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ŠIANDIEN 
IR RYTOJ
ALŽIRE tarp nepriklauso

mybę iškovojusių grupių ski
limas didėja ir nežinia kaip 
pavyks susitaikyti.

Ben Bella, kuris ilgą laiką 
tarp alžiriečių buvo stipriau
sias t'autinės nepriklausomy
bės kurstytojas, pirmąją ne
priklausomybės dieną metė 
grasinantį šešėlį, atsisakyda
mas su kovos draugais pasi
dalinti garbe ir džiaugsmu.

Kaip ir visose revoliucijo
se, užgesus džiaugsmo žibu
riams, tarp valdžios siekusių 
grupių prasideda nesantaika. 
Tačiau Alžire, jei artimiau
siomis dienomis nepavyks su
sitarti, ši nesantaika galės iš
sivystyti į pilietinį karą. Ben 
Bellos šalininkai jau užėmė 
vieną svarbiausių Alžirijos 
miestų Oraną ir grasina Al- 
žirui.

Padėtis rimta, jog Tunise 
ir Maroke klausia, ar, gais
rui įsiliepsnojus, B.en Bella 
bus pajėgus suvaldyti savo 
maištininkus.

•
BEN BELLA nori visiškos 

nepriklausomybės, lyg tokia 
būtų įmanoma, tuo tarpu Ben 
Kheda, dabartinės vyriausy
bės premjeras su savo šali
ninkais, pasirašę Evian susi
tarimą, numato ekonominį 
bendradarbiavimą su Prancū
zija.

Ben Bellos "pulkininkai" su 
savo "rezervistais", visą lai
ką buvusiais Tunise ir Maro
ke, išauklėtais Mao Tse Tun- 
go ideologijoje, nesiskaito su 
tais, kurie buvo krašto viduje. 
Būdami gerai susiorganizavę 
ir ginkluoti, jiems nebus sun
ku paveržti visus svarbes
niuosius postus.

Tačiau dar yra vilties, kad 
"pulkininkai" greit pasidarys 
"politikais", pučas neįsidegęs 
užges ir viskas bus išspręsta 
parlamentariniu žaidimu.

•
VIENAS pretendentų į Alži- 

ro valdžią jau pasitraukė...
Tai emiras Said El-Djeza- 

ri, 80 metų amž., gyvenęs Si
rijoje, kuris save laikė teisė
tu įpėdiniu į Alžiro sostą.

"Mes gyvename tokiame 
amžiuje", pareiškė jis, "kada 
pildoma liaudies valia. Tik 
tauta turi teisę pasirinkti savo 
likimo kelią. Keldamas praei
ty pretenzijas į Alžiro sostą, 
aš norėjau palaikyti rezisten
ciją prieš kolonializmą. Dabar 
svajoju taikoje grįžti į gimtinę 
ir būti liudininku gimstančios 
nepriklausomybės".

•
SOVIETUOS ir Vengrijos 

pasieny susitiko pasienio sar
gybiniai. Kadangi vienas kitą 
pažinojo, susėdo surūkyti ci
garetę.

Staiga rusas, pašokęs nuo 
žemės, iš šautuvo paleido į 
krūmus keletą šūvių, kur pa
sigirdo dejavimas.

- Ką tu padarei, drauge, - 
sušuko vengras. - Tu nušovei 
mano leitenantą!

- Koks aš žioplys, - supy
ko ant savęs rusas. - Až ma
niau, kad pataikiau į savo lei
tenantą... , .

Ieškant paskutinio grūdo derliaus plano subalansavimui...
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Ūkinio atoslūgio laukiant
ARTĖJANTI ŪKINĖ DEPRESIJA GALI TURĖTI 
TOLI EINANČIŲ VIDAUS IR UŽSIENIO POLI
TIKOS PASĖKŲ. — VISŲ PIRMA JI TIKRAI 
„SUGADINS” DEMOKRATŲ DAUGUMA KON
GRESE. — JOS IŠLAIKYMĄ AR PRARADIMĄ 
GALI NULEMTI UNIJŲ IR TAUTINIŲ MAŽU- 
NŲ NUOTAIKOS, TODĖL ... SIMPATIJOS PA

VERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĖS PROGA.

- - - - - - - - - - - VYTAUTAS MEŠKAUSKAS - - - - - - - - -
Prezidentas J. F. Kennedy 

priešrinkiminės kampanijos me
tu sykį teigė, kad 17 milijonų ame
rikiečių eina gulti alkani. Likimo 
ironija norėjo, kad iš tikro 17 mi
lijonų žmonių jam valdant negalė
jo ramiai miegoti... dėl vertybės 
popierių kritimo, nes toks skai
čius daugiau ar mažiau dalyvavo

ANTANO VAIKŠNORO KŪRINYS BUTLERIO MUZIEJUJE

A. Vaikšnoras Door of My Soul (aliejus)

Antano Vaikšnoro, didžiulis 
4x6 pėdų formato aliejinis kū
rinys "Mano Sielos Langas", re
prezentuojamas Youngstown, O. 
Butlerio vardo Dailės Muziejaus 
Nacionalinėje Dailės Parodoje, 
kuri ten veiks liepos ir rugpjū
čio mėnesiais. Antanas Vaikš
noras pastaruoju laiku savo visą 
liuoslaikį, atliekamą nuo PDA 
Advertising Agency meno reikalų 
vadovavimo, skiria kūrybai. Dai
lininkas šiuo metu yra pasinešęs 
daugiausia į didesnio masto alie

/

biržos operacijose. Skaičiuoja
ma, kad jie paskutiniuoju laiku 
patyrė 130 bilijonų dolerių 
nuostolį. Žinoma, tas nuostolis 
yra "popierinis" - akcijų kainos 
prieš paskutinį jų kritimu buvo 
nenormaliai aukštos. Net dabar jų 
kainos vidurkis yra 16 kartų di
desnis už duodamą pelną t.y. kiek 

jinę tapybą. Tolygiai domisi ir jo 
mėgiama akvareline kūryba. An
tanas Vaikšnoras, sutelkęs di
desnį kiekį savo dailės darbų, 
juos numato parodyti New Yorko 
ir Chicagos dailės meno mėgė
jams, šių metų gale arba sekan
čių metų pradžioje. Antanas 

Vaikšnoras, nuoširdžiai ben
draudamas su mūsų kultūrinin
kais, savo dailės kūrybą norėtų 
parodyti atskirai Chicagos lietu
viams.

i

aukščiau už normalų santykį (15 
prieš 1). Tokiu būdu akcijų ver
tės kritimas iš esmės dar ne
reiškia naujo ūkinio atoslūgio 
prasidėjimą, tačiau yra vienas iš 
jo artėjimo ženklų.

Dauguma ūkinio gyvenimo ži
novų skelbia, kad JAV yra jau 
peržengusios ūkinio atoslūgio 
slenkstį, kad ūkinis atkutimas, 
kuris prasidėjo šių metų kovo 
mėn. praktiškai jau yra pasibai
gęs. Tiesa, tas atoslūgis būsiąs 
gana švelnus, toks pat koks buvo 
atkutimas. Bedarbių skaičius, 
kuris dabar siekia 4 milijonus, 
pašoksiąs iki 5,1 milijono. Žo
džiu, didelės tragedijos nebūsią, 
tačiau ir menkas atoslūgis gali 
turėti gana toli einančių politinių 
pasėkų.

Lapkričio mėn. įvyksiančiuose 
rinkimuose, jei tų ūkinių žinovų 
pranašavimai pasirodys esą tei
sūs, demokratai ko gero gali pra
laimėti daugumą atstovų rūmuo
se. Tam reikalui respublikonai 
turi pravesti naujus 44 atstovus. 
Kad laimėjus senato daugumą, 
respublikonai turėtų laimėti 15 
naujų senatorių postų, kas neį
manoma, nes šių metų rudenį bus 
renkama 21 senatorius, iš jų tik 
14 šiaurėje, kur respublikonai ga
li turėti šiokios, tokios vilties 
pravesti savo kandidatus ir 7 pie
tuose, kur demokratų laimėjimas 
esąs tikras. Tačiau, jei respub
likonai ir nekontroliuotų senato 
ir atstovų rūmų, jų padidėjimas 
įstatymus leidžiančiose institu
cijose sukeltų nemažai sunku
mų Kennedy administracijai, nes 
ir dabar ne visi jos pasiūlymai 
praeina per tas institucijas, pvz. 
administracijos pasiūlytas
’Farm Bill".

Savaime aišku, kad adminis
tracija nenori ir negali laukti 
atoslūgio sudėjusi rankas, tačiau 
dėl to, ką ji turi daryti, kad pa
gyvinus ūkinį gyvenimą, vienos 
nuomonės nėra ir demokratų tar
pe. Aplamai imant, sutinkama, 
kad reiktų sumažinti mokesčius 
įmonėm ir atskiriems asmenims, 
tačiau nesutariama dėl klausimo 
kada. Iš paskutiniosios preziden
to spaudos konferencijos susida
ro įspūdis, kad J. F. Kennedy yra 
linkęs dar kurį laiką palaukti. 
Jam ir jo artimiausiems patarė
jams norėtųsi mokesčių sumaži
nimą surišti su mokesčių refor
ma, kuriai laikas jau seniai su
brendo ir kuri numatoma pravesti 
1963 metais. Administracijai pri
taria ir senatorius Douglas iš II- 
linois, žinomas ekonomistas. Pa
sak jo, su mokesčių sumažinimu 
dar galima palaukti. Priešingos 
nuomonės yra Hubert H. Humph- 
rey, demokratų senatorius iš 
Minnesotos. Pasak jį, JAV ūkis 
aplamai imant yra gerame stovy
je, tačiau bedarbių nuošimtis yra 
perdidelis, įmonės permažai ski
riančios pinigų naujom gamybos 
priemonėm, žodžiu ūkis reikalin
gas tam tikrų priemonių jo pulsui 
padidinti, todėl mokesčius jau 
dabar reikia sumažinti.

Aplamai imant, Amerikos poli
tinio gyvenimo žinovų nuomone, 
vidaus politikos išskaičiavimais 
Kennedy administracija turi labai 
skaitytis su unijom ir didžiųjų 
miestų tautinėm mažumom, nes 
nuo jų nuotaikų gali priklausyti 
ateinančių rinkimų rezultatai 
(Kalbant su paskutiniuoju U.S. 
News ir World Report numeriu: 
Kennedy power rests uponunions 
and big-city minorities). Darbi
ninkų atlyginimas senatoriaus 
Humphrey daviniais padidėjo be
veik 10%, tuo tarpu kainos nepa
kilo, ir iš visko atrodo, kad ne 
tik nekils, bet kai kuriose sri
tyse pvz. nuomos, bus net kiek 
numuštos. Todėl unijų palankumą 
nesunku bus išlaikyti, o jei ūki
nis atoslūgis pasiektų didesnio 
masto, administracija dar dau
giau pakryps į "kairę".

Tautinių mažumų palankumui 
išlaikyti iš administracijos lau
kiama visos eilės simpatijos pa
reiškimų, nors jie ir ne labai su
tiks su valstybės departamento

DALIA ŠULAITYTĖ, Dirvos skaitytojų Chicagoje Aldonos ir Juozo 
Šulaičių duktė, 19 metų amž., Illinois universiteto studentė, išrinkta 
MISS LITHUANIA atstovauti Lietuvą ir lietuvius Tarptautinėje Preky
bos ir Pramonės parodoje, kuri įvyksta liepos 25 - rugpiūčio 12 d. 
Chicagoje.

KAS GAMINAMA VILNIAUS
GAMYKLOJE Nr.555?

Okupacinė Lietuvos spauda ne
nustoja liaupsinusi sunkiosios 
pramonės įmonių įsteigimą Lie
tuvoje.

Apie faktą, kad tos įmonės pa
statytos Lietuvos darbo žmonių 
pinigais, žinoma, tylima. Tylima 
ir apie nuostolius, kuriuos tenka 
padengti iš vietinio biudžeto 
("liaudies ūkiui finansuoti" pozi
cija). Taipogi slepiama faktas, 
kad tose pramonės šakose darbo 
susiranda pirmoje eilėje impor
tuoti ."broliai". Bet visiems aiš
ku, kad produkcija eina Rusijon.

Mirga marga spaudoje apie vi
sokius prietaisus (stakles,turbi
nas, elektro-prietaisus ir tt.) 
kuriuos gamina tos įmonės- bet 
nė pusės žodžio neužsimenama 
apie faktą, kad ši pramonė (jų 
tarpe pav. "Žalgirio" staklių ga
mykla) didele dalimi dirba gink
lavimosi reikalams.

Tame sąryšyje įdomu kaip 
maskuojama ginklavimosi pra
monės gamyklos ar cechai įmo
nėse.

Viename Vilniaus priemiesty
je pav. yra elektrotechnikos įmo
nė kuri nei vardo neturi, nefi- 
gurųoja telefonų knygoje ir prie 
kurios prisiartinti bijo apylinkės 
gyventojai.

Vilniaus gyventojai irgi nieko 
nežino apie tos įmonės paskir
tį; tik nekurie specialistai paš
nibždomis mini jos tarnybinį pa
vadinimą: "Gamykla Nr. 555".

Įmonė gamina radijo bei rada
ro prietaisus ir jų atsargines da
lis sovietų kariuomenei. Įmonės 
gatava produkcija, prisilaikant 
griežtų konspiratyvumo taisyk
lių, tikrinama specialiai tam pa
ruoštų kariškų specialistų ir at
žymima "VP" raidėmis. Gamyk
la turi moderniškiausias mašinas 
aukštų kvalifikacijų personalą; 
tačiau broko (netikusios produk
cijos) nuošimtis yra pernelyg di
delis, nes kontrolieriai priima 
tik pirmos rūšies gaminius. Pa
tikrinta ir priimta produkcija pa
kraunama daugiausia nakties me
tu ir išvežama Rusijon.

Net arčiau gyvenantieji gyven
tojai negali pasakyti kada ir ko
kiais keliais į įmonės teritoriją 
patenka ir išeina darbininkai. 
Gamykla nuo aplinkos griežtai 

politikos linija. Kaip viena tokios 
veiklos pavyzdžių galima nurody
ti ir Chicagos bei New Yorko 
miesto savivaldybių, kurias kon
troliuoja demokratai, iniciatyva 
pravesti įspūdingesnę negu iki 
šiol pavergtųjų tautų savaitę. 

izoliuota. Darbininkų valgykla 
yra už imonės ribų, tačiau neva
lia darbininkams jon įeiti vaikš
čiojant per rajoną - valgykla su 
įmonės teritorija sujungta spe
cialiu tuneliu.

Tik dešimt ar dvidešimt nuo
šimčių darbininkų sudaro vieti-

(Nukelta į 2 psl.)

ŽINIOS IŠ 

____ VISUR —
• Honolulu nušvito nak

ties metu, JAV hydrogeno 
bombai sprogus 750 mylių 
nuotolyje. Sprogimo metu, 
kuriam laikui buvo sustoję 
veikusios radijo ir televizi
jos stotys ne tik Havajuose, 
bet ir Japonijoje.

• Privačiu bendrovių ini
ciatyva Thor-Delta raketa, 
iššovus Teistai- satelitą, 
skinamas kelias į transat
lantinį televizijos programų 
perdavimą. Bandymai per
duoti transatlantines televi
zijos programas bus pradėti 
savaitę po Teistai- iššovimo.

• Austrijos gydytojai pa
skelbė 24 vai. streiką, nepa
tenkinti nuo ligos draudimo 
fondo skiriamu atlyginimu.

• Chicagos Universiteto 
prof. Dale Pontilus, daly- 
vaująsMaskvos suruoštame 
visuotinio nusiginklavimo ir 
taikos kongrese, viešoje kal
boje atvirai kritikavo So
vietų Sąjungos politiką tiek 
nusiginklavimo, tiek ir ko
lonializmo srityse. Tai vie
nas iš retų reiškinių, kada 
Maskvoje pasigirsta kritiš
kas žodis Kremliaus propa
gandai tarnauti suruoštame 
kongrese.

• Vengrų pabėgėliai, at
sidūrę Pietų Amerikoje po 
Vengrijos 1956 m. sukilimo, 
p a s i vadinę „nenugalėtai
siais”, aktyviai reiškiasi 
anti-komunistinėje veikloje, 
aiškindami P. Amerikos gy
ventojams apie komunisti
nę priespaudą ir išnaudoji
mą.

• NATO vadovybė reiškia 
rimtą susirūpinimą tolimes
ne politine liga Alžire. Ben 
Bellai laimėjus, Alžire įsi
galėtų sovietai, apsupdami 
NATo bazes Pietų Europo
je.
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SPĄSTAI POGRINDŽIUI LIKVIDUOTI
1945 metų kovo mėnuo.

- Tai, be abejonės, spąstai!- 
lenkų pogrindžio armijos genero
las Leopold Okulicki energingai 
purto galvą. - Aš pabrėžiu, - kar
toja jis abiem svečiam, kurie tą 
šaltą kovo dieną atvyko pas jį, - 
tai spąstai!

Svečiąi, du lenkų pogrindžio 
nariai, jam atnešė sovietų pul
kininko Pimienovo raštą. Jame 
sakoma, kad sovietų pirmosios 
Gudijos armijos vadas genero
las Ivanovas kviečia pasikalbėti 
vadovaujančius lenkų pogrindžio 
asmenis, kad bendromis jėgomis 
radus sprendimą tų problemų, 
kurios iškilo, sovietų ginkluoto
siomis pajėgoms užėmus Lenki
ją. Lenkų atstovams garbės žo
džiu garantuojamas asmeninis 
saugumas ir laisvas judėjimas.

Karti patirtis, lenkų išgyven
ta tuo metu, kai jie sovietams 
talkininkavo kovoje su vokiečiais 
lenkų pogrindžio vadams buvo 
pirmasis įspėjimas nesirodyti 
viešumoje, sovietams okupavus 
didžiąją Lenkijos dalį.

