Stanislovas 
Moniuška (1819 - 1872) "Viešpa
ties malda” baritonui, Juozas 
Naujalis (1869 - 1934) "Malda" 
sopranui, Kazys Viktoras Banai
tis (1896 -)• "Dieve, pasaulio 
Valdove" baritonui, Bronius Bud- 
riūnas (1909 -) "Neapleiski mū
sų motinėle" chorui ir "Sveika 
Marija" sopranui, P. Guido "Ma
rija motina malonės" baritonui 
ir chorui.

Vargonais solo ir akompanija- 
mentus gros Vytenis Marija Va- 
syliūnas.

Chore dalyvauja Marytė ir Ona 
Anelauskaitės, Adolfas Dab-

Įspūdžiai apie Olandiją 
ir Vokietiją

Dr. inž. Leonas Bajorū
nas maloniai sutiko papa
sakoti savo įdomius įspū
džius iš šių metų atliktos 
kelionės po Olandiją bei Vo
kietiją. L. Bajorūno įspū-. 
džiai bus įdomūs dar ir to
dėl, kad jis, kaip stambaus 
masto specialistas buvo 
JAV kariuomenės inžinierių 
korpo komandiruotas dele
gatu į Pajūrio inžinerijos 
konferenciją Olandijoje — 
Haagoje. Taigi, jis tikrai 
yra kompetetingas daug 
naujo, daug įdomaus mums, 
lietuviams, papasakotu Pa
skaita bus pailiustruota 
spalvotais paveikslais. Atsi
minimai, paskaitos forma, 
lies Olandiją, Vokietiją ir 
tų šalių statybą, technikinį 
progresą, civilizaciją ir kul
tūrą.

Detroito Lietuvių Kultū
ros Klubas maloniai kviečia 
visus lietuvius atsilankyti. 
Įėjimas ir nenariajns lais
vas ir neapmokamas. Po 
įdomių atsiminimų, L. K. K. 
šeimininkės pavaišins sve- 
'čius tradicine kavute.

Įspūdžių papasakoji nu a s 
įvyks Tarptautinio institu
to rūmuose, 111 E. Kirby 
(prie meno muziejaus) g., 
spalio 9 d., sekmadienį, 4 
vai. p. p. Rengėjai — De
troito Lietuvių Kultūros 
Klubas.

Sudentams
Spalio 8 d., šeštadienį, 7 

vai. vakare, p.p. Staniulių 
bute, 21100 Fairvievv Dr., 
Dearborn Township, įvyks 
Liet. Stud. S-gos Detroito 
skyriaus ruošiamas INI- 
TIUM SEMESTRI. Nepra
leiskite gražios progos pa
bendrauti ir pasilinksminti 
prasidedant naujiems mok
slo metams.

ATLANTIC CITY, N. J. The 
Navai Aviation Facilities Ex- 
perimental Center buvo susirū
pinę, kaip pašalinti medžius, pa
liekant šaknis žemėje. Pagaliau 
iš Texas buvo atgabenta 165 tonų 
mašina, kuri važiuoja 10 mylių 
greičiu ir tarkuoja medžius. 
Per dieną nuvalo iki 35 - 40 
akrų plotą.

rickas, Veronika Johnson, Bi
rutė, Danguolė ir Ona Narkevi
čiūtės, Birutė ir Teresė Paliu
lytės, Monika Panico, Jonas 
Pakštis, Patricija Stankūnaitė, 
Leonas Šakalis, Beatričė Stro- 
kienė, Rasa Vasyliūnaitė, Elena 
Vasyliūnienė, Mildred Vil- 
činskaitė, Jonas Žukas.

Svečiai dalyviai: John Ba- 
cchi, Harris Poor, Don d’Entre-~ 
mont Kazys Daugėla.

Koncertą globoja parapijos 
klebonas kūn. Pranciškus Jonas 
Juškaitis. Parapijos asistentai 
yra kun. Juozas Kazimieras Pet
rauskas ir kun. Simonas Vin
centas Saulėnas.

Kor.

VISAIS
APDRAUDOS

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

atstovę
PAULINA 

MOZURAITISBENMETT 
Hl 2-4450

S42 MmUiv laie Dr.
Clevelail 24
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Organizacinis smulkėjimas 
smulkina ir 

didžiuosius parengimus
Clevelandiečių dalis, stebinčių Žalgirio mūšio sukakties iškilmes.

Dirvos nuotrauka

V

Esame rašę ir net kartoję, kad perdaug susismulki- 
nom Į šimtus organizacijų. O tuo pačiu labai’susmulkinom 
ir savo veiklą. Juk tų, didesnių ir mažesnių organizacijų, 
parengimai veja parengimus. O į juos suskubti, ir prie 
gerų norų, jau ne visada pajėgiame. Kai kurie laiko pri
stingame, o kai kurie ir lėšų, jei nuolat iš šeimos einam 
keli, mokėdami už bilietus po 2-3 dolerius.

Labai gaila,, kad tokia smulkėjimo liga persimeta ir 
į didesnius užsimojimus. Ypač ten, kur einam prieš kita
taučius pasirodyti, savo organizacinius gabumus, ir net 
savo tautiečių skaitlingumą pademonstruoti, čia tai jau 
daug blogiau ir nuostolingiau, jei mums nepavyksta.

Tik nesenai Chicagoje buvo rengiamos demonstraci
jos prieš Chruščiovo ir kitų komunistinių bonzų sugužė- 
jimą į šį kraštą propagandos varyti. Vieni rašo, kad de
monstracijose tebuvo tik 50 lietuvių, o kiti — dar mažiau. 
Komunistinė spauda net ir "išvadą” pasidarė, kad didžiu
ma, būk, nepritarianti tokioms demonstracijoms, tai ir 
nedalyvauja.

Pritarti, būkit tikri, tai jau pritaria. Tik kai reikia 
perdažnai demonstruoti, visur einantieji laiko pristinga. 
O tie, kurie niekur neina, arba tik labai retai tepasi judina, 
tie greičiausia dėl to ir nė kiek nesijaudina. Jiems vis tas 
pats...

Netaip gerai nusisekė ir Clevelande rengta Žalgirio 
mūšio demonstracija. Joje, labai iškilmingoje vietoje — 
prie CIeveland Museum of Art, dalyvavo tik apie 300 
lietuvių. Rengėjų tikėtų amerikiečių klausytojų taip pat 
beveik nebuvo. Ir jei ne Čiurlionio ansamblis bei jaunimo 
organizacijos su savo vėliavomis, tai labai jau būtų skys
ta. Tat šį kartą vyresniuosius išgelbėjo jaunimas.

Vienas iš tokių, senimą atstovaujančių ir mūsų už
metimą dėl nedalyvavimo išklausęs, maždaug taip atsakė: 
Kam reikia minėjimą rengti net per dvi dienas. Be jokios 
skriaudos užteko vienos. Juk aš esu darbo žmogus ir su 
visais, savais ir visuomeniniais reikalais, persiplėšti ne
galiu. Jei ėjau šeštadienį, tai negalėjau eiti sekmadienį. 
Ir ateity rengėjai tegul nefantazuoja, o geriau tegul pa
skaičiuoja, kiek kur žmonių gali susirinkti.

Nesinorėtų šiuo atveju būti teisėju, imant Clevelando 
pavyzdį. Ypač žinant rengėjų geras intencijas ir gražiai 
pravestą visą minėjimą. Bet kaip rodo ir kitų lietuviškų 
kolonijų pavyzdžiai, labai iškalbingai primeną, kad visų 
tų negalavimų pati didžioji priežastis — tai mūsų orga
nizacinis susismulkinimas ir parengimų gausumas. O juk 
ne visi matuojame, kad ši didelė, o ana maža organiza
cija, kad šis labiau, o anas mažiau svarbus parengimas. 
Praktiniam gyvenime, kas vienam atrodo nedideliu, ki
tam gal labai brangiu ir svarbiu. Sakysim, gražus pavyz
dys gali būti ir Amerikos Balso redaktoriai. Jiems svar
biau Chicagos Vyrų Choro dešimtmetis, negu, sakysim, 
kokio lietuviško laikraščio 45 metų lietuvybės darbo su
kaktis. Jie pasirenka, kas jiems maloniau ir jų nepamo
kysi ...

Taip ir su organizacijų gausumu. Kai mes vieną kar
tą priminėm, kad ar negalėtų kai kurios jau net perdaug 
broliškos,"jungtis į stambesnius vienetus, tai vienas iš tų 
organizacijų vadovų, net ir piktai išsibarė. Bet kai nenu
ėjom į tų visų organizacijų parengimus, tai priekaištavo, 
kad turėjom visuose būti. O visur, ir prie geriausių norų, 
buvo neįmanoma suskubti.

