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SAMŪS IŠKELS 'ERDVES ĮSTATYMO’ KLAUSIMA
JAV artimiausiomis dienomis 

atliks bandymą, kuris, greičiau
siai sukeldamas sovietų protes
tus, paskatins neatidėliojant ieš
koti praktiškų atsakymų į daugelį 
dar neišspręstų naujojo erdvės 
amžiaus teisinių klausimų.

Dar šią savaitę JAV karo avi
acija planuoja iššauti erdvėnpir
mąjį bandomąjį žvalgybos sateli
tą Samos. Kaip sakoma, jis dar 
negalėsiąs perduoti detališkų že
mės paviršiaus ir priešo kari
nių bazių paveikslų, tačiau neabe
jotinai iškels klausimą, ar viena 
valstybė turi teisę naudoti erdvę 
žvalgybai virš kitos valstybės 
teritorijos.

Svariaubia šiuo atveju bus So- 
vietijos reakcija. Tuo tarpu, dar 
nesant erdvės naudojimo įstaty
minių normų, sovietų reakcija 
taps svarbiu rodikliu, nustatant 
tautines ir tarptautines teises 
erdvėje.

Bandymas atliekamas psicho
logiškai nedėkingu metu, bet jį 
diktuoja Samos satelito vystymo 
programa. Chruščiovas pasta
raisiais mėnesiais pakartoti
nai kėlė triukšmą dėl U-2 lėktu
vų skridimų ir greičiausiai ne
mažiau įnirš dėl Samos satelito 
paleidimo, bet JA V administraci
jos pareigūnai pabrėžia skirtumą 
tarp žvalgybinių lėktuvų ir bu
simųjų žvalgybos satelitų skri
dimų.

Kur pasibaigia teritorinė ju
risdikcija ir kur prasideda tarp
tautinė erdvė šiuo metu nėra tiks
liai nustatyta. Ligšiol buvo visuo
tinai priimta, kad teritorinės sie
nos erdvėje turėtų siekti tik 100 
mylių, t.y. žemiau, negu sateli
tas skris. Tos prielaidos pagrin
du imama 1944 metais Chicagoje 
pasirašyta sutartis, aptarianti 
lėktuvų tarptautinius skridimus. 
Ten sakoma, kad kiekviena val
stybė turi visišką ir išimtinę o- 
rinės erdvės jurisdikciją virš 
savo teritorijos. Sutartyje "ori
nė erdvė" neaptariama, bet, kal
bant apie "oro laivus", nurodo
ma, kad tai esančios mašinos, 
kuris gali išsilaikyti atmosfero
je dėl oro reakcijos. Satelitai, 
kaip žinoma, skrenda beorėje 
erdvėje.

VĖL DEMONSTRACIJOS 
KORĖJOJE

Seoule ir kituose Pietų Korė
jos miestuose prasidėjo demons
tracijos, kurių metu buvo reika
laujama prezidento John M. 
Chang atsistatydinimo. Tai pir
mieji neramumai po balandžio 
mėnesį įvykusių riaušių, kurių 
pasėkoje pasitraukė buvęs P. Ko
rėjos prezidentas SyngmanRhee.

Demonstrantai protestavo 
prieš Seoulo teismo sprendimą, 
kuris nepatenkino prokuratūros 
reikalavimų nubausti mirti devy
nis iš 49 teisiamų buvusių Rhee 
valdininkų.

Kalbant apie lenktynes į erdvę, 
paminėtinas praeitą savaitę sėk
mingai iššautas amerikinis "bal
sas erdvėje" -- Armijos Kur
jeris, naujos rūšies ryšio sa
telitas, kuris, per 1 vai. 47 mi
nutes aplinkui žemę apnešdamas 
300 svarus aparatūros, magneti- 
nėn juoston įregistruoja visus pa
gaunamus garsus ir juos, pagal 
komandą iš žemės, perduoda že
mės stočiai. Jis gali per pen
kias minutes, praskrisdamas 
virš priimamosios stoties, per
duoti 372,500 žodžių.

Kurjeris laikomas bandomuo
ju pirmtaku ryšių sistemos, kuri 
vadinama Advento projektu. Šią 
sistemą sudarys trys vienoduose 

Mirė Dr. Bruno Kalvaitis

Korp. Neo-Lithuania Clevelando skyrius praeitą šeštadienį spalio 8 d. surengė korporacijos 38 metų 
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Yorko, Detroito ir kitų tolimesnių vietų. Korporacija gavo sveikinimą iš JAV viceprezidento R. Nixono 
(jos tekstas spausdinamas atskirai), kurį perskaičius, publika palydėjo ilgu plojimu. Šventės proga į se- 
niorus buvo pakelti 11 korporantų. Nuotraukoje skyriaus pirmininkas V. Šlapelis riša korporacijos spal
vas naujai pakeltiems seniorams. Iš kairės: V. Šlapelis,Birutė Augustinavičiūtė, Raimundas Balsevičius 
ir Neringa Karaliūtė.

Dirvos nuotrauka

SOVIETU 'NESAVANAUDIŠKA GLOBA’ PABALTYJE

Prieš porą savaičių darbovietėj dr. Bruno Kalvaitį ištiko širdies 
smūgis. Dr. Krisiukėno rūpesčiu, ligonis tuč tuojau buvo paguldytas 
Mass. Gen. ligoninėn. Per tas dvi savaites ligonio sveikata buvo šiek 
tiek pagerėjusi, bet paskutinėm dienom priepuoliai vėl pasikartojo, 
kurių dr. Bruno Kalvaitis, nors buvo dar jaunas ir stiprus vyras, jau 
nebeįveikė. Jis mirė spalio 10 d. rytą. Liko našlė E. Kalvaitienė, pati 
nestiprios sveikatos, sesuo Alė ir trys broliai,gyveną įvairiuose JAV 
miestuose.

Dr. Bruno Kalvaitis buvo plačiai pažįstamas tautinės srovės vei
kėjas, didis lietuvis patriotas, geras teisės mokslų žinovas. Bostone 
su p. Stelmoku jis turėjo namų pardavimo ir draudimo agentūrą. Čia 
jis aktyviai reiškėsi visuomeninėj veikloj gana dažnai pasireikšda- 
mas ir kaip spaudos žmogus. Netikėta ir nelaukta dr. Bruno mirtis 
skaudžiai palietė daugumą Bostono lietuvių. Jie jungiasi į našlės ir 
velionio artimųjų giminių gedulą, tuo pačiu reikšdami jiems nuošir
džiausią užuojautą.

atstumuose virš ekvatoriaus kabą 
satelitai, skrieją tuo pačiu grei
čiu, kaip ir žemė, tai yra visą 
laiką lieką ties tais pačiais že
mės punktais.

♦

JAV, per trejus "erdvės am
žiaus" metus iššovė 28 satelitus, 
Rusija aštuonis. JAV gavo daug 
mokslinių žinių apie sąlygas er
dvėje -- kosminę radiaciją, de
besų formacijas, žemės išvaizdą, 
temperatūros balansą irt.t.,šiuo 
požiūriu toli pralenkdama Rusiją. 
Bet rusai tebėra pralenkę ame
rikiečius vienoje svarbioje sri
tyje -- sugebėjime iššauti erdvėn 
didelius svorius.

Ryšium su Chruščiovo 
k a r tojama propa g a n d a 
Jungtinėse Tautose apie 
”Vakarų kolonialistų” vyk
domą išnaudojimą Azijoje 
ir Afrikoje, žinių agentūros 
tp korespondentas Stock- 
holme patiekia keletą pa
vyzdžių apie sovietų "nesa
vanaudišką globą" Estijoje:

Estijoje pagaminami mo
torai ir generatoriai eina į 
Rusiją, o iš ten, pasipelnant 
politiškai ir finansiškai, 
siunčiami į Kiniją, Korėją, 
Indiją, Rumuniją, Bulgari
ją, Vengriją, Egiptą. Tik 
Estija jų negauna, kur jų 
nepaprastai stinga kolchozų 
elektrifikacijai.

Tas pat atsitinka ir su 
šimtais kitų dalykų. Koth- 
la-Jžirve, degančio skalūno 
srity, kurio gaminiai taip 
pat beveik be išimties eina 
j Rusiją, 1948 metais buvo 
Įrengta dujų stotis. 205 ki
lometrų ilgio vamzdžių sis
tema iš ten aprūpina Lenin
grado gyventojus namų 
apyvokai reikalingomis du
jomis. Estija iš tos stoties 
tegauna tik dešimtadalį du
ju.

Estijoje pagaminta teks
tilė dingsta Rusijos viduje. 
O tuo tarpu pabėgėliai estai 
iš Švedijos, JAV, Kanados 
ii’ Australijos siunčia dra
bužius ir skalbinius į savo 
tėvynę.

Komunistų laik rastis 
"Rahva Haal” neseniai ra
šė apie vienos krautuvės ve
dėją, kuris supirkinėjęs se
nas patefono plokšteles, jas 
slaptai perdirbdavęs Į sagas 
ir brangiai pardavinėdavęs. 
Tuo tarpu Estija turi di-

KAIREJE: Lietuvių grupė, su
organizuota Nixonui į preziden
tus remti sambūrio, dalyvavusi 
mitinge, JAV viceprezidentui 
Nixonui lankantis Philadelphi- 
joje. Pirmoj eilėj iš kairės sėdi: 
Matonienė, Augaitytė, Gruodienė, 
Pluiškonienė ir Jurskytė. Toliau 
matyti V. Matonis, prof. A. Jurs- 
kis, J. Stikliorius ir kt.

Vyt. Ramūno nuotrauka 

džiausią visoje Sovietijoje 
sagų fabriką, kasmet paga
mindama po daugiau, kaip 
100 milijonų sagų.

Estijoje kolchoziniu kas 
vidutiniškai per mėnesi 
gaunąs: 75 rublius, 23 kg. 
javų, 30 kg. bulvių ir 15 kg. 
šieno arba šiaudų. Pigiau-

JAV VICEPREZIDENTO R. NIXONO SVEIKINIMAS 
KORPORACIJAI NEO-LITHUANIA

LITHUANIAN AMERICAN" STUDENT 
FRATERNITY NE O LITHUANIA CARE 
J. CIUBERKIS 12710 CORNADO CLEVE

I WELC0ME THIS OPPORTUNITY TO 
EXTEND GREETINGS AND CONGRATULA- 
TIONS TO THE STUDENT MEMBERS AND 
ALUMNI WH0 ARE COMMEMORATING THE 
38TH ANNIVERSARY OF YOUR FRATERNITY. 
YOUR OBJECTIVE TO DEVELOP STRONG 
PERSONALITIES FOR POLITICAL AND SOČ
IAU LIFE IS INDEED PRAISESORTHY. WITH 
BEST WISHES

RICHARD NIX0N

EUROPOS VIRŠUNIIĮ KONFERENCIJA
Prancūzija ir Vak. Vokietija 

pasiūlė šešių Europos vyriau
sybių šefų konferenciją gruodžio 
viduryje.

Prancūzų oficialūs sluoksniai 
pareiškė, kad pasitarimų metu 
buvusi pašalinta eilė nesusipra
timų, liečiančių Prancūzijos pa
žiūras įNATOorganizacijąirbū- 
simą Europos politinę struktūrą. 

sias kostiumas ten kaštuo
jąs 500 rublių, pigiausi odi
niai batai — 200 rublių, o 
dviratis 700 rublių.

Vakarinės Estijos pa
krantės, ypač Oselio ir Da- 
go salos, yra paverstos ra
ketų bazėmis ir pilnos so
vietinės kariuomenės.

Gilesnio bendradarbiavimo žen- 
klan ir buvo nutarta už dviejų mė
nesių į Paryžių pasikviesti abiejų 
valstybių ekonominius partnerius 
--Italiją, Belgiją, Olandiją ir 
Liuksemburgą. Toje konferenci
joje numatoma aptarti glaudesnio 
bendradarbiavimo klausimus po
litinėje, ekonominėje, karinėje 
ir kultūrinėje srityse.
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JAV viceprezidentui R. Nixonui lankantis Philadelphijoje, lietuviai gausiai dalyvavo mitinge, su pla
katais, pasisakančiais už Nixoną ir Lodge. Vyt. Ramūno nuotrauka

ATOMINIO AMŽIAUS GIMIMAS [4)

PRIEŠ PAT LEMTINGĄ REZULTATĄ

BRAZILIJOJE ŠLUOTAI LAIMĖJUS...
Ar nepasikeis JAV-Brazilijos santykiai, naujam Brazilijos prezidentui atėjus.

Data, kaipbuvo kalbama, esanti 
tikra. 1942 metais, Kalėdų pir
mąją dieną, Hitleris bombarduo
siąs Chicagą. Vokiečių slaptoji 
tarnyba žinanti, ką Fermis su 
savo žmonėmis veikiąs Chicago
je. Nebūsiančios metamos jokios 
bombos. Tonos radioaktyvių dul
kių atnešiančios miestui prieMi- 
chigano ežero pragarišką galą. 
Armijos įstaigos planuojančios 
tuoj pat pradėti dalinti Geigerio 
skaitiklius.

Taip skelbė gandas, kuris 
gruodžio 2 įsiveržė net į buvu
sią sporto salę, kurioje Fermis 
su 10 vyrų ir 1 moterimi vykdė 
reikšmingiausią šio šimtmečio 
fizikos eksperimentą: žmogaus 
prasiveržimą į atominį pragarą.

Gandas nepaveikė Fermio ge
ros nuotaikos. Kai jis priėjo prie 
juodojo kūgio, kurio devynių 
metrų viduje turėjo būti įvykdy
ta pirmoji žmogaus rankos kon
troliuojamoji grandininė reakci
ja—jį apėmė iškilminga nuotai
ka, neįprasta jo būdui. Jis visada 
šaltai reaguodavo į aplinką, ta
čiau šį kartą sunkiai valdė savo 
jausmus: juk tai buvo lemiamas 
bandymas ilgus metus trukusių 
paruošiamųjų darbų, teorijos tik
rumo, jo gyvenimo apvainika
vimo. Šis juodasis kūgis buvo pa
remtas ne vien tik mediniais 
rąstais — jis stovėjo ant nere
gimos pasiaukojimo ir mokslo 
piramidės, ant Alberto Einšteino 
formulės ir tylaus mokslininko 
James Chadwick, neutronų atra
dėjo, patirties...

Neutronai -- tai buvo Fermio 
šaudmenys. Nebūdamas fiziku, 
žmogus negalėjo net suprasti, 
ką jie reiškia. Niekas negalėjo 
matyti, ką jis matė savo vaiz
duotėje, ką jis buvo taip tiksliai 
išskaičiavęs: atomo skaldymą, 
uranio atominių branduolių bom
bardavimą, dydįir svorį tų bran
duolių, kurie yra kaip saulės, ir 
aplink juos skriejančių 92 plane
tų...

9: 45 valanda.
Užmerktomis akimis jie galėjo 

pradėti tą premjerą, be rolių 
teksto ir be suflerių. Kiekvienas 
tiksliai žinojo, kokį rankos jude
sį jis turės atlikti. Tie jude
siai buvo smulkmeniškai iš 
anksto išskaičiuoti. Ir Szilardas 
su Zinnu, vėliau Wigner ir Wat- 
tenberg pradėjo atsargiai iš juo
dojo kūgio traukti kadmio juos
tas. Jie dirbo taip tyliai, kad 
net buvo galima girdėti jų kvėpa
vimą.

