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PERANKSTYVAS DŽIŪGAVIMAS DĖL NAFTOS 
ŠALTINIU SURADIMO LIETUVOJE c

Prieš kiek laiko net ir 
Vakarų spaudoje pasirodė 
žinia, esą vakarinėje Lietu
voje rasta žibalo (naftos).

Geologai jau senokai nu
rodinėja, jog yra šiek tiek 
duomenų, rodančių, kad 
Lietuvos gelmėse gali būti 
žibalo. Konkretesni ieškoji
mai (gręžimai) buvo pradė
ti jau 1950 metais. Po po
ros metų bandymų apie Ma
žeikius, Biržus, Rokiškį, 
gręžimai kurį laiką buvo 
nutraukti. Ieškojimus vėl 
atnaujinus, vilting i a u s i o 
įvykio buvo susilaukta 1958 
metais, kai ties Stoniškiais 
(apie 12 km. nuo Pagėgių, 
Šilutės link) iš gręžinio iš
siveržė dujos, kuriose buvo 
gana gausu sunkiųjų ang
liavandenilių. Bet skysto 
žibalo (nei didelio dujų kie
kio) ir ten nebuvo rasta.

Dabar žinia atėjo nuo 
Virbalio. Rugpjūčio 3 dieną, 
grąžtui pasiekus 1150 metrų 
(apie 3800 pėdų), buvo iš
trauktas sluoksnio pavyz
dys, ir ant klinties gabalėlių 
buvo pastebėta tamsaus 
skysčio rasa, kvepianti ži
balu. Tai ir viskas, kas buvo 
tuo tarpu rasta, ir kas su
darė pagrindą gandui, kad 
Lietuvoje esą rasta žibalo 
šaltinių. Tikrai, rasta žiba
lo (naftos), bet tuo tarpu 
tai tik maži kiekiai, susi- 
gėrę poringų klinčių kloduo
se. Toks kiekis neturi pra
moninės reikšmės.

Tačiau tas radinys skati
na ieškoti toliau.

Rugsėjo 27 dieną, pasie
kus 1255 metrų gilumo, bu
vo manyta, kad gal jau bus 
kas daugiau užtikta, nes 
vamzdyje pasigirdo neįpras
tas ūžesys. Bet pasirodė, 
kad į molį įsimaišę kvarci
nio smiltainio gabalėliai su
kėlė tą garsą ...

žada ties Virbaliu statyti 
dar vieną gręžimo bokštą. 
Planuojama bandyti laimę 
ir kitose Lietuvos vietose:

Vilkaviškio vieno kolchozo tautinių šokių šokėjų grupė, dalyvavusi 
rajono dainų šventėje.

BRITŲ DARBIEČIAI SUKA 
MASKVOS KELIU

Britų darbiečių partija savo 
metiniame suvažiavime, nepai
sydama karštų partijos pirmi
ninko Hugh Gaitskell apeliacijų, 
priėmė dvi kairiojo sparno re
zoliucijas, kuriomis nusistatoma 
siekti branduolinio nusiginklavi
mo ir Britanijos neutralumo 
grumtynėse tarp JAV ir Sovie- 
tijos.

Partijos pirmininkas Gaitskell, 
penkias ir pusę valandos truku
siuose debatuose maldavo at
mesti "savižudišką vienašališ- 

apie Tauragę, Radviliškį ir 
Ukmergę.

TYRINĖJA LIETUVIŲ 
KALBOS TARMES

Šią vasarą buvo sureng
tos keturios ekspedicijos į 
Klaipėdos, Šilutės, Pagėgių, 
Pakruojo, Pasvalio, Joniš
kio, Ignalinos ir Švenčionių 
apylinkes rinkti medžiagos 
apie lietuvių kalbos tarmes 
tose apylinkėse. Ekspedici
jose dalyvavo iš viso 22 as
menys: akademikai, viduri
nių mokyklų mokytojai ir 
filologijos studentai. Drau
ge buvo renkama tautosa
kinė medžiaga ir vietovar
džiai.

PANEVĖŽY GAMINA 
KONSERVUS KUBAI 

Rugsėjo 28 dieną Panevė
žio mėsos kombinatas (bu
vęs ’.’Maisto” fabrikas) pra
dėjo vykdyti didelį konser
vų užsakymą Kubai. Tuo 
tarpu Panevėžio cukraus 
fabrikas tą pačią dieną ga
vo ištisą traukinį Kubos 
cukrinių nendrių. Cukraus 
fabrikai Lietuvoje jau treti 
metai gauna žaliavą iš Ku
bos cukrui gaminti: Maskva 
prekiavo ir su Batistą.

SKUBA STATYTI 
DIDŽIĄJĄ ELEKTRINĘ 

Didžiosios šiluminės elek
trinės statyba jau pradėta 
ir stengiamasi ją varyti 
kosi jiausiai. Statomi pa
gali iiiai gyvenamieji pa
statai, kasama dauba, tie
siama geležinkelio šaka, sta
tomas transforma torius 
elektros srovei dabar dar iš 
Kauno gauti ir t.t. Statyba 
norima atlikti rekordiniu 
greičiu, per dvejus metus!

Lietuvoje dabar pradėto
ji statyti elektrinė yra pir
mas naujo modelio bandy
mas. Vėliau lygiai tokias 
pačias stotis žada statyti ir 
įvairiose Rusijos vietose.

ko nusiginklavimo taką", kuris 
"mūsų kraštą paliktų vienišą ir 
neginamą": vėliau jis pareiškė 
be pertraukos kovosiąs prieš to
kį partijos nutarimą, tačiau da
bartinė . padėtis reiškia, kad 
kiekviena busimoji darbiečių vy
riausybė būtų įpareigota išstoti iš 
NATO organizacijos.'

Anot Gaitskellio šalininkų, tas 
rezoliucijas pravedė vis stiprė
janti partijoje kairiųjų profesi
nių sąjungų grupė, "pilna trockis- 
tų, komunistų ir jų pasekėjų".

Vengiama viešai paminė
ti vieta, kur naujoji elektri
nė statoma. Bet tai yra prie 
vieno iš ežerų, esančių tarp 
Vilniaus ir Kauno (tarp 
Vievio ir Žiežmarių, grei
čiausia į šiaurę nuo Kieta
viškių). šiluminei jėgainei 
irgi reikia nemaža vandens 
(jis bus paverčiamas garu). 
Vanduo bus imamas iš van
dens saugyklos, kuri susi
darys, pakėlus ežeruose 
vandens lygį dešimčia met
rų. Vandens saugykla bū
sianti apie 11 kvadratinių' 
kilometrų ploto. Salos, ku
rios dar kyšo iš vandens, 
jam net ir pakilus, būsian
čios nukastos, šios saugyk
los plotas bus maždaug kaip 
septintadalis Kauno ” jū
ros”.

Statybai vadovauja buvęs 
kauniškės jėgainės staty
bos vadovas Luchniovas, 
bet jau yra paskirtas ir bu
simosios jėgainės direkto
rius — Pranas Noreika.

----------- (LNA)

Mobutu stiprina 
savo galig

Kongo faktinis valdytojas pik. 
Mobutu paėmė griežtesnėnkon- 
trolėn Stanleyvillę, krašto ryti
nės provincijos sostinę, kuri bu
vo laikoma Lumumbos šalininkų 
tvirtove. Eilė Lumumbos Šali
ninkų areštuota, ir tai rodo, kad 
toje provincijoje esanti Kongo ka
riuomenė remia pik. Mobutu. Lu- 
mumba pakartotinai yra teigęs, , 
kad visi kariuomenės daliniai ir i 
karinė policija toje provincijoje 
yra jam ištikima.

Mobutu, kalbėdamas laikrašti
ninkams, apkaltino Jungt. Tautų 
misiją, kad ji sukliudžiusi pla
nus pasiųsti 50 - 60 jaunų kon- 
giečių į karines Britanijos mo
kyklas. Gerai informuoti sluoks
niai pastebi, kad britai, pasita
rę su Jungt. Tautų pareigūnais, 
tą planą atšaukė.

Katangoje provincijos policija 
neleido Kongo karinei misijai at
vykti į Elisabethvillę. Toji misi
ja turėjusi pradėti derybas su 
Tshombe dėl provincijos atei
ties.

Iš Leopoldvilles ateinančiomis 
žiniomis, sovietų lėktuvai vėl pa
sirodę Kongo aerodromuose ir 
nesą galimybės jiems sulaikyti, 
nes Sovietija juos "paskolinusi" 
Ganai, kurios kariniai daliniai 
sudaro dalį Jungtinių Tautų Ko
mandos.

* VVASHINGTONO žvalgybos į- 
staigos gavusios žinių, kad 
Kremliuje galutinai susiforma
vusi opozicinė grupė, priešinga 
kai kuriems Chruščiovo užsienių 
ir vidaus politikos aspektams.

Chicagoje rugsėjo 30 d. įvyko Lietuvių Respublikonų Lygos Illinois valstybėje metinis susirinkimas, 
kurio metu buvo išrinktas 1961 - 62 m. direktoriatas iš 24 asmenų. Nuotraukoje: Dr. S. Biežis kalba rin
kiminiais ręikalais. Darbo prezidiume matome inž. E. Bartkų ir inž. V. Adamkavičių.
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IUNGTINES TAUTOS NEREIKALAUJA
EISENHOWERIO - CHRUŠČIOVO SUSITIKIMO
Aštrus Filipinų ir Australijos atsakymai į 

Nikitos svaičiojimus
Jungtinių Tautų plenumo se
sija dviem balsavimais išbraukė 
iš penkių neutraliųjų valstybių 
pasiūlymo esminį punktą, kuris 
būtų reikalavęs prez. Eisenhowe- 
rio ir Sovietijos diktatoriaus 
Chruščiovo susitikimo.

Penkių neutraliųjų rezoliucijo
je buvo skatinama, kad prez. Ei- 
senhoweris ir premjeras Chruš
čiovas "atnaujintų neseniai nu
trauktus' kontaktus". Argentina 
pasiūlė, kad abiejų valstybių ly
derių pavardės būtų pakeistos 
titulais "JAV prezidentas" ir "SS 

r ministerių tarybos pirmininkas", 
nes "du individai rytoj gali būti 
pasitraukę". Pasiūlymas, kaip 
procedūrinis, priimtas paprasta 
balsų dauguma 37 - 36, 22 su
silaikius. Vėliau, balsuojant ar 
tos frazės turi likti rezoliuci
joje, negauta reikiamos dviejų 
trečdalių balsų daugumos, ir neu
traliosios valstybės po 15 minu
čių pasitarimo pareiškė, kad jos 
atšaukiančios rezoliuciją, kuri

Į. tą vadinamą "Leningrado gru
pę" (jos nariai yra arba dirbę 
arba studijavę Leningrade) įeina 
toki bolševikiniai tūzai, kaip Koz- 
lovas, partijos pirmasis sek
retorius, ir Suslovas, partijos 
teoretikas ir prezidiumo narys. 
Balandžio mėnesį grupė prie
šinosi Chruščiovo "draugystės 
su JAV" politikai, tik tada pra
laimėjo, bet po U-2 incidento 
įgavo daugiau įtakos ir privertė 
Chruščiovą imtis griežtesnės li
nijos. JAV diplomatai tą infor
maciją laiko labai patikima ir ti
ki, kad anksčiau ar vėliau Chruš
čiovas turėsiąs susikirsti su Le
ningrado grupe.

♦ PIETŲ AFRIKOS UNIJOJE 
buvo pravestas plebiscitas: gy
ventojai (žinoma, tik baltieji) tu
rėjo pasisakyti, ar jie nori likti 
monarchinėje britų tautų bend
ruomenėje, ar steigti respubliką. 

neteko esminės dalies.
Ankstesniame, pirmajame šios 

sesijos balsavime JT plenumas 
sumušė tris didžiąsias Vakarų 
valstybes, atmesdamas Australi
jos pasiūlymą sušaukti naują 
keturių didžiųjų viršūnių konfe
renciją "galimai ankstesne data".

Tuo pasiūlymu Australija ban
dė atremti penkių neutraliųjų val
stybių rezoliuciją, reikalaujan
čią prez. Eisenhowerio ir prem
jero Chruščiovo susitikimo. De
vynios sovietinio bloko valstybės 
per balsavimą susilaikė, o 
Australijos pasiūlymą, prieš bal
suojant, labai smarkiai puolė In
dijos premjeras Nehru, Ganos, 
Nepalo ir Saudi Arabijos dele
gatai.

Įdomu, kad diena anksčiau į- 
vykusiame britų premjero Mac- 
millano susitikime su Chruščio
vu, kaip vėliau pareikšta "labai 
produktingose diskusijose", taip 
pat buvo kalbėta apie keturių di
džiųjų susitikimą. Macmillanas 
siūlęs Chruščiovui palaukti, kol 
"nusės dulkės", ir ateinančių 
metų pradžioje sušaukti arba vir
šūnių konferenciją arba keturių 
didžiųjų valstybių užsienių rei
kalų ministerių konferenciją ir 
joje pirmoje eilėje išspręsti Ber
lyno klausimą.

♦

Plenumo sesijos bendruo
siuose debatuose, kategoriškai 
atmesdami Chruščiovo insinu
acijas, aštrias kalbas apie so
vietinį kolonializmą pasakė Fili
pinų delegatas Francisco A. Del- 
gado ir Australijos premjeras 
Robert G. Menzies.

Filipinų delegatas karštai gy
nė JAV, pabrėždamas, kad jo tė
vynė, keturiasdešimtį metų bū
dama "Amerikos kolonija", nau
dojosi politine laisve ir ekono
miniu klestėjimu. Jo kalbą tris 
kartus kumščių daužymu į stalą 
pertraukė Chruščiovas. Viena to
kia vieta buvo, kai Francisco A. 
Delgado pareiškė:

"Jūs galite diskutuoti, ginčy
tis ir kalbėti prieš amerikiečius, 
kaip mes diskutavome, ginčijo
mės ir kalbėjome prieš juos— 
nemušami ir nesušaudomi prieš 
aušrą. įdomu, kas atsitiktų lat
viui, estui ar lietuviui, kuris kal
bėtų prieš Chruščiovą? Bet mes 
jau žinome, kas atsitiko veng
rams, kurie pabandė tai daryti."

Čia pastebėtina, kad po šios 
Filipinų atstovo kalbos tribūnon 
išėjęs Gudijos Mazurovas pa
reiškė, jog nesą net verta at
sakyti "tai" Jungtinių Amerikos 
Valstybių "marionetei".

Australijos premjeras Robert 
G. Menzies savo kalboje pabrė
žė, kad Sovietija yra pati did- 
džiausioji dabar egzistuojanti ko- 
lonialinė valstybė", ir Chruš
čiovas, siekdamas kolonializmą 
apšaukti Vakarų blogiu, įvykdė 
"pilnutinės hipokrizės aktą". 
Menzies susilaukė plojimų salė
je, kaip pridūrė, kad Chruščio
vo kalbos "užvaizdos bizūną ir 
budelio kirvį", turinčios būti pri
taikytos teritorijoms, kurias 
Chruščiovas geriau pažįsta, negu 
australų valdomą Vak. Gvinėją.