Daugelį lenkų Tėvynės Armi
jos karininkų sovietai areštavo 
tuoj pat po bendros kovos prieš 
vokiečius, juos nužudė, kareivius 
nuginklavo ir išvarė į belaisvę.

Praėjo jau pusmetis nuo tada, 
kai Varšuvos sukilėliai, bevil
tiškai kovodami, matė raudoną
ją armiją antroje Vislos pusė- 
ję, nė piršto nejudinančią jiems 
padėti.

Kiek kartų generolas Bor-Ko- 
morowski siuntė beviltiškus pa
galbos šauksmus sovietų mar
šalui Rokosovskiui!

Kaip dažnai!
Niekada negauta atsakymo.
Bor-Komorovski, kuris paga

liau išėjo į vokiečių belaisvę, 
gerokai prieš sukilimo pabaigą 
paskyrė generolą Okulickį savo 
įpėdiniu.

Generolas Okulickis pažįsta 
sovietus galbūt dar geriau, negu 
jo nelaimingasis pirmtakas. Bū
damas dar pulkininku, jis pažino 
sovietų kalėjimus iš vidaus.

Tada, 1940 metais, dar vokie
čių - sovietų bičiulystės eroje, 
vieną dieną sovietų slaptoji po
licija surado jį pasislėpusį Lvo
ve.

Jis buvo daug mėnesių išlai
kytas garsiojoje Lubiankoje, 
Maskvoje, Paskui staiga jį vieną 
naktį išėmė iš kameros ir kartu 
su lenkų karine misija nugabeno 
pokylin į Kremlių.

Stalinas, Molotovas ir kiti so
vietiniai vadai kėlė tostus už nar
siuosius lenkus sąjungininkus. 
Mat, tuo metu Hitleris jau buvo 
užpuolęs sovietų Rusiją.

Molotovas pakėlė taurę už 
pulkininką Okulickį:

- Į sveikatą vyro, kuris sė
di prie mūsų stalo, lenkų po
grindžio vado, kuris taip nar
siai kariavo su vokiečiais: už 
pulkininką Okulickį.

Kaip pritrenktas lenkas žiū
ri į sovietų užsienių reikalų mi- 
nisterį, kuris draugiškai jam šyp
sos, kuris su Ribbentropu,Hitle
rio užsienių reikalų ministeriu 
susitarė pasidalinti Lenkiją. Pul
kininkas tačiau nevynioja vaton 
atsakymą. Tvirtai skamba jo bal
sas:

- Nuo Lubiankos iki Kremliaus 
netoli. Tačiau mano atveju ta gat
vė buvo labai ilga, ir kelionė tę
sėsi keletą mėnesių. Bet, jei Len
kijos laimė reikalavo, kad aš ta 
gatve.eičiau, niekada nesigailė
siu.

Pulkininkas pakėlė savo taurę, 
jo veidas buvo kiek paraudęs. Jis 
nelaukė ovacijų, bet rusai karš
tai plojo. Pats Stalinas atsistojo, 
apėjo aplink stalą ir sudaužė 
vodkos stikline:

- Gerai pasakyta, pulkininke! 
Sveikinu tamstą (S. Karbonski, 
Fighting Warsaw, London, 1956).

Tai įvyko 1941 metais. Dabar 
laikai vėl pasikeitė.

Generolas Okulickis, kuris 
1945 metų kovo mėnesį diskutuoja 
su lenkų pogrindžio atstovais, ar 
galima patikėti sovietų žodžiu, 
pagaliau pareiškia prislėgtu bal
su:

- Dalyvausiu pasitarimuose, 
nors esu įsitikinęs, kad tai spąs
tai, bet, - jis bejėgiškai trukte
lia pečiais, - jei to reikalauja 
Lenkijos laimė...

Tuo pat metu Londone Liub
lino komiteto atstovai privačiuo
se pasikalbėjimuose su egzilinės 
vyriausybės atstovais bando pa
žadinti įspūdį, kad sovietai esą 
rimtai susirūpinę pasitarimais. 
"Lenkai prie derybų stalo!" - 
toks šūkis, kurį intensyviai sklei 
džia komunistai ir kuriuo... pa
tikima. (A.B. Lane, I saw Poland 
betrayed, New York, 1948).

Lenkų pogrindyje, kuriam pri

klauso visų partijų atstovai, iš
skyrus komunistus, įsiliepsnoja 
karštas ginčas, kas delegacijai, 
vykstančiai į derybas su sovie
tais, turi priklausyti. Kai kurie 
delegatai jau ruošia kalbas, ku
rias planuoja pasakyti per didį
jį priėmimą Kremliuje. Rimtų 
susikirtimų iškyla dėl protoko
linių klausimų, lenkams daug gal
vosūkių sukelia problema, kaip 
apsirengti, vykstant Kremlium 
(S. Korbonski, FightingWarŠaw).

1945 kovo 27.
Ryto prieblandoje tą dieną tuš

čiuose laukuose, prie plento, su
sitinka trys vyrai. Tylėdami jie 
paspaudžia vienas kitam rankas, 
pasistato apikakles ir dairosi į 
migloje dingstančią plento asfal
to juostą.

Ministerio primininko pava
duotojas Jan Jankowski, lenkų 
Tėvynės Armijos vadas genero
las Okulicki ir lenkų pogrindžio 
seimo pirmininkas, socialistų 
partijos lyderis Kazimierz Puzak 
laukia automobilio, kuris juos tu
rės nugabenti į sovietų generolo 
Ivanovo štabą Pruszkowe, prie 
Varšuvos. Sekančią dieną turi at
vykti didesnė lenkų delegacija.

Tolumoje pasirodo automobi
lis. -

- Tai bus mūsiškis, - pastebi 
generolas ir apsidairo, lyg pas
kutinį minutę dar ieškodamas ke
lio pabėgti. Rusiškasdžypas sus
toja. Vienas sovietų karininkas 
saliutuoja. Draugiškas gestas, 
trys lenkai užima vietas.

Kitą dieną privažiuoja likusie
ji lenkų delegacijos nariai prie 
namų, kuriuose generolas Iva
novas įsikūręs savo štabą.

Dvidešimt keturiomis valando
mis vėliau jau žino atlikusieji nuo 
delegacijos lenkų pogrindžio va
dai:

Tai buvo spąstai.
Uždari NKVD automobiliai iš

vyko iš Pruszkowo rytų krypti
mi. Niekas neabejoja, ką jie iš
vežė...

Lietuvoje...

Grand Opening....
GREATER CLEVELAND'S

NEVVEST and FINEST
Neighborhood 

SAVINGS ASSOCIATION
Celebrate at W
I - THROUGH
Ą, Offices • • JULY 16 1962

Grand Prize Drawing ... NO 0BUGATI0N WHEN YOU REGISTER

13.7 Cubic Foot Food Storage. Many desirable fea
tures, including book-shelf design for easy access 
to entire contents. One year vvarronty, and a three 
year spoilage warranty within 48 hours of break- 
down or power failure.

At Any of Our 4 Offices...
DRAVVING TO BE HELD AT LAKE SHORE

OFFICE—9:30 A.M. TUESDAY, JULY 17

lst PRIZE-General Electric 
Book-Shelf FOOD FREEZER

SAVE 
AFELY

and take your choice of these

1 GAL. THERMOS JUG
This 'Vogabond' jug by Amer- 
ican Thermos has Fiberglass 
insulation and enameled steel 
construction with shoulder 
spout for easy pouring.

FREE GIFTS 
, . . when you deposit $50 or more 
in a New or Exi$ting Savings Account.

CAR-ROBE BLANKET 
WITH CASE

An attractive multi-colored 
plaid blanket for beach, 
sports, lawn or home ūse; 72* 
x 54* in convenient corrying 
case.

PORTABLE CHARCOAL GRILL...
Nickel-chrome finished grid 
and demountable legs with 
black enamel firebovvl, this 
Nelson charcoal grill is well 
reinforced for durability.

(ONI TO A CUSTOMER)

SĖT OF 8 TUMBLERS .
Anchor-Hocking 'FestivO* 12- 
ounce heavy base tumblers 
are richly decorated in 22-K. 
gold. Packoged in attractive 
gift box.

2nd PRIZE - Wesffng/iouse 
ROOM AIR CONDITIONER

3rd PRIZE

Has automatic refracfable 
cord, quick-loading racks 
for service for 12, handles- 
up silverware basket, power 
shower, and many other fea
tures. No plumbing reguired.

A deluxe air conditioner which features air- 
jet vanes, push-button controls and adįusta- 
ble thermostat. Cools and dehumidifies large 
room. Adjustable mounting kit included for 
easy window installation.

General Electric 
Mobile 

Maid 
AUTOMATIC 

DISHWASHER

NEW LAKE SHORE OFFICE

five 4th PRIZES-General flertric AUTOMATIC CAN OPENHS
Opens cans quickly, at a touch, with power piercing action. Easy to clean stand. 
Can cover is automatically removed vvith built-in magnet.

Five 5fh PRIZES - 52-Piece Sets of INTERNATIONAL SUVERPIATE 
in Mahogany Chests

Service for eight includes dinner knives, forks, soup spoons, teaspoons, salad forks, 
tablespoons, butter knife and sugar spoon.

Five 6th PRIZES - 6-Piece Fibre Glass HOSTESS T-V TRAY SĖT
Rich gold and black antique key and coins on white fibre glass with silver flecks. 
Six-piece sėt of 4 tray tables, roll-a-rack and hostess cort. Folds to stand as 
decorative unit.

Twenty-Five 7th Prizas - Kodak Hawkeye FLASH CAAIERA OUTFITS 
Kodak’s newest snapshot camera with built-in flash holder, plu$ clip-on neck strap, 
6 flash bulbs, 2 batteries, 1 roll Verichrome Pan and illustrated instruction manual.

T. CLAIR 
AVINGS

ktain Office: St. Clair Office: tuclid Office:
813 EAST 185th STREET • 6235 ST. CLAIR AVENUE . 25000 EUCLID AVENUE

lake Store Office: 
26000 LAKE SHORE BLVD.

ALL SAVINGS DEPOSITED THRU JULY 16th .. EARN 4% FR0* JULY lst

(Atkelta iš 1 psl.)
niai, dauguma rusai ir kitų So- 
vietijos tautybių nariai: nežinia 
kokia tvarka ir kokiais keliais jie 
atsirado Lietuvos sostinėje. Jei
gu kas susitinka kurųnors gamyk
los darbuotoją, kas retai pasitai
ko, tas atsisako bet ką pasakoti 
apie savo dirbamojo darbo pobū
dį. Vietiniam lietuviui beveik ne
įmanoma toje įmonėje įsidarbin
ti. Be aukščiausių partijos parei
gūnų rekomendacijos, dar reikia 
praeiti ilga politinės policijos pa - 
tikrinimo karantiną.

Kitose ginklavimo pramonės 
įmonėse taipogi yra griežta at
ranka bei politinė kontrolė, ta
čiau ji mažiau liečia žemų kva
lifikacijų darbininkus. Gi šitoje 
gamykloje "košiami" visi.

Buvo atsitikimų, kad kandida
tai pripuolamai pasiprašę darbo 
gamykloje, buvo areštuoti. Darbo 
jieškojimas čia skaitomas įtarti
nu ir nepageidautinu reiškiniu, 
kuris tuojau iššaukia šnipinėjimo 
įtarimą.

Svetimi žmonės, kurie teirau
jasi pas vietinius gyventojus apie 
tą įmonę, paprastai gauna atsaky
mą: "Nešdinkies; nekišk nosies 
kur nereikia; bus visiems svei
kiau"...

O BROLIAI, NE ŠITIE TONAI...
Tais žodžiais lietuviškame St. 

Liepo vertime prasideda Schiller’ 
io "Odė Džiaugsmui", kurią didy
sis Beethoven’as įtonino savo 
Devintosios Simfonijos finale.

Tačiau, tais pačiais žodžiais 
norisi sudejuoti perskaičius A. 
Kalinausko išspausdintą re
cenziją apie tos pačios simfonijos 
pastatymą Vilniuje (Tiesa, 1962. 
VI. 15).

Koncerte nebuvom; nežinom ar 
patiko, o gal per daug patiko. 
Juo labiau, kad recenzentui rei
kalas nepatiko tik iš ideologinės 
pusės; jo daiktinė kritika vistik 
silpna:

Negerai, kai mediniai instru
mentai groja nepreciziškai - bet 
yra ten kas pagroti! Sutinkam, 
kad Devintąją "neleistina atlikti 
tik su keturiais pultais pirmųjų 
smuikų"; bet kokį didesnį simfo
ninį veikalą atlikti tokiu menku 
sąstatu "neleistina". Recenzen
to pastaba visai vietoje tik reik
tų ją taikinti orkestro finansuo
tojams - tegu parūpina daugiau 
etatų. '

Kad finale nekurios vietos nu
skambėjo panašiai į "prūsišką 
maršą" nieko nenustebins, nes 
kompozitorius ten ir užrašė "Al- 
la Marčia". Žinoma, rusiškas 
maršas būtų buvę geriau, bet ne
gi dabar smulkinsimės dėl tos 
"p" raidės ("p" kaip piano).

Pats recenzentas nesismulki- 
na; "atlikimą būtų galima laiky
ti pavykusiu", rašo jis, tik "di
rigentė Margarita Dvarionaitė 
(Balio ne duktė, bet giminė) ne
sigilino į kūrinį ir jo filosofi
nes mintis". Jis rašo:

"Apie tai, kad jai mažai terū
pėjo turinys, kalba ir tas faktas, 
jog finale buvo dainuojamas toks 
tekstas, kuris savo mintimis yra 
kardinaliai priešingas autoriaus 
mintims."

Pasirodo, nesikabinama dėl 
vertimo, kas vis tik galima, nes 
A. Kalinausko patiektoji gero 
vertimo sudarkyta versija gali 
iššaukti protestą. Bet ne tame 
dalykas:

"Juk visame pasaulyje sparnuo
tu žodžiu tapo simfonijos (? - be
ne SchiĮler’io odės?) eilutės: Bū
kit apkabinti milijonai! Šis pabu
čiavimas - visam pasauliui!"'

Skundžiasi recenzentas, buk to 
negirdėjęs - sako, "mes" girdė
jome klerikališką mintį: ar ap
rėpsi žvaigždžių tvaną, ar junti 
kūrėją tu? Broliai už erdvių to
lių, mūsų tėvas ten gyvena! - At
rodo komentarai nereikalingi..." 

Aišku, kad jų nereikia: pats 
Gagarinas "tėvo" danguje nerado. 
Nerado ir Titovas; bet kai tas į 
žemę sugrįžo, "tėvą" surado ir 
išmetė iš mauzolejaus. Kaži, drg. 
recenzente, o gal toks tekstas už
siliko iš "asmenybės kulto" die
nų?

Bet kažin? Anais laikais tebuvo 
"patvaldžių", be asmenybės kul
to. Tenka panagrinėti originalą, 
gal bus aiškiau. Štai

"Seid umschlungen Millionen 
Dieser Kuss der ganzenWelt! 
Brueder ueberm Sternenzelt 
Muss einlieber Vater wohnen!
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Negali niekas išpildyti Beetho- 
ven’o Devintosios negiedojęs to
kias "mintis". Neapsieina simfo
nijos pastatymas ir be šių eilu
čių:

"Ihr stuertzt nieder Millionen 
Anhest du den Schoepfer, Welt 
Sucht ihn ueberm Sternenzelt, 
Ueber Sternen muss er 

wohnen!
Reiškia - dėl klerikalizmo ten

ka kaltinti tokių minčių autorių 
Schiller’į. "Kaltas" ir pats Beet
hoven’as teksto muziką specialiai 
užvardinęs: Adagio, manontrop- 
po, ma divoto, t.y. plačiai - ne 
per lėtai - tačiau su atsidavimu, 
pamaldumu!

Toks tekstas giedamas 140 m. 
Giedamas Maskvoj, Varšuvoj, 
Sofijoj bei Pragoj; Budapešte ir 
Bukarešte; Berlyne ir Pekine - 
nekalbant apie klerikališkus va
karus.

Vilniaus "Tiesai" priklauso 
premija už to klerikališko teksto 
ryžtingą demaskavimą. Deja,pa
čiam recenzentui premija už ne
gailestingą klerikalizmo atsklei
dimą suteikti negalima, nes jis 
jį žino mintinai - originalą bei 
vertimą - dar iš konservatorijos 
laikų.

"Tiesa" tačiau neišvengs logi
kos trūkumo priekaišto. Tegu el
giasi pagal rašytojo - komunisto 
Bert Brecht patarimą Ulbrichto 
partijai po numalšinto 1953 m. 
Rytų Vokietijos sukilimo: "Par
tija gera, tik liaudis niekam ne
tikusi. Meskite, draugai, tokią 
nevykusią liaudį ir pasirinkite 
kitą".

Jeigu Schiller’is su Beetho- 
ven’u tapo demaskuoti kaip "kle
rikalai", meskit juos lauk iš ta
rybinio koncertinio gyvenimo.

Bet vietoje to užsipulti koncer
to dirigentą tik už tai, kad sąži
ningai išpildė muziką, tekstą ir 
mintis - tai reto ir piemeniško 
nekultūringumo riškinys. Tegu 
dėl to rausta, kas dar neparaudo.

(vb)

ATSIŲSTA PAMINĖTI

• Technikos žodis — Pa
saulio ir Amerikos lietuvių 
inžinierių S-gų organas.

Antrąjį šių metų numeri 
redagavo K. Kaunas ir V. 
Pavilčius. Techn. redakto
rius J. Slabokas.

Malonu pastebėti, kad 
žurnale aktyviai reiškiasi 
jau JAV mokslus baigę in
žinieriai. A. Kliorė, baigęs 
Illinois Universitetą Urba- 
noje, MSE . laipsnį gavęs 
Michigano Universite, rašo 
apie Pritaikančiosios kont
rolės sistemas.