Toks organizacinis smulkėjimas, tų organizacijų pa
rengimų gausėjimas ir priveda prie tų bėdų, apie kurias 
čia kalbam. Bet tos bėdos juk mūsų pačių sudarytos, taigi 
mes patys ir galim, jei tik norim, susitvarkyti. O jei ne
tvarkom, tai gal ir ir skųstis ne taip garsiai reikia, kaip 
dažnai darom. Bet jei imtumėm iš pagrindų tas blogybes 
šalinti, tai geriau tikrai galėtų būti. O ypač jei mums iš 
numirusių pasisektų prikelti dar tikra mirtim nenumiru
sius gausius lietuvius ir juos lietuvišku gyvenimu sudo
mintume, mūsų parengimuose tikrai daugiau būtų daly
vių, mažiau prieš kitus raustume ir labiau patys džiaug
tumėmės. žinoma, tai stebuklai, bet juos mes patys dar 
dalim padaryti. O bart; tuos, kurie beveik visur dalyvauja 
ir per gausumą parengimų nebesuskumba — mažiausiai 
reikalinga. (}r

NESITyERIU SMALSUMU

Rašote, kad Akademinio Skautų 
Sąjūdžio skelbtame jaunimo lite
ratūros konkurse dalyvauja vie
nuolika jaunų rašytojų.

Nesitveriu smalsumu patirti, 
kaip konkurso komisija suuodžia 
tų rašytojų amžių. Kiek pri
simenu, konkurso sąlygos reika
lauja, kad kūriniai būtų pasira- 

i šyti tik slapyvardžiais, tik 
premijuotų autorių identifikacija 
tėra leidžiama, kai premijos 
jau paskirtos. Iš ko galima ži
noti, ar autorius jaunas, jei ne
žinia, kas jis yra?

Tose pačiose konkurso sąly
gose yra nustatyta ir konkursan 
priimtų autorių amžiaus riba. 
Taigi, vyresnio, negu sąlygose 
nurodyta, autoriaus kūrinys iš

Padėką tenka reikšti italų 
spaudai ir žurnalistams už tai, 
kad paminėjo sportininkų tau
tybes. Ne, ne dėl politikos. Nors 
ir politinis skandalas išgirsti, 
kad Birutė Kalėdienė "rusė". 
Svarbiau štai kas: tokios "klai
dos" ryškiai byloja apie nepagar
bą pačiam sportininkui, rodo ne- 
sidomėjimą žmogum, o tik jo ko
manda.

Olimpijadoje nebuvo estų bė
giko Hubert Paernakivi. Vargšas 
dar neatgavo formos po katas
trofos, pernai įvykusios Phila- 
delphijoje. Kaip žinia, jis tada 
bėgo iki nualpimo ir buvo nu
gabentas į ligoninę. Bėgo šis 
jaunas Talino veterinarijos dak
taras ne tik kojomis. Jo pergalė 
buvo valios triumfas, dvasinių 

tikrųjų turėtų būti pačioje pra
džioje diskvalifikuotas, į konkur
są nepriimtas ir su priimtaisiais 
nelyginamas. Bet kaip komisija 
galėtų tą padaryti be autorių i- 
dentifikacijos ir be jų metrikų 
abejotinais atvejais? Įdomu, kas 
atsitiktų, jei tokiomis taisyklė
mis tvarkomame konkurse pa
skyrus premiją paaiškėtų, kad 
premijuotas autorius beesąs tegu 
sau nors bent vieną dieną vyres
nis, negu sąlygose nurodytoji am
žiaus riba?

Teisininkas, 
New York.

GARBĘ KITAM NUPLĖŠI- 
PATS NEPRATURTĖSI

Lietuvių Fronto Bičiulių Euro
poje biuletenis ELI(Europos Lie
tuvių Informacija) neseniai pa
skelbė žinią apie prieš keletą sa
vaičių iš pavergtos Lietuvos Va
karų Vokietijoje atsiradusį vieną 
mūsų tautietį, buvusį mokytoją, 
tūlą Kazį Jurgaitį. Pagal ELI 
pranešimą, šis iki šiol negir
dėtas, bet matomai įžymus nau
jasis imigrantas iš pavergtos T ė- 
vynės, suteikęs ELI nemažai ori
ginalių ir taiklių pastabų apie 
gyvenimą krašte ir jau spėjęs ne 
tik mus visus pasveikinti Tėvy
nės vardu, bet ir patsai radijo 
bangomis perduoti savo sveikini
mus į Lietuvą.

Šią ELI paskelbtą žinią ir nau
jojo atvykėlio sveikinimus iš Tė- 
vynės ir pačiai Tėvynei persi
spausdino dienraštis Draugas 
dviejuose numeriuose š. m. rug
sėjo 22 ir 23 d. Paprastai, iš 
okupuotos Lietuvos atvykę tautie
čiai, dėl daugelio suprantamų 
priežasčių, savo pasisakymuose 
yra labai santūrūs. Tačiau ELI 
pagarsinto naujojo atvykėlio pa
skelbti pareiškimai ir sveikini
mai atrodo pernelig žodingi ir 
vietomis stačiai demosteniškai 
iškalbingi. Radijo bangomis į 
Lietuvą perduotame sveikinime 
jis tarp kita ko štai ką pareiškė:

"Aš noriu perduoti, kad čia vi
si, gyvenantieji ne Tėvynėje, nėra 
jos užmiršę, išsigimę, kaip jums 
kada aiškinama, kaip užsienio 
spaudą komentuoja Šarūnas "Tie
soje". Kad nevykėlis Deks- 
nys ten pat išspausdinęs kilo
metrinį straipsnį ir jamepaleis- 
tuvės ašaromis prieš bolševikus 
išsipirkęs, tai ne atsivertėlis, 
kokiuo jis save vaizduoja, o pats 

jėgų pergalė prieš visiškai iš
semtą organizmą. Tai buvo spor
tininko kova - o toji visad yra 
kova su savimi.

Žiūrovams tada gal ir kilo ki
ta mintis -- neapsortiška. Kilo 
mintis apie mažą, užmirštą tau
tą, kurios atstovas dėjo pasku
tines pastangas, kad įrodytų, jog 
valios ir ryžto atžvilgiu estai 
nė kiek nuo amerikiečių neatsi
lieka.

Estai, tradiciniai stiprūs leng
voje atletikoje, šį kartą olįmpi- 
jadon pasiuntė labai nedaug žmo
nių. Tas pats ir su latviais bei 
lietuviais.

Teisybė, brazilų komandoje 
krepšinį žaidė lietuvių kilmės 
Blatkauskas. "11 Terrible Blat- 
kauskas" — dejavo italų televi- 

paprasčiausias politinis avantiū
ristas".

ELI redaktorių elgesys naują
jį atvykėlį nuo panašių skambių 
pareiškimų ne tik nesulaikant, 
bet juos patiems viešai skelbiant 
ir tuo būdu reiškiant jiems savo 
pritarimą, yra iš tikro didžiai 
stebinantis. Nežinia, kaip tokį 
Lietuvių Fronto Bičiulių Euro
poje elgesį galima suderinti su 
LFB Tarybos 1960.V.25 d. New 
Yorke paskelbtu Laisvojo Lietu
vio atsakymu okupantams, kuria
me visi lietuviai buvo raginami 
stiprinti savitarpį tautinį solida
rumą ir asmeninių bei grupinių 
santykių džentelmeniškumą. 
Garbingoji dvidešimties metų 
Lietuvos rezistencijos istorija 
turbūt dar nežino tokio atvejo, 
kada savo tautos laisvei kuone 
per visus tuos dvidešimtį metų 
aukojęsis laisvės kovotojas būtų 
kitos rezistencinės organizaci
jos leidinyje prilygintas paleistu
vei.

Neveltui bičiulis B. Raila čia 
neseniai mus įspėjo apie 
gimstančią naują Neanderthalio 
laikų "lyriką" ir mūsų snaudžian
čiose lietuviškose giriose vis 
daugiau girdimus klykaujančius 
tarzanus, maurus ir akmeniniais 
kirvukais apsiginklavusius lu- 
mumbas. Ir juk prieš tokius reiš
kinius pasisakė ir mus kovoti 
ragino pati Lietuvių Fronto Bi
čiulių Taryba.

Stasys Žymantas, 
Los Angeles 

PADĖKITE IŠRINKTI NIXON IR LODGE SAVO PINIGINE AUKA!
JAV-biu ir viso laisvojo pasaulio kovai su komunizmu tinkamiausiai ir pajė

giausiai galės vadovauti tik Nixon ir Lodge! Prisidėk prie mūsų komiteto rinkimi
nės akcijos pravedimo savo "našlės skatiku”! Nė viena auka nebus nei permaža 
nei perdidelė! Pasiųsk savo piniginę auką dar šiandien!

NIXON FOR PRESIDENT
Lithuanian-American National Committee
V. Abraitis, E. Bartkus, L. Valiukas — 

Komiteto Pirmininkai
*

Mr. Algimantas Kezelis, Treasurer
Nixon for President Lithuanian-American National Committee 

2446 West 54th Street, Chicago 32, Illinois

Prisidedu savo $_________auka prie Jūsų komiteto rinkimines
akcijos pravedimo.