Menzies pareiškė, kad Chruš
čiovas norįs Jungtines Tautas pa
versti išsklaidytomis tautomis, 
padalindamas, kaip senąją Gali- 
ją (pagal Cezarį) į tris dalis.

*

Jungtinių Tautų plenumo se
sija posėdžiauja jau tris savai
tes, tačiau dar nepradėjo svar
styti nė vieno darbotvarkės 
punkto, kurių numatyta per 90. 
Stebėtojai tiki, kad šioji sesija 
nusitęs galbūt iki ateinančio va
sario, su pertrauka Kalėdų atos
togoms. Ją bus taikliai apibūdi
nęs Jugoslavijos Tito, kuris grįž
damas namo, pastebėjo, kad į ją 
atvykęs su daug didesniu optimiz
mu, negu išvyksta.

♦ CHRUŠČIOVAS, kaip aplinki
niais keliais patiriama, ruošią- 
sis iš New Yorko išvykti spalio 
14, tačiau šio mėnesio pabaigoje 
triukšmingai grįšiąs su naujais 
dramatiškais pareiškimais. Nu
matoma, kad šioje JT plenumo 
sesijoje jis kalbėsiąs dar du ar 
tris kartus. Drauge su juo dabar 
išvyks ir visi jo satelitai, komu
nistiniai diktatoriukai.

Indijos Nehru ir Ganos Nkru- 
ma išvyksta spalio 11 ar 12. Šeši 
valstybių ar vyriausybių šefai, jų 
tarpe Tito ir Naseris, iš JT se
sijos jau išvyko.

KAIRĖJE: Grupė lietuvių kurie 
buvo išrinkti į Lietuvių Respub
likonų Lygos direktoriatą. Iš kai
rės: J. Jokubauskas, A. Keželis, 
J. Jurkūnas, V. Adamkavičius, 
S. Biežis, S. Budrys, J. Volde
maras, B. Dirmeikis, A. Kalvai’- 
tis, J. Spaitys, A. Valonis, P. 
Vėbra, M. Marcinkus, E. Bart
kus, J. Jasaitis.

V. Noreikos nuotrauka
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VALSTYBES SEKRETORIAUS VIETA
/ c

JAV užsienių politikos klausi
mai, karštėjant rinkiminei kam
panijai, joje pradeda užimti vis 
daugiau vietos, ir kai kurie ste
bėtojai net spėliojąkad preziden
tinių kandidatų pažiūros tais 
klausimais galinčios net nulemti 
rinkimų rezultatus.

Toji politika, kaip žinome, pri
klausys ne tik nuo busimojo pre
zidento, bet ir nuo jo užsienių rei
kalų ministerio — valstybės sek
retoriaus. Politiškai informuo
tuose sluoksniuose jau esą žino
ma, kurie asmenys perimsią val
stybės departamentą sausio mė
nesį, vienam ar kitam preziden
tiniam kandidatui laimėjus rinki
mus.

Esą, j eigų Kennedy taptų prezi
dentu, jo valstybės sekretoriumi 
būtų paskirtas kongresmanas 
Chester Bowles, o Adlai Steven- 
son esąs numatytas ambasado
riumi prie Jungtinių Tautų su mi
nisterio rangu.

Nixonui laimėjus rinkimus, 
valstybės sekretoriaus postą 
perimtų Dauglas C. Dillon, pa
tyręs diplomatas iš profesijos, 
kuris šiandien yra dešinioji sir
guliuojančio Herterio ranka. Ta
čiau pastaruoju metu vis dažniau 
kandidatu į tą vietą pradedamas 
minėti New Yorko gubernatorius 
Nelson Rockefeller, kuris prieš 
keletą dienų atstovavo prez. Ei- 
senhowerį Nigerijos nepriklau
somybės paskelbimo iškilmėse. 
Esą, jeigu jis ir sausio mėnesį 
bus suinteresuotas tuo postu, tai 
Dillono šansai visai sumažėtų.

Nors visi kandidatai sieks to 
paties tikslo—laisvojo pasaulio 
išlaikymo ir stiprinimo, tačiau 
jų nusistatymai to tikslo siekti 
yra gana skirtingi. Čia pateikia
me paprastai gerai informuoto 
šveicarų laikraščio "Weltwoche" 
svarstymus apie kandidatus ir 
jų pažiūras.

Chester Bowles

Chester Bowles, Harvardo uni
versiteto auklėtinis, kuris toks 
jaunas praturtėjo, kad, dar tik 
trisdešimties metų amžiaus 
būdamas galėjo mestis į politiką 
—savo pažiūromis yra liberalus, 
kaip ir daugumas anų metų jau
nųjų akademikų, kurie stojo tal
kon Roosevelto vyriausybei. Po 
įvairių politinių tarnybų Trumą - 
nas jį paskyrė pasiuntiniu Indi
jai.

Čia susiformavo jo užsienių 
politikos pažiūros. Jo akyse "ū- 
kiškai atsilikusios" Azijos ir Af
rikos tautos pradėjo žengti į pa
saulinės politikos areną. Jų pa
rėmimas jam atrodė didžiausiu 
JAV politikos uždaviniu. Iš savo 
draugystės su Nehru jis įsigijo 
palankumą "neutralizmui". Dar 
daugiau -- jis tapo "katalikiškes- 
niu už popiežių", t.y. neutrališ- 
kesniu už pačius neutralistus. 
1956 metais, jam grižus iš Indi
jos ir privačiame būrelyje iš
dėsčius savo planus, vienas de
mokratų partijos politikas atsi
liepė: "Nehru, palyginus su juo, 
yra tikras šaltojo karo šalinin
kas".

Kennedy pergalės atveju 
Bowles aiškiai nukryptų nuo ve
lionio Dulles ir prez. Eisen- 
howerio politikos. Jis siektų įgy
vendinti ligšiol dabartinės ad
ministracijos ir dalies jo partie
čių atmetamą "dviejų Kinijų po
litiką". Tai reikštųCiangkaiše- 
ko kontroliuojamų salų priešais 
Taivanį "neutralizavimą" ir a- 
merikinių prekybos bei turizmo 
ryšių su raudonąja Kinija suin- 
tensyvinimą. Taip pat jis norėtų 
plėsti prekybą su visais Rytų Eu
ropos satelitais, tuo tikėdamasis 

sumažinti Maskvos galią. Prieš 
kelis mėnesius jis kalbėjo net 
apie Berlyno ir Vakarų Vokieti
jos neutralizavimą, kuriam 
planus paruošė ir paskelbė "pri
vatus politikas" James Warburg; 
bet partijai savoplatformojepa- 
skelbus neabejotinus įsipareigo
jimus Berlyno status quo ginti, 
ir jis nebemini tų planų. Pagrin
dinis amerikinės politikos už
davinys, jo nuomone, yra stip
rinti JAV ūkinį potencialą ir lai
mėti nepriklausomomis kylančių 
buvusių kolonijinių valstybių 
simpatijas.

Nelson Rockefeller

Respublikono valstybės sekre
toriaus — ar tai Dillono, ar 
Rockefellerio užsienių politika 
jau būtų drožta iš žymiai kietes
nio medžio, nors ir jęje, kaip 
Nixonas kartą išsireiškė, bus 
siekiama "kietumą” suderinti su 
lankstumu.

Principe ir Nixonas ir pocke- 
felleris siekia gilesnio bei aktin- 
gesnio Amerikos atsinešimo "ū- 
kiškai atsilikusių" valstybių at-

Kaip mums lietuviams patikti;?
Ką mes pamanytume apie to

kią didelę prezidentinio kandi
dato išmintį , jeigu demokratų 
kandidatas, senatorius John F. 
Kennedy, atvyktų kalbėti į lie
tuvių didelį suvažiavimą, kaip 
dalyvavo spalio 1 d. ChicagojeA- dangos padėti bolševikams pasie- 
merikos Lenkų Kongrese, ir pa
siūlytų mums savo septynių 
punktų programą Lietuvos atve
ju, kokį pasiūlė lenkams? Kenne
dy septynių punktų programa ko
munistų pavergtai Lenkijai pa
dėti, yra tokia:

L Atsisakyti pripažinti Sovie
tų dominaciją rytinėje Europoje.

2. Praplėsti prekybą, turizmą 
ir investavimą (Amerikos kapita
lų) už geležinės uždangos.

3. Įleisti į Ameriką daug dides
nius skaičius tremtinių.

4. Padidinti pasikeitimą moky
tojais, studentais ir technikais.

5. Stengtis skatinti Lenkiją da
lyvauti su Vakarų Europos kraš
tais savitarpinės prekybos, tu
rizmo ir kultūriniuose projek
tuose.

6. Pašalinti vokiečių baimę, 
JAV garantuojant, kad nesusipra
timai tarp Vakarų ir Rytųbus iš
sprendžiami taikiomis derybo
mis. (Lenkija čia skaitoma Ry
tais, bolševikiška; Vokietija — 
Vakarais.)

7. Panaudoti šioje šalyje lai
komus užšaldytus Lenkijos pini
gus Lenkijos valstybinio knygy
no, gyvenamų namų, mokyklų, 
statybai o taip pat atstatymui 
Varšuvos pilies rūmų, Lenkijos 
nepriklausomybės simbolio.

Tie punktai tiesiogiai ir ne
tiesiogiai pagelbėtų stiprinti ko
munistinę valdžią Lenkijoje, ir 
tuo būdu stiprinti Kremliaus ga
lybę. Nors Kennedy žada atsisa
kyti pripažinti sovietų dominaci ją 
rytinėje Europoje, Gomulkos val
domos Lenkijos ir kitų pavergtų 
kraštų komunistinę santvarką jis 
laiko status quo, siūlydamas 
amerikinio kapitalo investicijas, 
turizmo ir prekybos plėtimą 
Lenkijoje ir kituose kraštuose už 
geležinės uždangos. Ar ne tą patį 
skelbia bolševikams parsidavęs 
milijonierius Cyrus Eaton?

Studentų, mokytojų ir techni
kų pasikeitimas yra didžiausias 
tikslas amerikinių sovietų drau
gų: parkviest! čia "studentus", 

žvilgiu. Šioje srityje Rockefelle- 
ris, būdamas Roosevelto atsto
vu pietinėje Amerikoje, pasiekė 
ir daug laimėjimų ir patirties. 
Ir su Lenkija — tačiau ne su ki
tomis sovietinio bloko valsty
bėmis -- jie nori suintensyvinti 
prekybinius santykius. Jie abu 
nepripažįsta koncesijų Chruščio
vui arba Maocetungui. Rockefel- 
leris, ligšiolinio "Life" žurnalo 
užsienio politikos redaktoriaus 
prof. Henry Kissinger pataria
mas, tiki, kad su komunistais bus 
galima tik tada derėtis, kai JAV 
karinė galia turės aiškią persva
rą prieš sovietus. Todėl Rocke- 
felleris -- priešingai Bowler ir 
ir net Eisenhoweriui -- katego
riškai atmeta atominių bandymų 
nutraukimą. Eiliniam stebėtojui 
tiesiog sunku nustatyti, kuo 
Rockefellerio užsienių politika iš 
tikrųjų skirtųsi nuo velionio John 
Foster Duller politikos.

Kiekvienu atveju ir Kennedy— 
po pradinių abejojimų -- apsi
sprendė ginti Berlyną nuo so
vietinės grėsmės. Ir šis įsipa
reigojimas saistys jo valstybės 
sekretorių, lygiai kaip ir Nixono 
bekompromisinis nusistatymas 
ginti Berlyno laisvę saistys jo 
pasirinktąjį.

JAV unijų atstovui Curren, be
silankančiam Maskvoje, Chruš
čiovas kartą pareiškė, kad jis 
meldžiąsis už Nixono pralaimė
jimą. Galbūt tai -- žinant, kad 
Chruščiovo "maldos" galinčios 
iššaukti priešingą reakciją ame
rikiniuose balsuotuojuose --ir 
paskatino Kennedy bei Bowles 
rinkiminėje kampanijoj e parodyti 
"kietesnę" užsienių politikos li
niją, kad ne vien tik Nixonas — 
Lodge ir eventualiai Rockefel- 
leris būtų laikomi "geraisiais 
antikomunistais", ir tai išnaudotų 
savo pergalei.

"mokytojus" ir "technikus" (ko
kiais buvo užpildytas Kongas) 
šnipus ir agitatorius, o Rusijon 
grūsti savo studentus, mokytojus 
jų sukomunistinimui. Amerikos 
technikus siųsti už geležinės už- 

kti taip norimą Amerikos pralen
kimą.

Amerikoje laikomų užšaldytų 
nepriklausomos Lenkijos mili
joninių fondų pervedimo Lenki
jon reikalauja ir komunistų drau
gai čia ir sovietų užgrobtų kraš
tų valdytojai. Kennedy pažada pa
gelbėti Gomulkos vyriausybei 
tuos pinigus perduoti, jei taptų 
prezidentu.

Trečias punktas, apie įleidimą 
čia didesnių skaičių tremtinių, 
apvainikuoja Kennedy "išmintį": 
persekiojimams komunistų val
domuose kraštuose tęsiantis, kad 
pajėgs nuo mirties pasprukti, ga
lės būti įleistas Amerikon...

K. S. Karpius

813 East 185th Street 
25000 Euclld Avenue 
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Beždžionę visko galima išmokyti. Net ir alų gerti... Nuotraukoje 
Venezuelos lietuvaitė su savo bezdžioniuke sode.

ArOMIHie AMŽIAUS GIMIMAS |!|

TRYS TONOS URANIO
—Westinghouse Company. Kuo 

galiu patarnauti?
—Prašau daktarą Rentschler, 

tyrimų skyriuje.
--Kas prašo?
--Arthur Compton.
--Labas rytas, daktare Comp

ton. Aš tuojau sujungsiu.
Profesorius Compton, kuris 

1927 metais drauge su britų fizi
ku C. T. R. Wilson gavo Nobelio 
premiją, buvopasaulyjepagarsė- 
jęs žemės apsisukimų ir rentge
no spindulių, kuriuos jam pirma
jam pasisekė polarizuoti, tyrinė
jimais.

Su Enrico Fermi jį rišo ne tik 
asmeninė draugystė, bet ir bendri 
tyrinėjimų darbai. Nes Compton, 
kaip amerikietis, oficialiai vado
vavo tiems branduoliniams ban
dymams, kuriuos Fermi — pagal 
įstatymą vis dar "priešiško 
krašto užsienietis" --nepaprastu 
slaptumu atlikinėjo. Fermi į JA V 
buvo atvykęs 1938 metais, taigi 
prieš ketverius metus. Išvykimui 
jis panaudojo kelionę Stockhol- 
man, kur Švedijos karalius Gus
tavas V jam įteikė Nobelio pre
miją. Po iškilmių jis jau nebe
grįžo Italijon.