Turinyje tęsiama V. švi- 
po Architektūros stilių evo
liucijos apžvalga, G. La
zauskas patiekia įrankių 
terminologijos vaizdą.

Prisimenama mirusieji, 
K. šlapelis ir jūrų laivyno 
inž. F. Marcinkus.

Laivininkystės ir žvejy
bos skyriuje nagrinėjama 
jūrinė kalba ir okeanografi
ja (A. P. Mažeika).

žurnalas tiek turiniu tiek 
išorine išvaizda sudaro sim
patingą įnašą mūsų spaudos 
gretose.
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buvę.”

Radarų ir kitų karinių išradimų amžiuje aklasis šau
dymas nėra jau toks naujas išradimas. Dar apie radarus 
niekas negalvojo, bet aklai šaudyti — taikinio nematant 
— mokėjo ne vienas ano šimtmečio karys.

Gal ir keista, bet tokiu aklojo šaudymo sportu užsi
manė pažaisti ir mūsų spauda. Svarbu šaudyti — į ką 
pataikys , paaiškės, kai suspiegs. Jei pataikysi. O jei ir
nepataikysi, šaudymo pratimai atlikti. Tam gi ir mūsų 
spauda, kad pasišaudyti...

Šaudyme šūviai pro šalį nėra tiek pavojingi, kiek 
per anksti paleisti šūviai. Atrodo, .kad per ankstyvą šūvį 
Idus paleidusi Vienybės S. Narkeliūnaitė. Toki istorija, 
kaįp „šalčius sugrįžo iš Lietuvos” (Vienybė, liepos 5 d. 
Nr. 26) yra kur kas per ankstyva ir dar neverta dėmesio. 
Nežiūrint, kaip sako S. Narkeliūnaitė, kad „ryšium su jo 
dabartine kelione (į okup. Lietuvą ir atgal, j. č.), kai ku
rie Amerikos lietuvių patriotinių laikraščių redaktoriai 
taip iš lygsvaros išėjo, kad net ištisus vedamuosius skyrė 
jo „garbei” jam „demaskuoti” ir visuomenę prieš jį nu
statyti, nelyginant tai būtų buvusi kokia „national emer- 
gency”, nelyginant svarbesnių temų ir problemų tuo me
tu nebūtų

t

į
: .**

brangioji. Buvo svarbesnių temų. Ir nereikia 
kad jos buvo užmirštos. Pareigos neužmiršo 

„svarbi

Tiesa, 
nusiskųsti, 
kai kurie patriotiniai laikraščiai. Ar neišrišta 
problema” Keleivyje de jure pripažįstant Vienybėje pa
skelbtus „dokumentus?” šaltiniai tų dokumentų tiek 
„patriotiniai”, kad jų ir skelbti nereikėjo. Yra nagrinė
jama visa eilė kitų „svarbesnių temų ir problemų”, — 
Dirvos sukomunistėjimas, demaskavimas nacių kolobo- 
rantų ir visa kita, patriotinę spaudą taip jaudinanti te
matika, kad ima baimė, jog toks gražus ir simpatingas 
Šalčiaus iš okup. Lietuvos grįžimo aprašymas liks ko gero 
nepastebėtas. O būtų gaila. Nes vis tik būtų nusižengimas 
mūsų spaudos patriotizmui, neatkreipus dėmesio į tokius 
Šalčiaus planus, kuriuos, ačiū S. Narkėliūnaitei, sužinome 
keliauninko lagaminams tebegulint New Yorko muitinėje. 
O tuose lagaminuose įgyvendinimo laukia planai —

„apie Amerikos lietuvių koncertus, parodas ir pa
skaitas Lietuvoje, apie pasikeitimų sportininkais su Vil
niaus, Kauno, Dotnuvos studentais. Jisai tvirtina, kad 
tam turimas net ir suinteresuotų vyriausybių dėmesys”.

žinoma, brangioji, kad ne vienam kils klausimas, 
kaip ir Tau, „ar ji (ta mūsų patriotinė spauda j. č.) pajėgs 
į viską blaiviai, be isterijos pažiūrėti”. Man rodos, kiek 
liečia pačią „patriotiškiausią” spaudą — tikrai pajėgs. 
Pagaliau, ar jau taip svarbu iš anksto jaudintis, kokių 
siurprizų šalčius atsivežė? Praeis dar kiek laiko, kol su
sitvarkys, kol pavyks

„tą filmą rodyti kino teatruose ir bandyti prakišti į 
JAV TV stotis”. O tai gi žymiai pretenzingesnis užsimo
jimas, nei ginčas su Bertašium. Tai ne vienos dienos dar
bas. Tat kam čia reikėjo knistis po dulkėtus lagaminus 
muitinėje? Kam atverti tą Pandoros skrynią? Ar nebūtų 
didesnė staigmena užsukus įprastą TV stotį ir pamačius, 
„kaip gyvenimas Nemunu vingiuoja .. .” (j. č.)

Punsko (Lenkijoje) lietuvių mokyklos mokiniai ekskursijoje Zakopanės kalnuose.

LIETUVIŠKOJO GYVENIMO NUOTAIKOS
Birželio mėnuo savo lemtin

gais lietuvių tautai įvykiais liko 
istoriniu ir mūsų kartai, gyviems 
tų įvykių liudininkams, neišdil
domu iš atminties. Todėl gauses
nės lietuvių kolonijos kasmet 
stengiasi tuos liūdnuosius įvykius 
paminėti, nes jie yra palietę visos 
tautos žmones. Tai vyko per kele
tą metų vis tą patį birželio mėne
sį: pirmoji bolševikų okupacija, 
po metų masinis lietuvių trėmi
mas vergų darbams, po to parti
zaninis tautos sukilimas atstatant 
Lietuvos nepriklausomybę, vė
liau nauja raudonųjų okupacijos 
banga ir mūsų masinis pasitrau
kimas iš tėvynės.

Tai svarbūs ir reikšmingi tau
tos įvykiai, kurių atrodo neįma
noma pamiršti juos mačiusiems, 
pergyvenusiems ir visokiais bū
dais nuo jų nukentėjusiems. Ta
čiau, iš spaudoj aprašytų, įvai
riose lietuvių kolonijose vykusių 
birželio minėjimų gaunasi įspū
dis, kad buvo iniciatorių minė
jimams ruošti, buvo kalbėtojų

' E. ČEKIENĖ

SPAUDOJE 
PASIDAIRIUS

Statement t f Condition cf---------------
S T. CLAIR 
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Assets
Cash and U. S. Government Bonds.

Other Securities.................................

Federal Home Loan Bank Stock.....

First Mortgage Loans........................

Property Improvement Loans..........

Office Buildings and Furnishings.....

Other Assets.......................................

June 30, 
1962

June 30, 
1961

TOTAI.

$ 3,724,816.65
1,148,685.05

670,600.00
46,012,334.67

141,300.29
735,945.98
307,133.65

452,740,816.29

$ 3,669,355.49
1,544,685.05

670,600.00
40,568,243.28

152,845.95
466,570.98
137,593.09

$47,209,893.84

kongresmanų, bet klausytojų po 
šimtą tose vietose, kur lietuvių 
gyvena po kelias dešimtis tūks
tančių. Daugumoj bet gi minėjo 
kartu latviai ir estai ir visų tau
tybių apie 100.

- Nors minėjimas susirinki
muose nėra pats reikšmingiau
sias svarbių sukakčių atžymėji- 
mo būdas, kaip rašo Aidai, 1962 
m. nr. 1, o tik trumpalaikis pri
minimas patiems sau žinomų da
lykų ir reikšmingas tik tiek, kiek 
jis ką naujo pasako ar parodo anų 
įvykių nepergyvenusioms jaunes
nėms kartoms.

Ar gi taip nepakankamas pag
rindas vyresniems į juos gausiai 
lankytis rodant jauniesiems pa
vyzdį ir net skatinant juos pačius 
organizuoti. Tuo pasitarnaujame 
ne vien pavyzdžiu jaunajai kartai, 
bet ir esame liudininkais sveti
miesiems ir tiems kongresma- 
nams kalbėtojams, kurių dėka šie 
masiniai susirinkimai atkreipia 
didžiosios spaudos dėmesį ir pla
čiosios amerikiečių visuomenės. 
Juk ne dažnai, tik vieną kartą 
metuose, rodos, lengvai kiekvie
nas galėtume atsilankyti ir būti 
savo tautos tragiškų įvykių liu
dytojais. Deja, taip nėra.

Sunku pasakyti, kodėl itin pa
sigendama tų, kurie iš vieno JAV 
valdžios atstovo vizitinę kortelę 
vežasi dar aukštesniam, kad pri
imtų vizitui, kaip mūsų tautos 
reprezentantą ir patektų į gar
bingą nuotrauką. Pasigendama 
didžiųjų mūsų organizacijų va
dovų, dažnai scenoj, per radiją 
ar spaudoj autoritetingai patrio
tiškai kalbančiųjų į tą pilkąjį

žmogelį, kviesdami remti jo veik
ią.

Aišku, yra daug priežasčių. 
Vienas paklaustas atsakė: visą 
savaitę žmogus dirbi, prakaituo
ji, o savaitgaly norisi atvėsti, 
atsigaivinti paplūdimy. Daugelis 
New Yorko organizacijų vadovų 
buvo išvykę į užmiesčio vilą 
švęst draugo vardadienio ar gim
tadienio, kur susirinkę virš 50 
žmonių, jų tarpe ne vienas buvęs 
rezistencijos kovų dalyvis, kele
tas dabartinių vadų saulėtos die
nos medžių pavėsyje nebeprisi
minė kartu su jais aną atmintiną 
birželį kovojusių ir žuvusių už 
tėvynę draugų ar jie nenorėjo bū
ti liudininkais protesto prieš bol
ševizmo smurtą, kaip aną birželį 
jų artimi žmonės troško be van
dens, be oro ir ne tą vieną dieną, 
bet daugelis iš jų žuvo ar tebe- 
kenčia dabar. Čia norisi jų drau
gų partizanų žodžiais paklausti: 

Kaip gali tylėti, kada žemė 
šaukia, -

Akmenys vaitoja tėviškės- 
miške...

Kaip gali šypsotis, užsidėjęs 
kaukę,

Kada brolių rankos tiesias į 
tave.

(Iš Laisvės Kovų Dainos)
Niekas nedrįs įtikinėti, kad po 

sunkaus darbo nereikalingas po
ilsis ir grynas oras. Negalima 
pamiršti ir draugų gimtadienių. 
Tačiau tam lieka dar 363 dienos 
metuose neskaitant tiktai Vasa
rio 16-os ir birželio į vykių minė
jimų. Čia man prisimena A. Ma
ceinos žodžiai, jog prieš mus 
išeivius stovi žiauri dilema: arba 
mes susikursime savą tautinį gy
venimą arba paskęsime svetimo
se bangose.

DĖL „J. PALAIKIO” 
LAIŠKO DARBININKE
Anoniminis J.- Palaikio 

laiškas, tilpęs Darbininko 
Nr. 48 (liepos 6 d.> patiekia 
Dirvai tokius klausimėlius 
(ir švelnumas neišpasaky
tas !):

1) Kokios linijos Dirva 
laikosi šiuo atžvilgiu? (At
seit dėl B. K. Naujoko išve
džiojimų komunizmo paži
nimo diskusijoje).

Atsakymas: Padorus Dir
vos skaitytojas išvadas da
ro iš Dirvos turinio, ne iš 
vieno ar kelių diskusinių 
straipsnių.

2) Kodėl Dirva p. A. Nas
vyčio šiuo klausimu rašinius 
deda smulkiomis reidėmis, 
sukimštai, o p. Naujoko — 
normaliu šriftu, aiškiai?

Įvairių bendradarbių įvai
rūs straipsniai renkami Dir
vos turimomis spausdinimo 
priemonėmis ir šriftais ne
priklausomai nuo straipsnio 
turinio. J. Palaikiui Dirvos 
spausdinimo technika ne
turėtų būti svetima, gi jei 
dar ne viską žino, Dirvos 
redakcija tokiu svarbiu 
klausimu gali visuomet su
teikti detalesnių informaci
jų (apie šriftų parinkimą 
ir t.t.).

3) Kodėl Dirva p. Naujo
ko prokomunistinei filosofi
jai savo pastabos nepadėjo: 
ar Dirva Naujoko bijo ar jo 
mintys Dirvai artimos?

Atsakymas: Svarstymų ir 
Nuomonių skyriuje spaus
dinamiems straipsniams pa
stabos jau buvo dėtos tą 
skyrių pradedant. Kas taip 
akylai seka Dirvą, negalėjo 
to nepastebėti, čia tinka 
taip pat atsakymas į pirmą 
klausimą.

VĖLUOJASI SANDARA...
Sandara liepos 6 d. susirūpi

no V. Rastenio "užsimojimais" 
pertvarkyti kai kuriuos spaudos 
leidinius - "pirmoje eilėje Cle
velando laikraštį". Ryšium su B. 
K. Naujoko paskelbtais "Cleve
lando laikraštyje" straipsniais, 
Sandara užuodžia pakastą šunį ir 
mano, kad "tą reikėtų plačiau pa
nagrinėti".

Kad ir vėluojasi Sandara! Gi 
jau kada "nagrinėjimus" be Lais
vės ir Vilnies, ir to "šuns kasi
nėjimus" jau vykdo Vienybė, prie 
tų seserų prisijungus jau ir Ke
leiviui, S. Narkeliūnaitės Vieny
bėje paskelbtus "dokumentus" 
pripažinus tikrais ir neabejoti
nais! Skalpų medžioklei vykstant, 
Sandara turėtų paskubėti, nes - 
"šunį iškasus" - nei uodegos ga
li nebelikti.

Liabilities
Savings Depositj..............................................

Loans in Process and Escrow Funds...............

Advances from Federal Home Loan Bank, 

Accumulation for Taxes & Insurance ..........

Other Liabilities................................................

Permanent Capital Stock...............................

Reserves and Undivided Profits.....................

TOTAL.............................

. $43,466,937.69

. 3,222,729.74
. 2,000,000.00

104,534.36
91,619.11

240,000.00
• 3,614,995.39

. $52,740,816.29

$39,765,628.64
2,099,311.40
1,900,000.00

31,293.58
150,799.63
240,000.00

3,022,860.59
$47,209,893.84

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE 
APLANKYKITE 

PARAMA 
MIDWEST 
2515 West 69 St.

Telef.

1.
2.
3.

Deposits made by July 16th
Earn Interest from July 1 st

4.

5.

o r y o u r yJA 
fe/ SAVINCS \<^\ 

"inHnniD*

,\cC\ U P TO Zv/j
Iio.ooo.

SUREI
813 EAST 185th STREET

6235 ST. CLAIR AVENUE 
25000 EUCLID AVENUE 

26000 LAKE SHORE BLVD

TOTAL ASSETS NOW OVER 50 MILLION DOLLARS

6.

7.

8.
9.

«
MAISTO ir LIKERIŲ 

KRAUTUVĘ 
Marąuette Parke 

RE 7-1731
SAV. J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA 
čia gėrimus pirksite tikrai pigiai! 

TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ:

BISQUIT 3 star Cognac......... 5th 4.98
CHIANTI Imported Wine Quo. . 0-98 
MARTINI or
MANHATTAN KVORTA ... 5th 2.98 
GERMAN BRANDY
10 metų senumo .........
DUJARDIN GERMAN 
BRANDY ....................
LONDON DRY GIN
80 proof KVORTA .... 
KRON-BRANNVIN 
AQUAVIT
IMPORT. PRANC. LIKERIAI 5th 2.98 
B0RDEAUX pranc. vynai .. 5th 0-98

AR TIKRAI RAŠEIVOS TABOR 
FARM KATES ĖDĖ?

5th 4.39

5th 5-29

5th 3.59

5th 3.98

Ir virš 100 rūšių užsieninių bei vietinių gė
rimų žemiausiomis kainomis! Nepaprastai 

didelis pasirinkimas!

"Draugo" 1962 m. birželio 27 
d. numeryje skaičiau rašėjo VI. 
Rmjs parašytą straipsnį kaip 
Dainavos ansamblis pagerbė su
kaktuvininką Juozą Bačiūną. Skai
tau, ir negaliu atsistebėti -- kas 
antrame sakinyje rašėjas vis kal
ba apie kažkokius tai katėdžius. 
J. Bačiūno vasarvietėje buvojau 
milijonus kartų ir niekad nema
čiau kad ten kas nors kates ėstų. 
Atrodo, kad truputį angliškai pra
mokęs ir lietuviškai pamiršęs 
rašeiva čia ne kates ėdė, o tik 
vasarnamius (cottages) "sulie
tuvino".

Šia proga norisi prisiminti kad 
sukaktuvininkas Juozas Bačiūnas 
į Ameriką atkeliavo, jo paties žo
džiais tariant, būdamas dviejų 
metų amžiaus vyras. Ir visdėlto 
lietuvių kalbos darkyti jis neiš
moko. Nauji rašeivos šiuo atžvil
giu tikrai gabūs!

Z.V. Rekašius 
Lafayette, Ind.
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TECHNIKOS PAŽANGA

RAKETOS - MODERNUS KARO GINKLAS
Tolimo skridimo tarpkontinen- 

talinės raketos nebūty galvojama 
naudoti ateities karuose, jei jos 
turėtų tik paprastų sprogstamų 
medžiagų užtaisą. Tokios raketos 
yra nepaprastai brangios ir pap
rastos bombos padaryti sunaiki
nimai turėtų mažesnę vertę, nei 
raketos pagaminimo išlaidos. 
Karas, lygiai kaip dauguma kitų 
žmogaus veiklos sričių yra pa
jungtas ekonomikos dėsniams. 
Jei ginklas brangesnis nei jo pa
daryti sunaikinimai, jis greičiau 
nualintų ekonomiškai ginklų ga
mintoją nei priešą.

Sakoma, kad tuo ekonomišku 
požiūriu vokiečių V 2 buvo labai 
abejotinos vertės, neskaitant 
psichologinio efekto.

