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SOVIETAI GANDAIS BLOGINA AMERIKOS 
IR PRANCŪZUOS SANTYKIUS

JAV vyriausybei vis didesnį 
rūpestį kelia atkakliai kursuoją 
gandai, kad ČIA agentai skatinę 
prancūzų generolų sukilimą Al
žire. Tų gandų sukeltas nepa
sitenkinimas ir įtarinėjimai 
Prancūzijos vyriausybės sluoks
niuose gali pakenkti JAV ir Pran-

Kuba 'socialistinė valstybė'
Premjeras Fidel Castro ga

lutinai atkirto Kubą nuo laisvojo 
pasaulio, paskelbdamas ją "pir
mąja socialistine valstybe Vaka
rų hemisferoje". Režimas su
valstybino visas privatines mo
kyklas, kurių daugumas buvo ka
talikų Bažnyčios rankose, ir pa
skelbė ištremsiąs visus užsie
niečius kunigus, kurie sudarė 
beveik visą katalikų Bažnyčios 
dvasiškiją Kuboje.

Užbaigdamas visą parą tru
kusias gegužės pirmosios iš
kilmės Kuboje, Fidel Castro pa
sakė nepaprastai piktą kalbą 
prieš Jungtines Valstybes, gra
sindamas, jog pirmojo amerikie
čio kareivio išlipimas į Ku
bos salą reikštų "trečiojo pa
saulinio karo pradžią", o New 
Yorkas tuoj pat virstų "antra 
Hirošima". Iškilmės, į kurias, 
kaip ir Sovietijoje, suvaryta dau
gumas gyventojų, buvo pradėtos 
prezidentą Kennedį vaizduojan
čios iškamšos sudeginimu.

Valst. sekr. Dean Rusk diena 
anksčiau užtikrino senato komi
siją, kad JAV neplanuojančios 
jokios ginkluotos intervencijos 
Kuboj, bet, jeigu Fidel Castro 
režimas pradėtų agresijos" 
veiksmus, tai šis kraštas "gin
tųsi". Agresijos aktu būtų lai
komas JAV laivyno Guantaname 
užpuolimas.

Premjeras Fidel Castro pa
kartotinai pareiškė, kad JAV ne
turinčios teisės laikyti bazę, bet 
prieš kelias dienas aiškino, jog 
Kuba apsiribosianti "teisinėmis 
priemonėmis" amerikiečiams iš 
Guantanamo išmesti.

Senato komisija taip pat neofi
cialiai tiria nelaimingai pasibai
gusios invazijos nepasisekimo 
priežastis, bet senatas nesąs nu
matęs vykdyti plataus masto tar
dymų, nes prezidentas yra tą 
reikalą ištirti pavedęs specia
liai komisijai.

Buvęs prezidentas Eisenhowe- 
ris skatino neplėsti "raganų 
ieškojimo" dėl Kubos invazijos 
nesėkmės, kviesdamas "dai
rytis, ką geriau būtų galima pa
daryti ateityje". Jis visus ame
rikiečius ragino remti prez. Ken
nedį, kuris dabar esąs užimtas 
"svarbiausiais reikalais pasau
lyje".

Smulkiau aiškindamas Kubos 
invazijos nepasisekimo priežas
tis, "U. S. News and Worl 
Report" sako, kad komunistų dvi- 

cūzijos santykiams šiuo itin opiu 
momentu ir sukurti nepalankią 
atmosferą užplanuotam prez. 
Kennedžio susitikimui su prez. 
De Gaulle gegužės 30 Paryžiu
je.

JAV vyriausybės įstaigos, pra
dedant Baltaisiais Rūmais ir bai- 

gubi agentai buvo įlindę į kubie
čių pabėgėlių sluoksnius, glau
džiai bendradarbiavusius su ČIA, 
todėl Castro smulkiai žinojęs 
visus invazijos pasiruošimus ir 
galėjęs paruošti spąstus invazi
niams daliniams.