Fermi jau daug metų buvo gal
vojęs sprukti iš fašistinės belais
vės, tačiaupradžiojetamprieši- 
nosi jo žmona Laura. Be to, fa
šizmas dar nebuvo įsiskverbęs į 
kiekvieną namą. 1938 metų pra
džioje Fermi šeima įsigijo puoš

nų butą Romoje, bet už trijų mė
nesių atmosfera Italijojepasikei- 
tė. Kai gegužės mėnesį Romos 
gatvėmis važinėjo Hitleris su 
Mussoliniu, gyventojai pajuto, 
kad toji diktatorių draugystė at
neš visuotinę nelaimę. Praėjus 
devyniems mėnesiams nuo Fermi 
atvykimo į Ameriką, sudundėjo 
pirmosios II Pasaulinio karo 
bombos.

Praslinko kelios minutės, kol 
pagaliau buvo užmegstas tele
foninis ryšys su daktaru Rents
chler. Kažkodėl pasikalbėjimas 
vyko prislopintu tonu. Koks oras 
Pittsburghe, koks Chicagoje? Kas 
naujo frontuose? Pagaliau 
Rentschler paklausė:

—Kuo galiu patarnauti?
--O tiesa, -- pasakė Compton. 

Jis ieškojo žodžių.--Aš norėjau 
paklaustu.. Jūsų nuomone... Iki 
kada galėtumėte pagaminti tris 
tonas gryno uranio?

--Tris tonas? -- Rentschlerio 
balsas beveik užsikirto.-- Mie
lasis daktare Compton, ar aš tei
singai nugirdau? Ar jūs pasakėte: 
tris tonas? -- Jis nervingai grie
bė cigaretę.

—Tris tonas gryno uranio!
--Tai vis dėlto aš teisingai nu

girdau... tris tonas. Aš manau, 
jūs Žinote, daktare Compton, kad 

KALĖDOS IR NAUJI METAI ARTĖJA
SIŲSK DRABUŽIŲ DOVANŲ SIUNTINIUS SAVO DRAUGAMS IR 

GIMINĖMS! SIŲSK DABAR — SIŲSK PER

Cosmos Parcels Express Corp.

visa Amerika neturi nė 50 gra
mų...

--Aš žinau.
Pasikalbėjimas sukliuvo. Pa

skui staiga pasigirdo aštrus juo
kas.

—Yra labai svarbu, — pasakė 
Compton. Ir jo balsas, kaip atro
dė, pasidarė labai griežtas.— 
Svarbu! -- pakartojo jis. — Tai 
gali nulemti net visą karą.

--Gerai, — atsakėRentschler. 
Tai buvo visa.

Amerikinė gryno uranio pro
dukcija pakilo iki 240 gramų. Bu
vo dirbama trimis pamainomis, 
šviesos Pittsburgho "Westing- 
house Company" pastatuose degė’ 
be pertraukos dieną ir naktį. Bet 
padėtis karo frontuose blogėjo* 
Gegužės mėnesį Rommelis su 
savo Afrikos korpu prasiveržė 
iki EI Alameino, rytuose vokie
čiai pasiekė Kaukazą, Pitts- 
burghe buvo tyliai dirbama. Pa
gaminto uranio kiekis slaptai pa
siekė 500 svarų.

Tris tonas uranio norėjo gauti 
daktaras Compton. Trys tonos 
jam buvo nugabentos.

*
Dūmais aprūkęs vijokliais ap

trauktas fasadas vaizdavo pilį. 
Apirę bokšteliai ir sienos dengė 
skardinius kaminų vamzdžius, 
kurių keletas buvo išvesta ir pro 
nešvarius langus. Tas pilies 
fasadas stovėjo E Iii s A venue Chi
cagoje, tarp 56 ir 57 gatvės — to
je vietoje, kur šiandien turistas 
gali perskaityti atominio am
žiaus gimimo metriką:

"Šioje vietoje 1942 gruodžio 
2 pavyko pirmoji žmogaus ran
kos vairuojama branduolinė re
akcija. Šioje vietoje žmogus pir
mą kartą laimėjo atominės ener
gijos kontrolę".

Nuo lapkričio 7 už pilies fasa
dų prasidėjo paslaptinga veikla, 
Įvažiuodavo sunkvežimiai, bū
davo iškraunamos dėžės — ku
bo formos skardinės, sveriančios 
po centnerį, ir kitos -- mažes
nės, kurias darbininkai perkrau
davo į elektrinius vežimėlius ir 
gabendavo į tolesnes patalpas, 
kurios anksčiau priklausė Chi- 
cagos universiteto futbolo aikš
tei.

Griežtai slaptas buvo brangus, 
karui svarbus dėžių turinys: ura- 
nis, sidabriniai baltos spalvos 
sunkusis metalas, kuris netirpsta 
nė prie tūkstančio laipsnių karš
čio. Griežtai slaptas buvo turinys 
ir skardinių: niūriai rudas ura
nio oksidas.

Griežtai slaptas buvo krūvis ir 
kitų sunkvežimių, kurie gabeno 
juodas plytas. Vyrų, kurie jas ne
šiojo, oda apsitraukė juodu, rie
biu dulkių sluoksniu. Nuo lapkri
čio 7 ir Enrico panagės, jam grį
žus namo, būdavo ryškiai juodos. 
Vieną kartą Laura paklausė, nuo 
kada Enrico užsiimąs anglių par
davinėjimu.

—Tai grafitas — minkštas, 
juodas, metališkai blizgąs mine
ralas, beveik gryna anglinė med
žiaga, kurią tarp kita ko naudoja 
pieštukams" — pasakė Enrico. 
Tiek pasakyta kiekviename leksi
kone, tiekpasakėir Enrico: jo pa
nagėse juodavo grafito dulkės.

(Bus daugiau)
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DIDVYRIO ŽMONA"
A. J. CRONIN _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I

Neringos kavinė Vilniuje Ii SKAUTU GYVENIMO

Žinoma, turėjo tai atsitikti — 
vienas Žmogus gi negalėjo atrem
ti to pragariško puolimo.

Prieš pat puslaikio pabaigą 
Roveriai įmušė įvartį. Tai buvo 
ne Nedo, bet levenfordiečių de
šiniojo gynėjo kaltė.

Levenfordo šalininkai sielojo
si. Jeigu ne tas įvartis, jų koman
da būtų galėjusi antrąjį puslaikį 
pradėti su didesniu pasitikėjimu, 
o jo reikėjo. Dabar -- tas įvar
tis ir dar žaisti prieš vėją. Net 
optimistai turėjo pripažinti, kad 
Levenfordo šansai buvo tikrai 
maži.

Buvo tik viena perspektyva, tik 
viena viltis -- Nedas ir atsimi
nimas jo garsių žodžių: "Jei Ro
veriai laimės, tai tik per mano 
lavoną."

Antrasis puslaikis prasidėjo, 
ir dabar bėgo brangios minutės. 
Levenfordiečiai dabar žaidė tiks
liau ir rodė daugiau puolimo dva
sios, bet Roveriai gerai laikėsi.

Greičiausiai jie buvo praradę 
dalį savo audringosios nuotaikos. 
Čia jie žaidė mažoje aikštėje, ku
rios nepažino, ir taip pamažu 
pradėjo susidaryti įspūdis, kad 
jie pasitenkinsią tuo vienu įvar
čiu.

Minia, kuri greit pajuto tą de- 
fenzyvinę laikyseną, drąsino savo 
mylimuosius staugdama ir šėlda- 
ma. Žiūrovų nuotaikos pamažu 
apėmė ir komandą. Jie puolė 
niršdami ir spausdami Roverių 
vartus, bet negalėjo įmušti įvar
čio.

Dar viena bauda, ir Nedas, ku
ris labai įspūdingai priėmė ka
muolį, perėjo į puolimą. Pasigir
do ekstaziškas šauksmas, kuris 
virto nusivylimo šauksmu.

Šviesa susilpnėjo, laikas grei
tai bėgo — dar dvidešimt, dar de
šimt, jau tik penkios minutės.

Nusivylimas ir susikrimtimas 
vis labiau slėgė šūkaujančią mi
nią. Pralaimėjimas artėjo --be
viltiško pralaimėjimo širdgėla.

Ir tada aikštės viduryje Nedas 
Suterlandas paėmė kamuolį. Jis 
laikė jį, varė pirmyn, neaprašo
mu apsukrumu verždamasis pro 
maišatį.

--Pirmyn, Nedai,pirmyn! kau
kė publika.

Ir tada Nedas, nulenkęs galvą, 
puolė pirmyn, kaip įerzintas bu
lius. Nedas artėjo prie Roverių 
vartų.

Roverių kairysis gynėjas pa
matė tai ir puolė Nedą,'kuris 
buvo jau baudos aikštelėje. Ne
das krito ant žemės, ir iš de
šimties tūkstančių gerklių pasi
girdo piktas šauksmas:

—Bauda! Bauda! Baudai
Teisėjas nedelsdamas per

traukė žaidimą. Nepaisydamas 
Roverių protestų jis paskyrėbau- 
dą.

Nedas atsistojo. Jis nebuvo su
žeistas. Gerai suvaidinta didelio 
sužeidimo komedija buvo jo žai
dimo dalis. Tai buvo viena iš jo 
gudrybių. Dabar jam buvo leista 
mušti baudą.

Mirtina tyla .ąpėmėpubliką, kai 
Nedas ruošė kamuolį. Jis tai 
darė šaltai ir abejingai, tartum 
nieko nežinodamas apie beviltiš
ką įtampą publikoje.

Niekas nedrįso kvėpuoti, kai 
jis bato galu padaužė žemę, ilgu 
žvilgsniu matavo vartus ir po to 
trim staigiais šuoliais šoko pir
myn.
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Ir tada! Tada kamuolys buvo 
tinkle.

—Yra!—subliuvo minia, ir tą 
pačią akimirką pasigirdo švil
pukas.

Levenfordiečiai nebuvo nuga
lėti. Nedas buvo išgelbėjęs garbę.

Dabar prasidėjo tikras pamiši
mas. Šaukdama, klykdama, rėk
dama, kepurėmis, lietsargiais ir 
lazdomis mosuodama minia įsi
veržė į aikštę. Nedas buvo pa
griebtas, iškeltas ant pečių ir 
triumfališkai išneštas.*

Tą akimirką Suterlandienė sė
dėjo savo tylaus namo virtu
vėje. Ji būtų mielai nuėjusi į 
futbolo aikštę Nedo parsivesti, 
tačiau jau vien pastangos ap
sivilkti paltu parodė, kaip be
prasmiška buvo tai ir bandyti.

Rankomis parėmusi skruostus, 
ji žiūrėjo į tolį. Tikrai šiandien 
Nedas grįš namo tuoj pat, tikrai 
jis bus jos veide jau pastebėjęs 
jos mirtinio liūdesio atšvaitas.

Ji beviltiškai troško palengvin
ti savo naštą, jam pasipasako
dama. Ji buvo prisiekusi nieko 
nesakyti prieš rungtynes. Bet da
bar ji turėjo jam pasakyti. Buvo 
baisu visa tai vienai pakelti.

Ji žinojo, kad jau buvo paskir
ta mirčiai; jau tos kelios dienos 
po vizito pas Hyslopą regimai ne
šė jėgų nusilpimą -- vieną šoną 
be paliovos skaudėjo, ir ji matė 
kaskart blogiau.

Praėjo valanda, bet Nedas ne
sirodė. Ji sukaupė visas jėgas, 
atsistojo ir paguldė abu mažuo
sius vaikus.

Ji vėl atsisėdo. Jis vis dar ne
sirodė. Vyresnieji vaikai grįžo 
iš rungtynių ir papasakojo jų re
zultatus.

Atėjo aštunta, atėjo devinta. 
Jau ir vyresnieji vaikai miegojo. 
Jai buvo labai bloga, ji tikėjo, kad 
tuoj turės mirti.

Vakarienė, kurią buvo paruo
šusi Nedui, jau buvo ataušusį. 
Ugnis užgeso, nes nebebuvo dau
giau anglių. Ji beviltiškai atsisto
jo ir sunkiai nužingsniavo į lovą.

Buvo jau beveik dvylikta, kai 
jis grįžo.

Ji /niegojo -- skausmai šone 
buvc erdideli — ir girdėjo jo lė
tus, netvirtus žingsnius ir vėliau 
užtrenkiamų durų pokštelėjimą.

Jis buvo nusigėręs, kaip pap
rastai -- ne, šį kartą blogiau, ne
gu visada, nes šį- kartą, šven
čiant iki kraštutinumo, jis buvo 
pasiekęs stadiją, kuri pralenkė 
įprastinius jo nusigėrimus.

Jis įėjo į miegamąjį ir užde
gė šviesą.

Įraudęs nuo degtinės, pagyrų, 
triumfo ir neapsakomų sugebėji
mų jausmo, jis žiūrėjo į ją, gu
linčią lovoje. Paskui, vis dar 
žvilgsnį nukreipęs į ją, atsirė
mė į sieną, nutraukė batus ir nu
metė juos ant grindų.

Jis norėjo jai pasakyti, kaip bu
vo puiku, kokį nuostabų įvartį jis 
įmušė. Jis norėjo pakartoti tą is
torinį posakį, tą sakinį, kad Ro
veriai laimės tik per jo lavoną.

Jis bandė, sunkiai apversda
mas liežuvį, sutelkti žodžius. Ta
čiau viskas susimaišė, ir jis pa
sakė:

—Aš laimėsiu... aš laimėsiu... 
per tavo lavoną!

Ir po to linksmai nusijuokė... 
Vertė J. P. P.

MUTUAL FEDERAL BENDROVES 
REKORDAS...

Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
Nuo 1905 metų pergvvenom karus, ekonomines 
depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
lerį.
Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite 
savo banko knygutę.
Pinigų taupymui nereikią važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.
Numatoma, kad nuo šių metų liepos 1 d. dividendai 
bus pakelti iki 4Įį.

MUTUAL OeA&ud SAVINGS 
an J ~L oan ^tyssociahon

"Pro šias duris įžengęs, niekas nebeskuba namo", pripažįsta pa
tys vilniečiai, didžiuodamiesi savo kavine Neringa, kuri buvo įreng
ta 1959 m. Prie durų, kaip ir Vakaruose prie naktinių restoranų, de
ga neoninė reklama, viliojanti įžengti vidun.

THE HENRY FURNACE CO, MEDINA, O

Neringos kavinė Vilniuje yra 
viena puošniausių ne tik Lietu
voje, bet ir visoj Sovietijoje, 
savo įrengimu galinti konkuruo
ti su bet kokiu Vakaruose nakti
niu restoranu. Ji yra lietuvių 
dailininkų pasididžiavimas. Dėl 
jos liuksusinio įrengimo buvo 
susilaukta priekaištų net iš 
Maskvos, bet dabar visi aprimo 
nes kavinė iš lankytojų turi di
deles pajamas ir yra pačių rusų 
labai mėgiama. Nuotraukoje: ka
vinės vidaus įrengimai.