George Weil stovėjo prie taip 
vadinamosios stabdžio rankenos, 
kuri atominių mokslininkų žar
gone vadinama ZIPP.

—Aš atšviežinu tavo atmintį, 
George! — prabilo Fermi. — 
Tamsta nejudi. ZIPP pradės 
veikti paskutinis I

Dabar* buvo Andersono eilė. 
Lazda, kurią jis nepaprastu at
sargumu beveik visiškai ištrau
kė ir paliko, nuo šios akimirkos 
priklausė automatinei kontrolei. 
Didžiausio pavojaus atveju (jei 
Fermio apskaičiavimai nebūtų 
tikslūs) ji pati turėjo nukristi 

atgal į degtuvą.
Leoną Woods tikrino matavi

mo aparatą. "Spinduliavimo 
intensyvumas tvarkoje", pasakė 
ji. Ji žinojo: kai linija pradės kil
ti, grandininė reakcija bus pra
sidėjusi.

Pasitikėjimas, su kuriuo 
Fermi perėjo grafito dulkėmis 
nuklotas grindis, buvo tok^ ne
įprastas, kaip ir jo netikėtai 
staigus sustojimas. Jis pridėjo 
ranką prie ausies. Nusišypsojo. 
Linktelėjo galvą. Tą pačią aki
mirką iš visų juodojo kūgio pu
sių pasigirdo tiksėjimas. Neu
tronų skaitikliai prabilo vis tan
kėjančiu tempu. Matavimo apara
tų rodyklės sudrebėjo, paskui 
staiga nutilo.

10:02 valanda.
Ligšiol viskas gerai sekėsi. 

Galima buvo sakyti: apskaičia
vimai tikslūs. Visi matavimo a- 
paratai parodė tai, ką Fermis 
buvo pranašavęs. Septynioliką 
minučių jau tęsėsi tas stebuk
las.

Jis galėjo tęstis dar valan
das, nes reikėjo juo daugiau at
sargumo, juo labiau artėjo "di
džioji akimirka". Kai uranio ato
mą kliudys neutronas, tai jis su
skils ir savo energija išmes kitus 
neutronus, kurie iš savo pusės 
vėl Skaldys atomus ir pagaliau 
paleis ištisus spiečius neutro
nų. Tokia buvo, paviršutiniškai 
aptariant, Fermio idėja apie sa
vaime išsilaikančią grandininę 
reakciją. Grafitas tiko neutronų 
nepaprastam greičiui stabdyti. 
Juo aukščiau augo juodasis kū
gis, juo mažiau neutronų išėjo į 
orą, t.y. juo daugiau neutronų 
galėjo jo viduje tapti veiksmin
gais šaudmenimis. Be grandi
ninės reakcijos atominė jėga 
buvo nenaudinga. O ji atsiras 
tik tada, kai masė, taip sakant, 
taps "kritiška". Kas po to atsi
tiks, sunku iš anksto tiksliai pa
sakyti. Visa sporto salė gali per 
vieną akimirką tapti radioaktyvi, 
ir atominiams mokslininkams 
reiktų iš visų jėgų bėgti — grei
čiau, negu jų kojos neša. Jei tai 
atsitiktų, reikėtų tuoj pat tolimu 
vairavimu įjungti stabdį, tačiau 
Lichtenberger ir Graves, abu 
"savižudžių komandos" savano
riai ant velniškojo kūgio viršaus, 
jau būtų praradę savo gyvybes.

—Dėmesio, George! -- sušuko 
Fermis.--Dėmesio! ZIPP į try
liktąją pėdą.

George Weil patraukė pasku
tinę lazdą lygiai keturiais centi
metrais. Dar keturi metrai ir 
trisdešimt du centimetrai buvo 
viduje. Neutronų skaitikliai tik
sėjo žymiai greičiau, neutronų 
spiečiai didėjo. Fermis užsiraši- 
nėjo, skaičiavo. Jo rankos gumi
nėse pirštinėse prakaitavo.

Šalia Fermio stovėjo Ander
sonas, šalia Andersono Zinnas. 
Pastarasis jautė didėjantį pulsą, 
jo veide išsipylė baltos dėmės: 
jis staiga prisiminė nelaimę, 
kada toris sprogo jo rankose, 
ir jis pajuto degančios gumos 
kvapą, liepsnos smūgį į veidą... 

Tada tik apsaugos akiniai išgel
bėjo jo akis.

--Dėmesio, George! -- sušuko 
Fermis.--Dėmesio. ZIPP į de
vynias su puse pėdos!

Andersonas vėl žvilgterėjo į 
laikrodį. Keista, ir jis dabar pa
galvojo apie nelaimę.

10:24 valanda.
Kažkas sušlubavo. Neutronų 

skaitikliai pradėjo silpniau tik
sėti. Fermis pabalo, kaip krei
da. Neutronų aktyvumas suma
žėjo. Kiek skaičiuota, kontroliuo
ta: antrinių neutronų srovė ne
veikė. Salė buvo menkai apšil
dyta. Dvi valandos įtemptų ban
dymų — tai ėdė nervus. Kai sau
lės spindulys įsiveržė į salę, 
žmonės atrodė paskendę garų 
debesyse.

12:27 vai. sunkumai buvo nuga
lėti. Neutronų skaitikliai vėl tik
sėjo linksmiau. George Weil iš
traukė ZIPP, palikdamas tik 12 su 
puse centimetro. Kai Fermi pa
sakys: "Dėmesio, George" — 
turės įvykti didžioji akimirka.

Tačiau Fermis nesijudino. Jis 
lėtai nusimovė nuo rankų gumi
nes pirštines. Paskui nusiėmė 
akinius. Jo rankos drebėjo.

—Pietūs! --pasakėjis. Pasau
lio istorija buvo atidėta. Atomi
nis amžius turėjo dar palaukti. 
Išeidamas iš salės, jis atsisuko 
ir pasakė: -- Tęsime 1:25 valan
dą.

Niekas nesitikėjo, kad Fermis 
didįjį bandymą nutrauks prieš pat 
lemtingą pabaigą. Niekas nelaukė 
pietų pertraukos, ir todėl visi 
nenoromis, be apetito nuėjo prie 
stalo.

(Bus daugiau)

PAPIGINTA KAINA PARDUODA TELEVIZIJOS
IR TELEFUNKEN RADIJO APARATUS.

LA 1-4669

TREČIOKAS A6ENCV

$

SCHWAB RADIO & T. V.

SENIAUSIA LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA
Kelionių bilietų parvpinima* ir pinigų persiuntimą* j visus lcraitus 

TAIP PAT IR VISOKIOS RŪŠIES APDRAUDA 
Kur tik boiruoitumėt keliauti, tuoj auairiikit su mūsų įstaiga

SALES AND SERVICE

at torse
CONV£Nr£NTlOCAHONS

Per penkerius metus, valdant 
prezidentui Juscelino Kubits- 
chek, Brazilija padarė didelį 
šuolį priekin. Kubitschek pasta
tydino naują sostinę, moderniza
vo susisiekimą, praplėtė naftos 
pramonę, įsteigė automobilių 
pramonę ir įvedė daug kitų eko
nominių pagerinimų.

Tačiau praeitą savaitę Brazili
jos balsuotojai atmetė Kubits- 
cheko kandidatą, buvusį minis- 
terį Henriąue Tėxeira Lott, iš
sirinkdami prezidentu buvusį 
Sao Paulo gubernatorių Janio da 
Silva Ouadros, kuris ten pasi
žymėjo kaip sumanus ir pažan
gus miesto, o vėliau valstijos 
administratorius.

Ouadros laimėjimas buvo pa
grįstas didžiuliu jo populiarumu 
ir reformų pažadais--tiek anks
tesniuose, tiek dabartiniuose rin
kimuose jo simbolis buvo šluota, 
kuri turinti įvykdyti radikalias 
permainas.

Išrinktas Sao Paulo burmistru 
1953 metais, jis tikrai parodė 
daug sveikos iniciatyvos, iš
balansuodamas biudžetą, sukur
damas pažangią administraciją 
ir pravesdamas kitas reformas, 
kurios pagerino miesto ūkinius 
reikalus. Tą pat atliko ir dvejais 
metais vėliau išrinktas Sao Paulo 
valstijos gubernatoriumi.

Dabar, atėjęs prezidento pos- 
tan, jis pažadėjo tas pačias re
formas, numušant bereikalingai 
išpūstą valstybės tarnautojų

Manoma, kad rusai 
areštavo 2 amerikiečius
Valstybės departamentas pa

skelbė, kad du amerikiečiai tu
ristai, dingę Sovietijoje nuo rug- 
piūčio mėnesio, greičiausiai esą 
sovietinių įstaigų areštuoti už 
fotografavimą.

Harvey C. Bennet ir Mark Ka- 
minsky įvažiavo Sovietijon liepos 
27 iš Suomijos. Jie buvo numatę 
atgal grįžti rugpiūčio 25 per 
Chop, kur susiduria Sovietijos, 
Čekoslovakijos ir Vengrijos sie
nos.

į pakartotinius JAV ambasados 
Maskvoje pasiteiravimus mi
nisterijos atsakymai, kad nieko 
nesą žinoma apie tuos asmenis.

Valstybės departamento kalbė
tojas paskelbė gavęs žinių iš vie
no turisto, kad jis matęs Kamin- 
sky rugpiūčio 25 Inturisto vieš
butyje Užgorode, dvidešimties 
mylių atstume nuo sienos perė
jimo punkto Chop, ir Kaminsky 
tada jam nusiskundęs, jog esąs 
sulaikytas už fotografavimą.

Abu turistai, baigę rusų kal
bos kursą kolegijose, keliavo per 
Sovietiją nuomotu automobiliu. 
Viename jų laiške, rašytame rug
piūčio 19 iš Vinicos, jie minėjo, 
kad jų automobilis sugedęs, ta
čiau jie tikįsi, kad už šešių die
nų galėsią grįžti iš Sovietijos.

Amerikinių turistų dingimas 
yra paskutinis iš šią vasarą so
vietų įvykdytų areštų šeri jos, kur 
sulaikytieji buvo apkaltinti šni
pinėjimu, tačiau vėliau paleisti. 
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skaičių, pradedant didžiules ke
lių ir elektros jėgainių prog
ramas, plečiant pramonės tinklą. 
Iš esmės, jo vidaus politika eis 
ta pačia kryptimi, kaip ir Ku- 
bitscheko, tik bus radikalesnė 
taupumo ir infliacijos stabdymo 
atžvilgiais.

Bet kyla klausimas, kaip 
Ouadros spręs užsienių politikos 
klausimus — Kubos komunizmo, 
santykių su JAV problemas? Jis 
sakosi nesąs nei dešinysis, nei 
marksistas, tačiau spėliojama, 
kad užsienių politiką galįs pa
sukti neutralizmo keliu.

Ouadros prieš keletą mėnesių 
lankė Kubą. Grįžęs iš kelionės, 
jis kairiųjų grupėms kalbėjo 
apie reikalingumą keisti Brazili
jos užsienių politiką, jis kalbėjo 
apie raudonosios Kinijos pripa
žinimą ir diplomatinių santykių 
su Sovietiją atnaujinimą. Jo žo
džiais, Fidel Castro esąs 
"patriotizmo pavyzdys, kurio pa
veikslas yra stiprių tarptautinių 
interesų iškraipytas". Jis kalbėjo 
apie "kraujuojančią nuo užsie
nio investitorių Braziliją" ir pa
reiškė, kad reikėtų apkarpyti už
sienio bendrovių pelnus ar net 
perimti užsieniečių bendroves.

Tie pareiškimai nustebino dip
lomatus ir sukėlė nerimą tarp 
amerikinių biznierių, kurie Bra
zilijoje yra investavę apie bili
joną dolerių.

Bet nuosaikieji jo šalininkai 
sako, kad tai buvę kalbama, sie
kiant pritraukti balsuotojus iš 

r
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 Rmgwall and his ”Memorable 
Music” WJW Radio, Monday thru Friday, 

7:05-7:30 P. M.

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

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’BelI-Obelenis
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Antroji mūsų krautuvė yra

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

mėsos produktus.
Kreipkitės i mus ir būsit patenkinti.

TELEFUNKEN MI FI STEREO SETS

darbininkų ir ūkininkų tarpo. Tie 
šalininkai ir dalis pramonininkų, 
kurie smarkiai rėmė jo rinki
minę kampaniją, teigia, kad jis 
mesiąs neutralizmo liniją, kai tik 
perimsiąs prezidento pareigas 
sausio 31 dieną. Jų žodžiais, jis 
priešrinkiminėse kampanijose 
visada atrodąs, kaip demagogas, 
tačiau tampąs atsakingu vyru 
kai perima pareigas.

Brazilija turi apie 65 miL gy
ventojų, ir tik 15 mil. iš jų 
buvo užsiregistravę balsuoti, o 
balsavo apie 12 milijonų. Daugu
mas gyventojų negalėjo balsuoti 
dėl savo neraštingumo arba dėl
to, kad pertoli gyveno nuo bal
savimo punktų. Nors Kubitsche- 
kas su savo "50 metų progreso 
per penkerius metus" programa 
yra pasiekęs didelės pažangos, 
(vien praeitais metais pragyveni
mas pabrango 52%), tačiau gy
ventojų nepasitenkinimą kėlė vis 
didėjanti infliacija, ir, kaip tiki
ma, tai labiausiai ir nulėmė 
Ouadros išrinkimą. Brazilų tarpe 
viešpatauja stipri viltis, kad jis 
atnešiąs kraštui finansinį pasto
vumą, progresą, sąžiningą ad
ministraciją. Tačiau niekas ne
gali pasakyti, kur jis pasuks san
tykiuose su Castro, komunizmu 
ir JAV.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

20 metų tos srities 
praktika

VOKIŠKŲ RADIJO 
APARATŲ TAISYMAS

TIUFUNKIN
Authorliarf Fucfory Sorvleo
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MANO VAIKAMS GEDOS NEBUS

HAVAIU SALOSE P.K. SKIRMANTAS

ČIA KALBA HAVAJAI, ALOHA...

1957 m. gegužės 28 d.
Kokia mirtim aš mirsiu, mano 

vaikams gėdos nebus, nes mir
siu -- ne iš išdykumo, nedėl va
gysčių ar kitokių nusikaltimų, o 
mirsiu nepakeldama gyvenimo 
naštos — nustojus sveikatos. Vi
sa tai puikiai supras mano vai
kai ir žinos tie, kuriems reikės 
tai atžymėti...

Pas mus pavasaris. Nors nak
timis dar šąla, o dienomis -- lie
tus su sniegu. Visi jau po darbo 
valandų kasame žemę bulvėms. 
Daug mūsiškių išvažiavo į tė
viškę. Nežinau, kaip su mumis 
bus.

Šiaip -- gyvenam gerai. Ap
linkui -- kalnai, miškai. Darbo
vietėj dažnai matome meškas.

Mes labai laimingi gyvendami 
socialistinėj šaly. į darbą einam 
su daina. Kelias -- netolimas, 
kaip nuo X iki Y (tarp suminėtų 
dviejų vietovių -- apie 7 km.)