Raketos kaip ginklas įgijo vi
sai kitą reikšmę, išradus atomi
nę bombą. Ateities karų revoliu
cinis faktorius yra atominės bom
bos ir raketų ypatybių junginys. 
Antras svarbus faktorius yra ga
limybė vairuoti raketą į taikinį.

Artilerijos sviediniai pasiekia 
didelį greitį išlėkdami iŠ trumpo 
patrankos vamzdžio, todėl artile
rijos sviedinio greitėjimas buvo 
nepaprastai didelis. Vien dėl tos 
priežasties fiziškai buvo neįma
noma į patrankos sviedinį įdėti 
bet kokius vairuojančius ar lėki
mą kontroliuojančius prietaisus. 
Tie prietaisai perdaug jautrūs, 
kad galėtų išlaikyti staigaus grei
tėjimo smūgio jėgą. Raketos 
greitėjimas yra nestaigus, todėl 
raketoje įmanoma įdėti visoke
riopus prietaisus, ne tik įgalinan
čius raketą keisti kryptį, bet ir 
sekti taikinį. Didieji bombonešiai 
sakoma atgyvenę savo amžių ne 
dėl raketų konkurencijos, nuneš- 
ant atominę bombą į priešo kraš
tą, bet daugiausiai dėl to, kad 
lėktuvas gali būti lengvai sunai
kintas vairuojamųjų priešlėktu
vinių raketų. Amerikos didžioji 
kontroversija, ar statyti naujus 
moderniškus, labai greitus, B70 
bombonešius, sukasi argumentų 
rate.

Šiandieną vairuojamos raketos 
yra įvairių sekimo principų. Vie
nas iš jų siekia taikinį, radijuo- 
jantį šilumą. Jos turi infra-rau- 
doniems spinduliams jautrias 
"akis" bei specialias elektroni
nes smegenis, kurios valdo ra
ketos vairus. Šituo principu vei
kia Sidewinder raketa, išleidžia
ma iš naikintuvo į kitą lėktuvą. 
Ji seka karštas dujas, išmeta
mas iš lėktuvo turbinos žiočių. 
Sidewinder buvo labai efektingai 
išbandytos oro kovoje netoli For- 
mozos tarp sovietinių migų ir ki
niečių nacionalistų naikintuvų, 
amerikiečių aprūpintų tomis ra
ketomis. Sakoma, kad panašaus 
tipo raketas jau turi ir sovietai. 
Kitas sekimo būdas yra parem
tas radaro principu. Čia yra 
vartojami du metodai: gavus ra
daro informacijas,. raketa • yra 
valdoma iŠ žemės sekėjų, arba, 

antras metodas, raketa pati vai
ruoja savo į taikinį pagal radaro 
davinius. Radaras yra labai trum
pos radio bangos, atšoksiančios 
nuo kietų kūnų ir gali būti pagau
namos siuntėjo, kaip aidas. Šian
dien radaras yra plačiai naudo
jamas ir policijos pravažiuojan
čio automobilio greičiui nustaty
ti. Radarą išrado anglai ir jis 
turėjo nepaprastos įtakos į visą 
karo eigą. Moderniškiaųsi i r pra
našesni vokiečių karo laivai žu
vę kovose, nes jie neturėjo ra
daro ir nežinojo kad toks dalykas 
egzistuoja. Raketų vairavimas 
yra naudojamas ne tik pasieki
mui judomo taikinio, bet ir kon
troliavimui raketų, ypač tolimų
jų, lėkimo kryptį. Šiandien ame
rikonai naudoja kai kurioms to
limo skridimo raketoms vaira
vimo kontrolę, paremtą optiniu 
žvaigždžių sekimu.

Dabar nuo tolimųjų raketų elekt
roninio vairavimo (radaro) atsi
sakoma, nes radaro impulsai gali 
būti priešo paveikti. Dabar dau
giausiai naudojama vadinama 
incercinė navigacija, tai yra la
bai jautri mechaniška sistema, 
susidedanti iš labai greitai be
sisukančių smagračių, kurie turi 
tendenciją visą laiką suktis toje 
pačioje plokštumoje iš svorių, 
pakabintų ant labai tikslių ir jaut
rių spyruoklių. Tie aparatai la
bai tiksliai gali išmatuoti rake
tos greitėjimą, taigi greitį ir nu
lėktą nuotolį. Tolimųjų raketų 
tikslumas yra didžiausia šios 
dienos karo pasiruošimo paslap
tis, nes yra nepaprastai svarbu, 
kiek tiksliai raketos gali sunai
kinti numatytus taikinius. Plačiau 
išsimėčiusiu vietovių sunaikini
mui raketos tikslumas nėra jau 
taip svarbu, nes didesnė atomi
nė bomba gali sunaikinti kelias
dešimties kvadratinių mylių plo
tą.

Amerikonai raketas skirsto į 
šias rūšis: sausumos raketos į 
oro taikinį, oro raketos į sausu
mos taikinį, nuo oro į orą rake
tos, sausumos į sausumą rake
tos. Šiame paskirstyme laivo pa
viršius yra vadinamas sausuma. 
Sausumos j sausumą raketų yra 
trys rūšys:trumpo nuotolio, vi
dutinio nuotolio ir tarpkontinen- 
talinės. Išskyrus trumpo nuoto
lio raketas, visos kitos šiandien 
yra su atominiais užtaisais. Ato
minių bombų pažanga yra tokia 
didelė, kad jau padaroma labai 
mažų ir labai lengvų atominių 
bombų su labai mažu veikimo 
plotu.

Vidutinio nuotolio raketomis 
vadinamos lekiančios iki 1,000- 
1,500 mylių. Jos gali būti pa
leistos iš lėktuvo arba laivo, net 
iš povandeninių laivų, Tarpkon- 
tinentalinės raketos gali skristi 
5,000-6,000 mylių toliau, pradi
niam stovyje yra labai didelės ir 
sunkios, sveriančios kelis šimtus

B. K.

tūkstančių svarų. Jos tegali būti 
iššautos iš specialių įrengimų.

Tarpkontinentalinės raketos su 
atominiu užtaisu, sukeltais mili
jonais tonų sprogstamosios me
džiagos, palyginamąja jėga netik 
kad pakeitė viso pasaulio politinį 
galvojimą, bet privertė karo 
strategus ieškoti naujų spren
dimų, nes atrodo, kad visiškai 
tikrų apsisaugojimo priemonių 
prieš tokias raketas nebus gali
ma rasti. Nuo tarpkontinentali
nės raketos iššovimo laiko pav. 
vidurinėje Sov. Sąjungoje iki 
pasieksiant Amerikos taikinį te
reikia pusės valandos laiko. Ame
rikonai yra pastatę Šiaurinėje 
Kanadoje ir palei Atlanto pak
raščius radaro perspėjimo sis
temą, kuri gali perspėti apie 
atlekiančias raketas 15 minučių 
prieš joms pasiekiant taikinį.

Kova prieš didžiausias atomi
nes raketas yra ypatingai sunki 
todėl, kad iššauta raketa, pasie
kusi stratosferą, toliau telekia 
kaip paprastas sviedinys. Ji yra 
nebevairuojama ir turi keleto 
tūkstančių mylių į valandą grei
tį. Taigi ją tegalima sustabdy
ti ar sunaikinti mechanišku su
sidūrimu. Efektingam susidūri
mui reikia lekiančio kūno maž
daug panašaus svorio kaip at- 
skrendanti raketa. Taigi per 15 
minučių reikia tiksliai nustaty
ti atlekiančios raketos kryptį, 
vietą ir greitį ir iššauti vai
ruojamąją raketą taip kad ji su 
atlekiančia raketa susidurtų. JAV 
kariuomenė (Army) perša tam 
tikslui jų išvystytą Nike Zeus 
naikinamąją raketą. Didžioji 
kliūtis sėkmingam apsigynimui 
nuo raketų yra ta, kad ginamoji 
raketa turi būti nelabai toli nuo 
taikinio į kurį priešas savo ra
ketas siunčia. Toli esanti nuo 
priešo ieškomojo taikinio raketa 
neturi pakankamai laiko su ta ra
keta susidurti. Taigi, ginamųjų 
raketų reikia visur ten, kur yra 
galimybės kad priešas atakuos ir 
reikia tiek ginamųjų raketų, kiek 
priešas gali išsiųsti puolamųjų 
raketų. Kadangi priešas puola
mųjų raketų skaičių skiria pagal 
savo valią, norint apginti šimtus 
taikinių, teoretiškai reikia turė
ti šimtus kartų daugiau ginamųjų 
raketų, negu priešas gali pastaty
ti puolamųjų, kas yra praktiškai 
neįmanoma. Todėl ir JAV armi
jos kad ir sėkmingi bandymai su 
Nike Zeus, nesukelia didelio en
tuziazmo gynybos strategų tarpe.

Antras svarstytas apsigynimo 
būdas - paleisti į erdvę kelias
dešimt tūkstančių satelitų, kurie 
praktiškai"pripildytų" erdvę virš 
žemės ir būtųsukonstruktuotito
kiu būdu, kad reaguotų į kylančių 
raketų šilumą, pradėtų prie tų 
raketų artėti ir su jomis susidur
tų. Kylanti raketa juda daug lė
čiau ir yra jautri mažiausiems 
pažeidimams. Taigi, tokie sate
litai-naikintojai gali būti labiau 

vaiksmingesni, kaip kad naiki
nančios raketos, puldamos leidi
mosi fazėje.^ Šitokių satelitų iš
vystymas surištas su eile naujų 
techniškai iki šiol nežinomų 
problemų. Čia vėl susiduriama 
su ta pačia neišsprendžiama 
problema: jei priešas koncen
truotų raketų išleidimą iš vie
nos vietos, naikintuvų-satelitų 
veiksmingumas labai nukentėtų, 
arba jų reikėtų turėti ekonomiš
kai nepasiekiamą skaičių.

Paskutinieji Sov. Sąjungos ato
minių bombų bandymai ir dabar 
JAV vykdomieji bandymai yra 
tampriai surišti su atominių 
bombų panaudojimu dideliose 
aukštumose, kaip priemonė apsi
ginti nuo tolimųjų raketų arba 
kaip priemonė apsunkinti apsi
gynimą. Jau ankstesniuose ato
minių bombų bandymuose buvo 
pastebėta, kad aukštai sprogs
tanti bomba sukelia aplink save 
nepaprastai stiprų elektros lau
ką, kuris sudaro to lauko įtakoje 
esančiuose laidininkuose labai 
stiprias sroves, galinčias sude
ginti (perkaitinti) laidininkus.

Jei kylančiai raketai tektų 
skristi per atominės bombos su
darytą lauką - raketos skaitlin
gos laidininkų (vielų) grandinės 
galėtų būti sunaikintos tuo pada
rant raketą neveiksminga. Mano
ma, kad Sov. S-gos gynimasis re
miasi šia idėja. Bet jeigu ir būtų 
galima tokiu būdu raketas sunai
kinti vistiek lieka daug beveik ne
išsprendžiamų problemų. Atomi
nės bombos elektros lauko efek
tas - tęsiasi trumpą laiką ir ri
botoje erdvėje.

Atrodo, kad atominė bomba ga
li būti efektinga daugiau priešo 
apsigynimo paralyžavimui. Prieš- 
raketinės raketos yra išimtinai 
vairuojamos radaru. Atominės 
bombos sprogimo produktai at
muša radaro bangas ir radaras 
nebegali surasti raketų, atskren- 
dančių per atominės bombos su
darytą dujų uždangą. Taigi, vie
na raketa su atomine bomba spro
gusi aukštai ore taikinių krypti

MOKAME MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas. 

mi gali labai palengvinti sekan
čioms raketoms pasiekti taikinį. 
Bombos sprogimas ir vėlesnis 
raketų skridimas gali būti lengvai 
suderintas laiko prasme.

Atrodo, kad kol kas tikriausia 
apsigynimo priemonė nuo atomi
nių raketų yra keršto grėsmė. 
Reikia turėti bent nemažesnis 
už priešą puolamųjų raketų skai
čius, sunkiai sunakinamas puo
limo atveju. Amerikonų efektin
giausią priemonė, tai povande
ninių laivų raketa Polaris. Ji 
iššaunama iš pasinėrusio laivo 
suspaustu oru, pasiekusi vandens 
paviršių, toliau lekia įprastu bū
dų. Bandymai parodė, kad nežiū
rint tokio komplikuoto iššovimo 
būdo, Polaris yra gana tiksli ir 
gali nunešti vandenilio bombos 
užtaisą iki 1,500 mylių. Ameri
kiečiai sausumos tarpkpntinenta- 
lines raketas Atlas ir Titan sle
pia požeminiuose įstiprintuose 
bunkeriuose, kurie yra taip stip
riai įrengti, kad, net vidutinei 
atominei bombai pataikius, ne

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 nereikia važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chort«r«d and Suparvitad by the United Statei Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

būtų sunaikinti. Naujos pigesnės 
ir lengvesnės kieto kuro Minute- 
man raketos planuojama išskirs
tyti and judamų platformų po vi
są kraštą, taip kad priešas nega
lėtų susekti kur tos raketos kokiu 
laiku randasi, kaip jos išskirsty
tos, lygiai kaip kad negali žino
ti kaip išskirstyti vandenynų gel
mėse yra Polaris apginkluoti po
vandeniniai laivai.

• Laisvės Kovų Dainos, 
LNF išleistos knygos visais 
reikalais kreiptis j E. če- 
kienę, LNF pirm., 87-80 96 
St., Woodhaven 21, N. Y.

Be to, New Yorke galima 
knygą įsigyti per L. Tamo
šaitį, 90-3-4 78 St., Wood- 
haven 21, N. Y.; J. Kiaunę, 
180-24 Grand Centrai Park- 
way, Jamaica 32, N. Y. ir 
A. Daunį, 18 Cedar St., 
Syosset, L. I., N. Y.

Vertėj. P. PALUKAITIS
Reinoldas paėjo iki kertės, skubiai apsidairė, perėjo 

gatvę ir glausdamasis, kiek galėdamas prie sienos, grįžo 
atgal prie įvažiavimo. Ties juo sustojo, užsitraukė skry
bėlės kraštą ant akių ir dar kartą pažvelgė pro kertę.

Iš karto negalėjo nieko pamatyti, nes prie tamsos 
įpratusias akis staiga apakino stiprios kišeninės lempos 
spindulys, ir Reinoldas, pajutęs nemalonų jausmą skran
džio srityje, jau buvo įsitikinęs, kad esąs pastebėtas. Jis 
jau traukė savo ranką su stipriai apgniaužtu pistoletu iš 
apsiausto kišenės, bet spindulys nuslydo tolyn, nusunk
damas per kiemą.

Reinoldas, kurio akių lėlytės vėl pamažu išsiplėtė, 
dabar galėjo suvokti, kas iš tikrųjų atsitikę. Vyras, ka
reivis su šautuvu ant pečių, žingsniavo per kiemą, ir jo 
kišeninės lempos spindulys buvo atsitiktinai užkliudęs 
Reinoldo veidą, tačiau sargybinis, kurio akys greičiausiai 
nekeliavo kartu su šviesos spinduliu, jo nepastebėjo.

Reinoldas trim tyliais žingsniais šoko įvažiaviman ir 
sustojo stebėdamas, kas atsitiks toliau. Sargybinis, tęs
damas savo maršrutą, nutolo, ir Reinoldas dabar galėjo 
aiškiai matyti, ką jis vykdė: jis kontroliavo atsarginį 
išėjimą, lempute nušviesdamas sniegu apdengtus laiptus. 
Reinoldas glausė save, ko tąja atsargos priemone siekia

ma: ieškoma galinčio slaptai čion įsmukti žmogaus ar 
galinčio iš viešbučio sprukti svečio? Greičiau pastarojo; 
nes Reinoldas neabejojo, kad visa eilė mokslininkų, pa
kviestų į suvažiavimą, šį pakvietimą mielai būtų pakeitę 
iškeliavimo į vakarus viza. Be to, tai gana kvaila atsargos 
priemonė, turėjo Reinoldas pagalvoti, kai atliekama taip 
pastebimai, kaip tai darė šis sargybinis su kišenine lem
pute; kiekvienas, bent kiek nusimanąs apie tokius daly
kus, galėjo atsarginiais laiptais užlipti ar nulipti, nepalik
damas išdavikiškių pėdsakų apatinėje jų dalyje.

Dabar, tarė sau Reinoldas, mano didysis šansas. Sar
gybinis tuo metu žingsniavo pro lempą, kuri kabojo ties 
durimis kitoje kiemo pusėje, ir nebuvo reikalo laukti, kol 
jis grįš. Skubiai ir be garso, kaip vaiduokliškas šešėlis 
baltoje žiemos nakties sutemoje, Reinoldas nušuoliavo 
akmeniniu įvažiavimo grindiniu, vos užgniaužė išgąsčio 
šauksmą, staiga sustodamas ir prisiglausdamas prie šal
tų, apledijusių sienos akmenų, jo širdžiai dusliai dau
žantis krūtinėje.

Idijote, keikė jis save niršdamas, tu prakeiktas idi- 
jote. Per plauką vos neužlipai ant sargybinio. Taip, tik 
per plauką — jeigu paskutinę akimirką nebūtum pama
tęs nerūpestingai metamos cigaretės, kuri raudonu tašku 
nuskrido per orą ir dabar šnypšdama geso sniege, net 
metro nenutolus nuo vietos, kur jis nejudėdamas stovėjo, 
nedrįsdamas atsikvėpti. Tuo tarpu jis turėjo tikrai geriau 
žinoti, kad, siekiant visur esančiai AVO parodyti manda
gumą, reikėjo jai pripažinti ir bent tiek inteligencijos, kad 
ji kiekvienam, bandančiam įeiti ar išeiti, neleis to jau 
taip vaikiškai lengvai atlikti.