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti

Dėl didelių išlaidų ir su
sidariusių sunkumų suda
rant L. S. B. — Reprezenta
cinį vienetą, buvo susilaiky
ta dalyvauti BSA (Ameri
kos Skautų) Jubiliejinėje 
Jamboree, kuri buvo pra
vesta Amerikos Skautų Są
jungos 50 metų sukaktį at
žymėti.

Per brolius latvių skau
tus buvo nugabentas į BSA 
Jubiliejinę Jamboreę ten 
platinimui ”White Badge” 
— mūsų iliustruotas infor
macinis leidinys anglų kal
ba apie lietuviškąją skauti-

Savo laiku buvo mėgina
ma mūsų reprezentacinį 
vienetą sudaryti iš Chica
goje gyvenančių mūsų 
skautų.

♦

L. S. B. — Vokietijos Ra
jono Aušros Tunto repre
zentacinė skiltis sėkmingai 
dalyvavo šveicarų skautų 
stovykloje Šveicarijoje ir 
ten atstovavo L. S. B.

*

Dabartiniu metu prave
damas L. S. B. — Džiambo- 
rės Fondo Vajus tuo tarpu 
dar nedavė patenkinamų 
vaisių. Per šį vajų pirmoje 
eilėje buvo tikėtasi susi
laukti talkos ir paramos ne 
iš mūsų visuomenės, bet iš 
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aktyviųjų ir pasyviųjų 
skautininkų ir vienetų va
dovų. Vajaus daviniai gana 
aiškiai parodys, kiek yra 
Susirūpinę LSB — Džiam- 
borės Fondu mūsų aktyvūs 
bei pasyvūs skautininkai.

Čia reikia pabrėžti, kad 
broliams savanoriškai į tal
ką atėjo mūsų mielos sesės,
s. Aldonos Gasnerienės va
dovaujamo Juodk rantės 
Tunto skautės, kurios su 
DF aukų lapais renka au
kas LSB Džiamborės Fon
dui.

*

L. S. B. —. Kanados Ra
jono reprezentacinė skiltis, 
sudaryta iš Montrealyje gy
venančių lietuvių skautų, 
gražiai atstovavo L. S. B. 
Vengrų skautų 50 metų su
kakties jubiliejinėje stovyk
loje Kanadoje.

♦

L. S. B. — Kanados Ra
jone kaip ir paprastai pasi
šventusiai DF vajui vado
vauja Viktoras Gudelis, DF 
Įgaliotinis Kanados Rajo
nui, gyvenantis Londone, 
Ontario.

♦

Chicagoje DF vajų pra
veda senj. si. Kęstas Dirkis, 
DF Įgaliotinis Chicagai ir 
jo pavaduotojas s. v. si. Vid
mantas Kaišys. Ir per šį va
jų DF-ui labai daug Chica
goje padėjo j. ps. Bronius 
Juodelis.

♦

Toronte, Kanadoje, DF 
Įgaliotinio pareigas atsida
vusiai eina j. ps. VI. Rusas, 
Detroite DF Įgaliotiniu yra 
s. v. v. si. Česlovas Anužis.

♦

Tenka apgailestauti, kad 
1960 metų Indaboje, pasau
liniame skautininkų sąs
krydyje, LSB nebuvo atsto
vaujama. Į šią, šiais metais 
Olandijoje įvykusią stovyk
lą, buvo pasiruošęs vykti 
LSB vardu s. Tautv. Gai
lius, bet susižeidęs koją da
lyvauti nebegalėjo.

*
Tarptautinė Skautų Kon

ferencija 1961 metais įvyks 
L i s abonoje, Portugalijoje. 
Šį sykį norima iš anksto nu
sistatyti dėl LSB atstovo 
minėtoje konferencijoje, jį 
iš Europos pasirenkant ir 
tuo nuo didesnių ir netikė
tų išlaidų apsidraudžiant.

*
LSB VS v. s. AI. Matonis 

pasiuntė Lenkų Jubiliejinei 
Stovyklai, 50 metų sukak
čiai paminėti, LSB vardu 
sveikinimus lenkų skautų 
vadovybei ir visiems lenkų 
Skautams. Minėtoji stovyk
la įvyko netoli Detroito^

♦

LSB Užsienio Skyrius dar 
kartą kreipiasi į LSB vie
netus, prašydamas rinkti 
įvairius pašto ženklus Tarp
tautiniam Skautų Biurui. 
Surinkus didesnį kiekį paš
to ženklų, juos reikia atpa
laiduoti nuo popieriaus ir 
siųsti:

Boy Scouts international 
Bureau, 77 Metcalfe St., Ot- 
tawa 4, Canada.

Reikia pažymėti, kad paš
to ženklus siunčia lietuvių 
skautų vienetas.

Tarptautinis Skautų Biu
ras pašto ženklus parduoda 
ir pelną naudoja skautų pa
ramai atsilikusiuose ir ne
turtinguose kraštuose.

Tuo tarpu šį gerąjį dar
belį atliko Toronto Pulk. J. 
šarausko sk. vyčių būrelis 
ir Detroito Zenono Tarvai- 
nio sk. vyčių būrelis.

*
Daromi žygiai gauti au

dienciją pas Šv. Tėvą ir į 
Vatikaną pasiųsti LSB re
prezentacinę skiltį, sudary- 
rytą iš Europoje gyvenan
čių lietuvių skautų. Tokia 

audiencija 'būtų gauta ne 
anksčiau kaip 1961 metų pa
vasario ar vasaros.



Nr. 115 — 4 DIRVA 1960 m. spalio 7 d.

DIRVA
— THE FIELD —

Established in 1915 
6907 Superior Avenue

Cleveland 3, Ohio
HEnderson 1-6344

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

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

Jei įkliūsit - neraudokit!
Kai kurie kelionių biurai ir dabar stengiasi pralįsti 

į lietuviškus laikraščius su savo skelbimais, kad jie orga
nizuoja grupines ir pavienes keliones į Sovietų Sąjungų. 
O jei į Sovietų Sąjungą, tai jau būtinai ir į Lietuvą, ku
rią Sovietų Sąjunga laiko pasigrobusi.

Kitataučių tvarkomiems kelionių biurams šiuo atve
ju nesvarbu, kas ką pagrobė, svarbu, kad žmonės keliau
tų ir jiems duotų uždirbti. Tik kai tokiems kelionių biu
rams parašai, kad jie tokiais skelbimais įžeidžia mūsų 
tautinius jausmus, kada lengvu rašomos plunksnos pa
braukimu jie "aptvarko” taip lengvai nesutvarkomus rei
kalus, tai jie ima aiškintis ir įrodinėti, kad jiems politika 
nesvarbu, kad jie dirba tik savo profesminį darbą. Tik 
jau labai aišku, kad tą profesinį darbą jie dirba, gerokai 
pataikaudami sovietams.

Šią vasarą, be komunistinių organizacijų ekskursijų, 
buvo vienas kitas ir šiaip nuvykęs į Lietuvą. Daugiausia 
pamatė tik Vilnių ir į ten atkviestus jų gimines. Reta 
išimtis buvo, kad leido toliau pakeliauti ir daugiau pama
tyti. 'O norinčių į Lietuvą nuvažiuoti, kaip mus iš įvairių 
vietų informuoja, buvo kur kas daugiau. Tik jų kelionės 
sukliuvo Sovietų Sąjungos pasiuntinybėje Washingtone. 
Mat, norint nukeliauti į Lietuvą, reikia užpildyti labai 
daug dokumentų. Ir atsakyti į visus tuos klausimus, ku
riuos yra išgalvojusi sovietų vieša ir slapta policija, kad 
žinotų, kaip su tavim elgtis ir kaip tave kelionėje tvarkyti. 
Ir jei į kai kuriuos klausimus nepakankamai aiškiai at
sakai, prašo papildymų. Ir net labai toli einančių papil
dymų, kad ataskaitai galėtų, reikalui esant, paimti ir tavo 
tolimus giminaičius.

Kiekvienas, tokiai kelionei pasiryžęs, gali gerai nu
manyti, ką reiškia tokių visų žinių savanoriškas suteiki
mas. Ir ypač tiems, kurie likę anoj pusėj geležinės uždan
gos. Ir neužmirškit šio įspėjimo, jei kada anoj pusėj įvyks 
koks rimtesnis subruzdimas, tada jie pirmieji keiks tuos 
keliauninkus, jiems daug kančių atnešusius.

Vienam iš skelbimų biurų, kuris norėjo ir Dirvoje 
garsintis, mes parašėm, kad jis išrūpintų garantijas, jog 
iškeliaujantis anapus geležinės uždangos galės ir saugiai 
sugrįžti. Mums atsakė, kad tai neįeina į jų darbo sritį. 
Esą, net ir JAV Valstybės Departamentas tokių garantijų 
negali duoti, tai ką duos tas vargšaa kelionių biuras.

Šitoks kelionių biuro atsakymas geriausiai nusako, 
kad visą tokios kelionės riziką, pilnai pasiima keliaujan
tis. Nesvarbu, kokios jis pilietybės šiandien yra — tebe
turi Lietuvos pasą, ar jau JAV pasu keliauja. Juk yra 
nemaža pavyzdžių, kad ir JAV piliečiai apkaltinami viso
kiais pramanytais kaltinimais ir sulaikomi. Ir net metais 
ten kalinami, jei komunistams yra kokio intereso juos 
kalinti. O tokie interesai atsiranda ir iš tokio atvejo: 
bando užverbuoti šnipu, o tas nesutinka. Tai kaip dabar 
išleisi tokį, kuris paskiau "žemins” Sovietų Sąjungos var
dą sakydamas, kad jį per prievartą norėjo šnipu padaryti.

Nesenai Dirvoje atspaudėme pranešimą iš Kanados, 
kur jau eilė skundžiasi, kad nukeliavę anapus geležinės 
uždangos įkliuvo. Įkliuvusių jų giminės ir artimieji pata
ria būti atsargesniems. Ir mūsų pareiga priminti, kad 
apie tokias keliones verta labai rimtai pagalvoti net ir 
tiems, kurie turi didelių interesų ten nukeliauti. O ką 
kalbėti apie tuos, kurie nori tik pasirodyti, kad jie gali 
net ir Vilniun nukeliauti. Tokie paskui tegul nerauda, 
savęs ir kitų nekaltina, jei tektų pamatyti ir Kazakstano 
plėšinines žemes. B. G.

AR PATENKINTI TOKIU 
MINĖJIMU?

Clevelande, Žalgirio mūšio 550 
metų minėjime, lyg protestuo
dami, kad iškilmės nerengtos 
Lietuvių kultūriniame darželyje, 
nepasirodė nė vienas senosios 
kartos lietuvis (žiūrėtojų tarpe 
nemačiau nė vieno). Aš irgi, pro
testo pareiškimui, maniau neda
lyvauti, bet nuvykęs prie Cleve- 
lando Meno Muzejaus, turėjau 
progą pamatyti tų pastangų men
kumą. Atėmus chorą ir kitus 
programos pildytojus, kažin ar 
buvo 200 asmenų programai iš
klausyti. Apsivylimą pareiškė 
ir keli naujieji veikėjai.

Tokios reikšmingos iškilmės, 
rengimas nuošalioje vietoje, ne 
Lietuvių darželyje, kur yra Dr. 
Basanavičiaus ir Dr. Kudirkos 
paminklai ir dominuoja didingi 
Gedimino stulpai, mano» many
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mu, yra nedovanotina klaida tų, 
kurie nuvedė lietuvius nuo savo 
šventovės. Ir programą nusta
tė anglų kalba (be kelių pir
mininko žodžių ir be lietuvių 
dainų).

Kas atėjo ten angliškai sako
mų kalbų paklausyti ir kodėl ji 
lietuvių šventėms pasidarė rei
kalinga? Keno galvojimu mes ne
norim daugiau iš savo praeities 
sau stiprybės semti, bet mojamės 
ją lieti ant svetimų, kurių ten ne
buvo.

Ir kalbėtoju, ir choristų, ir vė
liavnešių nugaros buvo nusuktos į 
netoliese esantį Lietuvių darže
lį, į mūsų garbingų tautos vyrų 
paminklus. Jei iškilmės būtų 
rengtos lietuviams, tikrai dau
giau būtų dalyvavę. Seniau į Lie
tuvių darželį sueidavo tūkstanti
nė minia lietuvių. Mes kalbėda
vom savo žmonėms savo kalba. 
Anglų kalbos užtekdavo jei pasi
taikydavo koks užkviestas ame
rikietis valdininkas.

Ir Vasario 16-tos minėjimuo
se, ir šiaip svarbiose šventėse, 
nuveždavom ir' padėdavom prie 
Basanavičiaus ir Kudirkos pa
minklų vainikus, tuo juos prisi- 
mindavom ir pagerbdavom.

Ta mūsų sena, graži tvarka 
kažkodėl šalin nustumta. Norima

Keliems fotografams fotografuojant nebežinoma kuriam šypsotis... Lietuvių respublikonų grupė 
Washingtone su viceprezidentu R. Nixonu, respublikonų kandidatu į JAV prezidentus. Nuotraukoje iš kai
rės: Dr. V. Juodeika, Vyt. Abraitis, inž. Eugenijus Bartkus, Stela Abraitienė, JAV viceprezidentas 
R. Nixonas ir Danguolė Bartkuvienė.

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ ŽURNALAS

IT" ŠIAME KRAŠTE
J yj LEIDŽIAMAS 10 METI)

Laisvam pasauly atsidūrę ne
priklausomos Lietuvos kariai, 
pastoviau įsikūrę JAV-se, prieš 
dešimt metų atgaivino 1919 m., 
gegužės 22 d. įsteigtą karių laik
raštį. Tas karių laikraštis vadi
nosi Kariškių Žodžiu, o vėliau nuo 
1920 m. spalio 18 d. perkrikšty
tas Kario vardu. Tuo vardu ir da
bar tebevadinamas.

Per visą jo leidimo laikotar
pį Karys keitėsi savo išvaizda ir 

ką tai sužavėti, kuo tai pasigirti 
svetimiems, nors tai, kas mums 
brangu, gražu ir šventa, svetie- 
miems buvo ir pasiliks tik 
svetima. Ir jie visada praeis pro- 
šalį nei nesustoję, kaip ir šį kar
tą įvyko.

K.S. Karpius, 
Cleveland

AR DIRVA RESPUBLIKONŲ 
ORGANAS?

Kuo laikrašty daugiau objekty
vumo, pasakytume kultūros, tuo 
jis vertingesnis, patrauklesnis, 
tuo jis geriau tarnauja tikslui, tuo 
daugiau jo pasisekimas ir ateitis 
garantuota.