Vardas ir pavardė ......................................................... ..................

Adresas ...................... . ....................................................................

zijos pranešėjas, nes kai jis 
išeidavo- aikštėn, italams įkrės
davo gerokai krepšių.

Australų sudėtyje buvo latviai 
brolis ir sesuo Konradai, Lie- 
pojaus miestiečio -- tremtinio 
vaikai. Jie australams laimėjo 
net kelis medalius.

Bet daugumos Pabaltijo spor
tininku teko paieškoti sovietų'ko- 
mandoje. Kokia jos sudėtis, ko
kios visų pavardės, neteko suži
noti, nes niekad nebuvo paskelbti 
sąrašai. Paskelbtas tik sąrašas 
kiek kuri respublika davė olim
pinės komandos dalyvių Romai. 
Iš viso buvo 307 aktyvūs dalyviai, 
taip pasiskirstę kilmes atžvilgiu:

Rusijos Federacija 210
(Jų tarpe Maskva 93, Lenin- 

grad 82, o kiti 35)
Ukraina 37
Gruzija 16
Baltarusija 11
Latvija 6
Estija 6
Armėnija 6
Lietuva 5
Kazacija 2
Azerbeidžianas 2
Moldavija 1
Uzbekija 1
Turkmėnija 1
Tadžikija 1
Kirgizija 1 
Įdomi ir toji lentelė, nors ji 

sportininkų nei pavardžių, nei 
tautybės nenusako. Jeigu vėl su
bendrinsime pagal Avery Brun- 
dage pasiūlytą sistemą tai išeina, 
kad 210 milijonai gyventojų davė 
307 olimpinius dalyvius ir lygi
nant su gyventojų skaičium taip

Ir ši lentelė parodo įdomius 
davinius. Maskvos bei Lenin

būtų:
Maskva vienas nuo 53,760 g.
Leningradas 40,240 g.
Estija 200,000 g.
Gruzija 250,000 g.
Armėnija 295,000 g.
Latvija 350,000 g.
Lietuva 540,000 g.
Gudija 736,000 g.
Ukraina 1,135,000 g.
Turkmėnija 1,520,000 g.
Azerbeidžanas 1,750,000 g.
Tadžikija 1,982,000 g.
Kirgizija 2,063,000 g.
Moldavija 2,880,000 g.
Rusija ( be M. ir
Leningrd) 3,120,000 g.
Kazachija 4,565,000 g.
Uzbekistanas 8,113,000 g.

grado didmiesčiai pirmauja 
olimpinių kandidatų skaičiaus at
veju. Tai tik patvirtina taisyklę, 
žinomą visam pasaulyje, kad 
sportas yra pirmoje eilėjemies- 
tietiškas užsiėmimas. Tarsi ir 
čia tradicija -- graikų valstybė
lės buvo miestų valstybės!

Įdomi išvada persaŠi ir Lietu
vos sporto kilimo pokario me
tais atžvilgiu. Ir jis pirmoje ei
lėje sietinas su kylančio krašto 
urbanizacija: buvo 23% miestie
čių, dabar yra 39% Latvijoje 
bei Estijoje net 56%!

Žinoma, ir savaime supranta
ma, tokia statistika tik sąlygi
nai ir labai sąlyginai sako apie 
sporto bendrą būklę. Juk čia 
renkamos žvaigždės o limpi j adai. 
Teisybė, sovietų valdžia labai rū
pinas sporto arba fizkultūros ma
siškumu. Motyvus čia nenagri- 
nėkime, bet tai faktas. Tačiau 
ar jis turi didelės įtakos į spor
to žvaigždžių iškilimą, tektų abe
joti. Juk masinis sportas buvo 
Sovietų Rusijoje ir prieš karą. 
Tačiau, gal tik vienas kitas so
vietinis sportininkas iškilo tarp
tautinėje plotmėje. Ne kitaip po 
karo.' Reikalai keitėsi tik po 1948 
m. priimto partijos nutarimo 
remti sportą, iškeliant pirmakla
ses žvaigždes.

Be abejo, politinė valdžia gali 
sportui sudaryti geras sąlygas: 
duoti laiko sportininkams, įran
kius, aikštynus ir tt. Bet tai 
tik po 1948 metus kai atsirado 
jai politinis interesas. Taip, ži
noma, nes tik Sovietų Sąjungoje. 
Taip ir kitur — su retom išim
tim (pav. Suomijai).

O vis dėl to minėtoji lentelė 
nėra "teisinga". Ir ne todėl, kad 
ji nenusako sportininkų tikrosios 
tautybės. Tai būtų sakysim, poli
tinis visuomeninis argumentas. 
Bandykime reikalą panagrinėti 
Lietuvos pavyzdžiu.

Lietuvoje šiuo metu yra virl> 
20 - 30 sportininkų, kurie yra iš- 
pildę ir net žymiai viršyja olim
pinę kvalifikacinę normą. Ne ki
taip Latvijoje bei Estijoje. Jie į 
olimpijadą nepateko, nors jos 
taisyklė nusako : dalyvavimas 
svarbesnis už laimėjimą.

Jie nepateko dėl to, kad Lie
tuva bei Estija neturi olimpinio 
komiteto. Neturi dėl to, kad jos 
skaitomos Sovietų Sąjungos dali
mi.

Be visokios politikos, o grynai 
sportiškumo vardu, tenka pripa
žinti, kad šis faktas neigiamai 
atsiliepia Lietuvos sporto mei
strų vardui, garbei ir asmens 
savijautai.

Techniškosios olimpijadų tai
syklės, mat, atskiroje rungtyje 
nustato kiekvienam dalyvaujan
čiam kraštui po ribotą skaičių 
dalyvių. Tai suprantama ir ne
išvengiama. Bet tai verčia dide
lius kraštus, pav. Sovietų Są
jungą, daryti atrankines varžy
bas, tikslu išryškinti tuos ku
rie laimėtų. Tai prieštarauja 
dėsniui -- dalyvavimas svarbes
nis už laimėjimą.

Jeigu to nebūtų buvę -- Romo
je būtų dalyyavę: visa eilė bok
sininkų, dviratininkų; krepšinio, 
tinklinio komandos; olimpines 
normas įvykdę Jonas Pipynė, jo 
žmona Aldona Kareckaitė (Euro
pos meisterė šuolyje į vandenį), 
Baltušnikas ir Varnauskas, Mi
kėnas ir dar visa eilė lengva
atlečių. Nekitaip būtų buvę su 
latviais, estais. Jie į sovietų ko
mandą nepateko, nes iškrito per 
atrankines rungtynes kurios vyko 
prieš pat Romos žaidynes.

Kiekvienu atveju, paskiros es
tų, latvių lietuvių komandos būtų 
surinkusios žymiai daugiau taš
kų, negu dabar. Ir neabejoju, kad

(Nukelta į 5 psL)
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KURŠIŲ NERIJA (3)

BRIEDŽIAI YRA KURŠIU NERIJOS PAPUOŠALAS
Savotiškai gražios ir vaizdin

gos yra apželdytos kopos Nidos 
--Preilos — Pervalkos ruože. 
Melsvai žalia tankmė slepia jų 
banguotą gūbrį, kurį taisyk
lingais kvadratais dalija balsvos 
proskynos ir takai. Kopomis čia 
ne visur ir praeiti galima: kal
nų pušaičių šakos supynė tokią 
gyvatvorę, po kurią net kiškis, 
lapė ar opšrus ne visada linkę 
brautis. Žemė nuklota sausų ker
pių ir samanų kilimo, iš kurio ru
deniop prasikala gausybės gry
bų — makavykų, rudmėsių —

.»•

Prie Preilos palvėse vėl yra briedžių, kurių anksčiau čia buvę net 
šimtas, tad žmonės šią vietą vadino Briedžių raistu. Per karą 
visi briedžiai žuvo. Šiuo metu ten vėl įsikurdino viena kita briedžių 
pora. '

kepurės. Nepamatysi čia gėlių, 
sodrios žolės. Užtat vidurvasarį, 
kaitrią dieną, visur sklinda toks 
stiprus ir malonus pušų aro
matas, kad, rodos, niekad neat- 
sikvėpuosi...

Ką kita rasime, nusileidę į 
tarpkopių klonį. Čia vanduo -- 
šis kopų gyvybės eleksyras — 
yra arčiau žemės paviršiaus, 
todėl klonyje šaknijasi ne tik 
troškuliui pakančios pušys, bet 
ir beržai, juodalksniai, lazdy
nai, drebulės, net- ąžuolas ir lie
pa. Senųjų kopų nerijoje išliko 
nedaug, tik maži sklypai prie 
Juodkrantės ir Nidos. Jos apau
gusios šimtametėmis, liemenin
gomis pušimis, skarotais ąžuo
lais ir liepomis.