Sargybinio būdelė stovėjo ties pat įvažiavimu, ir 
pusiau iš jos išlindęs sargybinis tebuvo tik už trijų ket
virčių metro nuo Reinoldo. šis galėjo girdėti jo kvėpavi
mą, ir pasikartojąs jo batų girgždėjimas tiesiog nepake
liamai garsiai skverbėsi į Reinoldo ausis.

Reinoldas žinojo, kad jam beliko tik sekundės — gal 
penkios, gal šešios, daugiausiai. Sargybiniui būdelėje rei

kėjo tik stipriau sujudėti, pasukti galvą šalin, ir Reinol
das žuvęs. Jeigu jis ir nepasuktų galvos, tai antrasis 
sargybinis, eidamas ratu per kiemą ir jau priartėjęs per 
kelis metrus, atrastų jį su kišeninės lemputės pagalba, 
praeidamas pro įvažiavimą. Yra trys galimybės, kalbėjo 
sau Reinoldas, kurio galva karštligiškai dirbo, tik trys 
galimybės. Jis galėjo apsisukti ir nubėgti, ir pūga bei 
tamsa tikrai teikė geras perspektyvas jam pasprukti; 
tačiau tada viešbučio apsauga būtų taip sustiprinta, kad 
visos galimybės susirišti su senuoju Jeningu būtų dingu
sios galutinai. Jis galėjo abu sargybinius nužudyti — ta 
galimybe jis neabejojo nė akimirką ir nė akimirkos ne
delstų, jei pasirodytų, kad tai būtina — tačiau klausimas, 
kur padėti lavonus, būtų sukėlęs neišsprendžiamą pro
blemą, o jeigu abu lavonai būtų atrasti, jam tebesant 
viešbutyje, tai jis niekada gyvas iš ten nebeišeitų. Taigi, 
teliko tik trečioji galimybė, kuri teikė šiek tiek pasise
kimo vilčių, ir jis nedelsdamas turėjo už ją apsispręsti.

Jis tvirtai abiem rankom sugniaužė pistoleto ranke
ną, dešiniosios riešą stipriai prispausdamas prie įvažia
vimo sienos, kad pasiektų galimai didesnį taiklumą. Su 
prisuktu duslintuvu taikymas ir taip jau buvo sunkesnis, 
o dar labiau jį sunkino sniego sūkuriai; tačiau jis turėjo 
leistis ton rizikon. Sargybinis su kišenine lempute jau 
buvo už trijų metrų, vyras būdelėje buvo pradedąs kažką 
sakyti savo draugui, kai Reinoldas nutaikė ir lėtai pa
spaudė nuleidiklį.

Prislopintas šūvio garsas virto triukšmingu sprogi
mu, kai lempos stiklas virš durų suskilo į tūkstančius 
šukių, kurios ištiško į sieną, prieš nukrisdamos sniegan. 
Tiesa, šūvio garsas turėjo būdelėje buvusio vyro ausį 
pasiekti sekundės dalimi anksčiau, negu triukšmingas stik
lo sprogimas, tačiau žmogaus ausis nepajėgia užregistruo
ti tokių trumpų laiko skirtumų, ir vyras suvokė tik pa
skutinįjį, daug garsesnį triukšmą. Jis skubiai šoko per kie
mą, bėgdamas kartu su vyru, kuris turėjo kišeninę lem
putę.

(Bus daugiau)
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SUSISIEKIMO NELAIMIU ŠALINIMAS
Šiame didelių išteklių krašte 

šeimai automobilis tiek pat rei
kalingas, kiek kasdieninis mais
tas. Nedaug rasime šeimų, kurios 
apsieitų be jo. Nekuriems auto
mobilis būtinas kaip patogi ir ne- 
apseinama susisiekimo priemo
nė, gi kitiems jis gyvenimą pa
pildo ir jį padaro malonesniu. 
Vienaip ar kitaip vertinsime, au
tomobilis yra neatskiriama mūsų 
moderniojo gyvenimo dalis. Be jo 
daugelis tikrai pasimestų ir pa
justų didelį kasdieninį trukumą ir 
vargiai besusigaudytų kaip gyven
ti.

Tačiau tas pats automobilis 
daugeliui atneša mirtį, nepagydo
mus sužalojimus, didelius skaus
mus ir kitokias negeroves, kurios 
sudrumščia gyvenimą visam lai
kui. Užtat į tai reikia žiūrėti kaip 
į galimą didelę grėsmę, kuri gali 
virsti tikrove kiekvieną minutę. 
Kas metą šiame krašte automo
biliai užmuša 38,000 žmonių ir 
sužeidžia virš 1,500,000, iš kurių 
daugelis lieka raišais visą am
žių. Taigi šios skaitlinės daug 
ką pasako ir verčia kiekvieną 
vairuotoją rimtai pagalvoti ir 
tikrai apsispręsti, kad pačiam 
likti sveiku ir kitam neatimti 
gyvybės. Vairuotojo didelės at-

KUR GERIAUSIA PAILSĖTI PER 
ATOSTOGAS

GARSIAME CAPE COD — OSTERVILLE, MASS, KU
RORTE PRIE ATVIRO ATLANTO, LONG BEACH PLIA- 
ŽO, PUŠŲ PAVĖSYJE, GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE VA

SARVIETĖS VILOJE
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87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass. 

TEL. GA 8-8425
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Dr. S. BIEŽIS
sakomybės pajautimas padės iš
vengti nelaimių, kurių niekas ne
geidžia ir dažniausia nenumato.

Pirmoje vietoje kyla rimtas 
klausimas, kodėl eismo nelaimės 
išviso įvyksta? Tikro ir galuti
nio išaiškinimo dar niekas nepa
teikė. Esama daug priežasčių ir 
aplinkybių, kurios vienaip ar ki
taip veda į nelaimes... Automo
bilių nelaimių tyrinėtojai iš sa
vo išsamių studijų prieina vie
nos bendros išvados, būtent, kad 
kur įvyko nelaimė, ten butą ne
apdairumo arba neapsižiūrėjimo. 
Sakysime,, asmuo vairavęs per 
eilę metų ir greičiausia išvaži
nėjęs ne vieną šimtą tūkstančių 
mylių be mažiausio nuotykio, o 
vienok visai netikėtai akimirkos 
momentu įvyksta tragedija. Jei 
toks vairuotojas per ilgą laiko
tarpį buvo visiškai saugus, tai ko
dėl po tokio patyrimo jį nelaimė 
ištiko? Gal kito žmogaus kaltė, 
kuo dažnai kiekvienas nori pa
siteisinti? Pagaliau, juk kas no
ri save kaltinti? Vienaip ar ki
taip kiekvienas save mėgsta tei
sinti nepažvelgęs kritiškai į sa
vo veiksmus susijusius su nelai

me. Žinoma, moraliai gali kiek
vienas teisintis, nes nesama pik
tos intencijos.

Šalinimui nelaimių kiekvienas 
vairuotojas privalo žinoti ir vi
suomet turėti galvoje tas aplin
kybes, kurios dažniausia veda į 
/įvairias nelaimes. Taip pat ir 
pėstieji turi laikytis didžiausio 
atsargumo, nes neretai jie esti 
tikrieji kaltininkai. Taigi išeina 
kad saugumo sumetimais visi 
yra vienodai užinteresuoti ir to
dėl savo gerovei visi privalo vie
nodai susirūpinti savo saugumu. 
Šio rašinio tikslas yra peržvelg
ti kelis svarbesnius faktorius, 
kurių aiškus supratimas pasi
tarnaus mūsų pačių saugumui ir 
tuo bus išvengta daugybė nelai
mių.

1. Asmuo paėmęs automobilio 
vairą į savo rankas pirmiausiai 
privalo rimtai pagalvoti, kad nuo 
to momento iki išlips jis pasi
ima savo atsakomybėn tiek savo, 
tiek kitų saugumą ir taip pat ži
noti, kad ir mažiausias neatsar
gumas gali reikšti tragediją. 
Šios minties vedamas jis bus 
budrus kiekvieną momentą ir grįš 
namo sveikas. Neleistina dairytis 
į šonus arba apie ką kitą galvoti, 
nes tai išveda iš saugumo ribų. 
O tačiau daugelis vairuotojų apie 
tai mažai ar ir visiškai nepagal
voja. Tai šie, kaip taisyklė, daž
niausia sutinka visokias nelai
mes, kurių pašalinimui verta bu
dėti prie vairo kiekvieną sekun
dę.

2. Mandagumas teikia daug ma
lonumo kiekviename gyvenimo 
žingsnyje. O eisme pašalina daug 
nelaimių. Kai kas gali teisėtai pa
klausti, ką gi šia linkme manda
gumas gali teikti? Atsakymas-la- 
bai daug. Mandagumą pagrindinai 
galima išreikšti trim žodžiais, - 
duok kelią kitam. Tai išeina, kad 
kai kitas nori įvažiuoti į gatvę, 
duok jam tą progą nes jis bus dė
kingas ir tokį pat mandagumą 
jums parodys kitą kartą ir iš to 
bus abiem nauda. Arba kai kas 
lenkia, nesipriešink jam. Kartais 
nekurie tyčia tai daro neva rody
dami savo drąsą, kas gali prives
ti prie didelės nelaimės. Pristab- 
dyk savąjį automobilį ir lenkian
tis saugiai pravažiuos, kas teiks 
abiem malonumo. Pėstieji taip 
pat privalo laikytis mandagumo, 
duodami progą saugiai prava
žiuoti.

3. Vairuotojo dėmesys privalo 
būti nukreiptas į saugumą kiek
vieną sekundę, kuri tėi a tik aki
mirkos laikotarpis, bet kuris gali 
reikšti didžiulę katastrofą dėl ne
apdairumo. Sėsdamas už vairo 
turi justi pilną atsakomybę už sa
vo ir visų vežamųjų saugumą. 
Kiekvienas privalo žinoti, kad ke
leivių sveikata ir pati gyvybė yra 
vairuotojo rankose. Jis taip pat 
privalo būti pasiruošęs kiekvienu 
momentu automobilį sulaikyti ar 
tinkamai pasukti netikėtumo at
veju, o tokių netikėtumų pasitai
ko dažnai ir ypatingai kai jie ne
pramatomi. Tačiau tikrumoje ne 
daugelis apie tai pagalvoja, daž
niausia kurie nėra turėję nelai
mių. Ne retenybė pastebėti vai
ruotoją dairantis tai į vieną tai 
į kitą pusę arba stebint kas šali
gatviuose vyksta. Tai svarbus po- 
žimis nesaugaus vairavimo ar
ba nejutimo rimtos atsakomybės. 
Būtų didelis saugumui laimėji
mas, jei kiekvienas sėsdamas 
prie vairo sau rimtai primintų: 
Aš vairuosiu saugiai, kiekvieną 
akimirką būsiu pasiruošęs su
tikti netikėtumą, nes turiu tiks
lą grįžti namo sveikas ir gyvas, 
nes prieš mano sąžinę atimti ki
tam gyvybę ar ką sužeisti. Šitoks 
prisiminimas padės pašalinti ka
tastrofas ir nesudrums ramybės.

4. Labai reikšmingas automo
bilio mechanizmo stovis. Pir
maujanti vieta be abejo priklau
so stabdžiams, kurie visuomet 
privalo būti geriausiame stovy
je, kad užtikrinti automobilio su
stabdymą kiekvienu momentu, 
ypač kai greitai važiuojant neti
kėtai pasitaiko kokia staigmena. 
Įsidėmėtina: jei motoro neužve- 
si, tai pusė bėdos, bet jei auto
mobilio reikiamai nesulaikysi, 
tai gali reikšti žiauria tragedi
ją.

Padangų padėtis yra kitas la
bai svarbus faktorius, ypatingai 
imant ilgą kelionę moderniu vieš
keliu vasaros karštmetyje. Šito- 
kuose atvejuose padangos turi iš
laikyti labai stiprią įtampą. Jei 
jos jau gerokai nudėvėtos arba 
lopytos, tai ilgesnėje kelionėje 
gali ūmai trūkti, kas neišvengia-
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Stovyklos vėliavą nuleidžiant. J. Gaižučio nuotrauka

mai reikštų katastrofą, ypač va
žiuojant 60-70 mylių per valan
dą. Saugumas tikrai reikalauja 
gerų ir stiprių padangų, kurios 
palyginamai nebrangios išvengi
mui nelaimės, bet kurių netinka
mumas gali reikšti nevienam gy
vybės netekimą. Ruošiantis il- 
gesnėn kelionėn visuomet dera ir 
net būtina patikrinti savo automo - 
bilio visą mechanizmą. Jei kas 
abejotina, tai pataisyk, nes pati 
kelionė bus saugesnė, ramesnė 
ir sveikas sugrįši namo.

5. Vykdymas eismo taisyklių 
yra pagrindinis reikalavimas sau
gumo tikslais. Šiems įstatymi
niams reikalavimams privalo vi
si paklusti, tiek vairuotojai, tiek 
pėstieji - abiejų saugumui. Nu
sižengimai tiesiog veda į nelai
mių padažnėjimą, šalia galimy
bės būti suimtu, kas neteikia jo
kios garbės ar malonumo. Daž
nai tenka pastebėti skubinančius 
prabėgti besikeičiančias eismo 
šviesas. Tai labai pavojingas vai
ravimas, nes šitokiuose atvejuo
se įvyksta daug nelaimių, už ku
rias visa atsakomybė krinta ant 
vairuotojo sąžinės ar jo neapdai
rumo. Tiesa, beskubėdamas gal 
laimėsi kelias minutes, bet tuo 
pačiu tarpu nusižengi prieš po
tvarkius, o svarbiausia tai ga
limybė rimtai katastrofai, kuri 
gali reikšti ligoninę ilgam laikui, 
kartais raišumą visam gyvenimui 
ir net gyvybės netekimą. Ar tai 
tos kelios minutės vertos tokios 
rizikos?

6. Vairuotojo nuovargis yra at
sakingas už daugybę nelaimių. 
Taip tvirtina eismo žinovai, pa
siremdami savo studijų davi
niais. Išvargusio vairuotojo pro
to veiksmai sumažėja, jo bend
ras akylumas sumenkėja ir dėl
to jo važiavimas lieka nesaugus 
ir net pavojingas jam pačiam ir 
kitiems. Bet kokios staigmenos 
atveju jis jau nebepajėgus mo
mentaliai orientuotis, kas gali 
reikšti itn rimtą nelaimę. Iš
vargęs vairuotojas ilgesnėje ke
lionėje gali ir užmigti jam pa
čiam nejuntant, kas anaip toli 
ne retenybė. Kai vairuotojas pra
deda jausti nuovargį, sugumo su
metimu geriausia pasukti į ša
likėlį bent keliom minutėm nu
snūsti arba sustojus restorane 
išgerti kavos puoduką bei kiek 
pasivaikščioti, kas nuovargį pa
šalins.

7. Alkoholis yra didelis prie
šas saugaus vairavimo. Žmogus 
gali būti ir negirtas, bet išme
tęs kelias burnas jo visi veiks
mai lieka apglušinti, nors jis jau
čiasi apsukrus ir drąsus. Bet tai 
apgaulingas jausmas, nes alko
holis slopina, o ne skatina, t.y. 
stimuliuoja, kaip nekurie klai
dingai mano. Išvada aiški: jei 
vairuoji - negerk, o jei geri - 
neva i r uo k.

8. Saugumo diržai, kaip pri
valomi visiems lėktuvų kelei
viams, jau stipriai rekomenduo
jami visiems automobilių naudo
tojams. Statistika rodo, kad smar. 
kesniuose susitrenkimuose arba 
kai automobilis apvirsta, tokie 
saugumo diržai išgelbsti daug gy
vybių ir taip pat sulaiko nuo stam
besnių sužeidimų. Visconsinval
stija jau išleido įstatymą, pagal 
kurį kiekvienas automobilis Pri
valo turėti tokius saugumo diržus, 
Greičiausia ir kitos netrukus pa
seks.

9. Chemikalas vadinamas car- 
bone monoxide yra dujos, kurių

Detroito skautai stovyklauja
Highland Recreation parke, ten 

kur prieš ketverius metus sus
krido virš 1000 lietuvių skautų į 
tautinę stovyklą, kur liepsnojo 
didžiuliai laužai ir gimė ketvir
tosios tautinės stovyklos daina, 
birželio 23 d. suvažiavo Detroi
to skautai-ės, dvi savaites pagy
venti gryname ore, pagilinti 
skautiškų žinių ir sustiprinti savo 
skautišką lietuvišką dvasią.

Ant dviejų gretimų kalnelių, 
didžiulių medžių pavėsy išaugo 
dvi stovyklos: Baltijos tunto "Pa
vasario Balsų" ir "Gabijos" t-to 
"Šventaragio" stovykla. Daug 
darbo ir širdies įdėjo vadovai ir 
stovyklautojai puošdami stovyk
lavietes. įmantrūs vartai, tvo- 

žmogus nemato, nejunta ir ne- 
užuodžia. Jos itin nuodingos ir 
mirtinos, veikiančios labai ūmai. 
Šios dujos atsirande iš nesude
gusio benzino, kurios išpučiamos 
oran iš motoro vamzdžio. Kai 
šis vamzdis, dažniausia senes
nio automobilio prakiūra, dujos 
lengvai įsigauna vidun per grin
dis ir tokiu būdu apnuodija va
žiuojančius. Apnuodyjimas pasi
reiškia pirmiausia silpnumu, 
svaiguliu, proto veiksmų suma
žėjimu ir pagaliau sąmonės ne
tekimu ir net mirtimi, jei laiku 
nepastebima grėsmė. Vairuoto
jas taip paveiktas nebetenka lyg
svaros ir, žinoma, nebeįstengia 
vairuoti. Pirma apsauga, tai kar
tas nuo karto patikrinti dujų vamz' 
džio padėtį ir visuomet būti tik
ru, kad jis nėra prakiuręs. Antra, 
visuomet laikyti automobilio lan
gą pravirą, neišskiriant ir žie
mos metu, kad užtikrinus pakan
kamai šviežio oro. Ir trečia, nie
kuomet neužvesti motorą garaže 
su uždarytomis durimis, nes per 
kelias minutes galima netekti gy
vybės nuo šių taip nuodingų dujų. 
Susigrūdimo metu patartina ato
kiai laikytis nuo priešais stovin
čių ar važiuojančių automobilių, 
nes iš jų dujos gali įsigauti į jū
sų automobilį ir šiek tiek pris- 
vaiginti vairuotoją. Tokiais atve
jais nelaimės dažnai įvyksta tik 
dėl šios priežasties. Apie tai 
kiekvienas vairuotojas turėtų 
aiškiai žinoti, bet tikrumoje tik 
retas kuris pagalvoja ar išviso 
yra susipažinęs su šia grėsme, 
kuri yra tikrai reali ir pavojin
ga. Taigi saugumo dėlei, visuo
met laikykis atokiai nuo prieša
kinio automobilio.