Dirvos skaitytojų šeimoje yra 
aiškiai apsisprendusių demokra
tų, aiškiai apsisprendusių res
publikonų ir gal dauguma bus ne
utralių, kurie balsuodami vado
vaujasi kandidato kvalifikacijo
mis ir programa. Tat tikrai bū
tų malonu ir pageidautina, kad 
laikraštis, ypačiai dabar rinki
minei kovai einant, abiems kan
didatams galimai po lygiai vie
tos skirtų ir, kad sudarytų sąly
gas abiejų partijų atstovams pa
sisakyti.

Dabar toks vaizdas, kad res
publikonų kandidatą visomis jė
gomis perša.

Pro vienus akinius žiūrint gal 
ir atrodo, kad tik Nixon gali lai
mėti kovoje prieš komunizmą, 
bet kitas nemažiau turi racijos, 
kad Kennedy tam darbui geriau 
tinka ir sėkmingiau galės vado
vauti tai kovai. Tikrumoje čia nė
ra juoda ir balta ir nėra taipjau 
lengva pranašautu Mano nuošir
dus noras matyti laikraštyje dau
giau pasisakymų ir diskusijų iš 
demokratų pusės.

Jonas Vengris, 
Amherst, Mass.

E. Čekienė
turiniu. Neliko nepaliestas ir 
Lietuvos okupacijų metais, kol 
pagaliau, visai buvo uždarytas. 
Vokiečių okupacijoj vėl buvo at
gaivintas.

Keičiantis Lietuvos karių funk
cijoms savo tautai ir jų gyvenimo 
sąlygoms, keitėsi Kario redakto
riai, administratoriai, bendra
darbiai ir žurnalo veidas. Bet pa
grindiniai siekimai, kaip ir pačių 
mūsų karių, visais laikais ir vi
sokiose aplinkybėse nesikeitė. 
Jie iki šių dienų liko tiepatys, ku
riuos vaizdžiai apibudino dabar
tinis jo redaktorius Zigmas Rau- 
linaitis. Kario žurnalo dešimt
mečio leidimo JAV minėjime, ku
ris įvyko spalio 1 d., Lietuvių At
letų Klube, Brooklyne, N.Y.

—Kario žurnalo tikslas yra ug
dyti tėvynės meilę, karinę dvasią 
ir dorovę, skleisti karo mokslą, 
nes lietuvis, kur jis bebūtų, nenu
rims, kol jo tėvynė nebus 
laisva. O laisvė juk, tai ta 
ypatinga gėlė, kuri pražįsta tik 

Ko tas Mikna Riestaragis neišsigalvoja...

auka ir krauju laistoma, — kalbė
jo Z. Raulinaitis. Jis džiaugėsi 
kad paskutiniu laiku Kario skaity
tojų eiles nuolat papildo mūsų 
jaunieji, JAV atlieką karinę prie
volę ir baigę su juo nebesiskiria.

Z. Raulinaitis pareiškė padėką 
jau Amerikoj buvusiems Kario 
redaktoriams: S. Urbonui, D. Pe- 
nikui ir ypač dėkojo Tėvui P. 
Giedgaudui, kuris galutinai kiek
vieną Kario numerį paruošia ir 
išleidžia į pasaulį. Jis supažin
dino minėjimo dalyvius su žur
nalo administratorium p. Bileritų 
kuris parūpinąs leidimo sąlygas 
—lėšas. O tai yra sunkus darbas 
ir didelė problema kiekvienam 
lietuviškam laikraščiui.

Redaktorius dėkojo V. Jonikui, 
Klimavičiui, Liaukui, Jankūnui, 
Petkevičiui, K. Kepalui ir kitiems 
padėjėjams. Giliai apgailestavo, 
kad dėl ligos negalėjo atvykti Sta
sys Butkus, vienas iŠ pirmųjų Ka
rio talkininkų ir iki šiol artimai 
bendradarbiaująs. Taip pat ne
mažiau įvertino visus žurnalo 
rėmėjus ir skaitytojus, be kurių 
šis sunkus spaudos darbas nebū

tų įmanomas.
Minėjimo programą ir pobūvį 

gyvai pravedė kap. V. Alksninis, 
nepraleidęs progos tarti ir savo 
karišką žodį.

Pik. J. Šlepetys trumpai apibu
dino Kario praeitį ir PLB vardu 
pasveikino šios sukakties proga.

Tėvas pranciškonas P. Gied- 
gaudas tardamas sveikinimo žo
dį, įteikė 50 dol. auką. Tokią pat 
sumą aukojo ir svečias iš Ko
lumbijos inž. V. Didžiulis. Žo
džiu dar sveikino konsulas A. Si
mutis, pažymėdamas, kad Kario 
turinys pasižymi retomis istori
nėmis žiniomis, kaip pik. Urbo
no iš Švedijos, dr. V. Sruogienės 
ir kitų. Tai labai naudinga jau
niesiems pažinti savo tėvų že
mės senovę.

Be kitų sveikinimų, Dirvos 
vardu žodį tarė V. Rastenis. Jis 
priminė kad Lietuvos okupantai 
naikina mūsų kraštą, išsklaidė 
kariuomenę, tačiau joks priešas 
neįstengė atimti iš mūsų karių 
rankų šį paskutinį ginklą — švie
timą, kurį ir dabar Kario žurna
las tebetęsia.

V. Nenortas paskaitė iš Hart
fordo atvežtą ramovėnų skyriaus 
sveikinimą. A. Rugys, New Jer- 
sey lietuvių aktyvus veikėjas, 
savo sveikinimo kalboj prisimi
nė ir praeitį bei Kario ateities pa
skirtį.

Raštu gauta sveikinimų iš pik. 
A. Rėklaičio, P. Lapienės su 10 
dol. auka ir kitų.

Malonu buvo meninėj daly iš
girsti Rūtenio ir V. Joniko nau
jausios kūrybos. Po to buvo vai
šės, skambėjo lietuviškos dainos 
ir šokiai. Iškilmėse dalyvavo 60 
artimiausių bendradarbių bei rė
mėjų.

DIRVAI AUKOJO
Prenumeratą pratęsdami> 

Dirvą aukomis parėmė;

Tamošiūnas J.,
Detroit................... $5.00

Bulionis J., Hamilton 2.00 
Bundelis M., Venezuela 5.00 
Braškys A., Sudbury 5.00 
Velykis J., Cleveland 2.00 
Masiulis B., Chicago 1.00 
čekas G., Dr.,

Providence ........... 2.00
Vaineikis J., Chicago 1.00 
Karpinskas A., Detroit 1.00 
Zomer A., Binghamton 5.00
A. G., Bridgeport  2.00 
Skralskis P.,

Cherry Valley  2.00 
Senikas J. Dr., St. Jean 5.00 
Daugirdas J., Brooklyn 2.00 
Meiliūnas V., N. York 5.00 
Ūsas Br., Chicago .... 2.00 
Jankauskas J., Clev. .. 5.00 
Tallat-Kelpša T.,

Peterson ............... 5.00
Micevičius V., Toronto 2.00 
Vilinskas St., Windsor 5.00 
Noreika J., Lansing .. 2.00 
Pavilionis J., M. D.,

Chicago ................. 5.00
Biskis K., Downers ....10.00 
Gaižauskas T.,

Venezuela ............. 5.00
Kęsgailą S., Montreal 5.00 
špokas E., Tacoma .... 2.00 
Sketerytė M., Brooklyn 2.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.
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Brėkšta. Palengva šviesėja ry
tai, sklaidosi prieblanda. Pir
mieji tekančios saulės spindu
liai šauna į dangų ir virpėdami 
pamažu tirpsta melsvėjančiame 
dangaus fone, kuriuo tingiai trau
kiasi skaroti vakarykščiai sute
mų debesys. Virš Kuršių marių 
ir nerijos išaušo nauja diena. 
Šviesa nugalėjo tamsą!

Atėjo laikas ir mums atsi
sveikinti su nerija ir pakeliauti 
Kuršių mariomis! Prieš išvyk
dami žvilgterėkime į marių že
mėlapį ir apsiginkluokime žiups
neliu žinių.

Kuršių marios -- didžiausias 
vidaus vandens telkinys mūsų 
respublikoje, jų plotas maždaug 
1610 kvadratinių kilometrų. Kur
šių marios šiek tiek didesnės už 
savo pusseserę -- Aistmares,ty
vuliuojančias anapus Sambijos 
pusiasalio. Marios plačiausios — 
apie 46 kilometrus -- pietinėje 
dalyje. Siauriausia vieta yra įsi
terpusi tarp Smiltynės ir Klaipė
dos; tai vartai į jūrą. Iš pietų į 
šiaurę marios turi beveik 93 kilo
metrus ilgio. Savo forma šis di
džiulis vandens baseinas primena 
statųjį trikampį, kurio smailusis 
kampas įremtas tiesiog į Klaipė
dą.

Nepaisant, palyginti, didelio 
ploto, marios negilios: vidutinis 
jų gylis tik 3,7 metro. Giliausia 
yra pietinė Kuršių marių dalis, 
kurią senieji lietuvių žvejai va
dindavo Budumu (4-5 metrai). 
Šiaurinėje dalyje marios žymiai 
seklesnės, maža kur terasi giles
nę kaip 2-3 metrai vietą. Tik 
išilgai nerijos tęsiasi gilesnis 
dugno ruožas, vadinamasis Pane
rt jos duburys. Šiuo ruožu eina pa
grindinis laivininkystės farva
teris.

Gylis ir dugno paviršius nule
mia nuosėdų pasiskirstymą. Gi
lesniuose marių pietuose vyrauja 
dumblas, o kitur dugnas nuklotas 
įvairiagrūdžiais smėliais, kur- 
ne - kur — žvyru su akmenimis 
arba smėlėtu dumblu. Dėl šiauri
nės marių dalies seklumo kaltas 
Nemunas, kuris kiekvieną pava-

sarį suneša čia milžiniškas smė
lio mases. Tik palyginti, nedide
lė to smėlio dalis pro sąsiaurį pa - 
tenka į jūrą; todėl Kuršių mario
se yra nemaža seklumų ir akme
nuotų rėvų, vadinamų rindomis. 
Į, pietvakarius nuo Ventės rago 
yra nuo seno žinomos Kalvos ir 
Akmenės rėvos, pagarsėjusios 
padavimais, laivų dužimu ir... 
ešerių gausumu. Marių sąsiaury
je, pradedant nuo Stariškių, t.y. 
Klaipėdos kanalo vartų, kelia 
savo smėlėtą, pakraščiais nen
drėmis, meldais ir švendrais 
apaugusią kuprą Kiaulės nugaros

sala --sekluma. Ji dalija sąsiau
rį pusiau. Iš kitų seklumų ir rė
vų suminėtinos Ežia, Laka, Lab- 
garšva, Kivelis ir PietinėAkme- 
nė»

Išilgai Ventės rago tęsiasi 
negilus akmenuotas ir smėlingas 
dugno ruožas, kuris toliau mario
se užsibaigia statesniu šlaitu — 
panuovaliu. Jį žvejai vadina 
"krantu". Iš tikrųjų, ne taip jau 
labai seniai (kaip išaiškino geolo
gai) čia būta Ventės rago kran
to! Šimtmečiais bangų ir ledo ly
čių ardomas krantas pasitraukė 
į dabartinę ribą. Ventės rago

• :
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Tipiškas Kuršių marių žvejys

4' .

♦ ANGLAI žada savo radijo programose įvesti specialią valan
dą... karvėms. Tokį pasiūlymą parlamente įnešė vienas konserva
torių atstovas, siūlydamas pakelti pieno produkciją. Pasirodo, kad 
karvės labai jautrios muzikai, ypač romantiškoms meliodijoms, ir 
duoda daugiau pieno. Ypač jos daug duoda pieno, kai groja "Mėlynąjį 
Dunojų", tuo tarpu klausydamos džiazo muzikos, duoda mažiau.

♦ ARABUOS šeikas Ahmed ben Sadek, kuriam yra 96 metai am
žiaus, dabar nusipirko keturius šimtus devyniasdešimt trečiąją žmo
ną...

♦ VIENAS amerikiečių laikraštis savo skaitytojų buvo paklausęs: 
"Koks yra ryšis tarp moterų ir laikraščių"? Premiją laimėjo skaity
tojas, atsakęs: "Į gabalėlius supiaustytas laikraštis nedomina mo
terų, tuo tarpu supiaustyta moteris visad būna įdomi laikraščiams".

♦ KAREIVIAMS vienodi rūbai, arba uniforma, buvo įvesti visai ne
senai... tik 1666 metais, karaliaus Liudviko IV įsakymu, kad ateity 
kariai nebenešios pulkininkų spalvas ir bus rengiami karaliaus lėšo
mis. Iki to laiko karių rūbai ir šarvai būdavo labai skirtingi, kiek
vienas pulkininkas išsigalvodavo savo spalvas ir tik draugai galėjo 
viens kitą atpažinti kovos lauke. Liudviko IV armija buvo aprengta 
vienodai, baltą spalvą gavo pėstininkai, mėlyną--kavalerija ir žalią— 
dragūnai. Per amžius spalvos ir rūbų kirpimas keitėsi, tik paliko 
viena smulkmena -- antpečiai, užsilikę nuo šarvuoto antpečio, iš
vengti kardo smūgui.

♦ AFRIKOJE įsižiebia nauja revoliucija. Negrės nebenori dalin
tis vyrais. įvykusiame Sudane negrių kongrese jos pareiškė: "Mes 
nenorim dalintis vyru su kitom dviem ar trim moterim. Mes ne
norime būti perkamos, arba mainomos į karvę, ožką ar degtinės dė
žę. Mes nenorim, kad vyras turėtų teisę mus išvaryti iš namų, kai 
mūsų daugiau nebenori. Mes norime turėti tokias teises, kaip ir bal
tosios moterys, būti vienintele žmona, laisvę pasirinkti sau vyrą ir 
reikalauti skyrybų..." Tokia nauja šeimos struktūra pakeis iš pagrin
dų Afrikos ekonominį gyvenimą, nes iki šio laiko, negras turėjęs tris 
žmonas, pats nieko nedirbdavo.

krantai, nepaisant akmeninių at
šlaičių ir kranto tvirtinimo dar
bų, ir dabar vietomis smarkiai 
ardomi.

Marių vanduo, galimas sakyti, 
visiškai gėlas, kaip ežere. Tik 
sąsiauryje, paragavęs vandens, 
pajunti jūros skonį, ir tai ne vi
sada. Ilgesnį laiką pučiant vėjams 
nuo jūros, pro sąsiaurį prie
dugnine srove į marias veržiasi 
druskingesnis vanduo, o pavir
šiumi priešinga kryptimi ima 
plūsti Nemuno vanduo. Šiose 
dviejų vandens galybių rungtynė
se marios dažniausiai nugali jū
rą. Kartais druskingas jūros van
duo, tekėdamas Panerijos dubu
riu, pasiekia net Nidą. Su jūros 
vandeniu į marias įplaukia ir jo 
gyventojai -- medūzos ir kt.