Tačiau grįžkime atgal į pus
tomų kopų tyrus. Nenusigąskite, 
jeigu beeinant jūsų koja, užmynu- 
si užneštą smėliu tuščiavidurį 
medžio kamieną, prasmegs į že
mę I Kažkur po žeme netikėtai su
griaudžia. Tai kopų viduje sug- 
meko smėlis.

Kopiame į aukščiausią nerijos 
kalną--Sklandytojų kopą. Nuo jos 
atsiveria neaprėpiami toliai-- 
Baltijos jūra vakaruose, marios 
rytuose ir tarp jų įsispraudusi 
siaura žemės juosta -- nerija. 
Prieš jus, mariose, išniręs tri
kampis Grobšto rago kyšulys su

BEIEŠKANI SAVŲJŲ...
(Atkelta iš 4 psL) 

medalių taip pat būtų daugiau ga
vę.

Roma buvo tikra staigmenų 
olimpijada. Favoritai krito kaip 
musės. Iškilo pavardės žmonių, 
kurios buvo visai nežinomos. 
Žinojimas, kad priklausai prie 
pasaulio jaunimo rinktinės, spor
tininkus veikė kaip šampanas. 
Todėl tenka apgailestauti, kad 
dėl okupacinių sąlygų atskirų 
Lietuvos, Latvijos ar Estijos ko
mandų nebuvo.

Ir dar vieną žodį, mums, už
sienio lietuviams, pridėti norė
čiau. Sportininkas - žmogus. Tai 
niekad nepamirškime, net sovie
tų atžvilgiu, į kuriuos dažnas 
linkęs žiūrėti, kaip į politikie
rius. O lietuviai sportininkai 
yra mūsų žmonės. Jokios gele
žinės uždangos mus atskirti ne
gali.

Vokiečiai, iš rytų ir vakarų, 
buvo sudarę bendrą komandą. Ir 
publikoje jie buvo susimetę krū
von balsais šaukiant ir vėliavo
mis mojuojant palaikyti savuo
sius. Kas yra pats sportavęs, tas 
žino, kiek svarbi sportininkui 
savųjų parama, tas visuomeni
nis aidas, kuris skatina, guodžia 
ir suteikia žmogiškos šilumos.

Veltui dairėsi Rudzinskas, 
Jukna su Bagdonavičium savųjų. 
Veltui dairėsi Birutė po stadijo- 
ną, kad savųjų būrį pamatytų, 
kad padėtų mesti...*

Vienišuole kopa jo gale. Marga
spalvis Grbšto rago palvės kili
mas daugelyje vietų paįvairintas 
beržų ir alksnių giraičių. O pa
čiame rago gale orą skrodžia 
šimtai baltasparnių kirų ir žu
vėdrų, paplūdimiu bėginėja tilvi
kai, stypčioja gandrai, gervės; 
retkarčiais atplasnoja ir stam
būs kormoranai. Ragai ir marių 
pakrantės-- tikra vandens paukš
čių karalystė! Kas sakė, kad pus
tomo smėlio kopos --tainegyvo
ji žemė?! Ilgiau jose pabuvojęs, 
įsitikini, kad ir čia esama gyvy

bės, atkakliai kovojančios dėl bū
vio.

Tiesa, kopų augalija skurdi: 
čia teauga sausrą pakeliančios 
ir nemaistingu smėliu pasitenki
nančios žolės bei kerpės, kur- 
ne-kur pūpso karklų kuokštai. 
Tačiau tarp smiltį endrių, rugia- 
veidžių, viksvų ir kitų žolių vie
nur kitur kelia galvą kopų gėlių 
puokštė. Ji vieniša, kukli, bet 
kaip puikiai simbolizuoja gyvy
bės jėgą, ištvermę, grožį!

Lietingesnėmis dienomis di
džiosiose kopose pasipila gausūs 
buria1' keturkojų "ekskursantų" 
—pė nių varlių, kurios puikiai 
įveik 4 ne tik stačius, nuobirius 
kopų šlaitus, bet užsiliuogia net 
į aukščiausias viršūnes. Čia jos 
smaguriauja lietaus lašų prie že
mės priplaktais vabzdžiais ir 
mašalais. Varlės, pasirodo, tu
rinčios ir "alpinizmo" pomėgių; 
joms, matyt, smagu "slalomuoti" 
kojomis ir pilvu žemyn stačiu 
kopos šlaitu. Tačiau neretai ši
toks "ekskursančių" lengvabū
diškumas baigiasi tragiškai: iš 
pamario suskridę gandrai su
ruošia čia tikras puotas...

Kopų popėdėje galima įžiūrėti 
daugybę mažų smėlio kūgelių su 
angele. Čia gyvena kopų papėdės 
šeimininkas- -- auslinda.

Pasigrožėję reginiais, pa
lengva leidžiamės vakariniu, 
nuožulniu kopos šlaitu žemyn. 
Paėjėję keletą šimtų metrų, at
siduriame daubų ir kauburių ruo
že, prisišliejusiame prie kopų 
papėdės. Tai vadinamoji kupsty
nė—senųjų, išpustytų kopų liku
čiai. Po liūčių, dažniausiai pa
vasarį arba rudenį, čia susida
ro vadinamojo klampsmėlio 
plotai, ant kurių užėjęs žmogus 
gali netikėtai įklimpti. Tarp 

kupstų smėlyje gali pastebėti ne
maža įvairių žvėrelių pėdsakų. 
Čia dažnai mėgsta rausti olas 
lapė ir opšrus. Miško gyventojai 
naktį arba paryčiais skuba per 
kupstynę ir aukštąsias kopas 
malšinti troškulio gėlu marių 
vandeniu. Tiesa vandens nėr 
stinga ir palvės miško grio
viuose bei pelkėse. Kupsty
nėje mėgsta šildytis saulės ato
kaitoje driežai, o retkarčiais at- 
sirango ir žaltys.

Tuojau už kupstynės praside
da palvė ir miškas. Palve va
dinama lyguma, apaugusi žole, 
krūmais, arba mišku. Įėję į pal
vės mišką, iš karto pajuntame 
vėsą, kurios buvome taip išsi
ilgę. Sausesnėse vietose augo pu
šys, kadagiai, o žemesnėse — 
lapuočiai, tarp kurių vyrauja ber
žas su juodalksniu. Dideli palvės 
miško plotai pasodinti žmogaus, 
besistengusio užkirsti kelią slen
kančiam nuo jūros smėliui. Per 
šimtą metų čia išaugo brandus 
miškas; jis teikia pavėsį ir užuo
vėją, jį mėgsta uogos ir grybai.

Ošiant jūrai, ošia ir miškas. 
Užėjus audrai, jis ima gauste 
gausti. Įsisiautęs vėjas laužo me
džių šakas, perkreipia kamienus, 
suverčia lūžtves. Vakariai vėjai, 
ilgiausiai ir stipriausiai pūsda
mi, privertė pušų liemenis pa
svirti ir nulinkti lajomis į rytus. 
Tačiau net ir palinkęs miškas 
nepasiduoda vėjui ir, kaip žalia 
siena, tvirtai stovi nerijos gam
tos sargyboje! Jis tarytum žino, 
kad kovoja ne vienas, kad už jo, 
su juo visada stovi ir budi žmo
gus.

Prie Preilos ir kai kuriose 
kitose vietose palvė labai pa
žlugusi; ten plyti nemažos pelkės 
ir raistai. Tame natūraliame re
zervate gyvena stirnos ir kiškiai.

Kartais nerijos smėlynuose galima užtikti tokį vienišą augalą...

MUTUAL FEDERAL BENDROVES 
REKORDAS...

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

depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjom 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 4Įį.
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Pervelkos kaimo žvejų namai Kuršių marių pakrantėje.

briedžiai ir šernai. Kadaisebrie- 
džių buvo apie šimtą, todėl Šią 
vietą žmonės vadino Briedžių 
raistu. Per karą visi briedžiai 
žuvo. Šiuo metu ten vėl įsikur
dino viena kita briedžių pora. 
Briedžiai mėgsta keliauti: jie 
pabuvoja kopose, pamaryje, net 
pasimaudo putotose jūros bango
se. Briedis nuo seno yra neatski
riama Kuršių nerijos gamtos da
lis ir jos papuošalas, todėl juos 
globoti ir prižiūrėti--kilni vi
suomenės pareiga. Palvės miš
ke nestinga sparnuočių, jų tar
pe ir girios giesmininkų. Nere
tai aukštesnių medžių viršūnėse 
susisuka lizdus jūros ereliai, va
nagai, garniai, kormoranai.

Vaikščiodamas po mišką, aiš
kiai girdi jūros alsavimą, kuriam 
pritaria medžių ošimas. Netru
kus palvės miškas baigiasi ir 
vėl suboluoja kopos. Čia jos yra

Nėra norinčių vykti į Ameriką
Tik pradėjęs veikti naujas JAV 

įstatymas atvežti per 20,000 
tremtinių į Ameriką, sutinka ne
nugalimų kliūčių: nėra norinčių 
vykti.