10. Eismo nelaimėse ne visuo
met kaltas vairuotojas. Statisti
ka teigia, kad apie 8000 pėsčių 
žmonių kas metą netenka gyvy
bės dėl jų pačių kaltės. Daugiau
sia vaikai ir senyvi žmonės. Tai
gi ir pastarieji privalo griežtai 
laikytis eismo patvarkymų ir 
saugumo dėsnių. Nekuriose vals
tybėse nusižengę įstatymams 
pėstininkai yra lygiai baudžiami 
kaip ir vairuotojai.

Eismas, galima sakyti, visus 
vienodai liečia, tiek važiuojan
čius, tiek pėsčiuosius. Savo ge
rovei visi privalome vienodai lai
kytis patvarkymų ir saugumo dės
nių. Kai šių saugumo principų 
visi kietai laikysimės, tai bus 
galima užsitikrinti, kad nelai
mių skaičius sumažės iki mini
mumo. Atsargumas ir apdairu
mas daug padės išlikti gyvam ir 
sveikam. 

relės įvairūs papuošimai ir pus
račiu sustatytos palapinės sudarė 
mielą vaizdą, o saule įdegę, be
sišypsą veidai ir linksmi balsai 
teikė gyvumo.

Puikūs abiejų stovyklų vadovai: 
sktn. Jūratė Pečiūrienė, vyr. 
skilt. Albina Atkočaitienė, pa
skui. Aldona Rastenytė-Page ir 
sktn. Antanas Banionis sugebėjo 
ne tik paruošti skautus į aukš
tesnius patyrimo laipsnius, bet 
ir pravesti puikų Maironio mi
nėjimą, Joninių šventę ir atžy
mėti Amerikos Nepriklausomy
bės sukaktį. Kiekviena ta šventė 
davė stovyklautojams kažką ypa
tingo ir brangaus. Kasdien dai
nuojamos Maironio dainos, dek
lamuojami jo eilėraščiai padarė 
tą didįjį dainių artimu ir myli
mu. Per žaidimus vadovai jau
nose širdelėse įžiebė meilę lie
tuviškai tautosakai, lietuviškai 
dainai. Bendrai praleistos dienos 
sustiprino draugystes, iškėlė nau
jus talentus, pradėjo reikštis nau
ji busimieji vadovai, kurie pabuvę 
prityrusių vadovų žinioje po kelių 
metų bus jų užvaduotojais.

Nors per dvi savaites, ypač 
jaunesnieji, pasiilgo namučių, bet 
paskutinį kartą nuleidžiant vėlia
vas sudrėko visų akys, ypatingai 
jautriai skambėjo eilėraščiai, vir
pėjo balseliai giedant Lietuvos 
himną, stovyklų vadovų atsisvei
kinimo žodžiai giliai smigo į 
širdis. Kažkaip nenoriai nuvertė 
vartus, stovyklaviečių papuoši
mus, išardė virvelinį tiltą per 
kurį kasdien laipiodavo...

Kol stovyklautojų pergyveni
mai ir įspūdžiai dar neišblėso 
norisi tarti ačiū, ačiū iš širdies 
vadovams, kurie atsisakė savo 
asmeninių patogumų, paaukavo 
savo brangų laiką ir sugebėji
mus, kad mūsų vaikai augtų skau
tiška - lietuviška dvasia, žygiui 
ruoštųsi su šypsniu ir daina: 
kurt laužų prie Baltijos, tarp gi
rių Lietuvos.

S. Kaunelienė

KAS DIRVOS NESKAITO 
- DAUG NUSTOJA!

LIETUVIŠKA 
VASARVIETĖ 

BANGA 
CAPE COD’E, MASS.

GREAT MARSH RD., 
CENTERVILLE, MASS.

• 1,5 m. nuo šiltojo Craig- 
ville Beach vandens.

• Patogūs kambariai ir at
skiri namukai.

• Skanūs lietuviški valgiai.
• Grynas pušų oras ir rami 

vietovė poilsiui.
• Svečiams be nuosavų au

tomobilių — transportaci- 
ja i ir iš paplūdimio.

• šalia „Bangos” randasi 
ežeras su viešu paplūdi
miu. žuvavimo mėgėjams 
yra laivelis.
Norintieji puikiai praleisti 

atostogas prašomi su užsa
kymais kreiptis šiuo adresu: 

A. Pakštienė,
15 Wendover St., 
Eoston 25, Mass.
Tel. AV 2-8046,

o po birželio 23 d. į ”Bangą”,
Box 188, Centerville, 

Cape Cod, Mass. 
Tel. SP 5-4633.
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N. ZELANDIJOS LIETUVIAI Į 
PAGALBĄ LITUANUS ŽURNALUI

CHICAGOS LIETUVIU ŽINIOSSEPTYNIŲ SKIRTUMŲ GALVOSŪKIS
Kokie yra septyni skirtumai tarp tų dviejų piešinių? Atsakymą 

rasite 7 puslapyje

Lietuvių Ev.- Reformatų XV Sinodas
Birželio 23 ir 24 dienomis 

Chicagoje įvyko Lietuvių Ev.- 
Reformatų Bažnyčios tremtyje 
XV-sis Sinodas.

Šis Sinodas abi dienas buvo 
skaitlingiausias tremties laiko
tarpyje. Dalyviai buvo atvykę iš 
Kanados, tolimiausių JAV vietų 
ir iš kitur.

Sinodas susirenka kasmet. Jis 
dirba labai svarbų, reikšmingą 
darbą bažnyčios, tautos ir auk
lėjimo srityse tremtyje ir pa
vergtos Lietuvos naudai. Sinodo 
darbai faktinai apima viso pa
saulio lietuvius evangelikus-re
formatus, nes mūsų bažnyčia 
anapus geležinės uždangos prak
tiškai negali per savo atstovus 
veikti pasaulinėse tarptautinėse 
protestantų konferencijose. 
Tremties Sinodas visą laiką sie
lojasi ir gina savo pavergtuosius 
bendratikius.

Sinodas buvo atidarytas trum
pomis pamaldomis, kurias atlai
kė superintendentas kun. Neima- 
nas. Buvo išrinkti: Sinodo direk
torium kur. inž. Gytis Šernas, o 
į sekretoriatą kuratoriai S. Pal
šis, D. Kregždienė ir M. Plepys. 
Prieš darbo pradžią buvo pagerb
ti mirusieji ir ištremtieji bend- 
ratikiai.

Žodžiu sveikino broliškų bažny
čių kunigai A. Trakis ir K. Bur- 
bulys. Raštu sveikinimų buvo 
daug iš įvairiųvietų: Šveicarijos, 
Australijos, Vokietijos, šio kraš
to valstybių ir kit.

Generalinis superintendentas 
prof. dr. kun. K. Kurnatauskas 
pasveikino Sinodą ir palaimino 
jo darbus.

HOTEL NIDA CORP.

SEVENTH & PARK AVENUES ASBURY PARK, N. J. 

PRospect 4-7788

Visi maloniai kviečiami vasaros poilsiui prie 
Atlanto i viešbutį ”Nida” Asbury Parke, N. J. 
7-tos ir Park Avė. kampe, telef. PR 4-7788. švarūs 
kambariai, rami vieta, pigus ir skanus maistas.

Viešbučio salė išnuomojama Įvairiems pobū
viams. Prie viešbučio veikia restoranas ir baras. 
Patogus susisiekimas traukiniu ir autobusais.

Savininkai P. C. Mačiuliai.

Po sveikinimų buvo šių laikų 
religinių klausimų nagrinėjimas. 
Kur. E. Gerulis ir kun. P. Dilys 
davė brangios medžiagos gyvoms 
diskusijoms. Diskusijose dalyva
vo kun. A. Trakis, kur. inž. Pa
vilionis ir kiti.

Vėliau Kolegijos nariai prane
šė apie atliktus darbus; išklausy
ti pranešimai iš parapijų, spau
dos komisijos ir moterų draugi
jos veiklos. Revizijos komisijos 
pirmininkas pranešė revizijos 
davinius. Kolegijos iždininkas 
patiekė piniginę apyskaitą už 1961 
m. ir 1962 m. sąmatos projektą. 
Sinodas tai patvirtino. Po to buvo 
išrinktas revizijos organas ir ap
svarstytas ateities veikimas. Iš
siaiškinta, kad leidžiamoje lietu
vių enciklopedijoje 25-me tome 
"Reformacija" turinys yra ne
objektyvus, prieš ką Sinodas pa
reiškė protestą ir numatyti rei
kalingi žygiai. Nutarto Biblijos 
vertimą paremti - organizuoti 
tam aukų rinkimo vajų 1000 dole
rių surinkti. Sinode pasidžiaugta, 
kad įsteigtas ir veikia Lietuvių 
Evangelikų Spaudos Centras, ku
ris yra pasirįžęs išleisti 4 di
deles evangeliškos dvasios kny
gas.

Birželio 24 d. buvo pamaldos 
su Šv. Komunija ir Sinodo užda
rymas. Bažnyčia buvo pilnutėlė 
žmonių. Pamaldas vedė Sup. kun. 
Nęimanas su kun. Diliu. Vargo
nais grojo prof. V. Jakubėnas. 
B. Variakojienė ir Tėviškės liut. 
parapijos narys L. Gružas įspū
dingai sugiedojo kelias giesmes. 
Ir parapijos Sekmadienio mokyk-

Aucklande, Naujoje Zelandijo
je, lietuvių studentai ir jaunimas 
pradėjo rinkti pinigus Lituanaus 
žurnalo leidimui padėti. Tai jau 
antras kartas, kai kreipiamasi į 
dvejetą šimtų šiame krašte gyve
nančių lietuvių ištiesti pagalbos 
ranką Lituanus žurnalui. Prieš 

, keturis metus šiam reikalui buvo 
surinkta arti trisdešimt svarų. 
Mūsų žmonės buvo duosnūs ir tik 
vienas atsisakė aukoti, sakyda
mas - "studentai leidžia, tai te
gul ir patys pinigus uždirba". 
Kažkaip anas žmogus nesuprato 
kad šis reikalas yra svarbus ne 
tik studentams, ne tik Amerikoje 
gyvenantiems bet visiems lietu
viams, nežiūrint kiek jųbebūtųir 
kur jie begyventų. Lietuviai Ze
landijoje suprato, kad Lituanus 
žurnalas yra tapęs perijodišku 
lietuvių kultūros veidrodžiu, ro
dančiu pasauliui kad mes esame 
kūrybiškai gyvi, kad mes turime 
teisę ir norą ir jėgą gyventi ir 
kurti, kad mes esame verti lais
vės! Jiem atrodė kad liuksusinis 
žurnalo išleidimas reprezentaci
jai pareikalauja daug išlaidų. Bet 
mes negalime leisti jam žūti, 
nes per Lituanus mes kalbame 
į kultūringą pasaulį lietuviško
mis vertybėmis, jis yra mūsų 
gyvybės laidas.

Šį kartą pirmą dieną surink
ta dešimt svarų, per porą sa
vaičių tikimasi rinkliavą už
baigti, tuomet bus paskelbtas au
kojusių sąrašas, o pinigai per
siųsti Lituanus žurnalui Ame
rikoje. Žmonės vėl aukoja duos- 
niai ne tik vyresnieji, bet ir jau
nimas - studentai.

Norėtųsi kad gausesnės lie
tuvių kolonijos kituose kraštuo
se pasektų šį pavyzdį ir be di
delių prašymų ir raginimų pa
remtų Lituanus žurnalo pastan
gas skleisti lietuvių kultūros vai
sius ir mūsų krašto pavergimą 
galvojančių žmonių tarpe.

BIRŽELIO TRĖMIMAI -
SOVIETŲ RUSUOS BLOGY
BĖS SIMBOLIS

Aucklande, Naujoje Zelandi
joje pabaltiečiai birželio trėmi
mų minėjimus yra padarę Sovie
tų Rusijos blogybės simbolio die
na, per kurią yra prisimenama 
komunizmo diktatūros aukos ir 
žmogaus teisių išniekinimas.

Šių metų minėjimas įvyko sek
madienį, birželio 17-tą. Y.W.C. 
A. salė buvo pilna žmonių, di
delė dalis dalyvavusių buvo ze- 
landiečiai, nes šiais metais be 
asmeniškų pakvietimų N.Z. Bal
tų Klubas įdėjo minėjimo skel
bimus į abudu Aucklando dien
raščius, kviesdamas miesto gy
ventojus atsilankyti.

Po trumpo atidarymo ir so
vietų smurto aukų pagerbimo su
sitelkimo minute, N.Z. Anti-ko
munistinės Lygos jaunas pirmi
ninkas M.L. Peers pasakė jaut
rią ir ugningą kalbą. "Visas pa
saulis turėtų verkti šią dieną, 
bet jūsų didvyriai yra mažai ži
nomi... mes jūs išdavėme Yal- 
toje ir kitose konferencijose, bet 
vietoj neapykantos jūs mums ta
riate tik perspėjimo žodžius. Mū
sų pareiga yra parodyti pasauliui 
jūsų kraštų kančias po komuniz
mo jungu, mūsų pareiga yra iš
laisvinti žmones iš raudonosios 
priespaudos". Toliau kalbėtojas 
kaltino vietinius gyventojus o 
ypač vietinę spaudą dėl jų pa
syvumo kovoje prieš komuniz
mą, baigdamas jis liepė įsidė
mėti ir gyventi pagal Varšuvos 
sukilimo šūkį - Laisvei jokia 
kaina nėra per didelė!

Meninėje dalyje buvo dainuo-

los, mokytojos p. Plačienės ve
damos, vaikučiai gražiai sugie
dojo vieną giesmelę.

Po pamaldų bažnyčios salėje 
buvo pietūs, kuriuos paruošė 
darbščioji moterų draugija. Jai 
priklauso visų nuoširdi padėka, 
ypač daug pasidarbavusiai p. Ta- 
torienei. Žmonių buvo pilna salė. 
Pietų metu kalbėjo Kolegijos pre
zidentas kur. M. Tamulėnas. Si
nodą sveikino ir iš toli atvykusi 
kur. Alena Devenienė.

Malonu buvo pietuose dalyvau
ti ir stebėti gerai nusiteikusius, 
linksmus dalyvius. Čia buvo lyg 
tėvynės gabalėlis su visais jos 
savumais. Po ilgo laiko žmonės 
susitikę norėjo išsikalbėti, pa
sidžiaugti, ar sielvartą paleng
vinti. 

P. Kūginis

jamos estiškos ir latviškos dai
nos, taipgi rodyta kelios apžval
ginės filmos iš Vengrijos suki
limo.

Naujosios Zelandijos Minis- 
teris Pirmininkas Keith Holy- 
oake savo užuojautą pabal- 
tiečiams atsiuntė per vyriausy
bės parlamentarą R. Muldoon, 
kuris užtikrino kad šio krašto 
vyriausybė pilnai supranta ko
munizmo pavojų, todėl vos prieš 
porą savaičių Zelandija pasiun
tė nors ir mažą karinį vienetą 
Piet-ryčių Azijos gynybai.

Asmeniškai dalyvavęs Kinijos 
respublikos Ministeris Zelandi
jai Dr. Yu-Tang Lew pareiškęs 
užuojautą nurodė savo krašto 
problemas. Užuojauta dar buvo 
išreikšta Miesto Valdybos nario 
Savory ir ukrainiečių atstovo 
Krekovieč, Minėjimas baigtas

KUR PRALEISTI ATOSTOGAS?
PENNSYLVANIJOS POCONO KALNAI

Tik čia galėsite pamatyti visa gamtos grožį, 
rasti ramybę ir gerą poilsį, kuris po sunkaus visų 
metų darbo, kiekvienam yra labai reikalingas. 
Echo Valley Lodge.

Tai vieta, kurioje Jūs su ar be šeimos, lietuviš
koje vasarvietėje praleisite laiką, kuris ilgai pasi
liks Jūsų maloniuose prisiminimuose; kartu suteiks 
Jums poilsį, ramybę ir lietuvišką aplinkuma.

Echo Valley Lodge Jūs rasite be 
poilsio, puikų restoraną, erdvius atskirus ir patogius 
kambarius su visais patogumais ar tai viengungiui 
ar su šeima, puikią teniso-krepšinio aikštelę, gerą 
lietuvišką maistą ir malonų patarnavimą.

Echo Valley Lodge be viso kito, po
ilsio ir žaidimų,Jūsų patogumui ir patarnavimui yra 
puiki didelio tipo maudykle (swimming pool) su nuo
savu mažu ežeriuku ir 20 akrų puikaus miško.

Priimami užsakymai taipogi vestuvių puotoms, 
iškyloms, organizacijoms ar pavienėms grupėms.

Echo Valley L o d g e atidaroma nuo 
nuo liepos 4 dienos ir veiks per visus ištisus metus.