Kuršių mariose vanduo nuo
lat juda. Vėjas ir srovės maišo 
vandenį, verčia jį judėti tam tik
romis kryptimis. Svarbiausias 
srovių generatorius mariose yra 
Nemunas; jo vaidmuo ypač ryškus 
pavasario potvynių metu. Tada 
pakyla marių vandens lygis, jo
mis teka ištisos galingos upės— 
s rovės.

Šaltesnę žiemą speigai apkaus
to Kuršių marias storu ledo šar
vu. Pavasariop ledas ima trūki
nėti, tižti; atsiranda sprogilos, 
vasarynai, pritirpos. Pajudėjus 
ledui, ledų lytys ima grūstis, ro
poti viena ant kitos, suversdainos 
ištisus ledų kalnus, vadinamus 
sangrūdomis. Marias išvaduoja 
Nemunas, kuris, pakėlęs ir su-

• AMERIKOJE per paskutiniuosius 60 metų indėnų padvigubėjo. Vie
toj 250,000 dabar yra pusė milijono.

• MIUNCHENE per eucharistinį kongresą, kuriame dalyvavo iš viso 
pasaulio apie 2 milijonai katalikų, atnašaujant mišias buvo suvartota 
2,000 galionų bažnytinio vyno.

♦ NUO 1956 m. iš Rytų Vokietijos į Vakarus perbėgo 5,000 karei
vių. Per tą patį laiką iš Vakarų pas komunistus dezertavo 161 karei
vis.

A
b

Du nerijos žvejai prieplaukoje...

laužęs ledinę dangą, išvaro visą 
šalčio pramonę į Baltijos jūrą.

Kuršių marios labai žuvingos. 
Jose veisiasi daugiau kaip ketu
riasdešimt įvairių žuvų rūšių; 
vertingiausios iš jų yra sykas, 
stintelė ir didstintė, karšis, star
kis, lydeka, ungurys, žiobrys ir 
lynas. Be to, čia gausu ešerių, 
kuojų, vėgėlių, raudžių, aukšlių, 
pūgžlių ir kitų.. Kadaise mario
se žvejai sugaudavo daug eršketų 
ir lašišų. Ypač garsios Kuršių 
marios karšiais ir unguriu. 1953 
metais buvo įveistas Volgos -- 
Kaspijos sazanas, Dvinos sterlė 
ir Ladogos ripusas.

Žuvis nuo seno buvo nerijos ir 
apymario gyventojų maisto pa
grindas. Seni žvejai ne tik gerai 
pažįsta žuvis, jų gyvenimą ir į- 
pročius, kiekvieną jų mėgstamą 
marių kampelį, bet ir yra sukūrę 
labai gražių ir prasmingų žodžių

drožinėtą ir nuspalvintą vėjaro- 
dę, vadinamą vėluku. Bekurėnų, 
mariose plaukiodavo kiudeliai, 
arba kiudelvaltys, o pamario upė
se -- timbrinės, turginės, vyti
nės ir kitos valtys.

Tikras žvejys gerai pažįsta ne 
tik žuvis ir vandenį, bet ir vėją. 
Juk vėjas ne vien ištempia bures 
ir varo valtį, bet daug pasako apie 
rytdienos orus, apie žūklės lai
mę. Todėl žvejai vėją pagarbiai 
mini ir net įvairiais vardais va
dina: šiaurės vėją -- suominiu 
arba šiaure, šiaurryčių -- au- 
deniu, vakarų — aulaukiu, mari
niu, pietryčių -- ožiniu, pietų 
peitviu, pietvakarių -- pilviniu 
rytų -- žeminiu, auštriniu ir 1.1.

Be žuvų, mariose knibždėte 
knibžda ir kitokių gyvūnų bei au
galų. Pakrantėse gausu meldų, 
švendrų ir nendrių. Krokų Lan
koje ir Kniaupepūpso ištisos nen-
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Kurio žvejo šeimai priklauso valtis,galima būdavo atpažinti iš stie
be iškelto vimpilo, puikiai išdrožinėtos nuspalvintos vėjarodės, kuri 
būdavo lyg šeimos herbas. Šiandien vėjarodės jau nebeturi tos reikš
mės, nes valtys nebėra nuosavos...

žvejybos įrankiams ir priemo
nėms vadinti. Štai tik keletas jų: 
panta, bradai, užbada, ailė, 
smeikstis. Ungurius seniau gau
dydavę tam tikrais tinklais — un- 
gurininkais, pūgžlius -- pūki
niais, ožkas (tokia žuvis) — ožki
niais ir t.t. Lašišai marių žve
jai turėjo net tris vardus. Ma
žas lašišas jie vadindavę trum
piu, nutukusias — vošiu, o grįž
tančias po neršto ir sulysusias— 
kargiu.

Anksčiau labiausiai mariose 
paplitusi burinė valtis buvo ku- 
rėnai. Virš keturkampės kurėnų 
burės kiekviena žvejo šeima iš
keldavo savo herbą — puikiai iš-

Nida yra viena gražiausių nerijoj vasarviečių.

drių ir švendrų salos, pro kurias 
neįmanoma valtele prasiskveb- 
ti. Šios salos ir tarp jų plytin
čių seklumų plotai --tikrasKur
šių marių vandens paukščių ro
jus! Jame nestinga ir gražuolių 
gulbių, kurios čia noriai poruoja
si ir peri.

Dugne irgi užtenka gyvybės. 
Čia auga dumbliai ir kiti augalai. 
Dumble įsiraususios gyvena įvai
rios kirmėlės ir minkštakūniai. 
Smėlėtą dugną ypač yra pamėgęs 
aštriakiautis moliuskas dreise- 
na. Nepaprastai daug jų Ventės 
rago pakrantėse, kur iš bangų iš
mesti dreisenų kiauteliai sudaro 
ištisus pylimus, skleidžiančius 
ne visai malonų žmogaus nosiai 
kvapą... Senovėje Kuršių mario
se dreisenų nebuvo: tik maždaug 
prieš šimtą penkiasdešimt metų 
jų pirmtakai upėmis atkeliavo čia 
nuojuodosios jūros krantų. Marių 
dugno smėlis joms nepaprastai 
patiko, ir netrukus jų čia privi
so tiek, kad daugelyje vietų koja 
smėlio nejunta. Tokiose vietose 
maudymasis ir braidymas neap
sieina be kraujo "praliejimo" — 
aštrios dreisenų kiautų briaunos 
skaudžiai žeidžia odą.

Gyvybė knibžda ir vandenyje. 
Tačiau ji mikroskopiškai maža: 
tai šimtai rūšių vadinamojo 
planktono — akimi neįžiūrimų 
gyvūnėlių ir augalėlių. Viename 
vandens litre jų milijonai! Plank
tonas — daugelio žuvų vienintelis 
maistas. Nuo jo kiekio priklauso 
tų žuvų gyvenimas.

Liepos - rugpiūčio mėnesiais 
Kuršių marių vanduo žalsvėja, 
lyg jį būtų aptraukusi kokia glež
na plėvė. Tada marios "žydi". Šį 
vandens žydėjimą sukelia mili
jardai mikroskopinių melsvai ža
lių dumblių. Plaukiant laivu atro
do, lyg irtumeisi per žalią ve
ją. Laivo priešakys kerpa ją tar
si jos nebūtų buvę. Ramią naktį 
žaliojo dumblių kilimo paviršiu
je plevena mažyčiai šviesos taš
keliai...

(Bus daugiau)

TAIP BŪNA 
AKRONE...

VASAROS METU AKRON,Ohio 
lemažas miestas, esąs netoli 
Clevelando ištisom savaitėm bū
na pasipuošęs kaip per kalėdinį 
laikotarpį. To priežastis — jau 
sena tradicinė vaikų ratukų 
(soap-box) rungtynės, kurios su
traukia kelius šimtus vaikų iš 
JAV, Europos ir kitų žemynų. 
Prieš kelerius metus Akrone 
pradėtas žaisti PGA (Profesional 
Golf Association) turnyras. Kiek
vienais metais susirenka geriau
si JAV golfo žaidėjai ir čia per 
keturias dienas vyksta įtemptas 
žaidimas, kurio pasižiūrėti susi
renka apie 50,000 žiūrovų.

Spaudos reporteriams buvo di
delė naujiena, kai milijonierius 
Claude L. Steppe, atvyko pasižiū
rėti rungtynių nuosavu traukinio 
vagonu. Steppe yra savininkas 
virš 100 grožio salionų, kurie iš
mėtyti visose JAV. Steppe gimė 
Kentucky ūkininko šeimoje. Bai
gęs 5 skyrius įstojo į laivyną, kur 
praleido 3 metus. Išėjęs iš lai
vyno apsigyveno Athens, Ohio ir 
čia 12 metų dirbo geležinkelyje 
telegrafistu. Dirbdamas susipa
žino su studente, kurią vėliau ve
dė. 1932 metais nusipirko pirmą 
grožio salioną. Šiuo metu jo ži
nioje dirba apie 2000 darbininkų. 
Savo malonumui buvo nusipirkęs 
jachtą, lėktuvą, namus Floridoje, 
bet pardavė ir nusipirko vagoną, 
kuris turi televiziją, keturius 
telefonus, 10 asmenų miegamuo
sius, virtuvę, valgomąjį ir kitus 
patogumus, įskaitant patalpas 
tarnui.

JAV yra tik du ar trys vagonų 
savininkai, neskaitant geležin
kelio magnatų, kurie paprastai 
turi nuosavus vagonus.

*

Prie patruliojančio Akrono 
policininko priėjęs pilietis pasi
skundė, jog užrakino raktus auto
mobilyje. Policininkas pašaukė 
policijos specialistus, kurie at
rakino automobilį. Dėkingas pi
lietis nespėjo įsėsti į automobi
lį, kai policininkas pastebėjo, jog 
šis yra nesumokėjęs keletą pa
baudų. Piliečiui neliko nieko ki
to kaip tuoj sumokėti 11 doL

♦

Akron policijos detektyvas iš
ėjęs iš krautuvės sutiko žmogų, 
kuris nešėsi padangą. Detekty
vas pasiūlė padėti pakeisti nu
leistą padangą, bet pilietis man
dagiai atsisakė siūlomos pagal
bos. Pradėjęs važiuoti detekty
vas sugalvojo patikrinti savo at
sarginę padangą, kuri buvo din
gusi. Grįžęs f&iemą areštavo ne
senai sutiktą pilietį kuris jau tu
rėjo detektyvo padahgą.
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SPORTO DIENOS
Mes didžiuojamės Juozu Skaisgirio
Viename Detroito laikraštyje 

buvo parašyta: šiaurė, pietūs, 
rytai ar vakarai... Kuria kryp
timi bepasisuksi, ten rasi uni
versitetą belaukiant Juozo Skais
girio. Juozas gavo daugiau dvi
dešimties pasiūlymų tęsti stu
dijas...

Kas gi tas Skaisgiris ir kodėl 
toks didelis juo susidomėjimas? 
J. Skaisgiris, tikrai pasakius, 
nedaug kam iš mūsų ir yra ži
nomas. Juozas yra čiagimis lie
tuvis. Gyvena Dearborn, Mich. 
Šiemet jis baigė dvimetinę Ford 
Junior College. SkaisgirĮ kiek 
daugiau pažĮsta mūsų sportuojan
tis jaunimas. O daugiausiai mū
sų krepšininkai.

J. Skaisgiriu visi universitetai 
pradėjo domėtis šių metų pava
sarį Balandžio mėnesĮ jam teko 
atstovauti savo mokyklą Hutchin- 
son, Kansas Įvykusiose National 
Junior College krepšinio pirme
nybėse. Šių pirmenybių metu jam 
pripažintas "Ali - American” 
krepšinio titulas.

Šiuo titulu J.A.V. nesišvaisto
ma ir kiekvienas jo savininkas 
gali pagrįstai didžiuotis. "Ali - 
American” vardas paprastai ati
daro universitetų duris. Nenuos
tabu, kad ir Skaisgiris gavo tiek 
daug pasiūlymų. Tačiau yra bū
tina pažymėti, jog mūsų Juozas 
ir mokslui skiria nemažesnį dė
mesį Jis visą laiką buvo vienas 
iš aukščiausius pažymius tu
rinčių studentų. Juozas lengvai 
suderino ir sportą ir mokslą.

Tenka pasakyti, kad J. Skaisgi
ris nevien tik puikus krepšinin
kas, bet kartu yra ir nepamai
nomas beisbolo žaidikas. 1958 m. 
jis Dearborno Jučo komandai pa
dėjo iškovoti World Amateur 
Class A titulą. Tuo metu laikraš
čiuose rašyta: Šiemet Skaisgirio 
žaidimas geresnis visu 150% Jei 
tokiu greičiu jis gerės, bus tin
kamas ir aukščiausios lygos 
beisbolo komandoms.

Lietuvių sportininkų tarpan J. 
Skaisgiris Įsijungė 1959 m. ^Det
roito LSK Kovo krepšinio ko
mandą jį Įtraukė tą pačią mokyklą 
lankęs Viktoras Petrauskas. Tais 
pačiais metais Skaisgiris padėjo 
Kovui laimėti Šiaurės Ameikos 
Lietuvių Sportinėse Žaidynėse 
pirmąją vietą. Kiek vėliau jis 
savo išskirtinu žaidimu daug pa
gelbėjo lietuviams laimėti prieš 
latvius, žaidžiant tų metų pabal- 
tiečių pirmenybėse. Nebuvo jo
kio sunkumo Skaisgiriui patekti ir

Į Pietų Ameriką vykstančią krep
šinio rinktinę.

Pietų Amerikoje Skaisgiris pa
sirodė, kaip pilnai subrendęs 
krepšininkas. Jis kelis kartus 
buvo išskirtinai minėtas tenyk
štėje spaudoje, o Buenos Aires 
Argentinoje ir Maracay, Vene- 
cueloje vietinių krepšinio są
jungų apdovanotas specialiomis 
dovanomis.

Atžymėjimų Skaisgiris buvo 
vertas. Jam ne kartą stipriai 
spaudė ranką dėkodamas ir rink
tinės vadovas Vytautas Gry
bauskas. Ypatingai Skaisgirio 
pasidarbuota keliose paskutinė
se rungtynėse. Tuo metu rinkti-

Juozas Skaisgiris 

nės dalyvių padėtis buvo tragiš
ka. Buvo belikę tik šeši sveiki 
žaidikai.