Šis įstatymas (PL 86-648) lie
čia tik tremtinius, gyvenančius 
V. Europoje ir negalėjusius iki 
šiol niekur išemigruoti. Buvo 
pramatyta, kad kas 6 mėn. ga
lės atvykti 5,000. Šis planas bus 
vykdomas per dvejus metus.

Valdžios imigracijos pareigū
nai susikvietė New Yorke visų 
šalpos organizacijų atstovus ir 
pareiškė, kad jie apkeliavo Eu
ropą (Austriją, Prancūziją, V. 
Vokietiją, Graikiją ir Italiją), ati
darė ten specialias įstaigas ir 
neranda pakankamo skaičiaus ga- 

nepalyginti žemesnės ir daugiau
sia sutvirtintos žabų pinučiais 
arba apaugusios žole. Tai vadi
namoji apsauginė kopa, arba 
prieškopės, iš jūros paplūdimio 
smėlio susidariusios kopos. Jos 
sulaiko smėlį, kurį išskalauja 
ant kranto bangos, ir neleidžia 
jam slinkti tolyn į palvę. Neri- 
jiečiai seniai suprato ir įvertino 
šių kopų vaidmenį ginant jų gim
tąjį žemės ruožą. Jau apie šimtą 
metų šios kopos yra tvirtina
mos ir nuolat prižiūrimos. Di
delę jų dalį pats žmogus ir "iš
augino", kaupdamas smėlį tarp 
žabų pinučių.

Perkopę per 6 -12 metrų aukš
čio ir 30 - 50 metrų pločio 
apsauginę kopą, atsiduriame jū
ros paplūdimyje, prie kurio 
gožta Baltijos bangos. Kuršių 
nerijos jūros paplūdimiai, pa
lyginti, platūs ir daugiausia smė
lėti. Tik prie Nidos, Preilos, 
Rasytės ir Šarkuvos paplūdi
miuose pamatysite gargždo pa- 
plokštainius ir žvyrą, kurių ne
pažįsta Palangos vasarotojai. 
Tose vietose ir jūros bangos 
puola krantą su didesne jėga. 
Gintaro nerijos pajūryje maža; 
kiek daugiau jo pasitaiko Juod
krantėje ir į šiaurę nuo jos.

Atsitojęs Nidos paplūdimyje, 
jautiesi atsidūręs pačiame 
didžiulio rago viduryje. Šiaurė
je ir pietuose nerijos pa
jūris, švelniai išsilenkdamas, 
nyksta dunkso j e.

Iš tolumos, kur dangaus 
skliautas su jūra susilieja, vie
la po kitos ritasi bangų virti
nės. Dvelkia gaivus vakaris. 
Priartėjusios prie kranto, ban
gos pasistiepia, iškelia savo pu
totas keteras, tačiau čia pat pa
lūžta ir šniokšdamos ištykšta 
purslais ir putomis. Netrukus iš 
jų gimsta nauja, mažesnė ban
ga. Ji skubėle skuba kranto link, 
kad galutinai sugožfų paplūdimio 
šlaite, užplūstų ant jo ir grįžtų 
atgal į jūrą. Taip be pertraukos 
banga gena bangą...

Jūra alsuoja. Tačiau ir ji pa
vargsta. Jos krūtinė kilnojasi vis 
lėčiau. Nuščiūva vėjas. Netrukus 
ir jūra nurims.

Diena slenka vakarop. Kaitri 
vasaros saulutė pro debesų pro
peršą atsisveikina su praėjusia 
diena ir neriasi į rimstančią 
jūrą. Neriją ir mus, stovinčius 
ant jūros kranto, nurausvina pas
kutiniai saulės spinduliai. 
Temsta. Štai ir baigėsi pirmoji 
mūsų kelionės diena.

(Bus daugiau) 

linčių ir norinčių vykti į JAV 
pagal naują įstatymą. Vietoj 5,000 
pirmai grupei teužsiregistravo 
(dar nepatikrinta) vos tūkstan
tis.

Agentūrų atstovai įvairiai 
aiškino, kodėl pradžia nevykusi: 
stinga informacijos, nusivylimas 
ankstyvesniais bandymais, kiti 
jau apsipratę ir šiaip taip susi
tvarkę ir pan.

Todėl čia ir rašome, kad no
rintieji šia emigracijos proga pa
sinaudoti turėtų paskubėti, nes 
neišnaudota kvota nebus pratę
siama.

Jie tuč tuojau turi kreiptis į 
USA konsulatas (ar į Balfą) ir 
pradėti dokumentaciją, kuri yra 
maždaug tokia: L Užsiregistruo
jama, užpildant specialią trumpa 
formą 1-590. 2. Norintieji vykti 
prisistato konsulatui kur at
liekamas pirmas trumpas ap
klausinėjimas. 3. Įteikiamos dvi 
fotografijos, padaromos pirštų 
nuospaudos, patikrinama svei
kata. 4. Pristatoma darbo ir buto 
garantija (Forma 1-591, kurią 
sudaro privatus asmuo ar kokia 
organizacija).

JAV Konsului sutikus duoti vi
zą, sutvarkoma ir kelionės iš
laidos, kurias padengs tarptauti
nės organizacijos. Bus vežama 
lėktuvais (retais atsitikimais - 
laivu).

Kas gali pagal šį įstatymą be- 
kvotos į JAV atvykti: L Jis turi 
būti n Pas. karo tremtinys, 2. 
Turi gyventi V. Europoje, 3. 
Jis negali būti vietos pastovus 
gyventojas. Šis nuostatas gali 
paliesti vokiečių repatriantus 
lietuvius. 4. Jis turi būti Jungt. 
Tautų Komisaro Pabėgėliams ju
risdikcijoj arba globoj.

Čia nevardijama normalūs rei
kalavimai kiekvienam emigrantui 
į JAV, kaip: sveikata, moralus 
stovis ir pan.

Trims mėnesiams praėjus nuo 
įstatymo vykdymo pradžios Bal
to Centre dar neturima nei vieno 
užsiregistravusio. Žinoma, kad 
norinčių atvykti lietuvių tremti
nių yra, tačiau daugelis jų nega
lės ir šia lengvata pasinaudoti 
dėl įvairių asmeninių priežasčių, 
ypač dėl sveikatos trūkumų. Ta
čiau yra daug tokių, kurie visai 
nutraukė ryšį su lietuvių 
bendruomene, spauda ir Balfu, 
Tokiems ir rašomas šis praneši
mas, kurį artimi draugai ar gi
minaičiai turėtų iškirpti ir tuoj 
pat pasiųsti.

Platesnių informacijų tuo rei
kalu mielai suteiks Balto Cent
ras, 105 Grand St., Brooklyn 11, 
N.Y. ar Balto Įgaliotinis Vokieti
joj: Munchen Augustenstr. 46- 
m W. Germany.

Kun. L. Jankus

ANGLIJOJE viename muilo 
fabrike sugedo muilo dulkių siur
blys. Visas miestelio oras pri
sipildė muilo dulkėmis, kurios 
sėdo ant žemės. Pradėjus lyti vi
sas meistelis paskendo muilo 
putose.

*

COLUMBUS, Ohio teismo tei
sėjas kaltinamajam atydžiai aiš
kino jo teises teisme, o šalia 
esąs tarnautojas pastebėjo, jog 
kaltinamasis gal daugiau žino 
apie teises, negu kuris kitas 
esąs teismo salėje. Pasirodė, 
jog kaltinamasis teisme buvo 108 
kartą.
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SOCIALINIS DRAUDIMAS |S|
Visais šio skyriaus reikalais laiškus prašom 

adresuoti: Dirva, Socialinis skyrius, 6907 Superior 
Avė., Cleveland 3, Ohio.
- - - - - - - - - - - - - - - - - j. ŠOLIŪNAS - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nors daugeliu atžvilgių perei

toje sesijoje Amerikos kongre
sas ir nedaug ką tenuveikė, ta
čiau vistik suskubo padaryti visą 
eilę patobulinimų socialinio 
draudimo sistemoje. Tiesa,

/

1981 metais arba vėliau, 
turėti bent 40 metinių 
ketvirčių, kad galėtų kva -

žiaus
turės 
darbo 
lifikuotis mėnesinei socialinio
draudimo pensijai. Pastebėtina, 
kad nedarbingumo pensijai gauti

mirusių darbininkų našlės bei 
vaikai gali kvalifikuotis mėne
sinėms pensijoms. Žinoma jie 
visi turi atitikti kitiems reikala
vimams. Pavyzdžiui, darbinin
kas, miręs prieš 1940 m., tu
ri turėti išdirbtus bent 6 me
tinius darbo ketvirčius o pali
kuonys turi būti pensininko am
žiaus arba nedarbingi (vaikų at
žvilgiu).