Dėl klimatinių sąlygų, be bul
vių, daugiau niekas neauga. Bet už 
tai visko priveža...

ATSISVEIKINANT SU MIRTIES
MINTIMI...

1957 m. liepos 8 d.
O kaip norėtųsi bėgti pieva-- 
Skardenti girioj rageliu, 
Bučiuoti žemę, kvapią, šventą-- 
Tyliai svajoti vakare...

"...Tai žodžiai dainos, iš gim
tinės padangės. Jais norime ir 
sveikinti Tave, linkėdami daug 
nedingstančio džiaugsmo.

Pas mus -- nieko naujo. Apsi- 
kasėm su sūneliu bulves, o nuo 
liepos 15 -- pradėsim karvutei 
šieną piauti.

Sunku čia mums pakelti nuo
taikas, bet stengiamės. Stengia
mės bent kiek 'atsiplėšti nuo že
mės, bet pakilti -- nelengva.

Man vakar buvo labai sunki 
diena. Aš atsisveikinau su savo 
mirtimi, sunaikindama nuodus. 
Dabar -- gyvensiu. Kas ir skaus
me, skurde, bet gyvensiu...

Paleidau paskutinį išsivada
vimą iš rankų tik todėl, kad savo 
laiškuose Tu sugebėjai įtikinti, 
kad turiu gyventi.

Dėl grįžimo namo -- komen
dantas patarė kreiptis į Vilniaus 
prokuratūrą. Nežinau, ką čia mes 
darysime.

SUNKŪS ATODŪSIAI IR KARČIOS
AŠAROS...

1957 m. liepos 17 d.
...Su gailesčiu turiu pranešti 

Tau, kad pirmoj birželio pusėj 
Lietuvoj mirė mano mylimas dė
dė Juozas.

Mama labai sunkiai tai pergy
vena.

Kada mudvi su mama baigėm 
tuos mokslus, sunkūs atodūsiai 
ir karčios ašaros buvo mano ge
riausi draugai. Per tą laiką aš re
tai kada juokdavaus, buvau paniu
rusi ir vieniša, kaip apskur- 
dęs krūmokšnis, tundroje. Vie
na mintis, kuri mane ramindavo, 
tai — mirtis...

Ir taip per ilgus metus suau
gau su ta mintimi, susigyvenau. 
Telaukiau tik išsivadavimo va
landos... O dabar — ię vėl rei
kia sukti gyvenimą kita kryptimi.

1957 m. rugsėjo 1 d.
...Netoliese savo didingumu ir 

rūstybe ošia galiūnė taiga. Dideli 
lietaus lašai ritmingai beldžiasi 
į mažučių langelių stiklus, o gat
vėje -- neišbrendamas purvas 
(nenuostabu, nes lyja visą rug- 
Piūtį).

Sibiriškas ruduo skelbia dide
liais šuoliais artėjančią šaltą 
žiemą. Bijausi jos...

Mano širdyje --irgiruduo,pa
puoštas daugeliu metų ir apkai
šytas pražilusiais plaukais...

Mama, po dienos rūpesčių, sal
džiai miega. Sūnelis išslinko pas 
draugus, o aš, likus viena, mėgstu 
pasvajoti. Ir tas svajas padabinti 
tyromis ašaromis.

Skęstu praeitin: matau savo 
laimingą ir be rūpesčių jaunystę, 
Tave, Šventosios upę,Tavo a. a. 
Mamytę, brolius ir, pagaliau, vėl 
grįžtu į šiurpią tikrovę: prieš 
akis --vargas,skurdas,artėjanti 
baisi sibiriška žiema...

ŠIURPIU TIKROVĘ PRISIMINUS..
1957 m. spalio 1 d.

Taip maža paramos ant žemės, 
Daug verksmo, skausmo ir kan

čios, 
Retai dangus rūsčiai aptemęs— 
Prašvinta viršum našlės galvos..

...Ta’ip, vakar tas dangus atro
dė tikrai šviesus. Skridau sva
jonėmis į Tėvynę ir visur, kur 
mano buvę mieli draugai gyvena. 
Šiandien vėl nuotaika traukia 
prie žemės. Blaškaus skausme, 
o krūtinę spaudžia nežinoma ga
lia...

Varąu juodas mintis ir sten
giuosi nusiraminti. Deja, nega
liu išsivaduoti iš šio sunkaus 
priepuolio.

Štai, šia proga, iškyla prieš 
akis paskutinis a.a. vyro laiškas. 
Jo turinys -- trumpas, bet su
krečiantis:

"Brangioji, aš išvogiau Tave iš 
gyvenimo. Norėjau Tau laimės, 
o nesupratau Tavo širdies it tos 
tragedijos, kuri laukia mūsų. No
rėjau žvaigždes sukloti Tau po 
kojų, o vietoj to - -tiesiu Tau toli
mą kelią į baisų vargą ir ne
žinią...

Nežiūrint, kad aš pamilau dau
giau Tėvynę, negu Jus visus tris, 

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

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

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

• Nuo šių metų liepos 1 dienos dividendai yra pakel - 
ti iki 4H.

MUTUAL Ąe&etud SAVINGS
a>i i ou»i f^ssoctalton

Tu supratai mane ir esi man tyli 
ir ištikima žmona. Džiaugiuos ir 
tuo didžiuojuos.

Aš greitai mirsiu. Tu liksi vie
na, dar jauna ir žavi... Ištekėk, o 
gal vės sutiksi savo mylimą?..

Viena ko Tavęs prašau: būk 
gera mūsų mažiukams...

Prisiminus šį laišką ir pra
eitį, kankinuos. Esu pakibus tarp 
dangaus ir žemės. Tiesa, aš atsi
sakiau mirties. Tą ir ištesėsiu, 
nežiūrint kokios nuotaikos mane 
slėgtų prie žemės...

Čia gyvendama -- labai jos lau
kiau. Ber mirtis — manęs len
kėsi. Štai, vienas faktas:

1954 m. gruodžio 13 d., darbo 
vietoj, beleidžiant medžius, vie
nas iš jų ėjo tiesiai ant manęs. 
Visi siaubo apimti šaukė:

--Nebėr jos, nebėr... O me
dis nukritęs — apibėrė mane tik 
smulkiomis šakelėmis ir net ne
sužeidė. Nulūžusi jos viršūnė — 
iškilo augštyn ir, nulėkusi kokį 
20 metrų tolyn, užmušė kitą dar
bininką...

Už nesilaikymą darbo taisyklių 
mane nuteisė. Per metus turėjau 
užmokėti 700 rublių pabaudos. 
Tuo aš galutinai įpuoliau į skur
dą. Tik 1957 m. sausio mėn. pa
baigiau mokėjimą...

Niekad nesiskaičiau su sveika
ta nei su pavojais, kurių buvo la
bai daug, bet nieko rimtesnio man 
neatsitiko.

NUOTAIKŲ SŪKURIUOSE...

1957 m. gruodžio 18 d.
...Fizinio darbo dirbti nebega

liu. Sušlubavo širdis. Dabar ma
ne paskyrė kitoms pareigoms. 
Savo žinioj turiu šešias maši
nas, keturis traktorius ir 50 
žmonių. Kasdien turiu priimti jų 
darbą (miško medžiagą),apskai
čiuoti vakare ir išrašyti.

Nevien tik liūdesys mane sle
gia. Kartais širdy pajuntu kažko
kį džiaugsmą. Tada norisi bėgti, 
dainuoti, apkabinti visus ir išbu
čiuoti.

Mano draugai, kurie čia yra 15- 
kos tautybių, tuomet irgi džiau
giasi, kad esu gerai nusiteikusi.

Vienok, būna ir atvirkščių mo-

Chartered and Supervised by the Unfted Statės Government 
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P borte: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

Taip pradeda savo translia
cijas viena radijo stotis, kurios 
šį kartą klausėmės iš Reef vieš
bučio, Waikiki,Honolulu, prie pat 
Pacifico krantų.

Tiek daug teko girdėti pasako
jimų apie tuos romantiškus Hava
jus, tat šiemet nusprendėme 
tenai praleisti savo atostogas ir 
patys pamatyti tas grožybes ir į- 
domumus, apie kuriuos vieni iš 
mūsų draugų, buvę tenai anks
čiau, pasakė: "Nežiūrint, kaip 
mes stengtumės jums apibūdinti 
gražiuosius Havajus, iš to nebus 
nieko -- reikia tenai patiems bū
ti ir viską pamatyti”...

Taigi, žmogus iš prigimties 
yra smalsus, o Amerikos žemy
ne atlikti dideli ratai ir ne tiek 
daug liko matyti. Tai bus galima 
padaryti vėliau. Dar galutinai 
neapkempėjus, reikia daugiau 
"svieto" pamatyti.

Artėjo liepos mėnuo, o su juo 
ir mūsų atostogos. Nepastebint 
atėjo diena, kai, dar skambant 
ausyse draugų linkėjimams, jau 
sėdėjome lėktuve ir skridome 
virš Pacifico. įvairios išvaizdos 
pilki debesys slinko po mūsų lėk
tuvu, pridengdami tamsų van
denyną.

Tarp Los Angeles ir Hono- 
lulu aerodromų yra 2623 mylios. 
Iš Los Angeles pakilome United 
Air Lines lėktuvu --Jetu.Daug- 
las DC-8 apie 2 vai. p.p., o apie 
4 vai. p.p. (Havajų laiku) buvome 

Honolulu.
Skridome 5 valandas. Vasaros 

metu tarp Los Angeles ir Hono
lulu yra 3 valandos laiko skirtu
mas. Tenai laikas vėluojasi, ki
taip tariant, skrendant į vakarus, 
mes visą laiką "vijomės saulę".

Nusileidus Honolulu aerodro
me, prie lėktuvo išlipimo laipte
lių, dvi gražios havajietės 
kiekvieną keleivį pasveikino su 
Aloha (havajiškai reiškia pasi
sveikinimą ir atsisveikinimą), 
užkabino ant kaklo kvepiančių 
gėlių vainiką — leisą ir apdo
vanojo bučkiu.

Aerodrome mūsų jau laukė 
Bronė Jameikienė, žmonos ilga
metė mokslo draugė. Ji užkrovė 
mums ant kaklo dar daugiau tų 
žavių leisų.

Persimetę pirmaisiais įspū
džiais pradėjome judėti link 
viešbučio. Besigrožint neįpras
tais vaizdais, ir besiklausant 
mielos Bronės aiškinimų nepas
tebėjome, kad jau esame viešbu
ty, pačiame Waikiki centre.

mentų: nežiūrint, kad į mane žiū
ri dešimtys akių -- aš verkiu. Ta
da — jie mane ramina. Ir Tu ne
gali įsivaizduoti, kokie jie geri. 
Mat, vienodo likimo. Kartais ir 
pro ašaras juokiuosi, kadagelto- 
nodis, su siauručiukėm juodom 
akim, priplota nosimi, priėjęs 
ramina:

Neverk, gal Tau malkų rei
kia?...

Jie negali suprasti mano mora
linių nedateklių, kurių aš dažniau 
verkiu, negu materialinių...

Myliu aš juos, tuos nūdienius 
savo draugus. Ir kur gyvenime 
bebusiu — visada minėsiu geru 
žodžiu, nes tarp jų brendo ir for
mavosi mano būdais, balzama- 
vosi širdies žaizdos ir tarpe jų 
-- aš imu šviesiau žiūrėti į atei
tį...

(Bus daugiau)

ŠIEK TIEK APIE HAVAJUS
Havajų salos jau nuo 1898 me

tų priklauso J.A.V. Nuo 1959 m. 
rugpiūčio mėn. 21 d. Havajų sa
los oficialiai tapo 50-tąja valsty
be. Žmonės gyvena septyniose 
salose: Hawaii, Maui, Oahu, 
Kauai, Molokai, Lanai ir Ni- 
ihau.

Aštunta iš didesnių salų yra 
Kahoolawe, 45 kv. mylios ploto. 
Ji šiandieną yra tapusi karo lai
vų ir lėktuvų taikiniu, t.y. ka
riškų pratybių vieta. Joje žmo
nės negyvena. Yra dar visa 
eilė mažesnių salų, kurių čia 
neminėsiu.

Pagal senovės havajiečių pa
sakojimus ir dainas, šių salų mo
tina žemės deivė Papa, o jų tė
vas yra dangaus dievas’Wakea. 
Salos yra jų tikrieji vaikai. 
Seniesiems salų gyventojams at
rodė, kad jie gyvena rojuje ant 
žemės, ligi baltasis žmogus įkė
lė tenai savo kojas ir pradėjo 
tas salas garbinti kaip "Paci
fico rojų".

Pagal geologų išvedžiojimus, 
šios salos iš vandenyno iškilo 
ledų amžiaus laikotarpyje, vei
kiant ugniakalniams. Tirpstant 
ledams ir kylant vandeniui, 
daugumas jų ligišios dienos, liko 
giliai po vandeniu.

Iš randamų salose 1700 rūšių 
įvairių augalų, 94% yra vietinės 
laimės, niekur kitur žemės pa
viršiuj neaugusių. Iš 92 rūšių 
įvairių paukščių --80% yra vie
tiniai. Salose visai nėra jokių 
plėšriųjų gyvulių, nuodingų gy
vačių, nuodingų vabalų nei nuo
dingų augalų. Pavojingieji žmo
nėms rykliai čia neatpalaukia.

Pagal mokslininkų tyrinėji
mus, žmogus pirmiausia apsigy
veno Oahu saloj maždaug prieš 
1000 metų. Kai anglų keliautojas 
kapitonas James Cook, pirmasis 
iš baltųjų, 1778 metais atrado 
šias salas, jos jau buvo apgy
ventos polyniziečių prieš šimtus 
metų. Nuo to laiko salų istorija 
jau žinoma.

Prieš salų atradimą težinoma

BOSTONO LIETUVIŲ ŽINIOS

Subatvakaris ateina
Šio sezono antrasis Su

batvakaris rengiamas spa
lio 15 d., 7 vai. 30 min. vak. 
ALT S-gos namuose, 484 
4th St., So. Bostone. Malo
nūs lankytojai labai prašo
mi nesivėluoti, nes šį kartą 
programa bus pradedama 
punktualiai. .

Programoj didžiojo Lie
tuvos patrioto Vlado Putvio 
p a g e r b imas. Pagrindinę 
kalbą pasakys jaunosios 
kartos akademikas Antanas 
Vaidevutis Mantautas. Me
ninę programą atliks smui
kininkas Iz. V a s y 1 i ū - 
n a s, palydimas sūnaus 
V. Vasyliūno. Po 
programos tradicinė arba
tėlė. Subatvakarių lankyto
jai maloniai kviečiami da
lyvauti su savo draugais ir 
pažįstamais.

Bostono lietuviai remia 
Nixoną

Nemažas kiekis Bostono 
lietuvių JAV piliečių ren
giasi balsuoti už R. M. Ni- 
xoną ir jungiasi į jo rinki
minę kovą. Tuo reikalu spa
lio 7 d. ALT S-gos namuose 
įvyko iniciatorių pasitari
mas, kuriame pranešimą 

tik tiek, kiek iš dainų ir legen
dų, perduodamų iš kartų į kartas, 
galima nustatyti.