Apie SkaisgirĮ galima ir dau
giau iš tos kelionės papasakoti. 
Pavyzdžiui, kad ir kalbant apie 
lietuvišką reprezentaciją. Pie
tų Amerikoje jis kruopščiai rin
ko laikraščių iškarpas, plakatus 
ir kitą panašią medžiagą. Kartu 
susuko ilgoką filmą ir padarė 
šimtinę spalvotų foto nuotraukų. 
Tuos filmus ir fotonuotraukas jis 
keliolika kartų pasistengė padė

Didysis virimo sezonas

Praeitais metais Juozui Skaisgiriui žaidžiant Venezueloj su mūsų 
krepšinio komanda, Venezuelos krpšinio sąjungos pareigūnas Įtei
kė jam asmenišką dovaną. Dešinėj stovi Maracay provincijos guber
natorius ir J. Bieliūnas.

monstruoti savo mokykloje, Įvai
riuose klubuose ir kitus. Šiuo at
veju gražiai pasitarnauta lietuvių 
vardo garsinimui. Jo dėka, mū
sų krepšininkų kelionė buvo su
minėta ir Dearborno bei kitų vie
tų laikraščiuose.

Skaisgiris, deja, lietuviškai 
mažokai kalba. Ne jo kaltė. Kiek 
daugiau lietuviškai pramoko Įsi
jungęs Į lietuvių sportinę veiklą 
bei viešėdamas Pietų Ameriko
je. Tačiau savo laiko lietuvių ir

savo lietuviška kilme didžiuoja
si.

Tolimesnėms studijoms pasi
rinko Tucson universitetą, Ari
zonoje. Prieš išvykdamas teira
vosi, kur bus sekančios lietuvių 
sportinės, žaidynės. Žadėjo daly
vautu

Linkime Juozui Skaisgirui 
visokiariopos sėkmės ir tariame 
iki malonaus pasimatymo.

P. Ptr.

LITUANICA ■ EAGLES 4:2 (1:0)
Chicagos LFK Lituanica, spa

lio 2 d. pelnė vėl du brangius 
taškus ir pirmenybių lentelėje 
pašoko Į septintą vietą. Išski- 
rus antrojo kėlinio pirmas de
šimts minučių, Lituanica veik 
ištisai vyravo aikštėje ir žaidi
mas vyko daugiausiai prie Eagles 
vartų. 4:2 laimėjimas yra per
daug kuklus. Rungtynės turėjo 
baigtis žymiai didesne persvara.

Pirmą Įvartį Lituanicai pelnė 
H. Jenigas. Įvartis pasiektas tik

žiūrovų daugiau tūkstančio.
Lituanica vis dėlto neapvils. 

Buvo verta stadione pasilikti. At
kaklaus lenkų puolimo metu, stai
ga prasiveržė mūsų centro puo
likas Mikalauskas ir užtikrintai 
Įsodino kamuolį Į vartus. Netru
kus dar vieną Įvartį pridėjo H. 
Jenigas mušdamas 11 m baudinį. 
Likus maždaug dešimčiai mi
nučių iki rungtynių pabaigos, 
paskutinĮ ĮvartĮ stipriu smūgiu 
pasiekė dešiniu kraštu žaidęs

43 žaidimo minutėje. Prieš tai 
Lituanica spauste spaudė lenkų 
Eagles, bet įvarčio Įspausti taip 
nė vienam žaidikui ir nepavyko. 
Progų buvo visa virtinė. Visos li
ko neišnaudotos. Smūgiai ėjo arba 
pro šalį arba geriausiu atvėju 
priešo vartininkui stačiai Į ran-
kas.

Antro kėlinio pradžioje lenkai 
išvystę didelę spartą penktoje 
minutėje pasekmę išlygino. Pra
slinkus dar kelioms minutėms 
Eagles jau vedė 2:L Atrodė, kad 
pralaimėjimas bus nebeišvengia
mas. Tuo metu keli Lituanicos 
gerbėjai neišlaikė ir apleido sta
dioną. Turintieji stipresnius ner
vus paliko. Viso lietuvių stadio
ne buvo netoli šimto, o bendrai

Kleinaitis.
Toje pačioje vietoje (Winemac 

Stadium) vėliau žaidė pirmaujan
čios Maroons ir Schvaben ko
mandos. Rungtynės 1:0 laimėtos 
Schvaben.

Su šiuo laimėjimu Schwaben 
prasiveržė Į pačią pirmutinę vie
tą. Reikia pastebėti, kad šis Ma
roons pralaimėjimas buvo pir
mas nuo 1958 m.

Ta pat dieną Lions prieš Slo- 
vaks laimėjo 3:2 ir Green-White

jau čia

2:1 prieš Fortūna.
Po spalio 2 d. rungtynių Ma- 

jor divizijos komandos išsirikia
vo šia tvarka: L Schwaben 15 ta
škų, 2. Maroon 13, Lions 13, 
Slovaks 11, Green - Whites 9, 
Eagles 9, Lituanica 7, Fortūna 
6,

Lituanicai dar liko žaisti prieš 
Schwaben spalio 9 d., prieš Ma
roons spalio 16 d. ir prieš Slo
vaks spalio 23 d. Prieš Maroons 
bus žaidžiama Altgeld aikštėje, 
2700 W. Harrison. Su Schwaben 
ir Slovaks teks susitikti savoje 
aikštėje, Marųuette parke.

Jei Lituanicai pavyktų pasiekti 
du laimėjimus, atrodo, kad tei
sė pasilikti Major divizijoje bū
tų užtikrinta. Kitu atveju, sekan
čiais metais mūsų futbo
lininkams, noroms nenoroms, 
tektų grĮžti Į tos pačios lygos 
pirmąją diviziją. Tokia jau čia 
tvarka.

Iš anksto pranašauti likimą 
nėra lengva. Gali vienaip ir ki
taip Įvykti. Prieš Slovaks mūsiš
kiai privalėtų laimėti. "PeelCup" 
varžybose juos Lituanica nusiau
bė net 7:4. p, Ptr.

Naujos gaso plytos perima jūsų darbą
Net ir didelių švenčių pietūs yra lengvi, kada jūs turite automatinę Gaso 
plytą. Jūs nesate pririšta virtuvėje, tikrindama ir bandydama. Gaso Degin- 
tuvas su Protu prižiūri jūsų puodus, kada jūs ilsitės. Jokių rūpesčių apie 
laiką. Maistas būna karštas, neperviręs, nors ir pietūs dėl svečių vėluotųsi, 
Automatiniai mėsos termometrai prižiūri kepimą ... išjungia pečių, kada 
mėsa ar paukštis yra iškepęs. Pamatykite Virimo Sezono Gold Star Gaso 
Plytas: Caloric, Crown, Dixie-Armaid, Hardwick, Magic Chef, Norge, 
RCA Whirpool, Roper, Sears-Kenmore, Sunray-Grand, Tappan, Ųniversal, 
Welbilt-Detroit Jewel. a

W THE EAST OHIO GAS COMPANY

PASIKLAUSKITE SAVĮS
SEKAMŲ KLAUSIMŲ 

APIE FIRMĄ, Į KURIĄ KREIPSITĖS, 
PIRM NEGU SIŲSITE

DOVANU PAKETĄ J USSR
1. Ar firmą patikima?
2. Ar Įrodžius tai?
3. Ar atsargiai ir tvarkingai atlieka pakavimą, 

išsiuntimą ir priruošimą dokumentų?
4. Ar naudoja geriausias dėžes?
5. Ar ši firma biznyje daugiau 25 metų?
6. Ar yra oficialiai autorizuota firma?
Atsakymas yra TAIP Į visus viršminėtus klausimus, 

jeigu jūs siųsite savo dovanų tpakus per 
Bile sekantį skyrių, priklausanti

GLOBĖ PARCEL SERVICE Ine.
716 Walnut St.
PHILADELPHIA 6, PA. 
WAlnut 5-3455
4102 Archer Avė. 
CHICAGO 32, ILL. 
FRontier 6-6399
390 W. Broadway
SO. BOSTON 27, MASS. 
ANdrew 8-8764
683 Hudson Avė. 
ROCHESTER 21, N. Y. 
BAker 5-5923
346 Third Avė. 
PITTSBURGH 22, PA. 
GRant 1-3712
174 Tilghman Street 
ALLENTOWN, PENNA.
Tel. HEnlock 5-2069

979 So. Broad Street 
TRENTON, N. J< 
Tel. EXport 4-8085

* ---

1991.Broadway
NEW YOttK 23, N. Y.
I/Yceum 5-0900
263 Market St. 
NEVVARK 2, N. J.
MArket 3-1968
6446 Michigan Avė. 
DĖTROIT 10, MICH. 
TAshmoo 5-7560
1313 Addison Road 
Cor. Superior & 71 St. 
CLEVELAND 3, OHIO 
VTah 1-0807
851 Hollins St. 
BALTIMORE 1, MD. 
MUlberry 5-5787
202 Second Street 
LAKEWOOD, New Jersey 
Tel. FOxcroft 3-6621

LIETUVIŠKI SŪRIAI, JUODA DUONA, AUKš- , > 
ČIAUSIOS RŪŠIES RŪKYTI KUMPIAI. DEŠROS < , 
IR SKILANDŽIAI PIGIOMIS KAINOMIS GAU- 4, 

NAMI KRAUTUVĖJE ,

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

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

StreetNo. City

b

Statė

IŠKIRPKITE IR ATSIŲSKITE ŠĮ KUPONĄ

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

Nurodykit adresą:....
Name

TREČIOKAS AGENCY

Kur tik bssiruoitumšt keliauti, tuoj suairiikit su mūšy įsteigė

SENIAUSIA LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA
Kelionių bilietų parūpinimas ir pinigų persiuntimą* j visu* kraitu* 

TAIP PAT IR VISOKIOS RŪŠIES APDRAUDA

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

Telefonas; MArket 2-4867

Mes kepame visokius pyragus, lietu
višką duoną, tortus ir kitus skanumynus. 
Prašant isvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

6212 Superior Avenue Tel. EN 1-6525 
Antroji mūsų krautuvė yra

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

mėsos produktus.
Kreipkitės į mus ir būsit patenkinti.

J.S.AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas 

1254 Addison Rd. 
Cleveland 3, Ohio

Mašinų viršaus taisymas ir dažymas. Motorų, 
stabdžių patikrinimas ir taisymas.

24 hours towing
Atidaryta nuo 8 vai. ryto iki vai. vakaro. 

Dienos telef.: HE 1-6352 Nakties tel.: LI 1-4611



1960 m. spalio 7 d. DIRVA Nr. 115 —7

J

CLEVELANDE IR APYLINKĖSE
• Praėjusiam numeryje, 

per klaidą, buvo praleista 
visa eilė nuolatinių Dirvos 
koncertų-balių rėmėjų pa
vardžių. Savo talka prie 
gražaus pasisekimo daug 
prisidėjo: p.p. Jasiukynie- 
nė, Rinkienė, Salasevičienė, 
S a n d argienė, Snarskienė, 
Smetonienė, S t e p onienė, 
Šenbergienė, Vasiliauskie
nė, žygienė. Visoms širdin
gai dėkojame.

• Neo Lithuania Korpo
racijos metinė šventė įvyks
ta jau šį šeštadienį, spalio 
8 d., Slovenian Auditorium 
— 6417 St. Clair Avė. šven
tės programoje iškilmingas 
posėdis, kurio metu eilė jau

nųjų korporantų bus pakel
ta į seniorus, jauno akor
deonisto Algio Kusinskio 
koncertas ir vaišės. Į šven
tę iš kitų lietuvių kolonijų 
atvyksta daug jaunimo. 
Pradžia 7 vai. vak.

• BALF 15 metų sukak
ties minėjimas įvyksta taip 
pat šį šeštadienį, spalio 8 d. 
Šv. Jurgio parapijos salėje. 
Pranešimą apie BALF veik
lą padarys pirm. kan. J. 
Končius. Meninę programą 
išpildo Nora Braziulienė ir 
Julius Kazėnas. Po to vai
šės. Pradžia 6 vai. vak.

• Lituanistinės Vysk. Va
lančiaus Mokyklos Tėvų Ko-

Rengiant Dirvos vakarus, iš 
Pittsburgho niekad nepatingi at
silankyti skaitytojas A. Norkus. 
Taip ir dabar, minint 45 m. Dir
vos leidimo sukaktį, jis buvo sve
čių tarpe.

V. Bacevičiaus nuotrauka

• Vytautas ir Nora Bra- 
ziuliai išsikėlė į naujai pirk
tą namą — 1852 Knowles 
Avė., Cleveland 12, telefo
nas: MU 1-9404.

• Dirvos socialinio sky
riaus redaktorius J. šoliū- 
nas, iš Detroito, lankėsi Cle- 
velande, apžiūrėjo Dirvos 
spaustuvę ir aplankė arti
muosius.

• Muz. Iz. Vasyliūnas su 
dukterim pianiste Rasa, at
vykęs koncertuoti į Cleve- 
landą, lydimas J. Stempu- 
žio, aplankė Dirvą.

TREMTIES

MOKYKLA
VASARIO l6 GIMNAZIJA 

HdrTENFEU>*AB.
VAKARU VOKIETIJA

Clevelandietis Tomas Čiurlionis, neseniai lankęsis Europoje, buvo 
nuvykęs į Lenkiją apžiūrėti Žalgirio mūšio vietą. Nuotraukoje Čiur
lionis (dešinėje) su palydovu prie naujai pastatyto Žalgirio mūšiui pa
minklo.

mitetas praneša mokinių 
tėvams, kad mokestį už 
mokslą galima sumokėti Tė
vų Komiteto iždininkui p. 
Sušinskui kiekvieną sekma
dienį šv. Jurgio parapijos 
salėje, tuoj po sumos, o šeš
tadieniais mokykloje vedė
jui arba mokytojams. Mo
kestis už mokslą yra tas 
pats, koks buvo ir pernai, 
t. y., 15 dolerių už vieną 
vaiką ir 20 dolerių už dau
giau negu vienas vaikas.

• Liet. TT Saleziečių Gim
nazijos rėmėjai spalio 9 d. 
rengia pobūvį — pikniką 
šios gimnazijos rėmėjo K. 
K. Tito rezidencijoje, 14298 
Superior Road, Cleveland 
Hts. Bus skanių valgių ir 
gaivinančių gėrimų. Gautas 
pelnas skiriamas minėtai 
auklėjimo įstaigai paremti. 
Pradžia 2 vai.

AUTOMOBILISTŲ 
DĖMESIUI

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

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

Pasinaudoti šia proga 
kviečiami visi lietuviai.

Visi mašinų tvarkymo ir 
taisymo darbai vykdomi 
Prano Grigonio priežiūroje.

LIETUVIU KLUBAS 
ir

SVETAir
Lietuvių Svetainėje renkite Letuviškus parengi

mus, o poilsį praleiskite tarp savųjų Klube.
— Cleveland —

6835 Superior Avenue EX 1-1143

EAST CLEVELAND-EUCLID & SUPERIOR AVĖ.
OPEN EVERY SATURDAY 

UNTIL NOON
SAVINGS 

EARN

ACCOUNTS 
iNSUREO TO 

’IO ooo

SUPERIOR 
SAVINGS

PIRMĄ KARTĄ CLEVELANPE!
SPALIO 16 D. 6 v. v.