Be šių suminėtųjų svarbiųjų 
pakeitimų, buvo daugybė dar ir 
smulkesnių, tačiau jų visų nebū
tų galima nė suminėti. O,beto,jie 
nėra jau ir tokie svarbūs.

Paminėtini tik du. Yra pa
keista tėvų apsidraudimo ga
limybės, suteikiant lengvatas 
tiems tėvams, kurie dirba pas 
savo vaikus. Ligšiol tėvai, dirbą 
savo vaikams negalėjo už tą dar
bą gauti jokio kredito.

Dabar vaikams dirbą tėvai, 
už savo darbą gali gauti kre
ditą, jei tas jų darbas turi tie
sioginio ryšio su vaikų turimu 
nuosavu bizniu. Tačiau ir toliau 
tėvai, kurie dirba savo vaikams 
kaip namų ruošos padėjėjai (do- 
mestic helpers) dar vis jokio 
kredito gauti negali.

Kitas minėtinas pakeitimas: 
seniau žmona negalėjo kvalifi
kuotis žmonos mėnesinei pensi
jai iš savo vyro uždarbių, jei ji 
buvo vedusi mažiau negu 3 me
tus. Reiškia, ji turėjo laukti bent 
tris metus kol įgyjo teisę so
cialinio draudimo pensijos gavi
mui. Dabar šitas laikotarpis yra 
sumažintas iki 1 metų.

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti

darbo ketvirčių reikalavimai yra 
skirtingi.

PANAIKINTA 1940 M. DATA
Kas toji data? Iki šiol dar

bininkų, kurie mirė prieš 1940 
metus, nei našlės, nei vaikai jo
kių pensijų negalėjo gauti naudo
jantis to’mirusio darbininko už
darbiais. Atseit, prieš 1940 m. 
mirusieji darbininkai savo gi
minėms jokio "socialinio paliki
mo" negalėjo palikti, nes mirė 
per anksti. Tam tikraprasmeir- 
gi buvo daroma skriauda tokių 
darbininkų palikuonims. Dabar, 
pagal naują pakeitimą, ir tokių

švenčiant šįmet socialinio drau
dimo 25 m. sukaktį, daugelis ti
kėjosi, jog pensininkams ne
mokamo gydymo projektas taps 
įstatymu. Deja, dėl įvairių po
litinių kombinacijų, minėtasis 
projektas tapo rinkiminių me
tų kovos svarbiausiuoju objek
tu ir tapo palaidotas neribotam 
laikui. Bet ir be šio projekto į- 
statymas buvo nemažai pagerin
tas. Čia ir prisiminsime svar
besniuosius pagerinimus.

PANAIKINTA AMŽIAUS RIBA
Daugelio socialinio draudimo 

žinovų nuomone, buvusi 50 m. 
amžiaus riba nedarbingumo pen
sijai gauti, sakoma, buvo ne 
tik neteisinga, bet ir įžeidžianti 
nedarbingą asmenį. Buvo nuomo
nių, kad nedarbingumas nieko 
bendro su amžiumi neturi.

Kiekvienu atžvilgiu, ligos iš
tiktas darbininkas, kiek jis am
žiaus bebūtų, yra reikalingas pa
ramos. Nelaimė amžiaus ribų ne
žino. Užtat ir šįmetinis įstatymo 
pagerinimas, išmetant amžiaus 
ribą nedarbingumo pensijai gau
ti, yra visų džiaugsmingai sutik
tas. Vadinasi pradedant šių metų 
lapkričio mėnesiu, kiekvienas 
nedarbingas darbininkas, neatsi
žvelgiant į jo amžių, jeigu jis ati
tinka visiems kitiems reikalavi
mams, turės teisę gauti mėne
sinę nedarbingumo pensiją. Tuo 
pačiu pensijai gali kvalifikuotis 
ir visi jo mažamečiai vaikai bei 
nedirbanti žmona.

Šitas įstatymo pakeitimas pa
lietė labai daug darbininkų. Ir 
šiomis dienomis to pakeitimo 
vaisiais pradės naudotis jau daug 
besiteiraujančių darbininkų. Mat, 
jau dabar visi nedarbingi darbi
ninkai — jauni ir seni—gali duo
ti pareiškimus.

SUMAŽINTAS DARBO 
KETVIRČIŲ SKAIČIUS

Ir pastarasis pakeitimas yra 
stambus pensininkų laimėjimas. 
Kaip žinome, socialinio draudi
mo pensiją gali gauti tik tas dar
bininkas, kuris yra pakankamai 
ilgai išdirbęs socialinio drau
dimo padengtam darbe. Yra būti
na turėti tam tikrų darbo ketvir
čių skaičių, kad galėtum, su
laukęs pensininko amžiaus, kva
lifikuotis pensijai. Toks darbo 
ketvirčių skaičius ankščiau bu
vo didesnis.

Kiekvienas darbininkas per 
metus laiko gali užsidirbti 4 me
tinius darbo ketvirčius. Kiek to
kių darbo ketvirčių kiekvienam 
darbininkui reikia turėti, kad jis 
įgytų teisę į pensiją, priklauso 
nuo jo amžiaus. Pagal naują įsta
tymų patiekiame reikiamų me
tinių darbo ketvirčių skaičių:

Darbininkas, pasiekęs pen
sininko amžių (moteris -- 62, 
vyras -- 65) metais, arba mi
ręs, turi turėti nedaugiau 
kaip tiek metinių darbo ketvirčių:

Dalyvauk mosu Rudens Festivaly, švenčiant 
didi j j atidarymą mūšy Euclid-Green skyriaus, 
1 8 235 Euclid Avenue, įvykstančiu

Euclid-Green Shoping Center, 
Spalio 10 iki 14 dienos.

o

NATIONAL ANK
MEMBER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

Iki 1956 ir 1956 m. 6
1957 8
1958 9
1959 10
1960 12
1961 13
1962 14
1963 16
1964 17
1965 18
1966 20
1967 21
1968 22
1969 24
1970 25
1971 26
1972 28
1973 29
1974 30
1975 32
1976 33
1977 34
1978 36
1979 37
1980 38
1981 ir vėliau 40

Kaip matome, visi darbininkai,
sulaukę 62 (moterys) m. ir 65 m. 
(vyrai) prieš 1957 m. gali kvali-
fikuotis pensijai , jei turi bent 6
darbo metinius ketvirčius.

Iš kitos pusės, visi darbinin
kai, kurie bus pensininko am-

Atvykite bet kada banko darbo valandomis nuo pirmadienio iki ketvirtadienio, 9:30 a. m. iki 2:30 p. m., 
penktadienį 9:30 a. m. iki 6:00' p. m. Specialiai pirmadienį vakare, spalio 10 d. Open House nuo 5 iki 8 p.m., 
Registruokitės didžiajai dovanai. Visiems atsigaivinimas. Visi atsilankiusieji gaus dovanas. Atidarant Če
kių ar taupymo sąskaitą $50 ar daugiau, gauna žinomą General Foods Kitchens Cookbook.
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CLEVELANDE IR APYLINKĖSE

• Dirvos sukaktį — koncer- 
tą-balių rengiant labai daug 
talkino eilė pastovių talki
ninkų ir bičiulių. Taip pat, 
daug ponių padėjo surengti 
puikias vaišes. Visiems šir
dingai dėkojame: p.p. Bliu- 
menta 1 i e n e i, Dulebienei, 
D u n d uraitei, Gaižutienei, 
Garlauskienei, Gaidžiūnie- 
nei, Ignienei, Jokubaitienei, 
•Jonaitienei, Juodė nienei, 
Karpienei, Karosienei, Ku- 
biliūnienei, Orentienei, Ras
tenienei, Raulinaitienei; p.

B 1 i nstrubui, Benokraičiui, 
Bacevičiui, Baniui, Bartkui, 
Garlai, Maineliui, Lukoševi
čiui, Pračkiui, Pikturnai, 
Venclauskui. Ačiū Neringos 
tunto skautėms ir kitiems 
talkininkams.

• Pramoginio čiurlionie- 
čiy okteto koncerte spalio 
15 d., Lietuvių salėje, girdė
sime margą programą: iš
traukas iš Linksmosios 
Našlės operetės, kaiką iš 
Kornevilio varpų, orkestri

nį Čaikovskio Gėlių valsą, 
savotiškos kompo z i c i j o s 
Three pennies operą, Dirvo
je pasirodančio Miknos 
Riestaragio didingą pasi- 
trypsėjimą ir dar daug kitų 
įdomybių.

• Tikrai daug talento ir 
darbo įdėjo į tą, smalsumą 
žadinantį gausybių ragą di
rigentas R. Babickas ir jo 
diriguojami vyrai.

Šokiams gros madinis 
Neolithuanų orkestras.

SLA 136 kuopos nariams 
d a 1 y v avimas privalomas. 
Kaimynai iš 14 bei kitų kuo
pų — laukiami, o čiurlionie- 
čių bendradainiai, gerbėjai 
ir linksmoji ar pralinksmė
ti norinti visuomenės dalis 
— labai kviečiama. Vietų 
visiems užteks.