Havajų salos buvo valdomos 
atskirų karalių, vadinamų alll 
nui. Tik karalius Kamehameha
Didysis (gyv. 1758 -1819), sujun
gė jas į vieną karūną. Po to valdė 
karaliai: Kamehameha II, UI, IV 

ir V. Lunalilo, Kalakaua ir ka
ralienė Liliuokalani. Pastaroji 
1895 m. atsisakė sosto ir po to 
Havajai liko J.A.V. teritorija.

Havajų istorija gana turtinga 
ir įdomi, bet tai yra atskira te
ma ir čia plačiau jos neliesiu.

čia susitinka Vakarų ir Rytų 
kultūra. Per čia vakarų tech
nikos pažanga pasiekia Pacifico 
vandenyno tautas. Havajų salos, 
dėl savo geografinės padėties, 
yra lyg tiltas tarp Amerikos ir 
Azijos. Todėl daug azijatų čia 
studijuoja ir susipažįsta su va
karų gyvenimu.

Turistui daugiausia vilioja 
šios keturios salos: Oahu, Ka
uai, Maui ir Hawaii. Jas mes 
aplankėme, todėl iš tų salų ir 
mūsų įspūdžiai.

OAHU SALOJE

Oahu iš viso salyno yra svar
biausioji ir pagrindinė sala. Čia 
randasi Honolulu miestas, Pearl 
Harbor uostas ir garsieji Wai- 
kiki.

Nors ši sala yra tik 40 mylių 
ilgio ir 26 mylios pločio, o vi
sas plotas sudaro tik 604 kv. my
lių, bet čia - verda visas centri
nis Havajų gyvenimas.

Susidėjus aplinkybėms, ir mū
sų mielos Bronės rūpesčiu, jau 
antrą dieną "įsigyjome"automa
šiną. Tokiu būdu, turėdami per 
visą atostogų laiką savo žinioje 
susisiekimo priemonę, galėjome 
daugiau ir laisviau pakeliauti pa
čioje Oahu saloje. Apvažiavome 
visą salą aplink ir kelius kartus 
skersai.

Kitam numeryje: PAČIAM TU
RISTŲ CENTRE.

padarė Lietuvos konsulas 
adv. A. Shallna.

Yra kilęs sumanymas me
niskai dekoruoti vieną 
sunkvežimį, kuris per. porą 
savaičių prieš rinkimus ap
lankytų visus didesniuosius 
Nauj. Anglijos miestus, o 
paskutinėmis dienomis va
žinėtų Bostono gatvėmis. 
Sunkvežimy bus įrengta 
aparatūra kalboms ir liet, 
muzikai transliuoti.

Mašinos dekoravimo klau
simas nesunkiai sprendžia
mas, nes to darbo mielai 
imasi dail. Vikt. Andriušis. 
Tikimasi, kad spalio 14 d. 
Bostono lietuvius aplankys 
ir žodį tars p. Herter, Jr. 
(Valst. Sekretoriaus sū
nus). Į šį susirinkimą ma
loniai kviečiami visi Bosto
no lietuviai, moterys ir vy
rai, kuriems rūpi, kad ki
tas JAV prezidentas būtų
R. M. Nixon.

Šimtai naujų skaitytojų, 
pradėję skaityti Dirvą ir ja 
džiaugias^ Pasiteiraukit, 
ar Dirvą skaito jūsų pažįs
tami ir kaimynai. Jei ne— 
atsiųskit jų adresus. Jie 
Dirvą gaus dvi savaites 
nemokamat



Nr. 117 — 4 DIRVA 1960 m- spalio 12 d.

DIRVA
— THE FIELD —

Established in 1915 
6907 Šuperior Avenue

Cleveland 3, Ohio
HEnderson 1*6344

Prenumerata metams: $10.00 • Laikraštis išeina tris 
kartus savaitėje: pirmadieniais, trečiadieniais ir penkta
dieniais. išskyrus šventes.

Redaguoja: B. Gaidžiūnas, V. Gedgaudas ir J. Palukaitis 
• Redakcinę kolegiją sudaro: P. Bastys, E. Čekienė, 
R. Mieželis, V. Rastenis ir St. Santvaras.

Apgaudinėjimas iš to 
paties katilo

Jungtinių Amerikos Valstybių, o taip pat ir kitų 
kraštų rinkoje, kurie tik su sovietais turi prekybinius 
ryšius, pagausėjo jų prekių. Ypač jų pagausėjo paskuti
niais dvejais metais, kada sovietai pradėjo veržliau sprau- 
stis į svetimas rinkas ir su tokiais gaminiais, kurių anks
čiau niekam nesiūlydavo.

Apie prekybinius ryšius su sovietais prekybininkai 
turi nukalę juos pajuokiantį posakį: Pas juos visko gali 
gauti, net ir dangoraižių! Aišku, tas posekis atitinka jau 
net įkyrėjusiam jų pačių pasakymui: Pas mus visko yra! 
O tas „viskas” sovietams labai rūpi. Jiems svarbu ir iš 
propagandinės pusės pasirodyti, kad jie tiek toli yra pa
žengę, jog ne tik reikalingomis prekėmis patys apsirūpina, 
bet ir kitiems gali parduoti.

O kaip tas „viskas” pas juos atsiranda, tai jau kitas 
klausimas. Ypač tokie gaminiai, kurių jie patys labai ma
žai turėdami kitur perkasi, bet kitiems taip pat lengvai 
parduoda. Ir tokio gaminiai, daugumoj, ateina iš sate
litinių' kraštų. Jie, kitiems parduodant, antspauduojami 
tik Sovietiniais ženklais, tarsi tikrai jie būtų jų pačių 
gamybos.

Paskutiniuoju metu, kaip jau anksčiau vieną kartą 
Dirvoje buvo rašyta, sovietai į daugelį valstybių, kuriose 
gyvena nemažai pabėgėlių iš jų užgrobtų kraštų, pradėjo 
taip vadinamą sentimentaliąją prekybą. Grybai, bruknės, 
medus, kad ir iš to paties fabriko, bet pilstomas į atskiras 
dėžutes, su atskirais tautiniais užrašais lietuviams, lat
viams, estams, ukrainiečiams ... Su tautiniais užrašais 
todėl, kas tas prekes pabėgėliai pirktų tarsi savas, ragau
tų seną sentimentą gaivindami ir, žinoma, brangiai už
mokėtų ...

Jei daugelyje prekybos sričių sovietai gerai žinomi, 
kaip dampingo (dumping) varytojai, tai jau vadinamoj 
sentimentalinėj prekyboj elgiasi priešingai, čia jau svar
bu gerai uždirbti ir tiems pabėgėliams gerai kailį nunerti. 
Atseit, tomis „tautinėmis” prekėmis propagandiškai su
graudinti ir iš sugraudinimo pelnytis. Ir tikrai, tos jų 
sentimentalinės prekės beveik dvigubai brangesnės, negu 
tolygaus kiekio, tik daug geresnės, šio krašto prekės.

Daugelyje prekybos sričių sovietai ir dabar sąžinin
gai varo dampingą. Tai jie vykdys ir ateityje, nes jiems 
labai svarbu, komunistinių užmačių siekiant, ardyti kitų 
kraštų ūkinę lygsvarą. Ir ardyti savo valstybinių vergų 
sąskaiton, kurie niekad negavo ir negauna nei trečdalio 
sunkaus darbo teisingo atlyginimo. ,Ir jie, komunistinėj 
sistemoj, to teisingo atlyginimo niekad negaus. Juk ne 
kieno kito, kaip dirbančiojo skriaudimu, jie gali atidėti 
milijonus, kurie vėliau naudojami kitus kraštus sprog
dinant.

Jau nekalbant apie tą įžūlų sovietų tyčiojimąsi iš 
mūsų, čia siunčiant iš to paties katilo semiamas uogienes 
mums, latviams, ukrainiečiams ir kitiems, reikia pagal
voti ir apie kitas sovietines prekes. O pagalvoti reikia to
dėl, kad pirkdami tas sovietines prekes, palaikom ir net 
remiam savo krašto okupantą. O remti juk mes tikrai 
nenorim.

Tos visos sovietinės prekės, ar j oš čia būtų siunčia
mos vienokiais ar kitokiais tikslais, iš mūsų pusės turi 
susilaukti tik “boikoto. Boikoto todėl, kad jei esam kovo
tojai prieš komunistinį įsigalėjimą, tai kovoti reikia vi
suose frontuose. Ir kovoti rūpestingai. B. G.

ALTO SEKRETORIAUS 
KOMENTARAI

"Australijos ministeris pirmi
ninkas Robert G. Menzies trečia
dienį pasakė stipriausia šioje 
Jungtinių Tautų sesijoje kalbą 
prieš Maskvos imperialistus. -- 
parašė Naujienų apžvalgininkas 
P. Grigaitis praeitą penktadienį 
savo laikrašty. "Anksčiau pa
našią kalbą Generalinėje Asam
blėjoje pasakė, tik švelnes
niais žodžiais, Britanijos prem
jeras Macmillanas." dar pažy
mėjo.

O apie Kanados ministerį pir
mininką John Diefenbaker, kuris, 
kalbėdamas pirmas po Chrus- 
čevo, padarė didžiausią įspūdį, 
kada drąsiai klausė Chrtisčevo, 
kaip su Lietuva, Latvija, Esti
ja? Alto sekretorius ir Naujie
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nų apžvalgininkas nė žodžiu ne
prisiminė.

Mums, lietuviams, stipriausi 
kalbėtojai Jungtinių Tautų foru
me yra tie kurie iškelia Lie
tuvą, lietuvius, kaip tikrąsias So
vietų imperializmo aukas, kaip 
padarė Kanados premjeras, Fi
lipinų ambasadorius Delgado, 
Tautinės Kinijos atstovas Tsiang.

Mes manėme, kad Alto sek
retorius jiems nors padėkos te
legrama pasiųs. Bet vargu toks 
Diefenbakeris susilaukė tokios 
padėkos, jei Naujienų apžvalgi
ninkas-Alto sekretorius nerado 
reikalo jį savo apžvalgoj pami
nėti.

J.K., 
Chicago

PASITIKIM ŽMOGAUS 
SĄŽININGUMU

Spalio mėn. 5 d. Dirvoje, laiš
kų skyriuje smalsus teisinin
kas iš New Yorko susirūpino, 
kaip Akademinio Skautų Sąjūdžio 
skelbtojo jaunimo literatūros su
uodžia tų rašytojų amžių.

Tai yra labai paprasta: jie 
tiki žmogaus sąžiningumu.

Vytautas Germanas, 
Chicago

Lauktasis ūkinis pagyvė
jimas neskuba. Pasibaigus 
atostogų sezonui ir prasidė
jus 1961 metų automobilių 
produkcijai, JAV ūkis tik 
mostelėjo į pagerėjimo pu
sę, parodydamas mažiau, 
negu sezoninį judrumą, ir 
lieka apatijos atmosferoje.

Akcijos kainos jau pasie
kė 1959-60 metų žemiausią 
vidurkį. Plieno gamyba ope
ruoja tik 54% savo gamy
binio pajėgumo. Lauktieji 
rugpiūčio ir rugsėjo mėne
sių užsakymai neatėjo. Na
mų statyba yra 12% žemes
nė, negu 1959 metais. Pa
grindiniai ūkinio gyvenimo 
rodikliai — vidurkis darbo 
savaitės, užsakymai staty
boje, akcijų kainų vidurkis 
ir inkorporavimas naujų 
bendrovių — slenka žemyn. 
Bedarbių skaičius nemažė
ja, ir atleidimai kai kuriose 
pramonės ir patarnavimų 
šakose yra pakeliui, nes, kai 
dalis darbininkų pradeda 8 
valandas mašinas valyti ar 
įmonę gražinti, ją dažyda
mi — ”atostogų” vėjai jau 
pučia. International Harv- 
ester Co. planuoja atleisti 
17,000 darbininkų — arti 
pusės visų darbininkų — 
nuo 2 iki 5 savaičių. Chrys- 
lerio ir Fordo bendrovės su
ka tuo pačiu keliu. Kiek 
plieno, geležinkelių, kasyk
lų darbininkų jau ’atosto- 
gauja’ po keletą mėnesių? 
Mėnesių bėgyje sezoniniai 
statybos darbininkai pradės 
lankyti bedarbių registraci
jos biurą.

Kaip esamą ūkio padėtį 
pavadinsime — stagnacija, 
b a 1 a n savimu inventorių, 
rinkimų netikrumu, tarp
tautinės politikos paveikslu 
ar krize — yra individuali
nė teisė, bet faktas lieka, 
kad nuo praeito karo jau 
ketvirtą kartą kariaujama 
su ūkiniais sunkumais 
(ankstesni ūkiniai atoslū
giai: 1948-1949, 1953-1954 
ir 1957-1958).

yra
verdamas!ugnim

Šis
alus

ir ugnies virimas duoda Stroh’s puikų skonį,• • •

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

ŪKINIO SULĖTĖJIMO PRIEŽASTYS
JONAS KAZLAUSKAS

1. 1960 metai buvo pra
dėti optimizmo perspekty
vose — laukti rekordinių 
skaičių gyventojų pajamo
se, plieno, automobilių ga
myboje, korporacijų apy
vartoje ir uždarbiuose. Pir
mieji šios auksinės dekados 
metai nesumušė visų numa
tytų rekordų, kas psicholo
giškai paveikė tiek dirban
tįjį, tiek darbdavį, kai pa
jamos ir pelnas nepakilo 
pakankamai.

2. Tarptautinė padėtis ir 
p r e z i d e n tiniai rinkimai 
stabdo ekonominį aktyvu
mą. Chruščiovas dar nepa
siekė New Yorką, o akcijų 
kainos jau neigiamai reaga
vo. Jo neprašytos viešnagės 
galutiniai rezultatai dar ne
aiškūs. Laukiant naujojo 
prezidento ir jo ūkinės po
litikos, vengiama daryti di
desnius ekonominius žings
nius, nežinant būsimos ad- 
ministr a c i j o s vaidmens 
ūkyje.

3. Šie metai yra Ameri
kos pereinamasis laikotar
pis konkurencijoje su už
sienių prekėmis. Jos ūkį pil
nu svoriu slegia svetimų ga
minių konkurencija vidaus 
rinkoje ir daugelio savų 
prekių nepajėgumas konku
ruoti užsienio rinkose. Per
kėlimas visos ar dalies pra
monės šakų į Vak. Europą 
ar Japoniją, uždarymas 
įmonės viduje, neišlaikant 
konkurencijos, yra pavyz
džiai, kurie su nuostoliu 
pergyvenami.

4. Dabartinės administra
cijos kova su infliacija — 
laikant aukštus procentus 
už paskolas ir suvaržytus 
kreditus — ir vadinamasis 
„ūkinio prisiderinimo” pe
riodas. A. F. Burns, Colum- 
bijos universiteto profeso
rius ir ekonominis vicepr.
R. Nixono patarėjas teigia, 
kad ”šiuo metu infliacija 

yra geroje kontrolėje”, bet 
valdžios oficialiais daviniais 
pragyvenimo lygis vis dar 
kyla, ir Wall Street Journal 
G. Shea straipsnyje konsta
tuoja, kad JAV jau keletą 
mėnesių pergyvena ūkinę 
krizę.