Lietuvių salėje bis ridini lietuviški 
dokineitiiiai garsiniai filnai, 

paruošti Povilo Jasukonio

1. LIETUVA - EUROPOS
NUGALĖTOJA

2. TREMTIES MOKYKLA

Seansą rengia L. T. S-gos Clevelando skyrius

HOME ANO 
REMODEUNO LOAN3

.CORNER 68TH — SUPERIOR AVENUE

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

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

DIRVOJE GALITE UŽSISAKYTI 
ŠIUOS KARIO LEIDINIUS

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

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

3. H. Sienkievičius. "Kryžiuočiai”.
Istorinis romanas — trijų tomų. 
Vertė K. Jankūnas. Viršelis dail. 
V. K. Jonyno. Su aplanku. Kiek
vieno tomo kaina — $3.50.

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

J. P. MULL-MULIOLIS
Nekilnojamo turto pirkimo, pardavimo, įkaina

vimo ir apdraudos įstaiga.

6606 Superior Avė. UT 1-2345 
13229 Superior Avė. UL 1-6666

ALGIMANTAS DALIDĖ,
lietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus 

vedėjas.

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

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

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

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

Vaizdai iš filmo "Tremties mokykla", kuris bus rodomas 
pirmą kartą Clevelande Lietuvių salėje spalio 16 d. su kitu do
kumentiniu filmu "Lietuva -- Europos nugalėtoji". Abu filmus 
paruošė P. Jasiukonis. Seansą rengia LTS Clevelando skyrius. 
Pradžia 6 vai. vakare.
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KAS IR KUR?
• Korp! Neo Lithuania To* 
ronto skyriaus metinė šven
tė-, dėl susidėjusių aplinky
bių, nukeliama vėlesniam 
laikui. Data bus paskelbta 
vėliau.
• L. Bieliukienė, Liet. Mote
rų Atstovybės pirm., GFWC 
tarptautiniam suvažiavime, 
Washingtone, atstovav u s i 
lietuves, dabar gauna pa
geidavimų iš amerikiečių 
delegačių atsiųsti jos pasa
kytų kalbų apie Lietuvų,. 
kad panaudotų spaudai ir 
moterų klubų supažindini
mui.
• Vlado Mingėlos paruošta 
knyga — kun. A. Miluko 
monografija jau atiduoda
ma spausdinti. Autorius nu
siskundžia, kad dar ne visi 
įmokėjo pagal padarytus 
pažadus knygos leidimų pa
remti. Taip pat kviečiami ir 
kiti į leidimo talkų. Rašyti 
L. Mingėlienė — 153 E. 
Parkhurst, Detroit 3, Mich.
• Romas Benotas iš Toron
to, Dirvos sukaktį šven
čiant atsiuntė $6.00, o ne

RYMANTA J. ŠARUNAITĖ, 
tarnaujanti JAV armijoje Vokie
tijoje, išrinkta geriausią pa
reigūne iš visų ten esančių JAV 
karinių atstovių. Armijoje ji tar
nauja nuo 1952 m. Vokietijoj e yra 
nuo 1958 m.

E. CHICAGO
RENGIA KONCERTĄ
BALFo 95 skyrius lapkri

čio 6 d., 4 vai. p. pietų, šv. 
Pranciškaus lietuvių para
pijos salėje — 3903 Fir St., 
East Chicago, Ind., rengia 
koncertų-vakarų.

Programų išpildo svečiai 
iš Rackford, III. Tai Rack- 
fordo vyrų choras. Rackfor- 
do vyrai programų sutiko 
paaukoti Balfui neimdami 
jokio atlyginimo. Po kon
certo šokiai.

Dabar valdybai liko tik 
laukti gausaus lietuviškos 
visuomenės atsilankymo ir 
paramos Balfui.

Kaip saulės spindulėlis 
prasiskverbia pro miško 
tankumynus, taip ir jūsų 
auka prasiskverbs pro ge
ležinę uždangų ir pasieks 
Sibiro brolį ir sesę lietuvį. 
Jie tikrai laukia mūsų pa
ramos. East Chicagos ir 
kaimyninių miestų lietuviai 
prašomi ta dienų rezervuoti 
Balfui.

Valdyba 

BOLESLOVUI URBANAVIČIUI 

mirus, nuoširdžių užuojautų reiškiame jo žmonai, 

dukteriai ir žentui

Aldona ir Davetas Dulaičiai, 
Royal Oak

B. Benotas, kaip buvo klai
dingai paskelbta.
• Birutė ir Arvydas Klio- 
riai, sugrįžę iš savosios po
vestuvinės kelionės St. 
Croix, Virgin salose, apsi
stojo savo studijoms baigti 
Mich. Statė Universitete, 
East Lansing, Mich.
• Gražina Gudaitė-Mickevi- 
čienė vėl pradėjo pertrauk
tas studijas Hunter College, 
New Yorke.
• Stasys Vilinskas iš Wind- 
sor, Conn., Dirvai atsiuntė 
$5.00 auka.
• T. Gaižauskas iš Venezue- 
los, mokėdamas už Dirvų 
atsiuntė ir $5.00 aukų.
• S. Kęsgailą iš Montreal, 
Dirvai paremti atsiuntė $5 
aukų.

BOSTON
Laisvės Varpas piečių 

veiklų
Kai kitos visuomeninio 

1 pobūdžio lietuvių radijo 
pro gramos likviduojamos, 
tai Laisvės Varpas plečia 
savo veiklų. 1954 m. jis pra
dėjo darbų pusės valandos 
programa, kuri buvo gerai 
girdima Bostone ir apylin
kėse, bet silpnai didžiojoje 
Worcesterio lietuvių koloni
joje.

Dabar Laisvės Varpas yra 
jau visos valandos progra
ma, lygiai gerai girdima 
Bostone, Brocktone, Nor- 
woode, Lawrence, Lowelly- 
je, kaip Worcesteryje ir jo 
apylinkėse.

Siekiant dar labiau pra
plėsti šios visuomeninės ir 
kultūrinės radijo progra
mos klausytojų skaičių ir 
pakelti jos girdėjimų, dabar 
ji perduodama ne tik AM 
bangomis, bet taip pat FM 
bangomis. Tai naujovė, ku
rių labai maloniai priėmė 
klausytojai, ypač tie, kurie 
domisi geru muzikos perda
vimu. FM bangos perduoda 
programų natūraliau, ryš
kiau ir pilniau. Jų pajungi
mas Laisvės Varpo naudai 
sudarė naujų šios progra
mos šuolį į priekį. Progra
mų girdima sekmadieniais 
8-9 vai. ryte iš WK0X radi
jo stoties AM bangomis 
1150 kilociklų ir FM bango
mis 105.7 megaciklų.

PHILADELPHIA
Tautinės Sųjungos skyrius 

rūpinasi ūkio įsigijimu

Spalio 1 d. įvyko skyriaus 
visuotinas s u s i r inkimas. 
Buvo svarstyti svarbūs ir 
aktualūs klausimai. Sky
rius, besirūpindamas jauni
mo ateitimi, yra numatęs 
netoli Atlanto įsigyti ūkį, 
kuriame vasaros metu jau
nimas galėtų vasaroti, o se
nimas ilsėtis, ūkis yra neto
li nuo įlankos, prie gero ke
lio ir su nemažais trobesiais. 
Juose yra vietos 20 žmonių. 
Kaina visai prieinama. La
bai tiktų vasaros metu jau
niesiems tautininkams sto
vyklauti.

Ateityje šiame ūkyje, ku
rį sudaro apie 60 akrų že-

J. Bačiūnas, prieš išvykdamas atostogų į Europą, paaukojo Austra
lijos lietuvių mokykloms už 100 dolerių lietuviškų vadovėlių. Nuotrau
koje prie paruoštų siųsti Australijon vadovėlių stovi Chicagos Litua
nistinės mokyklos direktorė A. Rūgytė ir J. Bačiūnas.

A. Gulbinsko nuotrauka

mės, gal išdygtų lietuviška 
vasarviečių kolonija.

Teisiniams ir finansi
niams reikalams, surištiems 
su šio ūkio pirkimu, svars
tyti sudaryta komisija: J. 
Česonis, L. Bura, H. Mis- 
liauskas, P. Didelis, J. Ba- 
kuckas, J. Kaulinienė ir VI. 
Bigenis. Tikimasi, kad šį 
gražų skyriaus užsimojimų 
parems ne tik Philadelphi- 
jos visuomenė, bet ir visi 
JAV tautininkai.

Antrus svarbus susirinki
me svarstytas klausimas — 
tai jaunųjų tautininkų me
tinės šventės ruošimas. Jų 
skyrius yra įsikūręs 1959 
m. gegužės mėn., o įteisin
ti per skyriaus dešimtme
čio minėjimų — lapkričio 
mėn.

Jaunieji tautininkai lap
kričio 12 d. ruošia parengi
mų su menine, jų pačių su
daryta programa, šokiais, 
bufetu ir kt.

Tautinės Sųjungos centro 
valdybos vicepirmini n k u i 
Dr. J. Paplėnui mirus, vie

Vytautas (kairėje) ir Algirdas Ratai. Tai du vyrai dvinukai iš Aus
tralijos sostinės Canberros, pasveikino savo dėdę Mykolą Chica- 
goje, jo vardinių proga. Jie rašo, kad visada yra labai užimti -- mo
kosi. Sekmadieniais anksti eina Į lietuvių mokyklą, iš ten tiesiai į 
bažnyčią, o po pamaldų — į tikybos pamokas, o grįžę namo, tuoj 
rengiasi į vilkiukų uniformą ir eina į skautų sueigą arba iškylauti 
į gamtą. Vytautas rugsėjo 8 d. minėjime deklamavo eilėraštį ir už 
tai gavo dovanų -- visą dėžė šokolado.

Jų tėvai Elzė ir Stasys Ratai džiaugiasi savo vyrais. Abudu jie yra 
smarkūs ir narsūs. Užsidegę skautybe, dainuoja ir deklamuoja lie
tuviškai. Žada būti lietuviais didvyriais, nors gimė ir auga kengūrų 
žemės padangėje.

(ar)

toj vainikų . ir užuojautos, 
skyriaus nariai Vasario 16 
Gimnazijai remti suaukojo 
16 dolerių.

Svarstyti ir kiti skyrių 
liečiu aktualūs klausimai.

Žalgirio mūšio minėjimas
Vietos ramovėnai spalio 

2 d. šv. Andriejaus parapi
jos salėje suruošė Žalgirio 
minėjimų. Paskaitų skaitė 
prof. A. Vasys. Meninę dalį 
išpildė Tautinis Ansamblis 
ir V. Šalčiūnas.

Trumpai
Bendruomenės apylinkės 

pirmininkas kun. St. Raila 
išsikėlė į New Yorka ir 
dirbs prie NCWC, kaip ku
nigas lietuvių reikalams.

P. M.

Pasaulinė skautų vyčių 
stovykla bus Wonga Parke, 
Victoria, Australijoje. Ji 
prasidės 1961 metų gruo
džio 26 d. ir užsibaigs 1962 
metų sausio 6 d.

DETROIT
Iz, Vasyliūno koncertas

ALT S-gos Detroito sky
riaus surengtas smuikinin
ko Iz. Vasyliūno smuiko re
čitalis praėjo pakilioje nuo
taikoje. Reikia džiaugtis 
detroitiečių muzikinės kul
tūros lygiu. Kaip pats me
nininkas po koncerto pa
reiškė, jis labai džiaugiasi 
ne tik -gautomis aukomis 
muzikos kūriniams leisti, 
bet nemažiau džiaugiasi do- 
mėjimusi muzikiniu gyve
nimu. Tai esu dvigubas jo 
laimėjimas.

Koncertas pradėtas punk
tualiai — akademiškai. Vi
suomenė susirinko laiku. 
Konserte matėse prof. J. 
Pikūnas, gen. Černius su 
ponia net iš Flinto ir daug 
kitų.

Muzikos kūriniams leisti 
fondui aukojo dar šie asme
nys : Dr. Eug. Gurskytė- 
Paužienė $10.00, Dr. Miški
nienė $10.00, po $5.00 — V. 
Šarka, St. šimoliūnienė, inž. 
Dunčia, J. Murinas $3.00, 
L. Lozickas $2.00, Bliūdžiū- 
vienė $2.00 ir kt.

Koncerto salėje talkinin
kavo keturios lietuvaitės: 
Naruševičiūtė, čižauskaitė, 
Polteraitytė ir Vizgirdaitė, 
kurioms skyriaus valdyba 
dėkoja už talkų. am.

Stiprių meninių pajėgų 
koncertas

Lietuvių karių moterų 
Kung. Birutės Draug. ruo
šia labai reto garso koncer
tų, kuris įvyks lapkričio 12 
d., šeštadienį, 8 vai. vaka
re, naujoje salėje, miesto 
centre: Harmonie Club, 267 
East Grand River. (Trys 
blokai į rytus nuo Wodd- 
wardo).

Visi Detroito ir netoli gy
venantieji lietuviai malo
niai kviečiami į šį koncertų. 
Programų išpildys Stasys 
Baras, Jonas Vaznelis ir Da

Toronto lituanistinės mokyklos pirmojo skyriaus mokiniai neri
mauja pirmąją dieną, laukdami ką jiems mokytojas papasakos apie 
Lietuvą...

1 V. Bubelio nuotrauka

DIRVA 
6907 Superior Avė., 
Cleveland 3, Ohio.

PRADĖKITE SIŲSTI DIRVĄ

Kana

Kur

Susipažinti šešius numerius □
Kaip mano dovana, už kurių apmoku nau

jiems skaitytojams taikomu papigintu tarifu:

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

(Pažymėkite atitinkame langelyje savo užsa
kymų ir pridėkite atitinkamų mokestį, jei užsa
kote kaip dovanų).

Užsakytojas:

(Vardas, pavardė)

na Stankaitytė. Akompa
nuos A. Kučiūnas.

Birutietės

ST. LOUIS
ATGYJA LIETUVIŠKA 

PARAPIJA
St. Louis Mo. šv. Juozapo 

lietuvių maža parapija, ku
rioje klebonu nesenai yra 
kunigas Zenonas Gelažius, 
šių metų rugsėjo mėnesio 
24 dienų turėjo parengimų 
parapijos lėšoms sutelkti.

Nors tų dienų ir labai ly- 
jo, tačiau svečių atsilankė 
labai daug. Svečių buvo ga
lima matyti iš Chicagos ir 
Detroito.

Parengime griežė lietuvių 
grupė iš East St. Louis, III. 
paįvairinant šokius gražio
mis dainomis.

Parengimas mažai lietu
viškai parapijai sutelkė virš 
1200 dolerių. Tai didžiau
sios pajamos iš parengimo 
šios parapijos 46 metų isto
riją je«

Klebonas vėl pradėjo lėšų 
telkimų lietuviškam kry
žiui, kuris bus pastatytas 
gražioje aikštelėje prie baž
nyčios ir reikiamai apšvies
tas. Dalyvis

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

(Adresas)
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