Bilietai — Dirvoje, sek
madieniais — Spaudos kios- 
kė.

• Lietuviški dokumenti
niai garsiniai filmai "Lietu
va — Europos nugalėtoja” 
ir "Tremties mokykla" bus 
demonstruojami spalio 16 
d. Lietuvių salėje. Seansą 
rengia Tautinės Sąjungos 
skyrius.

• Prasidėjus mokslo me
tams Neringos skaučių tun
tas priima mergaites nuo 7 
metų ir vyresnes, norinčias 
priklausyti skaučių organi
zacijai. Skambinti tunto ad- 
iutantei M. Leknickaitei, 
telefonu PO 1-6508.
• Dail. J. Pautienius buvo 
atvykęs į Clevelandą ir su
stojęs pas brolį Dr. K. Pau- 
tienį. Aplankė Dirvą, dail. 
Vaikšnorą, Raulinaitį, Ži
linską ir kitus.

cation Assn. išleido apie 
78,000 dolerių norėdama 
pravesti mokyklų pagalbos 
įstatymą.

Toliau sekė AFL-CIO su 
63,000 dolerių. Pastaroji 
unija rūpinosi pravedimu 
medicinos pagalbos seno 
amžiaus žmonėms, didesnį 
p a g rindinį a 11 y g inimą, 
griežtesnį pilietinių teisių 
įstatymą.

Teamsters unija išleido 
56,000 dolerių besirūpinda
ma pataisyti Labor-Man- 
agement Reporting and 
Disclosure Act.

American Farm Bureau 
Federation išleido apie 50,- 
000 dolerių norėdama suma
žinti įvairius suvaržymus, 
taikomus ūkininkams.

Iš viso užsiregistravo 255 
organizacijos bei grupės. 
Tačiau visa eilė nesiregis- 
travo. Jų tarpe tokios, kaip 
American Legion, National 
Assn. of Real Estate 
Boards, National Assn. for 
the Advancement of Col- 
ored People. J.

EAGLE STAMPS

^MAY
DOWNTOWN - PUBLIC

SQUARE

Minint Žalgirio mūšio sukaktį kalba P. J. Žiūrys. Užpakaly matyti PALANKIEMS ĮSTATYMAMS 
dalis čiurlioniečių. *

Dirvos nuotrauka PRAVESTI IŠLEIDŽIAMOS

AUTOMOBILISTU DĖMESIUI! uot i su.. 'd.pat
St. Clair, telef. TO 1-1673 atidarytas aaajas, erdvas, lietuviškas garažas

Quik Auto Serftce, Ine.
TAISOME VIETINIUS IR 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.

DIDELĖS SUMOS
Norint pravesti kokį įsta

tymą Washingtone, yra iš
leidžiama nemažai pinigų, 
kad paveikus kongreso na
rius ir senatorius vienaip 
ar kitaip balsuoti. 1946 me
tais buvo priimtas taip va
dinamas Lobby Act, kuris 
reikalauja pranešti sumas, 
kiek išleidžiama norint pa
veikti įstatymų leidėjus.

Pagal paskelbtus duome
nis, per pirmus šešis mėne
sius buvo išleista vienas mi
lijonas aštuoni šimtai tūks
tančių dolerių. Remiantis 
pranešimais, National Edu-

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

— Cleveland —
6835 Superior Avenue EX 1-1143

EAST CLEVELAND - EUCLID & SUPERIOR AVĖ.

SAVINGS OPEN EVERY SATURDAY
UNTIL NOONEARN

ACCOUNTS
INSURED TO

* 10.000

SUPERIOR 
SAVINGS

Tel. ofiso PRoepect 8-17U 
Rezidencijos REpublic 7-7868

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3148 West 63 St.
Vai.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 

Trečiad. ir sekmad. ofisas 
uždarytas.

šeštad. tik .nuo 1-3 vai. popiet.
Rezid. 3241 W. 66th i’LACE.

HOME ANO 
REMODEUNG LOAN3

.CORNER 68™ —SUPERIOR AVENUE

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

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

Tel. ofiso EVerglade 4-7376 
Tel. buto GRaceland 2-9203

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

Norreat Medical Center 
2336 West Chicago Avė. 

Chicago 22, III.
VAL.: 1-3:30, 6-8:30 p. 
pinr.ad., antrad., ketvirtad., 

penktad.
Tik susitarus trečiadieniais.

Telefonas:
Ofiso REpublic 7-5020. 

Namų WAlbrook 5-3765.

J. Ramunis, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2557 W. 69th Street
(įėjimas iš Rockwell St.)

Vai.: kasdien 2-4 p. p. ir 6-8 p. p.
Šeštadieniais:

2-4 p. p. ir 5-7 p. p.

Clvelandiškiai N. ir J. Mockai su sūnumi Gintaru, prie Pavergtų 
Jungtinių Tautų NewYorkekur kabėjo Chruščiovo imperializmą vaiz
duojąs paveikslas ir buvo iškeltos pavergtų tautų vėliavos, bet Valsty
bės Departamento patvarkymu, vėliavos ir paveikslas buvo nuo vi
suomenės akių pašalinti.

NOW
REIŠKIA DAR DIDESNĮ SUTAUPYMĄ

□ BASEMENT
■i y CEDAR CENTER - RIDGE ANDCEDAR CENTER - RIDGE AND

RIDGE WOOD DRIVE

VYRAI! Džiaukitės rudenį ir 
žiemų pasinaudoję

kelnių išpardavime
GERIAUSIAS KELNIŲ 
PIRKIMAS PER METUS!
• 65% Wool, 35% Orlon Acrylic
• 100% Wool
• 93%Wool, 7%Rayon

.77
pora

2 poros $13

DYDŽIAI 28 IKI 42

Puikios ir patrauklios spalvos

• Charcoal • Brown • Grays • Blues

Vyrų vilnonių kelnių išpardavimas. Džiau
kis papildymu savo rūbų nusipirkdamas 
visų vyrų mėgiamas kelnes geriausiam me
tų išpardavime. Jūs gausit patrauklių sti
lių ir spalvų, kokių tik norit, prie sportinių 
švarkų ar kt.

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

MEN’S CLOTHING DEPARTMENT... THE MAY COMPANY, ALL 3 STORIES
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KAS IR KUR?
• L. Bieliukienė ir V. čeče- 
tienė, Liet. Mot. Atstovy
bės vardu, pasiuntė prašy
mus į visus New Yorko laik
raščius, prašydamos susi
laikyti nuo diktatoriaus 
Chruščiovo populiarinimo.
• Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Tarybos posėdžiai 
Įvyksta' spalio 8-9 d. Hamil
tone.
• Draugo vykdomo romano 
konkurso komisija šiais me
tais paskirta iš Los Ange
les. Į ją įeina: B. Brazdžio
nis, J. Gliaudą, J. Kojelis, 
F. Kudirka ir E. Tumienė.
• Dr. B. Kalvaitis, gyvenąs 
Bostono, susirgo širdies li
ga ir buvo paguldytas į li
goninę.

SILVIJA PAKULYTE, gyve
nanti Montrealyje, aktyviai vei
kianti skautų organizacijoje ir 
Lietuvių Studentų Sąjungoj, nese
nai baigė aukščiausiais pažy
miais, Montrealio universitete 
aukštuosius chemijos mokslus, 
gaudama bakalauro laipsnį. Sil
vija, kaip ir daug kitų naujųjų a- 
teivių, turėjo išeiti ir skaudų gy
venimo kelią. Būdama pusantrų 
metų, bolševikams užėmus Lie
tuvą, ji tris savaites buvo lai
kyta kalėjime. 1944 m. su tėvais 
ji pasitraukė į Vokietiją, kur 
ėjo tremties lietuvišką mokyk
lą Wiesbadene ir Kassely. Nuo 
1948 m. apsigyveno Kanadoje, 
čia, be mokslo gimnazijoje ir 
universitete, penkerius metus 
lankė lituanistikos kursus, studi
javo lietuvių kalbą ir literatūrą. 
Taigi ji pilnai pasiruošė ir Kana
dos, kur dabar gyvena, ir lie
tuviškajai veiklai.

• Punsko lietuvių ansamb
lis liepos mėn. du kartus 
pasirodė Seinuose su savo 
programa. Pirmas jų pasi
rodymas buvo jaunimo sąs
krydyje, kur lietuvių pro
grama visiems patiko. Po to 
ansamblis buvo pakviestas 
pasirodyti Liaudininkų Par
tijos suvažiavime.