5. Gyvenimas iš prekių 
inventorių mažina gamybos 
kilimą. Bendrovės stengiasi 
laikyti prekių inventorius 
minimumo lygyje, nes atei
ties perspektyvos yra prieš 
dideles prekių atsargas: de- 
flacija pakeliui, prekių trū
kumo nėra, paklausa paten-

KORP! NEO LITHUANIA DĖKOJA
L.S. T. Korp! Neo-Lithuania 

Vyriausioji Valdyba reiškia nuo
širdžią padėką visiems korpo- 
rantams-ėms bei Korp! bičiu
liams, o ypač jaunųjų korporantų 
tėvams, vienokiu ar kitokiu įna
šu, prisidėjusiems prie Korpora
cijos šios vasaros stovyklos 
Christiana Lodge, Mich., gražaus 
ir pilno pasisekimo.

Dėkojama Gerb. Tėvui Kubiliui 
S.J. už atlaikytąsias šv. Mišias 
be Jų metu pasakytuosius gilios 
minties pamokslus, o taip pat už 
asmeniškus sveikinimus ir linkė
jimus stovyklos sekmei ir dar
bui.

Kolegiškasis ačiū fiL Jonui 
Našliūnui, stovyklos vyr. globė
jui; fiL inž. V. Mažeikai, stovyk
los vyr. vadovui; jo pavaduotojams 
šen. D. Benokraitytei ir šen. A. 
Sauliui už rūpestingą, pavyzdin
gą stovyklos pravedimą; fiL Vak- 
seliui už sporto programos su
planavimą bei įvykdymą, fiL Eg
lei Žemgulytei ir visam Nakti
baldos, stovyklautojų dienraščio, 
redakcijos štabui be jojobendra- 
darbiams-ėms; šen. A.Modesta- 
vičiui ir visam Neo-Lithuania 
Clevelande orkestrui; šen. R. 
Stakauskui, stovyklos laužų ir 
pramogų vadovui; p. I.Mažeikie- 
nei, talkininkavusiai gražiam 
stovyklautojų ir svečių įjungi
mui stovyklos tekmėn.

Su pasididžiavimu Korp! Vy
riausioji Valdyba dėkoja vi
siems-oms stovyklautojams, 
jauniesiams korporantams už

‘tR*EOWHEREVEROUAllTY COUMTS 

Amerikos alus!

yra Šviesesnis

kinama. Finansų ministerio
R. B. Andersono daviniais, 
per paskutinius 2 mėnesius 
metinis inventorių lygis nu
krito 11 bilijonų dolerių, 
Centrinio Banko vedamas 
pramonės indeksas rugpjū
čio mėnesį jau krito žemyn, 
kas reiškia, kad prekių pa
reikalavimas rinkoje mažė
ja.

Prileidžiant, kad vartoto
jas nepaseks bendrovių po
litika, iki minimumo susi
laikydamas nuo pirkimo 
(rugsėjo mėn. automobilių 
prekyba to nerodė) ir dides
ni federalines valdžios už
sakymai realizuosis — vie- 
nerių metų bėgyje ekonomi
nis gyvenimas pagyvės.

rūpestingą dalyvavimą visoje 
stovyklos programoje ir už be 
priekaištų laikymąsi visu stovyk
lavimo metu.

Dėkojama visiems prelegen
tams ir referentams už stip
rią intelektualinę, akademinę 
stovyklos seminarinę programą: 
pp. V. Adamkavičiui ir Inž. M. 
Ivanauskui, filisteriams A. Dir- 

' žiui, A. Nasvytytei - Augustina - 
vičienei, A. Nakui, A. Dunduliui, 
J. Smetonai, O. Gailiūnaitei (jo
sios paruoštą paskaitą perskaitė 
šen. Balsytė), šen. D. Mackevi
čiūtei, D. Maurukaitei, K. Če- 
pučiui jun. B. Augustinavičiutei 
ir kt. Kartu dėkojama visiems 
prelegentams ir už materialinę 
Korp! paramą, kiekvienam jųjų 
atsisakius priimti iš Korporaci
jos, bent kelionės išlaidų paden
gimą!

Ta pačia proga reiškiama pa
dėka visoms-iems savo auka at
siliepusiems į mūsų atsišaukimą, 
paremti materialiai stovyklos 
ruošimą, būtent: Lietuvių Tau
tinio Akademinio Sambūrio Chi
cago j e Valdybai, Korp! Neo - Li- 
thuania Valdybai Chicagoje; p. 
Juškevičienei; filisteriams: Dr. 
S. Sabataičiui, XY, Dr. S. Bie- 
žiui, J. Andrašūnui, Inž. K. Ger
manui, D. Penikui, Inž. K. Kriš- 
čiukaičiui, Inž. K. Steikūnui, Dr. 
J. Juodikiui, J. Pečkaičiui, S, 
Švedui, V. Girniui, A. Rūkui, M. 
Kasakaitytei, M. Naujokui, Br. 
Kasakaičiui, G. Žukauskienei, J. 
Našliūnui, A. Siliūnui, S. Virpšai, 
Inž. J. Jasiukaičiui, M. Meiliūnui, 
J. Graužiniui; T. ir G. Palio- 
niams, J. Žvyniui, P. Ulėnui, Dr. 
J. Bartkui, T. ir D. Jurciams.V. 
Abraičiui, A. Diržiui, V. Laba
nauskui, L. Dargiui, Inž. V. Ma
žeikai ir kt.

Didelis ačių fiL B. Gaidžiūnui 
ir visiems Dirvos redaktoriams 
už itin dėmesingą talpinimą Dir
vos puslapiuose informacijostiek 
stovyklos ruošimo, tiek josios 
vyksmo metu. Ačiū red. V. Ged
gaudui už asmenišką su foto ka
mera apsilankymą stovykloje!

Visiems-oms tariame ačiū ir 
linkime geriausios Jums asme
niškos sėkmės!

Vivat! Crescat! Floreat Korpl 
Neo-Lithuania!

Korp! Neo-Lithuania 
Vyriausioji Valdyba

KAS DIRVOS NESKAITO 
- DAUG NUSTOJA!
Paraginki t savo pa

žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

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

atstovę

PAULINA
MOZURAITISBENNETT 

Hl 2-4450
642 Meadn lae Dr. 
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AKIMIRKSNIU KRONIKOS BRONYS RAILA

Jų spygliai -- mums dygliai
Pan - mongolizmas, — 

nors tas vardas laukinis, 
bet jis man švelniai glosto 
ausį...

Vladimir Solovjov

Su malonumu nesenai perskai
čiau Draugo kultūrinio priedo ge
riausio skyriaus Spyglių ir Dyg
lių 1960 m. spalio 1 d. puslapį. 
Ten pagaliau pasirodėmoksliškai 
dokumentuota mano knygos 
"Tamsiausia prieš aušrą" stu
dijinė kritika, vardu "Kultūri
nio bendradarbiavimo sutartinė". 
Retu taiklumu ir sveiku krikš
čioniško teisingumo jausmu toje 
kritikoje pravesta ir įrodyta tra
dicinė ir svarbiausia mūsų poli
tinės ar literatūrinės kritikos 
tiesa: kiekvienas, kuris kodylais 
nesmilko mūsų tremties valdžios 
troškimų, parfūmais nekvepina 
mūsų vadovaujančių veiksnių ir 
tauriosios tremties visuomenės 
saldžių svajonių, -- kiekvienas 
toks sutartinai bendradarbiauja 
su bolševikais...

Ši labai originali ir vis nauja 
tiesa mano atveju Draugo litera
tūrinio priedo kritiko nesugriau
namai įrodyta pavyzdžiais iš Lie
tuvos komunistinių poetų eilė
raščių ir mano knygoje sudėtų 
tas pačias idėjas "atliepiančių" 
eiliuotų straipsnių. Už šį budru
mą ir pastabumą, kaip lygiai 
gerbtinas moralines bei moks
linės kvalifikacijas esu didžiai 
dėkingas ir noriu viešai padėkoti 
Draugo skyrių redaktoriams, ku
rie, kaip žinoma, visada atidžiai 
seka ir teisingai įvertina mūsų 
politinį ir kultūrinį gyvenimą šia
pus ir anapus geležinės uždan
gos.

Ir man beveik stinga žodžių 
padėkoti mano knygos įvertinto- 
jui už jo nepaprastą subtilumą 
atidengiant tai, kaip aš esu pa- 
mėgždžiojęs turiniu, idėjomis ir 
formomis Lietuvos komunisti
nius poetus D. Algėną ir Kubi
linską. Mat, aš visai panašiai 
atsiliepiąs į jų giesmes arba su 
rezignacija pritariąs anų poetų 
paskelbtoms tiesoms. Tik an
trojoje humoristinės kritikos da
lyje įsimaišo maža išimtis: kad 
aš va "šitaip giedu" (norsaš, ro
dos, rašiau, ne giedojau), o ko
munistinis darbuotojas va irgi 
lygiai "taip atataria"... Bet 
bendra kritiko išvada ijian pa
lanki: man pasisekė pasisavinti 
sovietinių poetų idėjas.

Reikalą kiek patyrinėjus, aiš
kėja, kad pradėtas kilnus teisy
bės ieškojimas čia negalėtų su
stoti. Maloniam Draugo kritikų 
dėmesiui noriu pateikti dar kiek 
davinių, kurie veda į tikrą skan
dalą. Čia įvyko ne dvigubas, bet 
trigubas plagijatas!

Kad tarp manęs ir komunisti
nių darbuotojų yra bendradarbia
vimo sutartinė ir plagijato san
tykis, tai jau vigai aišku ir įro
dyta. Nors ir kaip norėčiau, bet 
apsiginti po tokių įrodymų jau 
nebegalėčiau. Faktai, kaip ant 
delno. Bet mano kritikas negir
domis nuleidžia vieną mažą ap
linkybę, kuri, it šapas jūroje, 
man dar suteikia šiokią tokią ga
limybę už jos griebtis pašlijusiai 
literato garbei gelbėti.

Viena iš mano kritiko cituoja
mų eiliuotų satyrų, "Patriotas 
nuo Birutės kalno", buvo para
šyta ir išspausdinta Santarvės 
žurnale 1954 m. 2 nr., o kita, 
"Lyderių romansas", to pat žur
nalo tų pačių 1954 metų 7 nume
ryje, Tuo tarpu anie Lietuvos ko
munistinių poetų ir darbuotojų 
kūrybos šedevrai spaudoje pirmą 
kartą pasirodė keliais metais vė
liaus. Taigi, jeigu vis dar liko ga
lutinai neišaiškintas klausimas, 
ar Jonas Mekas plagijavo ame
rikietį bytniką, ar tas bytnikas 
Meką, ir kelių sekundžių skirtu
mu jiedu katras katrą plagijavo, 
tai mano atvejyje skirtumas yra 
ne kelių sekundžių, bet kelių me
tų, Šie duomenys kompetetingam 
kritikui gali palengvinti klausi
mo tyrinėjimą siekiant prieiti 
man labai palankią išvadą: 
komunistiniai poetai plagijavo 
nacionalistinį buržuazinį rašei
vos atplaišą, o ne jis juos.

Tarybinių rašytojų metraštyje 
patikrinę Kosto Kubilinsko, ta
riant Aleksandryno žodžiais, 
"biografiją, bibliografiją ir bio- 
bibkografiją", mes rasime, kad 
šis poetas dar ligi 1957 metų ne

buvo išleidęs knygos vardu "Per
nykštis sniegas", iš kurio aš bū
čiau galėjęs nusirašyti Draugo 
cituojamas idėjas. Ta knyga išėjo 
ir sovietinėje spaudoje buvo iš
girta žymiai vėliau. O kitas mano 
šaltinis -- gen. Michailovo orga
no "Tėvynės Balso" poetas D. Al- 
gėnas (slapyvardė be abejo kilusi 
nuo žodžio "alga") savo kūrinį iš
spausdino visai nesenai. Man 
"giedant" apie patrioto sielvar
tus nuo Birutės kalno, "Tėvynės 
Balso" laikraščio visai nebuvo, 
o ėjo kitas, daugiau rusiško sti
liaus laikraštis, vardu "Už su
grįžimą į tėvynę".

•
Deja, yra blogiau.
Kadangi matau, kad nuo budrios 

mokslinės Draugo literatūrinio 
priedo kritikų akies vistiek ne
pasislėpsiu ir anksčiau ar vėliau 
būsiu išaiškintas, tai bus geriau, 
jei pats prisipažinsiu. Minimų 
mano satyrinės poezijos straip
snių motyvų atranka nėra origi
nali. Jei jie ir turi kiek savitą 
imitatyvinę formą, tai jų turi
nys, idėjos ir nuotaikos mano 
yra tiesiai nuplagijuotos iš kai 

Milijonai Amerikos televizijos stebėtojų šį azijatišką snukį neseniai 
matė,--ne iš Azijos stepių, bet jau iš čia pat, iš New Yorko...

kurių Lietuvos pogrindžio orga
nizacijų ir partizanų padalinių 
leistos spaudos ar biuletenių 1946 
,-48 metų laikotarpyje. Tarpe kitų 
šaltinių, tos nuotaikos yra pa
imtos iš Lietuvių Fronto didelio 
herojaus J. Daumanto knygos apie 
vieno partizanų vado Visvydo 
prakalbą partizanų vadų suvažia
vime 1947 metais Lietuvoje (233 
P.)

O neišsemiama versmė buvo 
gausybė to meto partizanų lei
džiamų laikraščių laikraštėlių. 
Pavyzdžiui, "Kova" anuomet 
kreipėsi į užsienio lietuvius to
kiais klausimais: "Ar nėra ir 
tokių, kurie dar nenori atsikvo
šėti ir vis keistai kliedi apie 
savo proto pranašumą, apie me
sijinį pašaukimą būti "vadovau
jančiais veiksniais" ne prie Ne
muno ar Neries, o toli už gele
žinės uždangos? Ar jiems nesu
dreba širdys krūtinėse?".. Gi 
Tauro partizanų apygardos orga- 
ganas "Kovos Keliu" 1946 m. lie
pos 10 d. Nr. 9, pripažinęs, kad 
"svetur yra daug taurių ir tautai 
brangių žmonių, kurie nenuilsta
mai kovoja už Lietuvos laisvę", 
tuojau pat nedviprasmiškai įspė
jo: "Mūsų vadeivos, apleidę tau
tą sunkiuoju metu ir dabar pa
skendę tvankiame’ emigracijos, 
spekuliacijos tvaike bei politinių 
rietenų įkraštyje, turės pasi
mokyti iš tautos ir politinės iš
minties, ir dvasios taurumo, 
ir tolerancijos bei kitų demokra
tiškai subrendusiam piliečiui bū
tinų savybių, jei nenorės būti nu
blokšti nuo tautos kamieno, kaip 
nereikalingas balastas": Ir paga
liau šis laikraštis arogantiškai 
pareiškia: "Tautos ateities mums 
priklauso. Už . Lietuvos laisvę 
kovojančios lietuvių tautos gre
tos -- mums priklausys žodis 
ateities Lietuvos reikalų tvarky
me..."