Lietuviai savininkai Julius ir Elena G a r m a i 
visus maloniai kviečia atvykti. Iš anksto kreiptis:

ECHO VALLEY LODGE, 
Echo Lake, Pa.
Telephone: Stroudsburg 424-1920

so light, so right, and oh,so ne/neshing!

enjov
STROH’S 

and taste 
vvhat 

fire-brevying 
docs for 

beerflavor!
Premium quality 

always . . . 
popular prices 

everywhere!

BUY STROH’S
The Stroh Brevvery Co., Detroit 26, Michigan

BY THE CASE

PAMINĖKIME RYGIŠKIŲ 
JONO GIMNAZIJĄ

Marijampolės Valstybinės 
Rygiškių Jono gimnazijos 
auklėtinių grupė Chicagoje 
birželio 30 d. svarstė gim
nazijos šimtmečio minėjimo 
reikalą. Atsižvelgdami į 
gimnazijos milžinišką įnašą 
lietuvių tautiniam atgimi
mui ir valstybiniam susi
pratimui caristinės Rusijos 
okupacijos metais, didelį 
įnašą į politinį, visuomeninį, 
ir kultūrinį gyvenimą Ne
priklausomos Lietuvos lai
kais, kovą ir rezistenciją

Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
himnais. 

prieš rudąjį ir raudonąjį 
pavergėjus, — siūlo įspū
dingą minėjimą.

Labai svarbu būtų išleisti 
Rygiškių Jono Gimnazijos 
veiklos apybraižą. Leidinio 
tikslas būtų; įamžinti lie
tuvių mokytojų ir.mokinių 
veiklą gimnazijoje, ir, vė
liau, už jos ribų, parodant 
ateinančiai kartai, kaip bu
vo kovojama už laisvę ir lie
tuvišką žodį.

Šiandien okupantas yra 
išbraukęs ne tik gimnazijos, 
bet ir miesto vardą. Numa
tytas minėjimas būtų aki
vaizdus protestas prieš sau
valiavimą.

Minėjimo reikalu liepos 
13 d., 7 vai. 30 min. vakare, . 
B. Pakšto salėj, Chicagoje, 
kampas California ir 38 gat
vės, iniciatorių grupė šau
kia buvusius Rygiškių Jo
no Gimnazijos auklėtojus ir 
auklėtinius, nežiūrint kokiu 
laiku ir kaip ilgai juos gim
nazijos rūmai būtų glaudė, 
pasitarti. Svečiai, ypač ma
rijampoliečiai, maloniai 
kviečiami. Iniciatoriai: K. 
Bradūnienė - Padolskytė, T.
T. Bukaveckas, B. Drungie- 
nė-Sirutytė, I. Jurkštienė- 
Bukaveckaitė, A. Krikščiū- 
nienė-Matulevičiūtė, Al. Ku- 
čiūnas, A. Lapienė-Kubiliū- 
tė, G. Musteikienė-Rudvaly- 
tė, G. Plaušinaitienė-Loren- 
caitė, J. Plaušinaitis, dr. K. 
Pautienius, V. Paulionis, dr. 
A. Rugienė - Katiliūtė, J. 
Stankūnas, A. Stiklakis, Z. 
Samuolis, V. Sirutis, J. Vai
čiūnas, J. Vaišnys SJ, V. 
Žilinskas, P. žolynas.

Pirmas romanas skirtas 
lietuvių 

genijui Čiurlioniui 
Jurgis Gliaudą 
IKARO SONATA 
Pas visus knygų 

pardavėjus
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L. .
CLEVELANDE

IR APYLINKĖSE

• Vytautas Staškevičius, 
liepos 4 savaitgalio proga, 
su šeima buvo išvykęs ap
lankyti draugų ir pažįsta
mų Chicagoje.

V. Staškevičius, studijuo
jąs prekybos administraciją 
Western Reserve, yra Cle
velando Neo-Lithuania ju
morų tėvūnas.

• Povilas Gaučys, diplo
matas — rašytojas, pakeliui 
Į Kanadą, su ponia buvo su
stoję Clevelande ir muz. A. 
Mikulskio namuose pasima
tė ir susipažino su eile cle- 
velandiškių.

• Kiek Clevelando orga
nizacijų prisidėjo prie Li- 
thuanian Village akcijų iš
pirkimo? Gal patikrinkime 
nutarimus ir prijunkime 
dar vieną!

• Kas mėgsta muziką ir 
nori jaunatviškoje dvasioje 
praleisti kelias valandas, 
vyksta į Clevelando vasaros 
koncertus, rengiamus Rub
lio Auditorium.

šeštadienį liepos 14 d. — 
Cole Porter naktis, ritminis 
kaleidoskopas grakščios ir 
nepakeičiamos muzikos iš 
”Kiss Me Kate”, ”Can Can” 
ir kitų muzikalinių pastaty
mų.

Solo dainuos; Phillis 
Braun, Louise Carlyle, Ri- 
chard Miller, Nolan Vau 
Way ir ”Pops” choras.

Koncertų pradžia 8:30 v.

UKRAINIEČIŲ TAUTINIS 
SĄSKRYDIS

Apie dešimts tūkstančių Kana
dos ir Amerikos ukrainiečiųper- 
eitą šeštadienį ir sekmadienį bu
vo suvažiavę į Clevelandą savo 
12-ajam tautiniam sąskrydžiui. 
Sekmadienį šv. Petro ir Povilo 
Ukrainiečių Bažnyčios sodyboje 
(Pleasant Valley ir Hoertz gatvių 
susikirtime) įvyko ukrainiečių 
meno festivalis ir oficiali prog
rama, kurioje dalyvavo eilė ofi
cialių šio krašto pareigūnų. Arne* 
rikos Lietuvių Tarybos vardu uk
rainiečius sveikino Julius Smeto
na ir ta proga ukrainiečiams pa
pasakojo vieną paskutiniųjų 
Chruščiovo nuotykių Kazakstane. 
Chruščiovas, esą, ten raginęs 
"draugus" pasivyti amerikiečius 
o paskui juos net ir pralenkti. Į

tai, betgti, kai kurie ten buvu
siųjų atsakė, kad prieš pasivi- 
jimą jie nieko prieš neturi, bet 
amerikiečių pralenkti ir bėgti 
pirma jų jie nenorėtų. "Kodėl?" 
- paklausęs Chruščiovas. "Ogi 
todėl, kad mūsų kelnės suplyšu- 
sios ir užpakaliai šviečiasi" - 
atvirai pasisakė kazakstaniečiai. 
Deja, bolševikų suplyšusios kel
nės kol kas tebėra labai mado
je Washingtone, o ypač Londo
ne, ir kol ta savotiška adoracija 
tęsis, tol deklamacijos apie tau
tų ir individo laisvę tebebus tuš
čias burbulas, iš kurios Chruš
čiovas tik pasijuoks.

Juliaus Smetonos lengvesnio 
turinio žodis tūkstantinės mi
nios buvo palankiai sutiktas, 
tuo labiau, kad ankstesnieji kal
bėtojai ilgais ir įmantriais iš
vedžiojimais, užsitęsusiais virš 
poros valandų, susirinkusius bu
vo gerokai nuvarginę.

* ALB I APYLINKE smarkiai 
ruošiasi 10-tai Lietuvių Dienai, 
kur kartu bus paminėta ir I Apy
linkės 10 metų sukaktis Clevelan
de.

Apyl. valdyba posėdžiavo šeš
tadienį pas Z. Tarutį.

Lietuvių Diena įvyks sekma
dienį, rugp. 5, Neurų ūkyje, 
Brunswick, Ohio. Vieta visiems 
gerai žinoma ir patogi atvažiuo
ti iš kitų miestų. Svečiai prašo
mi rinktis tuoj po pietų, kad 
smagiai praleisti dieną atviroje 
gamtoje.

Numatyta įvairi programa ir 
greta to jaunimo ir šaudymo spor
tas.

Nutarta kviesti II Apylinkę šios 
sukakties minėjimo svečiais. Su
augusiems įėjimas $1, jaunimui 
50 c., mažamečiams su tėvais 
nemokamai.

* ALBINAS LOPETA su žmona 
ir anūku, gyveną Chicagoje vie
šėjo pas savo gimines Z. Taru
čius, 1618 Coventry Road. Jietaip 
pat aplankė savo draugus, Lietu
vių Kultūrinį Darželį ir kitas lie
tuvių įstaigas.

* EMANUELIS IR LAIMA JA
RAŠIŪNAI iš Los Angeles, atvyko 
į Clevelandą dalyvauti Emanuelio 
sesers vestuvėse, kurios įvyks 
liepos 14 d.

VIRŠUJE: Liepos 1 d. Clevelan
do tautininkų surengtame pobūvy
je svečiai klausosi inž. A. Nas- 
vyčio pranešimo Lietuvos laisvės 
bylos reikalu. Prieky sėdi: dr. 
Tamošaitis, Misčikas, •>. Nasvy- 
tis, A. Nasvytis, Saukevičius.

V. Pliodžinsko nuotrauka

DĖMESIO!
Siuntiniu siuntėjams i 

Lietuvą
Pranešame, kad GLOBĖ 

PARCEL SERVICE, INC., 
Clevelando skyrius, dėl atos
togų, bus uždarytas nuo 
liepos mėn. 15 iki liepos 23 
dienos. Po atostogų, iki 
rugpjūčio 15 dienos, visos 
prekės bus parduodamos 
papigintai, čia pirkdami su
taupysite mažiausiai 25'c 
iki 40G. Dėl informacijų 
skambinkite tel. 881-0806.

Globė Parcel Service, Ine. 
Cleveland 3, Ohio 

1313 Addison Rd.,
(79, 80)

• Reikalinga moteris 
maisto krautuvėje. Darbas 
pilną laiką .

Skambinti; EX 1-2215.

• Reikalinga moteris gy
dytojo kabinete. Pareigos 
įvairios. Amžius 20-40 m.

Skambinti EN 1-3610.
(79, 80, 81)

PARENGIMŲ KALENDORIUS

—
UŽSAKYKITE GĖLES TELEGRAFU 

Gėles visoms progoms — vedyboms, laidotuvėms ir 1.1.

FRIENDLY FLOWER SHOPPE
VISAD JŪSŲ PATARNAVIMUI

Atdara: nuo 9 ryto iki 7 vai. vak. Sekmad. nuo 10:30- 1:30
Telef. namų 431-6558 6901 Superior Avė.
Krautuvės — 131-6339 Cleveland 3, Ohio

LIEPOS 28 T.G. Radijo va
karas Lake Shore Country Club 
salėje.

RUGPIŪČIO 5 D. 10-ji Lietu
vių Diena Neurų sodyboje. Ren
gia LB Clevelando 1-os Ap. V-ba.

RUGSĖJO 8 D. D.L.K. Biru
tės Draugijos parengimas.

RUGSĖJO 29 D. Dirvos metinis 
spaudos balius - koncertas.
SPALIO 20 D. "Lietuva Mairo
nio kūryboje" - akademinis mi
nėjimas ir pobūvis šv. Jurgio 
ptrap. salėje.

KAST CLEVELAND — 13515 EVCLID AT SUPERIOR AVĖ.
SAVINGS 

EARN OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30

4% SUPERIOR 
SAVINGS

ACCOUNTS
INSURE D TO

*10.000

KOME ANO 
REMODEUNG LOAN3

IN T0WN OFFICE — 6712 SUPĘRIOR AT EAST 68 ST,

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 Eaat 185 St.
EN 1'1763 KE 1'7770

ALT S-gos Clevelando skyriaus pirm. K. Karpius dėkodamas re
žisieriui-aktoriui P. Maželiui už pobūvyje meninės programos pra- 
vedimą, įteikė dovanų knygą. Nuotraukoje iš kairės: P. Maželis ir 
K. Karpius. V. Pliodžinsko nuotrauka

Clevelande organizuojama 
Eglutės talka

Visi, kuriems tenka rūpintis 
lietuvybės išlaikymu mūsų vai
kuose, pripažįsta, kad lietuviškų 
skaitinių vaikams išleidžiama la
bai maža. Vaikų laikraštėlių, jei
gu neskaitysime "SkautųAido" su 
kukliu skyreliu mūsų mažie
siems, taip pat beliko viena "Eg
lutė", leidžiama Putnamo sese
lių. Bet ir tam paskutiniam lei
dinėliui gręsia skurdi vegetacija, 
o ko gero ir galas, jeigu laiku 
nesusiprasime ir nesusukubsime 
jam padėti. Būtų tat skaudus nuos
tolis mūsų mažiesiems lietuviu
kams ir didi negarbė visai lietu
viškajai išeivijai.

Tai jausdama, grupė iniciato
rių subruzdo telkti paramos Eg

TELEFONINIO SUSISIEKIMO PAŽANGA
Dar niekad, nuo telefono.išradimo dienos, toks staigus pakeitimas 

nebuvo įvykdytas. Tai palies daugiau nei 55.000 telefoniniai sujung
tas rašomąsias mašinėles (teletypewriter), kurios nuo rugpiūčio3l d. 
galės susijungti tiesioginiai, be telefonisčių tarpininkavimo.

Vien Ohio valstijoje šiuo metu 3000 abonentų besinaudoją šiais 
nepaprastos svarbos telefoninio susisiekimo įtaisais, įsijungs į bend
rą valstybės telefonų tinklą.

Visa tai reiškia greitesnį patarnavimą, tobulesnį telefoninį susiži
nojimą (100 žodžių per minutę vietoj 60) ir visą eilę kitų patobulinimų.

OHIO BELL, einanti sparčios pažangos keliu, siekia ir eilės kitų 
patobulinimų, kaip buhalterinių žinių perteikimą iš mašinos į mašiną 
telefono linijomis.

lutei Clevelande. Pirmasis gra
žiai pavykęs žingsnelis padary
tas liepos 1 d. Erdvioje p. Ti
tų sodyboje susirinko nemažas 
būrelis Eglutės bičiulių ir rė
mėjų. Viešnia iš Chicagos D. 
Augienė suglaustai papasakojo 
apie didelį Putnamo seselių vie
nuolių atliekamą darbą mūsų lie
tuvių mergaičių auklėjime ir mo
kyme, o taip pat apie jų pastan
gas išlaikyti vienintelį vaikams 
skiriamą laikraštėlį. Po to bu
vęs susirinkime Vysk. M. Valan
čiaus lit. mokyklos vedėjas Pr. 
Karalius, pabrėžęs laikraštėlio 
svarbą vaikų lietuviškajame mo
kyme ir auklėjime, ragino cle- 
velandiškius suburti grupę Eglu
tės garbės prenumeratorių ir 
rėmėjų, kad galėtume išleisti 
bent vieną Eglutės numerį per 
metus. Bet negana Eglutę išleis
ti, reikia skatinti vaikus ją skai
tyti. joje dalyvauti savo rašinė
liais, piešinėliais. Kalbėjusio 
nuomone, būtų pravartu ruošti 
Eglutės skaitytojams konkursus, 
sueigas, kuriose vaikai paskaity
tų ar padeklamuotų ar atpasako
tų Eglutėje skaitytus dalykus. Ta
tai jau būtų lituanistinių mokyk
lų ir šeimų uždavinys.

Susirinkimo dalyviai maloniai 
praleido sekmadienio popietę, be 
sivaišindami čia pat įrengtame 
bufete. Ačiū Stasienei, Titienei, 
Gaižutienei, Gražulienei, Stan- 
kaitienei, Širvaitienei, Barzdu- 
kienei, Akelaitienei, Čepukaitie- 
nei, Gailiušienei, Neimanienei, 
E. Stempužienei ir Pr. Stempu- 
žiui.

Alf. Karklius lietuviškų dainų 
muzika labai padailino visų nuo
taiką.

Iniciatoriai dėkingi šv. Jurgio 
parap. klebonui kun. Ivanauskui 
už paskolinimą stalų ir kėdžių, 
o DIRVOS Redakcijai už paskel
bimą. Taip pat padėka Kar. Ti
tui ir poniai už leidimą nemoka
mai pasinaudoti jų sodyba, gra
žiai talkininkavusioms Dundurai- 
tei, Abraitienei, Neimanienei, o 
taip pat jauniausiam talkininkui 
8 metų Petrui Gaižučiui, kurs 
pasirodė esąs labai apsukrus ir 
sumanus "biznierius", pardavi
nėdamas savo atsivežtas vyšnias 
bei kitokius dalykėlius, sugebė-

jęs surinkti ir paaukoti Eglutei 
virš 10 dol.

Susirinkimo proga parinkta 
Eglutei aukų. Aukotojų sąraše 
stambesnėm sumom paaukoję 
K. Karpius - 5 dol., Gražuliai, 
Kozakas po 3 dol. ir visa eilė 
asmenų po mažiau.

Pirmuoju Eglutės garbės pre
numeratorium įrašytas L.B. I 
ap. pirmininkas Eidimtas. Esa
ma vilties, kad gausioj Clevelan
do lietuvių kolonijoj nebus sunku 
sutelkti bent 30-40 garbės pre
numeratorių, kurių įnašai įgalin
tų išleisti ben vieną Eglutės nu
merį.

(kp)

• Reikalingas lietuvis par
davėjas — vyras ar mote
ris. Multiple Realty, 819 E. 
185th St., IV 1-9300. Klaus
kite Tom Severovich. (82)

PAIEŠKOMI
AUGUSTINAITIS, Jonas, iš Pe- 

čiliškių km., A nykščių vi., Utenos 
apsk.

BURBIENE, Veronika, ir jos 
sesuo KAIRIŪNIENE, Palionija.

ČAPAITĖ, Alisa, gim. 1924m., 
gyvenusi Kaune, po karo buvusi 
Muenchene, Vokietijoje, gali būti 
ištekėjusi už Klauso GRONEN- 
BERGO.

GELEŽINIS, Juozas, Onos sū
nus, gimęs .apie 1916-1917 m., 
gyvenęs Narkūnų km., Gelgau
diškio vi., Šakių apsk.

JAKELAITIS, Vincas, ir žmo
na Marija.

KAIRIŪNIENE, Palionija, ir 
jos sesuo BURBIENE, Veronika, 
kilusios nuo Panevėžio.