BENDRUOMENĖS
VAKARAS BOSTONE

Spalio mėn. 9 d., naujai 
įrengtoje Lietuvių Piliečių 
klubo didžiojoje salėje, 
įvyks Bostono ir apylinkės 
Lietuvių Bendruomenės va
karas — vienybės ir lietu
viškumo demonstracija. Tai 
bus istorinis momentas 
Bostone, kai po vienu stogu 
susirinks įvairiausių įsitiki
nimų žmonės ir pamiršę iš
eivijoje bereikšmius tarpu
savio ginčus, susėdę prie 
bendro skaniais valgiais ap
krauto stalo, padiskutuos 
svarbiausią tremties užda
vinį — išlaikyti mūsų jau
nimą lietuviais!

Vakaro programą susidės 
iš trijų dalių. Pirmiausia, 
nuo 4 iki 5 vai. vak., bus 
susipažinimo valandėlė, o po 
jos, lygiai 5 vai., prasidės 
vakarienė, šį kartą, vietoje 
ilgų kalbų bei sveikinimų, 
valgio metu, girdėsime pui
kią lietuvišką muziką ir dai
nas, Bostono menininkų įre- 
korduotas. Tik po vakarie
nės, kavutės metu, prof. Ig
nas Končius per 15 minu
čių pasisakys Lietuvybės iš
laikymo ir vienybės klausy
mu.

Antroje dalyje pamatysi
me ir išgirsime mūsų jau
nuosius menininkus — lie
tuviškąjį atžalyną. Meninę 
programą išpildys Lituanis
tinės mokyklos dainininkai, 
šv. Petro parapijos mokyk
los smuikininkai, Bostono 
skaučių kanklininkės, Bos
tono Tautinių šokių Sambū
ris, ir Bostono ateitininkų 
d r a ugovės deklamuoto  j ai. 
Programos metu taip pat 
bus įteikta premija už ge
riausią rašinį apie Žalgirio 
mūšį.

Po vakarienės ir meninės 
dalies vyks šokiai. Kad įti
kus jaunimui ir vyresnie
siems, yra pasamdytas pui
kus vokiečių orkestras, ku
ris europietiškoje nuotaiko
je linksmins Bendruomenės 
vakaro svečius.

Bostono lietuviai maloniai 
kviečia Cambridge, Brock- 
tono, Worcesterio, Nashua, 
Hartfordo, New Britono, 
VVaterburio, New Haven, 
Stanfordo, New Yorko ir ki
tų vietovių jaunimą ir vy
resniuosius atsilankyti spa
lio 9 į Bostoną ir aktyviai 
įsijungti į linksmą, dainų 
bei muzikos kupina vakaro 
programą. (r. b.)

Pennsylvanijos Universiteto Muziejaus auditorijoje rugsėjo 25 d. Liet. Bendruomenės Philadelphijos 
apylinkės surengto koncerto išpildytojai: solistės Prudencija Bičkienė ir Roma Mastienė. Prie pianino 
Mongirdas Motekaitis. Y* Gruzdžio nuotrauka

LOS ANGELES
LOS ANGELES BALF 

KVIEČIA...
Kaip ir visose lietuviško

se kolonijose, taip ir jauno
je Los Angeles lietuvių ko
kom jo j e BALF pastoviai 
veikia keholiką metų. Jau 
ilgesnis laikas, kai šio sky
riaus pastangos sutelkti lė
šų Europos ir Sibiro lietu
viams paremti duoda pa
stovių vaisių — kasmet su
renkama maždaug apie 1000 
dolerių, neskaitant drabu
žių ir kitų daiktinių aukų.

Los Angeles BALF sky
riaus valdyba energingai 
deda pastangų šiais metais
mūsų aukų sumą padidinti. 
Aukoti galima ir reikia vi
suomet, bet viena iš progų 
sudaroma š. m..spalio 9 die
ną, kada valdyba pradeda 
rudeninį aukų vajų ir ruo
šia koncertą. Jis įvyks tą 
dieną šv. Kazimiero parapi
jos salėje. Valdyba kviečia 
visus losangeliečius gausiai 
atsilankyti, paskirti ir at
nešti dovanėlių loterijai^ 
padėti paruošti maisto už
kandžių ir paskirti vienos 
dienos uždarbį, kaip auką 
savo vargstantiems tautie
čiams paremti. Parengimo 
bufetas, valgykla ir loterija 
parapijos salėje spalio 9 die
ną pradės veikti nuo 12 va
landos.

Kaip BALF skyriaus pir
mininkas A. Dabšys pareiš
kė: "šalpos darbas — visų 
pareiga, todėl visi prie jo 
prisidėkime". ’

M.

PHILADELPHIA

• K. Biskis, iš Douner 
Grove, III., Dirvai paremti 
atsiuntė $10.00 auką.
• Dr. Jonas Pavilionis, iš 
Chicagos, Dirvai paremti 
atsiuntė $5.00 auką.

NEW YORK
Rasa ir Henrikas Miklai, 

rugsėjo 23 d. susilaukė duk
ters. Jie augina dar du sū-. 
nūs.

Tą pačią dieną Miklų na- - 
muose įvyko ir kita didelė 
šventė, nes iš Lietuvos at
vyko jo motina Aleksandra 
Miklaševičienė su dukra 
Irena ir anūke Violeta, ku
rios laikinai apsigyveno pas 
kitą sūnų — Kęstutį Miklą.

Tačiau jų šeimoj įvykiai 
dar tuo nesibaigė. Rugsėjo 
28 d. Rasa su naujagimiu 
laimingai grįžo iš ligoninės, 
o jos motiną Šileikienę, sun
kiai susirgusią, išvežė i Ii’ 
goninę operacijai.

Lietuvių Bendruomenės Tarybos suvažiavimo metuChicagoje, JAV
Liet. Bendruomenės pirm. St. Barzdukas ir Pasaulio Liet. Bendruo
menės pirm. J. Matulionis ir užkandžiaudami nebaigia diskutuoti bend-

Sol. J. Augaitytės mokinių 
koncerto belaukiant

Spalio 15 d. (šeštadienį), 
8 vai. vak., Philadelphijos 
miesto centre — Ethical So- 
ciety salėje, esančioje 1906 
Rittenhouse Square, įvyks
ta J. Augaitytės dainavimo 
studijos pažengesniųjų mo
kinių koncertas. Jame daly
vauja : lietuvaitės — Z. Kal- 
vaitienė, St. Kailiūtė ir O. 
Matijošaitytė, o kitatautės 
atstovauja — A. Berzinš, A. 
Dėl Borrello ir R. Naso.

Tai džiugus ir sveikinti
nas įvykis Philadelphijos 
lietuvių gyvenime. Lygiai 
prieš metus toje pačioje sa
lėje įvyko pirmas J. Augai
tytės mokinių pasirodymas 
visuomenei, kuri, reikia pa
sakyti labai teigiamai įver
tino jaunųjų talentų įdėtą 
darbą ir skaitlingai jų kon
certe dalyvavo.

Tikėkimės, kad šiame 
koncerte nemažas klausyto
jų būrys susirinks pasiklau
syti ir drauge turės progos 
palyginti jaunųjų meninin
kų atsiektus laimėjimus. 
Skaitlingas visuomenės da
lyvavimas minėtame kon
certe ir auditorijos jautrus 
reagavimas bus vienas ge
riausių akstinų pačiai mo
kytojai J. Augaitytei bei 
jos mokiniams — pradėtą 
darbą nenutraukti. Jaunuo
sius menininkus tai paska
tins dar daugiau gilintis Į 
pasirinktą meno sritį.

Tat iki pasimatymo kon- 
ęerte. V. M.

* Prof. S. Kolupaila, profe
soriaująs Notre Dame uni
versitete, dalyvauja Glas- 
gove, Škotijoje, vykstan
čiam hidrologų tarptauti
niam suvažiavime.A. Gulbinsko nuotraukaruomenės reikalus.

Punsko lietuvių ansamblio grupė su vadove mok, N. Jakimavičiene ir Seinų apskr. kultūros skyriaus 
vedėju (vidury su akiniais), šią vasarą turėjo pasirodymą Seinuose.

Tai buvo prieš trylika metų... Nacių kalėjimuose sėdėję už antinacinę veiklą lietuviai, 1947 m. rugpjū
čio 8 d. Flossenburge surengė antinacinės rezistencijos buv. politinių kalinių suvažiavimą. Nuotraukoje 
grupė buv. politinių kalinių, dalyvavusių suvažiavime. p. Šulaičio nuotrauka

DIRVA 
6907 Superior Avė., 
Cleveland 3, Ohio.

PRADĖKITE SIŲSTI DIRVĄ

Kam

Kur
Susipažinti šešius numerius □

Kaip mano dovaną, už kurią apmoku nau
jiems skaitytojams taikomu papigintu tarifu:

už 3 mėnesius — $2.00 □
už 6 mėnesius — $4.00 □ 
už pirmus metus — $8.00 □

(Pažymėkite atitinkame langelyje savo užsa
kymą ir pridėkite atitinkamą mokestį, jei užsa
kote kaip dovaną).

Užsakytojas:

(Vardas, pavardė)

(Adresas.)
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