"Mes tuo niekad neabejojome" 
tada pareiškė prof. Stasys Žy
mantas, davęs kolkas plačiausią 
to laikotarpio lietuvių pogrindžio 
spaudos apžvalgą Santarvės žur
nale (1954 m., Nr. 10, 363 -370 
psL). "Visad tvirtinome ir tvir
tiname, Tačiau, deja, esama to
kių emigracinių partinių veikėjų, 
kurie sakė, kad anie turės pa

klusti jiems. O*jei nepaklus, kas 
tadd? Atsakymas skambėdavo: tai 
bus teisman atiduotu.. Neįtikė
tina? Deja, emigracijoje, pasiro
do, viskas įtikėtina. Ir faktas, kad 
kaikurių mūsų emigracinių vei
kėjų taip kalbėta tuo metu, kai 
Tėvynėje kasdien liejosi laisvės 
kovotojų kraujas"...

•
Taigi, ano laikotarpio Lietuvos 

partizanų spauda nebuvo labai pa
lanki mūsų pabėgėliams Vaka
ruose. Sakyčiau, protarpiais ji 
pasireikšdavo, kaip itin nedrau
giška mūsų tremties valdžios 
ambicijoms. Visada ji buvo kri
tiška ir mūsų rimčiausioms pat
riotinėms pastangoms atstatyti 
po senovei Kauną ir Vilnių, o taip 
pat Bubius, Taujėnus ir Vainutą. 
Partizanai nežadėjo mūsų vado
vaujantiems viešpačiams ir ki
tiems žymūnams narsiai numirti 
už tai, kad jiems maždaug už dy
ką grįžtų pilys, dvarai, ministe
rijų portfeliai ir vyskupystės.

Ir štai visos tos aiškiai prieš
valstybinės idėjos, tarkime, — 
beveik bolševikiškos idėjos buvo 
mano nuplagijuotos! Čia meacul- 

pa, niekaip negalėčiau išsigintu
Liūdna, karčiai liūdna. Ir netik 

man, kukliai įsikūrusiam triukš
mingo biznio gatvėje, bet ir mano 
draugui Zenonui Sūrmaišeliui, 
kuris gyvena dar gražiau savo 
blizgančioje rezidencijoje su pal
mėmis aplinkui, su fontanais 
sode, su oleandromis ir rožėmis, 
su birds of paradise. Anie lais
vės kovotojų spaudos spygliai 
šiandien vis tebediegia dygliais 
mūsų švelniuose sąnariuose...

Tad kaip benarpliotum šį "idė
jinių plagijatų" skandalą, išvada 
aiški: yra kultūrinio bendradar
biavimo sutartinė tarp komunis
tinių poetų, buvusių partizanų ir 
mūsų kai kurių. Tik dar lieka ga
lutinai išaiškinti (ir toks yra 
svarbiausias Šio mano viešo 
kreipimosi tikslas), ar komu
nistiniai poetai plagijavo mano 
satyrinių straipsnių mintis iš 
1954 metų, ar Lietuvos partizanų 
pogrindžio leidinius iš 1946 - 48 
metų? Man nenukris karūna, jei 
bus nustatyta, kad jie gal grei
čiau tiesiai plagijavo Lietuvos 
nacionalistinių banditų spaudos 
modernines idėjas. O šieji turė
jo ne tik kraujo gyslose, bet ir 
idėjų galvose -- šaunių, revo
liucinių, radikalių, mums čia be 
abejo visai nepriimtinų ir nesi
derinančių su oleandrų sodo 
kvapu.

Žinoma, nesugriaunamai įro
džius tokį bendradarbiavimo at
vejį, gali būti bloga, labai blo
ga Algėnui ir Kubilinskui. Už 
revizionizmą, už idėjinių saitų 
palaikymą su nacionalistiniais 
banditais, už vogimą ir savinimą- 
si užsienin pabėgusių tautos at
plaišų propagandinio pliurpalo, 
ak jau, plačiojoje tarybinėje tė
vynėje poetų neglosto.

•
Dar vis neįstodamas į plėšrių 

bušmėnų klubą, kitais laikais to
kio klausimo nebūčiau nė kėlęs. 
Bet šiandien padėtis žymiai pa
gerėjusi.

Reikalui esant, šiandien mes 
jau turėsime šioje advokatūroje 
nagingų specialistų. Jei anapus 
uždangos paslys kam koja, tai 
mūsų spaudoje bus kam apginti 

(Nukelta į 6 psL)

Naujai pakeltoji seniorė Rūta Mockutė, Korp. Neo Lithuania šventėje bučiuoja vėliavą. Prie vėliavos 
stovi: V. Šlapelis, V. Staškevičius, J. Stravinskas ir B. Balsytė. Dirvos nuotrauka

KELIAUJANT AUKŠČIAUSIU IAV KELIU
Mieste,

Atostogas praleidau Colo- 
rado. Ir vieną dieną, pamir
šę visas laikrodžių rodykles, 
mes kėlėmės, 20-25 my
lių greičiu, į patį įspūdin
giausią visame Colorado ke
lią — Trail Ridge. Tas ke
lias įdomus tuo, kad jis 11 
mylių tęsiasi virš 11000 pė
dų aukščio, o 4 mylias virš 
12000 pėdų, žemėlapuose 
jis žymimas Nr. 34 ir yra 
pats aukščiausias auto ke
lias visose JAV.

Jei jūs, skaitytojau, kar
tais kada nors tuo keliu va
žiuosite, žinau — jums pa
tiks. Esu tikras, jūs išgy
vensite tai, ko gal dar nie
kad nebuvote pajutę... nei 
staigūs posūkiai, nei bedug
nės ir artimi dangaus keliai 
— jūsų neatbaidys. Jei dar 
turėsite šalia savęs ką nors, 
kas visą laiką šauks ”ai” ir 
"oi”, arba sugebės kartais 
ištarti pilną sakinį:

— Žiūrėk, žiūrėk, kaip 
važiuoji!... — būkite tikri, 
jūs įdomiai pravažiuosite tą 
gražiausią kelią.

Bet grįžkime atgal. Mes 
pagaliau sėdėjome pačioje 
Trail Ridge viršūnėje ir ste
bėjome nejaukia tundra zig- 
zaguojantį kelią. Lyg maži 
vėžliai, į mus vos ropoja 
aukštyn mašinos. Mūsų dė
mesį atkreipė keli autobu
sai. Greičiausia, kokia eks
kursija — spėliojome. O kai 
autobusai atsikapstė iki 
mūsų, iš jų išlipę keleiviai 
kalbėjosi mums visai nesu- 
prantomom kalbom.

Dar labiau susidomėjau 
ir nuslinkau prie vieno iš 
jų pasiklausinėti. Mėginau 
angliškai. Išgirdau atsaky
mą, bet net pats nesusigau- 
džiau ar jis angliškas ar ki
toks. Pasirodo, užlipau tie
siai ant anglo. Bet ir kalba! 
Tik gerai ausis įtempęs, 
pradėjau jį suprasti.

Išsiaiškinome, kad čia va
žiuoja žmonės iš viso pa
saulio. Klausiu apie vokie
čius ir rusus. Sako, ir tų čia 
yra. Parūpo, gal kartais ir 
lietuvių esama. Padėkojęs 
vėsiai besišypsančiam ang
lui, dairiaus po minią. To-

kur nuolat dainavo Anna K
kių, kurie atrodytų iš Sov. 
Sąjungos, arti nesimatė.

Pagaliau! Pačiame vidu
ry būrio matau beretėmis 
pasipuošusias moteris ir iš 
būrio kitų labai išsiskirian
čius lietpalčius ... Negaliu 
klysti!

Einu artyn ir klausiu iš 
kun

— Iš Maskvos, — greitas 
atsakymas. Visi nustebę 
žiūri į manę. Metu klausi
mą po klausimo. Klausinėti 
sekasi gerai ir mano rusų 
kalba beveik nešlubuoja. į 
mane kalba vienas iš se
niausiųjų. Pasirodo, pakliu
vau į patį pasaulinį žemės 
ūkio darbuotojų suvažiavi
mą, kuris iš Madison, Wis., 
juda tolyn į Kaliforniją.

— Gal lietuvių' yra? — 
klausiu.

-— Turėjo būti, bet neat
vyko, — skamba atsaky
mai

— Gal latvių?
— Ir tie neatvyko!...
Kalbamės apie kalnus. 

Vienas iš jų giriasi, kad 
"unąs tožo jest” kalnų. 
Kaukazas, Krymas, Ura
las o • b

— Na, o kaip kelių, ar 
turite tokių?

—■ Da, u nas tožo jest, 
kakžaj

Pradeda mane klausinėti. 
Klausia iš kur moku rusiš
kai. Tenka apgraibomis pa
sipasakoti.

Man baigus, klausinėto- 
jai surimtėjo, suretėjo 
klausimai. Prie mūsų prisi
dėjo dar vienas turistiškai 
nusiteikęs maskvietis su 
sauja spalvotų vaizdų iš 
Trail Ridge. Visi šoka žiū
rėti. šis gi, lyg man teisin
damasis sako:

— Nusipirkau atminimui, 
nws ir savo dariau (rodo į 
foto aparatą!), bet kas ži
no... Gal neišeis ? ...

Po minutės kitos palieka
me tik dviese. Kalba nebe- 
siriša. Mano partneris pra
deda sau po nosim niurnėti 
ir staiga, nei neatsisveiki
nęs, mane palieka ...

Pajutau, jie manyje "fa
šistą’ atpažino!... O su 

^fašistu” tarybinis pilietis 
negi šnekės!

Grįžau atgal prie saviš
kių, kurie stebėjo sniego 
mūšį 80° temperatūroj! 
Jaunieji žemės ūkio darbuo
tojai žaidė. Lengva buvo at
pažinti arabus.

Sekančią dieną pasukome 
į istorinį aukso miestą — 
Centrai City, kuris randasi 
netoli Denverio. Centrai Ci
ty — seniausias ir autentiš
kiausias miestas iš aukso 
karštligės laikų. Jis dar tuo 
šiandien garsus, kad čia nuo 
1878 metų, su mažom per
traukom, veikia viena iš 
garsiausių vakaruose operų. 
Mažame, 750 vietų teatre, 
vasaros metu vyksta visoje 
Amerikoje garsūs operos ir 
dramos festivaliai. Kas įdo
miausia, besiknaisiodamas 
margoje šio amerikietiškojo 
Salzburgo praeityje, radau, 
kad nuo 1932 metų iki pat 
II Pas. karo pradžios čia be
veik nuolat dainavo Anna 
Kaskas...

Po karo, 1945 metais pir
masis koncertas vėl buvo su 
Kaskas. Kažkaip keista ir 
smagu buvo tai sužinojus, 
ypač žinant, kad Kaskas tu
rėjo ir Dirvos jubil. vakare 
dainuoti. Ir kur tų lietuvių 
nėra buvę!

Ar galima būtų išpasako
ti visą kelionę Colorado kal
nais? Greičiausia, ne! Rei
kėtų turėti labai miklią 
plunksną, kad skaitytojams 
perduotum visą Colorado 
spalvingumą. Gamtos my
lėtoją čia tikrai patrauks 
laukinė kalnų gamta. Gali
ma sakyti, kad tai tūkstan
čių spalvotų atvirukų kraš
tas. Nepaprastai įvairi aug
menija, reto atspalvio ak
menys, rytuose niekur ne
sutinkama gyvūnija bei 
paukščiai. Pav., ant Mt. 
Evens (virš 14000 pėdų), 
teko matyti augmeniją, ku
ri labai primena Dantės 
Pragarą. Kalbant apie Mt. 
Evens galima priminti, kad 
tai pats aukščiausias įva
žiuojamas kalnas visame 

(Nukelta į 6 psL)
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Baltas informuoja apie savo veiklą
Balfo finansai vasaros mėne

siais labai nuseko. Liepos, rug- 
piūčio ir rugsėjo mėnesiais tu
rėta 22,027 dolerių išlaidų, o tik 
16,717 dolerių pajamų. Taigi iš
leista 5,310 dolerių daugiau negu 
gauta. Tikrų aukų bendrai šal
pai gauta tik 2,000 dolerių. Kiti 
pinigai, per 14,000 gauti su davėjo 
nurodymu, kaip apmokėjimas už 
siuntinius, mokykloms pan. Vien 
Vasario 16 gimnazijai buvo at
siųsta 4,495 doL, Saleziečių gim
nazijai $480.00. Suprantama, 
tuos pinigus Balfas galėjo panau
doti tik nurodytiems tikslams.

KELIAUJANT ...
(Atkelta iš 5 psL)

Colorado. Kelias gana geras 
(asfaltuotas), bet pilnas 
"ai” ir "oi”.

Ir kai apleidi kraštą, ku
riame beveik kiekviena pė
da dar primena anuos žiau
rius ir laukinius Vakarus, 
kai su tavim atsisveikinda
mos Turizmo Draugijos 
prašo:

— Išsivežk tik fotografi
jas, o palik savo pėdsakus!.. 
Pasijunti, kad verta buvo 
pabėgti nuo laikrodžių, fab
rikų švilpukų, nuo kiaulių, 
dulkių, ir tik atostogoms, 
nuo žmonių! Dar ilgai atsi
sukant, matai su dangumi 
kartu plaukančius kalnus ir 
galvoji: Verta buvo pama
tyti. Beveik noris vėl sukti 
ir grįžti...

V. š.» Omaha

Išlaidų padaryta daugiausia re
miant tremtinius Vokietijoj, 
$9,085, siuntiniai Lietuvon $2,594 
ir kt. Spalio 1 dienai apyvartos 
kapitalo Balfo Centre beliko tik 
$3,322 ir beveik«už tūkstantį do
lerių skubiai mokėtinų sąskaitų 
(už pirktus vaistus, remontus ir 
kt.). Nenorint Balfo atsargos ka
pitalo liesti, Balfo skyriai turė
tų skubiai pasispausti.

RUDENS VAJAI

Balfo Centre gaunama žinių ir 
pranešimų, kad rudeniui ir bū
simo seimo proga pajudėjo Bal
fo skyriai ruošdami įvairius pa
rengimus, vajus ir rinkliavas. 
Baltimorės skyrius (pirm. p. E. 
Armanienė) jau atsiuntė Centrui 
pirmuosius rudens vaisius 
$305.00.

BALFO REVIZIJA

Spalio 8 d. Balfo Centro ope
racijas patikrino ir Dešimtam 
Seimui pranešimą parengė Cen

tro Revizijos Komisija, suside
danti iš St. Lūšio, St. Dziko ir M. 
Klimo. Kas trys mėnesiai Balfo 
pinigines operacijas tikrina val
džios privaloma kontrolė, kurią 
atlieka C. P.A. (Certified Public 
Accountant). Tokia paskutinė tri
jų mėnesių apyskaita buvo pa
daryta spalio 10 d. Mr. Ardouny,

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti

kurio priežiūroje atliekamos 
Balfo operacijos beveik nuo pat 
Balfo veiklos pradžios. Už šį dar
bą jam mokama $240.00 atly
ginimo per metus.

BALFAS IR VAISTŲ SIUNTOS

Nuo š. m. rugsėjo 15 d. vaistų 
siuntos į Lietuvą ar SSSR suma
žėjo. Mat dabar į kiekvieną siun
tą reikia dėti formalius, Lietuvoj 
duotus ir antspauduotus recep
tus. Vaistų siuntinių užsakytojai 
dabar turi prisiminti ir riziką 
bei nuostolį, jei vaistai nebus per 
geležinę sieną įleisti o bus grą
žinti.