KAVALIAUSKAS, Juozas, Juo
zo sūnus, gimęs 1920 m. Siesi
kuose, Ukmergės ap.

LEPŠEVIČIUS, Stasys ir Vin
cas, Jono sūnūs, kilę iš Neveliš- 
kių km., Šąslių parap.

LUKOŠEVIČIUS, Juozas, Ge
novaitės tėvas.

MIKULENAS, Silva, gim. Šikš
nių km., Daugailių vi., Utenos 
apsk.

NENIUS, Jonas, Antano sūnus, 
NENIUVIENE, Ona, ir NENIUS, 
Jonas, Jono sūnus.

NORBUTAS, Antanas, Kazi
miero sūnus, gyvenęs 901 West 
33rd St., Chicago, III.

PADOLSKIS, Juozas, Mykolo 
sūnus.

PRANAUSKAS, Petras irSida- 
ras, Jono sūnūs.

VADEIŠA, Petras, Povilo ir 
Anelės sūnus, gimęs Šakių km., 
Smalvų vi., vokiečių išvežtas iš 
Daugpilio kalėjimo.

VADEIŠA, Zenonas, Jono ir 
Marijos sūnus, gimęs Šakių km., 
Smalvų vi., vokiečių išvežtas iš 
Daugpilio kalėjimo.

VILČIKAUSKAS, Jonas, kilęs 
iš Viekšnių, atvyko Amerikon 
prieš 1914 metus.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:

Consulate General ofLithuania
41 West 82nd Street
New York 24, N.Y.

SEPTYNI SKIRTUMAI
(Galvosūkio 6 psl. sprendimas)

1. Matyti pardavėjos nugaros 
linija. 2. Kairėje pardavėjos gal
vos pratęsta krantinės linija. 3. 
įsikibusio i ausį vėžio kairioji 
žnyplė atkritusi. 4. Ant pardavė
jos kaktos yra daugiau garbanų. 
5. Prie stulpo laivo virvė aukš
čiau užrišta. 6. Žvejys plačiau 
išsižergęs. 7. Vasarotojo marš
kinių apykaklės dešinysis kampas 
mažiau matomas.

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

atstovę

PAULINA
MOZURAITIS-BENNETT 

Hl 2-4450
642 M e a d o w Laie Dr. 

Cleveland 24

I



dirva
Nr. 79 1962 m. liepos 11* d.

KAS IR KUR?
• Prof. S. Dirmantas, 

PLIAS pirmininkas, ir inž. 
arch. K. Bertulis, ALIAS 
v i c e pirmininkas, sveikino 
Chicagoje vykusį birželio 
30 d. Latviu Inžinierių- 
Technikų IV kongresą.

• Svdnėjuje kas kart po
puliaresnis darosi Dainos 
choras, vadovaujamas K. 
Kavaliausko.

• Adelaidės tautinių šo
kių grupė, vadovaujama B. 
Lapšienės, birželio mėn. 3 
d. pasirodė vietos televizi
jos programoje. Ši šokių 
grupė dažnai kviečiama i 
vietos australų ruošiamus 
koncertus.

• Rita Kavolienė gavo 
premiją už akvarelės pa
veikslą Van Wert suruoš
toje Meno Fondo parodoje.

• Giedrė Malėnaitė, gy
venanti Andover, .Mass., 
baigė cum Įaudė Lowell 
Technilogijos Institutą ir, 
gavusi asistentės vietą Ma- 
ryland Universitete, toliau 
tęs studijas siekdama ma
gistro laipsnio organinėje 
chemijoje.

Studijuodama aktyviai 
dalyvavo eilėje studentiškų 
organizacijų ir priklausė 
Korp! Neo-Lithuania Bos
tono skyriui.

• Dr. Rimvydas J. Dai
nauskas, šiais metais baigęs 
Loyolos universitetą Chica
goje, gimė 1930 m. Kaune, 
kur lankė Aušros, gimna
ziją. Amerikoje nuo 1958 
metų lankė Loyolos medici
nos fakultetą. Priklauso 
„American Medical Asso- 
ciation” ir ”Phi Chi Medi
cal Fraternity”. Dar studi-

Miejam sponsoriui PRANUI NARVYDUI ir 
sūnums VYTAUTUI ir ALGIUI, mylimai žmonai 
ir motinai

A. A.
ONAI NARVYDIENEI

mirus, giliausią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Jonas Balbatas

CHICAGIEČIŲ DĖMESIUI
Šį sekmadienį, liepos 15 

d. visa lietuviškoji visuo
menė Chicagoje kviečiame 
dalyvauti Pavergtųjų Tau
tų masiniame mitinge. Rin
kimosi vieta Jackson ir Co- 
lumbus St. kampas Grant 
Parke, Chicagos Down 
Towne. Laikas 12:30 vai. 
Mitingas prasidės 2 vai. po 
pietų. Iš susirinkimo vietos 
vienoje grupėje bus žygiuo
jama su chorais ir plaka
tais.

juodamas parašė ir atspaus
dino mokslo darbą apie 
plaučių audinius ’Tsolafion 
and Physical Properties of 
Single Elastic Fibers”. šis 
rašinys buvo cituotas prof. 
J. Mead darbuose (Harvard 
School of Public Health). 
Dr. R. J. Dainauskas spe
cializuosis patologijos srity
je. Jis yra aktyvus ir lietu
vių skautų organizacijoje, į 
kurią įstojo 1945 m. Vėliau 
tapo Skautu Vyčiu ir 1957 
m. Korp! Vytis senioru. 
Tais pat metais jis buvo iš
rinktas į Korp! Vytis Chi
cagos skyriaus valdybą. 
Kartu buvo ir akademikų 
skautų žurnalo Mūsų Vytis 
redakcijoje.

Dr. R. J. Dainauskas yra 
sukūręs akademišką lietu
višką šeimą. 1958 m. vedė 
Jūratę Elvikytę, kuri da
bar yra Filisterių Skautų 
Sąjungos C. V. iždininkė. 
Rimvydo tėvelis Jonas Dai
nauskas buvo Lietuvoje įsi
steigusios akademikų skau
tų organizacijos pirmuoju 
filisterių pirmininku.

Sveikiname mūsų naują
jį daktarą ir linkime jam 
darbščios, pasek m i n g o s 
ateities savoje profesijoje 
ir tolimesnio bendradarbia
vimo skautų organizacijoje.

(vš)

• Romualdas J. Misiūnas, 
Elžbietos ir Vlado sūnus, 
šiais metais baigė De La 
Šalie Institutą ir įstojo į 
Loyolos Universitetą. Baig
damas Institutą gavo auk
sinį raktą ir auksinį medalį. 
Auksinį raktą gavo už labai 
gerą mokimasi, nes per ke- 
turius metus mokėsi labai 
gerai su garbės pažymiais. 
Auksinį medalį gavo už 
stropumą-punktualumą, nes 
per visus keturius metus 
nepavėlavo nė karto ir ne
praleido nė vienos mokslo 
dienos. Už tokį gerą moki-

4
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masį, Instituto vadovybės 
rekomenduotas, Romualdas 
yra priimtas į Tarptautinę 
Garbės Organizaciją nariu 
ir gavo pažymėjimą. Pažy
mėtina, kad Institutas šiais 
mokslo metais Romualdui 
leido kartu mokytis chemi
jos Chicagos Universitete. 
Jis chemijos semestrą baigė 
su pažymiu gerai. Be to dar 
Romualdas šiais mokslo me
tais baigė Chicagos Aukšt. 
Lituanistikos mokyklą. Be 
visų šių paminėtų darbų dar 
jis surasdavo laiko prisidė
ti Institute leisti mokslei
viams laikraštėlį ir būti to 
laikraštėlio fotografu. Auk
štajam mokslui toliau tęsti 
jis gavo ir Loyolos Univer
siteto ir iš Illinois Statė ke
turiems metams stipendi
jas. Linkėtina Romualdui ir 
toliau gero pasisekimo mok
sle.

• Jurgis Juškaitis, 21 me
tų, gyvenantis Berwyn Illi- 
nois, baigė Illinois Univer
sitetą Urbanoje ir birželio 
16 d. gavo bakalauro laips
nį komercijoje. Jis priklau
sė Lietuvių Studentų Są
jungai. Pradėjo dirbti Pac- 
kaging Corporation of Ame- 
rica Rittman, Ohio.

BOSTON

• Kongreso biblioteka už
sisakė „Laisvės kovų dai
nas” per Bostono Lietuvos 
Neprikl. Fondo atstovybę, 
— Bostone šią knygą gali
ma gauti tik per šią atsto
vybę. Tai jautriausiai at
sispindi partizanų kovų 
dvasia. Kiekvienas patrio
tas ją privalo turėti savo 
bibliotekoje. Knygą platina 
Romas Jasiūnas, 253 Gold 
St. So. Boston, Mass., tel. 
AN 9-1676 ir Justino Vai
čaičio vadovaujamoji stinti
nių įstaiga.

• Prez. Antano Smetonos 
monografiją Bostone užsi
sakė š. m. birželio 17 d. šie 
asmens: Aleksas Griauzdė, 
Antanas Vilėniškis, Vytau
tas Izbickas, Kazys Balta, 
Eugenijus Manomaitis, Jo
nas Mikalauskas, Juozas 
Dačys.

TAI BENT IŠKILMĖS!
Liepos mėn. 1 dieną Bostono 

jūrų skautai pasirodė savo pil
name pajėgume.

Atidarytas Nemuno Uostas, sa
loje tėvų įrengta ir atidaryta pui
ki stovyklavietė, pakrikštyti lai
vai ir tt.

Svečių minia jautriai stebėjo 
visas iškilmes, kurias pravedė 
Nemuno Uosto Globėjų Direkci
ja ir jūrų skautai.

Net Uosto kaimynai-amerikie
čiai susijaudinę pasakoja savo 
pergyventus įspūdžius. O vietinės 
parapijos klebonas (amerikietis) 
viešai per pamokslą, rodydamas 
į gražiai išsirikiavusius su savo

Iš Washingtono į Los Angeles atostogų atskridę Krivickai tarp 
losangeliečių. Iš kairės: Gr. Gustaitytė-Krivickienė, Alg. Gustaitis, 
I. Raulinaitienė su sūnumi Raimundu, Jul. Raulinaitis su dukra Jū
rate, Rūta Penkiūnienė, Vyt. Penkiūnas su dukra Daina ir dr. D. Kri
vickas. L. Kančausko nuotrauka

Los Angeles lietuvių Dailiųjų Menų Klubas birželio 23 d. pra
dėjo septintuosius gyvavimo metus. Ta proga buvo suruoštas po
būvis, kurio stalą puošė sukaktuvinis pyragas su inicialais DMK 
(Dailiųjų Menų Klubas). Susirinkimui pirmininkavo prof. E. Tu- 
mienė. Naujuoju klubo pirmininku išrinktas Bronys Raila. Metraš
tininku perrinktas septintiems metams Alg. Gustatitis.

L. Kančausko nuotrauka

vėliavom jūrų skautus, ragino tos 
apylinkės gyventojus remti šią 
gražią jūrininkų veiklą. Iš baž
nyčios jūrų skautams išeinant, 
visas judėjimas buvo sulaikytas, 
kol jūrininkai išvažiavo į Uostą.

Ir kai oficialiai buvo perkirp
ta juosta, pakėlus 25 pėdų aukš
tumo stiebe tris vėliavas, mar
šams grojant, pradėjo rikiuotis 
vienas paskui kitą jūrų skautų 
flotilija iš Uosto į salą, vieti
ninko S. Myk. Manomaičio vado
vaujama.

Apie 10 laivų pilni uniformuotų 
jūrų skautų, miniai plojant, paju
dėjo iš Uosto.

JŪRŲ SKAUTŲ LAIVŲ KRIKŠ- 
TOTĖVAIS per liepos mėn. 1 d. 
Uosto atidarymą buvo pakviesti 
Vladas Mickūnas su dr. Brone 
Vaičaitiene, Bronius Utenis su 
ponia, inž. Jonas Mikalauskas 
su Izbickiene, inž. E. Manomai
tis su V. Vaičjurgiene.

POILSIS ALAUŠE

Pembroke, Mass. ant ežero 
kranto galima ramiai pailsėti va
sarvietėje Alauše. Kambarys 
$25,- savaitei. Savaitgaliais $8.-

Per 15 minučių pasiekiami At
lanto paplūdymiai. Vasarotojai 
gali naudotis laiveliais ir smagiai 
pameškerioti. Skambinti Ig. Vilė- 
niškiui, AN 8-8384.

CAPE COD ATOSTOGAUJA

Santvarai, Andriušiai, Ona 
Vileniškienė, Griauzdas ir d.k. 
Dr. Vyt. Čepas su šeima jau 
grįžo, kur atšventė 25 metų ve-

LOS ANGELES

LOS ANGELES LIETUVIŲ 
KREDITO 

KOOPERATYVAS
Birželio 20 d. valdžios 

įstaigose buvo inkorporuota 
ir išduoti reikiami leidimai 
„Lithuanian Credit Union” 
Los Angeles, ši lietuviška 
kredito įmonė šiomis dieno
mis pradeda savo operaci
jas.

Los Angeles Lietuvių 
Kredito Kooperatyvo tiks
las patarnauti visiems Los

dybinę sukaktį. Jūrųskautųvado- 
vai V. Jurgėla ir K. Gruzdąs su 
žmonomis išvyko atostogų į Ka
nadą - taip pat atostogauja P. 
Ausiejų ir E. Bajerčių šeimos. 

PRAŠO REMTI REZOLIUCIJAS

J. Kapočiaus vasarvietėjeCape 
Cod’e, vadinamoj Osterville 
Manor, Ine., vasaroją lietuviai 
visuomenininkai ir kultūrininkai, 
patyrę apie dr. P. Grigaičio pas
tangas trukdyti Lietuvai palankių 
rezoliucijų priėmimą Atstovi] 
Rūmuose, parašė laišką garbin
gajam kongresmanui Wm, T. 
Murphy, prašydami jį rezoliu
cijas remti. Ištikto, dr. P. Gri
gaičio veikla "visų" lietuvių var
du čia sukėlė ne tik nustebimą, 
bet ir pasipiktinimą.

VIRŠUJE: Jauno dailininko 
Kęstučio Zapkaus paroda Chica
goje praėjo su pasisekimu. Idai
lininką atkreipė dėmesį ir ame
rikiečių spaudos (Daily News) 
kritikas Franz Schulze, kuris 
Zapkų rikiuoja į pirmaujančių 
jaunųjų dailininkų Amerikoje tar - 
pą ir parodą vadina geriausia 
pereitų metų bėgyje, Parodą ren
gė Akademinis Skautų Sąjūdis, 
kurios nariu yra jaunasis daili
ninkas, Jaunimo Centre. Nuot
raukoje dail. A. Kurauskas (kai
rėje) per parodos atidarymą su
pažindina svečius su Kęstučio 
Zapkaus kūryba. Tarpsvečiųma- 
tyti: kun. Vaišnys, dail. Varnas 
ir ponia, Pavilčius, dr. St. Bie- 
žis ir kiti.

V. Noreikos nuotrauka

Angeles ir jo apylinkių lie
tuviams taupimo ir skolini
mo operacijomis.

Čia kiekvienas kooperaty
vo narys, kaip ir kiekvieno
je kitoje taupimo ir skolini
mo įmonėje, galės laikyti 
savo santaupas ir gauti pa
skolas prieinamiaus i o m i s 
sąlygomis.

Visi narių indėliai ir įmo
nės kapitalas yra apdrausti 
nuo visų galimų nelaimingų 
atsitikimų. Asmenys, kurie 
dirbs prie operacijų taip pat 
apdrausti visai kredito įmo
nės aktyvų sumai. Duoda
mos paskolos apdraustų iki 
$10,000 sumai kiekvienam 
asmeniui.

Kiekvienas kooperat y v o 
narys laikąs savotantaupas 
šioje įmonėje gauna nemo
kamai gyvybės draudimą 
prilygstantį santaupų su
mai iki 2000 dolerių.

Kooperatyvo valdomi e j i 
organai: valdyba — pirm. 
A. Kiršonis, vicepirm. — 
Dr. P. Pamataitis, iždinin
kas — V. Bacevičius, iždi
ninko pavaduotojas ir rei
kalų vedėjas — B. Gedimi
nas, sekretorius — F. Ma- 
saitis; kredito komitetas — 
pirm. A. Valavičius, nariai 
V. Varnas ir P. Skirman
tas; kontrolės komitetas — 
pirm. J. Petkus, nariai A. 
Mažeika ir V. Pažiūra.

Kooperatyvo rastinė — 
Los Angeles Lietuvių Tau
tiniai Namai, 3356 Glen- 
dale Blvd., Los Angeles 39. 
Darbo valandos, tuo tarpu, 
šeštadieniais nuo 10 vai. ry
to iki 12 vai.

Los Angeles Lietuvių 
Kredito Kooperatyvui linki
me suburti vietos lietuvius 
į gausią kooperatininkų 
šeimą. (pbj

TORONTO
• Emilija Jurkevičienė, 

LNT Moterų Būrelio pirmi
ninkė, atostogas leidžia Os- 
tervillėje Cape Cod, Mas..

• Skautų bendra stovykla 
A. Augustinavičiaus pušyne 
-prie Delhi, Ont. prasidės 
liepos 28 d. ir tęsis iki rug- 
piūčio 12 d. Norintieji sto
vykloje dalyvauti registruo
jasi pas savo vadovus iki 
liepos 23 d.

• V. Jokūbaitis, aktyvus 
LAS veikėjas, liepos 7 d. 
Prisikėlimo parapijos baž
nyčioje susituokė su Škoti
joj gimusia M. Baršauskai- 
tė. šiai naujai lietuviškai 
šeimai jų vienminčiai, drau
gai ir draugės linki, kad jų 
gyvenimas būtų ilgas, gra
žus ir palaimingas.

DIRVA METAMS
TIK $10.00
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