Balfas vaistus tik superka ir 
išsiunčia. Jokių garantijų dėl 
vaistų įteikimo negali duoti ir ne
duoda, tačiau prašantiems vais
tus išsiųsti mielai patarnauja ir 
stengiasi kuo pigiau vaistus nu
pirkti.

IMIGRACIJOS REIKALAI

Norintieji iš Europos atsi
kviesti pažįstamus ar gimines, 
turinčius tremtinio teises, turi 
užpildyti specialią formą 1-591, 
kurią turi dar patvirtinti vietos 
Balfo skyriaus valdyba ir Balfo 
Centras. Prie to dokumento dar

pridedama atskirais raštais dar
bo ir buto užtikrinimas 2 me
tams bei kelionės apmokėjimas iš 
aerodromo (ar uosto) į gyvenvie
tę. Tų formų galima lengvai gauti 
vietos imigracijos įstaigose, 
Balfo Centre ar Balfo skyriuose.

Šis įstatymas, įleisti be kvotos 
į JAV per 20,000 tremtinių, veiks 
dvejus metus. Darbo ir buto ga
rantijos rašomos taip pat dviems 
metams.

MAISTAS TREMTINIAMS
Balfo Centre gauta tikrų žinių, 

kad JAV vyriausybė duos ir 1961- 
62 metams maistą liet, tremti
niams per Balfą. Šiuo metu tam 
tikslui sudaromi atitinkami do

kumentai. Žemės Ūkio Depar
tamentas tik ką pranešė, kad 
šiems metams yra dar paskir
ta šimtas milijonų svarų ryžių. 
Balfas rugsėjo 30 d. pakrovė Lake 
Charles uoste lietuviams 240,000 
sv. ryžių. Tai ekstra 24,000 ver
tės dovana.

APGADINO BALF NAM£

Spaudoje pasirodžiusios žinu
tės, kad audra Diana nuvertėBal- 
fo namų stogą, nėra tikra. Balfo 
namas yra 4 aukštų, gana senas ir 
reikalingas nuolatinių remontų. 
Audra nuvertė tik mažą stogelį ir 
jį tolokai nunešė. Nuostoliai ne
dideli ir jau viskas pataisyta.

Kun. L. Jankus

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

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

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemies. 
čiuose, kreipkitės j mane, gausite pigia kaina. Taipgi gausit 
patarnavimu įvairiuose apdraudos-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir iš
pildymas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba 
asmeniškai.

Jų spygliai...
(Atkelta iš 5 psL)

nuo priekaištų ir pravardžiavi
mų ne tik poetus Algėną su Ku
bilinsku, bet ir lietuvių rašytojų 
politruką Mieželaitį, ir jo pagel- 
bininką komsomolcą Marcinke
vičių, pagaliau net ir patį pirmą
jį kompartijos sekretorių Antaną 
Sniečkų.

Štai dabar B. Babrauskas iš 
Chicagos beveik sistematiškai 
Draugo kultūrinio priedo pusla
piuose straipsnis po straipsnio 
piešia tarybinės tėvynės kultūros 
veikėjų portretus ir sovietinio 
gyvenimo vaizdus. Ir tame pat 
Drauge taip pat kone sistematiš
kai Jonas Aistis iš Washingtono 
tuoj jam atsiliepia, protestuoda
mas "dėl replikavimo tono" ir į- 
rodinėdamas, . kad A. Sniečkus 
turi daugiau kvalifikacijų už Bab- 
rauską pasisakyti ekonominiais 
klausimais ir teisingiau suskai
čiuoti, kiek dabar dviračių Lietu
voje. Kad Sniečkaus statistikos 
apie dviračius yra teisingesnės, 
kad jam nedera blogu tonu repli
kuoti ir kad yra plačios galimy
bės lietuviškų dviračių eksportui 
į Ameriką, tai Aistis jau įsisa
vino dviratininko specialybę ir 
kruopščiai suskaitė visus dvira
čius jo gyvenamajame bloke...

Ne, dabar nebėr pavojaus. 
Mūsų patarnavimai tiesai ir 
geram tonui dabar taip sparčiai 
kyla augštyn, kad mes jau nesto
kosime puikių specialistų apginti 
ir komsomolco ir komunisto ge
ram vardui. O P. Ancevičius Nau
jienose jau laimėjo Paleckiui is
torinės teisybės bylą! Palaukime 
dar mažumytį, kol vėl ateis šal
čiai New Yorke ir trumpos die
nos Washingtone, tai su tauraus 
aistiško tono stiliumi mes pri- 
bręsime apginti ir patį draugą 
Nikitą. Taip, taip, -- vesiolyj 
narod kitaicy!

čia man prisimena rusų po
etas Aleksandras Blokas, kurio 
1918 metų garsioji poema "Ski
tai" (Skify) pranašiškai pramatė 
ateitį. Vienas jos posmas, mano 
čia gramėzdiškai iš rusiško lie
žuvio išverčiamas, turėjo tokią 
mintį:
Nuo dailios Europos pasitrauksim 
mes plačiai į tankumynus ir girias 
Atsisuksime tada į jus kartu 
savo azijatišku snukiu!

Milijonai Amerikos televizijos 
stebėtojų Šį atsisukusį azijatiš
ką snukį .nesenai matė, — ne iš 
Azijos stepių, bet jau iš čia pat, 
iŠ New Yorko. Taip dabar vis
kas nebetoli pasaulyje, kad greit 
užteks dviračio atvažiuoti arba 
į ten dviračiu nuvažiuotu Laiku 
su Naujienų P. Ancevičiumi pra- 
dėkiter lavinti kojas, jūs visi kiti 
aisčiai—Kalvėnai ir Žemaičiai!

DIRVOJE GALITE UŽSISAKYTI 
ŠIUOS KARIO LEIDINIUS

1. O. Urbonas. ”1410 metų karas ir Žalgirio mū-
šis”w
88 pusi, teksto ir 16 pusi, priedinių 
iliustracijų, jų tarpe smulkios mū
šio schemos dviem spalvomis. Su 
aplanku. Kaina — $3.00.

2. V. Biržiška. "Praeities Pabiros”.
Rinkinys straipsnių iš Lietuvos is
torijos. 352 pusi, ir 16 pusi, prie
dinių iliustracijų. Kieti viršeliai. 
Kaina — $6.50.

3. H. Sienkievičius. "Kryžiuočiai”.
Istorinis romanas — trijų tomų. 

. Vertė K. Jankūnas. Viršelis dail.
V. K. Jonyno. Su aplanku. Kiek
vieno tomo kaina — $3.50.

Pinigus siųskite: Dirva, 6907 Superior Avenue, 
Cleveland 3, Ohio.

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

NAMI KRAUTUVĖJE

CityNo. Stato

MARTHA&PETER LISAUSKAS::
6409 56 ROAD, MASPETH 78, N. Y.

Telephone; TWaining 4-8087
Prekes siunčiame ir per paštą.

Street

IŠKIRPKITE IR ATSIŲSKITE ŠĮ KUPONĄ

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

Nurodykit adresą:....
Name

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!

EAGLE STAMPS NOW
REIŠKIA DAR DIDESNĮ SUTAUPYMĄ

BASEMENT
DOWNTOWN - PUBLIC

SQUARE
CEDAR CENTER - RIDGE AND 

RIDGEWOOD DRIVE

MERGAIČIŲ
100% vilnoniai, šilti

Boy Coats
I d e alūs mokyk
lai . . , dabar tik
rai už šią žemą 
kainą. 100% pa
rinktos vilnos 
boy coats 7 iki 
14 dydžių. Taip 
pat, 2 stiliai išei
ginių paltų. Visi 
šilti, su pamuša
lu šaltom dienom

MERGAIČIŲ PLAUNAMOS MEDVILNINĖS SUKNELĖS
Pasirinkimas iš ivairių puikiu stilių 
šių metų naujų medžiagų. Kai kurios 
turi nežymius netikslumus. Pasirinki
mas iš palaidų ir tiesių. Dvdžiai 7 iki 
14.

Girls’ Novelty Skirts Girls’ Lineli
Spalvoti palaidiniai ir 

Visi 
ppa*VŲ’ dydžiai 7 iki 14. 

\ Sukakties proga už šia 
\ lžema, žema kainų.

Paštu ir telefonu užsakymai priimami ... 
Šaukit CHerrv 1-3070 '

Basement Girls’ Wear Department...
The Way Company, Ali 3 Stores

BOYS' Bedford Cord on 

Polished Cot+on

ZIP-OFF-HOOD

Quilt-Lined 
Parkas

B e r n iuku Bedford 
puspalčiai su ziperiu 
ir galvos apsausgine. 
su 12 unc. kvolduotu 
pamušalu. Pilnas 
priekio ziperis. Pasi
rinkimas iš beige, 
charcoal. antelope ir 
navy spalvų. Dydžiai 
6 iki 16.

Corduroy Slim lims
Pintvale corduroy, plau
namos medvilninės me
džiagos. Pasirinki m a s 
iš naujausiu spalvų, dy
džiai 7 iki 14. Nepra
leisk šios progos . . .

1.88

Paštų ir telefonu užsakymai priimami ... šaukit CHerrv 1-3070
Basement Boys’ Furnishings Department... The May Company, Ali 3 Storės

. ——--------------------------------------- -------------
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LENGVOS MUZIKOS KONCERTAS

RYTO BABICKO
VADOVAUJAMAS

PRAMOGINIS ČIURLIONIEČIŲ OKTETAS.
CLEVELANDO LIETUVIŲ SALĖJE 

1960 M. SPALIO 15 D. 
PRADŽIA — 6 VAL. VAK. 

BUS LABAI LINKSMA! 
ŠOKIAMS GROJA NEOLITHUANŲ KAPELA.

Bilietai nuo $1.00 iki $3.00 — Dirvoje, koncerto dieną — Lietuvių salėje nuo
5 v. p. p. Rengia SLA 136 kuopa

J
CLEVELANDE IR APYLINKĖSE

• SLA 136 kuopos vaka
re, kuris Įvyksta šį šešta
dienį Lietuvių salėje, kal
bės kongresmanas, demo
kratas Charles Vanik. JĮ 
kviečia Lietuvių Komitetas 
už Kennedy.

• Į Neo Lithuania šventę 
iš Chicagos buvo atvykęs 
Korporacijos pirminin kas 
M. Valiukėnas, J. Jurkūnas, 
P. Vėbra, S. Mankus, .V.

Mažeika, Stakauskai, Cicė- 
naitė ir kt. Iš New Yorko 
buvo atvykusi Kumpikąitė.

• Lietuvių Piliečių Klubo 
vakaras Įvyksta lapkričio 
19 d. Lietuvių salėje.

• Ramovėnų žniai. Spalio 
16 d., sekmadienį, 11 vai. 
30 min. šv. Jurgio parapi
jos salėje, šaukiamas infor

PIRMĄ KARTA CLEVELANDE!
SPALIO 16 D. 6 v. v.

Lietuviu salėje kis ridami lietuviški 
dekiaeitiiiei garsiajai filmai, 

paruošti Povilo lasiukonio

1. LIETUVA - EUROPOS 
NUGALĖTOJA

2. TREMTIES MOKYKLA

Seansą rengia L. T. S-gos Clevelando skyrius

r^AS^CLEVELAND^EUCM^7^UPER]O^^Er5|

SAVINGS 
EARN

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL NOON

macinis, visuotinas Ramo
vės narių susirinkimas. Vi
sų narių prašoma dalyvauti.

CLEVELANDE ATŠVĘSTA
NEOLITHUANIA

38 METU SUKAKTIS
L. S. T. Korp! Neo-Lithuania 

38-ių metų sukakties minėjimą, 
Clevelando korporantai surengė 
pereitą šeštadieni, spalio 8 d.

Korporacijos metinė šventė 
mums korporantams, yra labai 
didelis Įvykis. Ši šventė, ypa
tingai čia tremtyje, suartina po 
platų pasaulį išsiskirsčiusius 
korpo rantus. O korporantams 
džiugu, kad korporacijos idėjoms 
pritaria studijuojantis lietuviš
kas jaunimas ir gausiai stoja į 
korporantų eiles.

Iškilmingą aktą pradėjo Cle
velando skyriaus pirm. kol. V. 
Šlapelis. Filisteris J. Jurkūnas 
nušvietė korporacijos 38-ių metų 
eigą ir pabrėžė, kad tik tikslo vie
ningume glūdi pasisekimas ir kū
rybinė pažanga.

Salėje aidint "Lietuva brangi", 
kol, V. Šlapelis uždėjo korpora
cijos spalvas šiems, pasiruošu- 
siems dirbti Pro Patria, jaunuo
liams: B. Augustinavičiūtei, R. 
Balsevičiui, A. Gasparaičiui, N. 
Karaliūtei, D. Mackevičiūtei, R. 
Mockutei, E. Modestavičiui, A. 
Motiejūnui, R. Sakalui, V. Stanke
vičiui, ir R. Variakojui.

Korporaciją ir jaunuosius kor- 
porantus žodžiu sveikino: ALT 
Clevelando skyriaus vardu L. 
Leknickas, Lietuvių Tautinės Są
jungos Clevelando skyriaus vardu 
F. Mackus, Clevelando Ramo
vėnų vardu A. Jonaitis, Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos Chi
cagos skyriaus vardu P. Vėbra, 
Korp. Neo-Lithuania centro val
dybos pirm M Valiukėnas, Lie

tuvių Studentų Sąjungos Cleve
lando skyriaus vardu — Gailė 
Mariūnaitė, Korp!N. L. New Yor
ko vardu Giedrė Kumpikaitė, ir 
Korp! N. L. Chicagos skyriaus 
vardu Romas Stakauskas.

Raštu korporaciją sveikino 
Viceprezidentas, respublikonų 
kandidatas į prezidentus, Richard 
Nixon, Korp. N. L. Los Angeles 
skyrius, Korp. N. L. Detroito 
skyrius, Lietuvių Tautinio Aka
deminio Sambūrio pirm. J. Naš- 
liūnas.

Iškilmingas posėdis buvo baig
tas studentų himnu.

Meninę programos dalį atliko 
iš Sudbury, Ont. pakviestas Al
gis Kusinskis, jaunas lietuvis, 
laimėjęs Canadian National Exi- 
bition aukso medalį.

Sekmadienį, spalio 9 d. korpo
rantai rinkosi į Naujos Parapijos 
bažnyčią pasimelsti už žuvusius 
ir mirusius korporantus. Po pa
maldų gausus būrys korporantų 
aplankė Garbės Nario a.a. Anta
no Smetonos kapą ir uždėjo vai
niką. Korp. centro valdybos pirm. 
Mečys Valiukėnas tarė žodį ir ra
gino jaunuosius korporantus a.a. 
Antano Smetonos patriotizmą 
sekti.

______ S.

Labai prieinama kaina 
geras namas

Šv. Kazimiero parapijos 
rajone. 4 k., vienos šeimos. 
Gaso šildymas. Kilimai. 4 k. 
baldai. Apsauginės užuolai
dos. Kaina greitam parda
vimui. Šaukti CE 1-7834.

(10,12,14)

AUTOMOBILISTŲ 
DĖMESIUI

Artėja žiema ir visų rū
pestis prieš šalčius sutvar
kyti stabdžius, šildymą, iš
metimo vamzdžius, Muff- 
lers ir pasirūpinti geros ko
kybės baterijomis, kad star- 
tavimas būtų užtikrintas. O 
taip pat gerai sureguliuotas 
motoras. Ir svarbiausia — 
radijatoriaus vanduo pa
keistas neužšalamu skysčiu 
— Antifreez.

Lietuviškas garažas — 
Quik Auto Service, 1304 
East 9 St., telef. TO 1-1673, 
siūlo visus tuos patarnavi
mus pigiai, greitai ir sąži
ningai. Visą spalio mėn. su 
kiekvienu pilnu ”Tune-up” 
arba pilnu setu stabdžių, 
nemokamai duoda 6 kvortas 
Antifreez, geriausios koky
bės, kuris pilnai apsaugos 
motorą visokiuose žiemos 
šalčiuose.

Pasinaudoti šia proga 
kviečiami visi lietuviai.

Visi mašinų tvarkymo ir 
taisymo darbai vykdomi 
Prano Grigonio priežiūroje.

GIBBSTOWN, N. J. senukas tei
sėjas prisimena atsitikimą, kai 
moteris, nubausta pinigine baus
me, prašėsi leisti pasiskolinti pi
nigų. Po trumpo laiko moteris at
nešė pinigus ir apmokėjo pabau
dą. Vakare teisėjas sužinojo, jog 
nusikaltėlė pinigus pasiskolino iš 
jo žmonos.

4
0, SUPERIOR
/0 SAVINGS

ACCOUNTS 
INSUREO TO 

* 1 O ooo ►
 KOME AND

REMODEUNG LOANS 1
.CORNER 68™ —SUPERIOR AVENUE i

LIETUVIU KLUBAS

SVETAINĖ
Lietuvių Svetainėje renkite lietuviškus parengi

mus, o poilsį praleiskite tarp savųjų Klube.

— Cleveland —
6835 Superior Avenue EX 1-1143

LIETUVA- 
EUROPOS 

NUGALĖTOJA

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 936 East 185 St.
EN 1-1763 KE 1-7770

AUTOMOBILISTU DĖMESIUI! uoi i«t j st-..
St. Clair, telef. TO 1 1673 atidarytas lajas, erdvus, lietuviškas garažas

Quik Auto Service, Ine.
TAISOME VIETINIl S 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 visu 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

Vaizdai iš filmo "Lietuva - Europos nugalėtoja" kuris 
bus rodomas pirmą kartą Clevelande Lietuvių salėje spalio 16 
su kitu dokumentiniu nauju filmu iš Vasario 16 gimnazijos gy
venimo "Tremties mokykla". Abu filmus paruošė P. Jasiu- 
konis. Seansą rengia LTS Clevelando skyrius. Pradžia 6 vat 
vakare.
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KAS IR KUR?
• Pabaltijo Valstybių Lais
vės Tarybos pirmininkas V. 
Sidzikauskas rugsėjo 30 pa
siuntė Kanados min. pirm. 
G. Diefenbakeriui padėkos 
laišką už jo kalbą JT pilna
čiai, kartu pateikdamas kai 
kurių duomenų apie Pabal
tijo valstybes. Spalio 5 min. 
pirm. Diefenbakeris į tai 
atsiliepė savo laišku. Tai 
yra ne tik mandagumo, bet 
ir palankumo Pabaltijo val
stybėms gestas.
• Baltijos jūrų skautų tun
to tuntininkas vyr. valt. 
Antanas Butkevičius pakel
tas j paskautininkio laipsnį.

Solistė Roma Mastienė spalio 15 d. dalyvauja meninės programos 
išpildyme Chicagoje ruošiamame Žurnalistų Sąjungos spaudos baliuje. 

V. Noreikos nuotrauka

Korp! Filisteriui

DR. BRUNONUI KALVAIČIUI

mirus, jo žmonai ELENAI, sesei ALEI 
VELBASIENEI, broliams ANTANUI, JO
NUI, STASIUI ir kitiems artimiesiems, 
užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Korp! Neo Lithuania 
Vyriausioji Valdyba

DR. BRUNONUI KALVAIČIUI

mirus, jo šeimą, seserį, brolius bei visus ar

timuosius užjaučia ir drauge liūdi

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Centro Valdyba

* Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos Atstovų JAV pasita
rimai New Yorke, Estijos 
atstovo būstinėje, įvyko 
spalio 6-7 dienomis. Pasita
rimuose dalyvavo J. Rajec
kas, A. Spekke ir J. Kaiv.

• Antanas Peškys, Chica- 
goje gyvenąs dainininkas, 
.po automašinos katastro
fos, mirė spalio 6 d. Lore
tos ligoninėje. Liko žmona 
Genovaitė ir sūnus Linas.
♦ Pasktn. Remigijus Vizgir
das pakeltas į skautininko 
laipsnį.

• V. Matulevičius, iš Wes- 
ton, Kanados, Dirvai pa
remti atsiuntė $5.00 auką.

Spalio 8 d. Clevelande įvykusio Korp. Neo-Lithuania 38 metų sukakties minėjimo prezidiumas. Prie 
vėliavos stovi: V. Staškevičius, J. Stravinskas, B. Balsytė. Prie stalo sėdi: A. Augustinavičienė, A. Mo- 
destavičius, A. Matulionis, Korp. Vyr. Valdybos pirm. M. Valiukėnas, V. Šlapelis, D. Benokraitytė, A. 
Andolytė, V. Benokraitis ir kalba J. Jurkūnas. Dirvos nuotrauka

• Prof. Mykolą Biržišką š. 
m. spalio 5 d. vakare, grįž
tant iš pasivaikščiojimo, 
prie pat jo namų du tam
sios spalvos piktadariai 
bandė apiplėšti. Profesorius 
buvo lengvai sutrenktas ir 
sužeistas ir užpuolikai pa
grobė jo asmens dokumen
tus. Profesoriaus dukteriai 
iš namų balkono pamačius 
ir pradėjus šaukti pagalbos, 
piktadariai skubiai pabėgo, 
nė nebesuspėję atimti pini
ginės. Policija aiškina įvy
kį. Toje vietoje pastaruoju 
metu buvo padažnėję pana
šūs užpuolimai.

• Nuo šių metų pradžios 
vra pasikeitęs Lituanus 
darbuotojų sąstatas. Re
dakcijos darbui vadovauja 
Alina Staknienė. Jai talki
ninkauja K. čerkeliūnas, R. 
Gustaitytė, G. Penikas ir 
V. P. Vygantas. Adminis
tratoriumi yra K. Kudžma, 
gi visą leidimo darbą koor
dinuoja reikalų vedėjas V. 
P. Vygantas.

PAIEŠKOMI
Deimantavičius, Pranas, Kazio 

sūnus, gimęs Palemone, Kauno 
apsk., 1923 m. kovo 1 d.

Giedraitienė -- Milkovaitytė 
Morta, jos seserys Ema ir Ane
lė Steponauskienė ir brolis Mil- 
kovaitis, Adomas.

Kanišauskaitė — Bartnikienė, 
Eugenija

Kindurys, Antanas, iš Mineiš- 
kiemio km., Linkmenų vai., U- 
tenos apsk.

Kraužlys, Juozas
Kubilius, Albertas
Macevičiūtė - Kup r i enė (Kup

rys), Vincė, Petro duktė, iš Skuo
do

Mickevičius, Boleslovas ir 
Vladislovas, Kazimiero sūnūs, 
iš Krakių

Milkovaitis, Adomas, ir jo se
serys Anelė Steponauskienė, 
Ema, ir Morta Giedraitienė

Mitrikevičius, Pranas
Paliušis, Jurgis Juozas, Juozo 

sūnus, gimęs 1918 m., iš Lietuvos 
grįžo į Pittsburgh, Pa., 1939me
tais.

Sakalauskas, Antanas, turėjęs 
kepyklą Raseiniuose

Steponauskienė - Milkovaitytė, 
Anelė, jos sūnus Steponauskas, 
Albinas, jos seserys Ema ir 
Morta Giedraitienė, bei brolis 
Milkovaitis, Adomas

Wicht, Marija, Jono duktė, gi
musi Lietuvoje

Vilimas (ar Viliumas), Vladas, 
kilęs nuo Kruopių

Vinkšnelis, Jonas Petro sūnus.
Ieškomieji arba apie juos ži

nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:

Consulate General of Lithuania
41 West 82nd Street

New York 24, N. Y.

BALTIMORĖS LIETUVIU ŽINIOS
Tautų diena

Kiekvienais metais, dar
bo dienos savaitgalyje, 
Gwynn Oak parko adminis
tracija rengia tautų pasiro
dymus. Tam pasirodymui 
surengti ir pravesti iš tau
tų atstovų sudaromas ko
mitetas. Lietuvius jau eilę 
-metų komitete atstovauja 
adv. T. Grajauskas ir Jonas 
Kairys.

Pasirodymo programą su
daro trys pagrindinės da
lys: paroda, scena ir val
giai.

Parodos salėje lietuvių 
stalą tvarko Baltimorės 
Lietuvių Organizacijų Ta
ryba. šiais metais, ant tau
tiniais audiniais padengto 
stalo, o taip pat ir sienų 
buvo išdėstyta keletas Bu- 
raco ir Kairio medžio dro
žinių. Parodos stalo didžiau
sią dalį užėmė smulkiausių 
drožinėjimų specia 1 i s t a s 
Kazys Budelis (Charles 
Builles), čia gimęs apie 70 
metų amžiaus lietuvis. Dro
žinėjimams jis pasirenka 
slyvų, vyšnių kauliukus, 
degtukus ir kitą. Iš degtuko 
išdrožia retežėlį su visomis 
detalėmis. Vaisių kauliu
kuose išpiausto pavienes ir 
grupines figūras.

Kazys Bubelis šiame kraš
te yra laimėjęs pirmąją vie
tą smulkiausiam drožinėji
me. Su savo darbais daly
vavo New York ir Chicago 
parodose. Yra laimėjęs ke

Grupė New Yorko lietuvių, respublikonų rinkiminio komiteto narių, spalio 2 d. buvo susirinkę Seaford, 
L. L, pasitarti, kaip išplėsti rinkiminę akciją. Pirmoj eilėj sėdi: Pr. Narvydas, adv. F. Alexis, D. Klinga, 
Stovi: K. Bačauskas, J. Narvydas, F. Saranka, P. Pusnikas, L. Virbickas, K. Krulikas.

Pr. Narvydo nuotrauka

liolikos tūkstančių dol. pre
miją Chicagos parodoje.

Kazys Bubelis gerai kal
ba lietuviškai.

Baltimorės tautinių šokių 
grupė pašoko keletą tauti
nių šokių atviroje scenoje, 
stebint tūkstantiniai žiūro
vų miniai. Lietuvių tautinių 
šokių grupė jau kelinti me
tai laimi pirmą vietą ir gra
žią statulėlę, žiūrovai mūsų 
šokėjus sutinka labai šiltai.- 
Grupei vadovauja Balys 
Brazauskas. Priauga n t i-s 
jaunimas noriai įsijungia į 
grupę.

žemutiniame parko sales 
aukšte įvairių tautų atsto
vai vaišino svečius savais 
valgiais. Mūsų skyrių jau 
kelinti metai organizuoja 
šeštadieninės mokyklos tė
vų komitetas.

Lankytojus vilioja keps
niai, pyragaičiai, o stipres
nių gėrimų mėgėjus — vi
rinta degtinė. Valgių sky
riuje šiais metais prakaita
vo ponios: adv. dr. E. Ar- 
manienė, Lekevičienė, Jur
kienė ir kitos talkininkės. 
Dvi pastarosios yra čia gi
mę ir savo vaikučius leidžia 
j šeštadieninę mokyklą.

Valgio stalas laimėjo ant
rą vietą ir gavo dovaną.

Per keletą metų Tautų 
dienos pasirodymuose lietu
viai laimėję apie tuziną do
vanų, kurios puošia žemuti
nį Lietuvių svetainės aukš
tą.

Pavykęs koncertas
LB • apylinkės valdyba, 

ruošdama Pr. Bičkienės 
koncertą rugsėjo 24 d., nuo 
visuomenės išlaikė vieną 
malonią paslaptį. Kaip bu
vo skelbta, baltimoriečiai 
ruošėsi tik Prudencijos Bič
kienės ir Mongirdo Motie- 
kaičio koncertui. Koncerto 
dieną, prieš pat programos 
pradžią pranešėjas be mi
nėtų solistų išvardyno dar 
trečią, sol. Romą Mastienę, 
kuri dalyvausianti progra
moje. Tai buvo- maloni 
staigmena. Tuo labiau, kad 
Roma Mastienė Baltimorėje 
pirmą kartą. Sol. Pr. Bičkie- 
nė ir pianistas M. Motiekai- 
tis prieš keletą metų čia yra 
koncertavę.

Koncertas buvo įdomus, 
įvairus ir gerai atliktas. Pil
nutėlė salė kaip labai retai 
kada būna, labai šiltai su
tiko kiekvieną programos 
dalyvį. Koncertui pasibai
gus solistės buvo apdovano
tos gėlėmis ir jaunam pia
nistui mergužėlė prisegė 
baltą rožę.

Po koncerto, kartu su so
listėmis ir pianistu buvo 
kuklūs bendri užkandžiai. 
Jaukioje nuotaikoje buvo 
pasišnekučiuota ir pasida
linta įspūdžiais.

Mindaugo-KęstuČio
Draugijos banketas

Spalio 1 d. Lietuvių sve
tainės patalpose įvyko tra
dicinis Mindaugo - Kęstučio 
Pašalpinės Draugijos ban
ketas. ši draugija turi apie 
400 narių, kurių skaičius 
nesulaikomai mažėja: se
nieji eina amžinybėn, o nau
jų neįstoja.

Šių metų banketas buvo 
ypatingai gausus iš visur 
atsilankiusiais nariais ir jų 
svečiais. Garbingųjų svečių 
tarpe matėsi Lietuvos at
stovas Washingtone Juozas 
Rajeckas, Kongresm anas 
Garmatz, Baltimorės pašto 
viršininkas W. F. Laukai
tis ir kiti. Momentui pritai
kintą kalbą pasakė J. Ra
jeckas. Kalbėjo kongresma- 
nas Garmatz, W. Laukaitis 
ir kiti.

Tautinės Sąjungos skyriaus 
susirinkimas

Susirinkimas įvyko spalio 
2 d. Buvo svarstyti ir na
grinėti jaunimo ir lietuvy
bės išlaikymo klausimai.

Šiame susirinkime daly
vavo ir naujai į skyrių įsto
ję nariai. O šiais metais jų 
susidarė visas būrys. Dr. 
Virkutis, inž. Buivys, Ig. 
Kučiauskas, V. Karalius, P. 
Račiukaitis, Bulvienė, ir L. 
Laskauskienė.

Naujiems nariams į sky
rių įsijungus tenka laukti 
ir veiklos pagyvėjimo.

Skyriaus pirmininkas A. 
Česonis pasveikino susirin
kime dalyvavusius naujus 
narius, o sekretorius per
skaitė sąrašą senų ir naujų 
narių. M. K-a
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