Iš dabar išryškėjančių faktų 
aiškėja, kad pagrindinį vaidmenį 
Castro nuvertimo planuose su
vaidinęs buvęs viceprez. Nixo- 
nas. Jis jau 1959 metų pavasarį, 
vos tik praėjus keliems mėne
siams po to, kai Castro užgrobė 
valdžią, parašęs memorandumą, 
kuriame nurodęs, jog Castro yra 
komunizmo belaisvis. Bet valsty
bės departamente tuo metu domi
navusi priešinga nuomonė, ir tik 
po metų, 1960 kovo mėnesį, 
buvo pritarta jo pažiūrai ir nu- i 
tarta pradėti sukilėlių ruošimą 
Castro režimui nuversti. ČIA 
tada paruošė planus ir pradėjo 
apmokymo operacijas.

Kai prez. Kennedy perėmė pa
reigas, pirmasis jo veiksmas bu
vo palikti pareigose ČIA šefą 
Allen Dulles, ir Kubos suki
lėlių apmokymas buvo tęsiamas, 
bet naujoje administracijoje taip 
pat būta stiprios opozicijos prieš 
tą planą. Tuo būdu akcija buvo 
užvilkinta, ir Castro režimas 
spėjo pakankamai apsiginkluoti, 
jo karinė galia sustiprėjo. Tarp 
didžiųjų pagalbos Kubos sukilė
liams priešų minimi aukštieji 
administracijos valdininkai: Walt 
W. Rostow, McGeorge Bundy ir 
Arthur M. Schlesinger.

Po pralaimėjimo Kuboje pir
masis iš prez. Kennedžio pa
kviestųjų į Baltuosius Rūmus 
buvo Richard Nixon. Per pasi
kalbėjimą jis pabrėžęs prez. 
Kennedžiui: JAV negali pergy
venti daugiau panašių pralaimė
jimų, bet jei Castro režimui 
bus leista dar kelis mėnesius pa
našiai stiprinti apsiginklavimą, 
Kubą reikės laikyti nurašyta ko
munizmui.

Todėl didysis klausimas, kurį 
nelaukdama turi išspręsti dabar
tinė administracija yra toks: kaip 
sustabdyti sovietinių ginklų plau
kimą į Kubą? Pastaruoju metu 
administracijos sluoksniuose į- 
sigalinti pažiūra, kad Kubą rei
kią laivyno ir aviacijos blokada 
visiškai atkirsti nuo pasaulio. 
Bet ta priemonė iškelia eilę ju
ridinių ir ekonominių problemų 
pareikalaudama stiprių aviacijos 
ir laivyno junginių. 

Self Service

giant ČIA, kategoriškai paneigė 
kokio jų valdininko dalyvavimą 
sukilimo kurstyme, bet tie gan
dai kartojami net tokiuose pran
cūzų laikraščiuose, kaipLeMon- 
de, kuris laikomas neoficialu vy
riausybės organu.

Pirmuosius kaltinimus, kad 
JAV paskatino generolus pradėti 
sukilimą, paskelbė sovietinė 
spauda ir radijas tuoj po sukili
mo pradžios. Esą, ČIA agentai 
net pažadėję, jog JAV vyriausy
bė pripažinsianti sukilėlių vy
riausybę per 48 valandas, jeigu 
nebūsiąs užpultas Tunisas arba 
Marokas. Šiuos sovietų praneši
mus tuoj pat pradėjo kartoti ir 
prancūzų laikraščiai.

Baltieji Rūmai ir valstybės 
departamentas tuoj pradėjo tik
rinti savo įstaigas ir valdininkus 
Ispanijoje, Alžire, Prancūzijo
je ir kitur, bet gandai nepasi
tvirtinę. Tačiau valstybės sek
retoriui Dean Rusk tekę aiškinti 
Prancūzijos ambasadoriui jog 
joks JAV valdininkas nesąs įsi
vėlęs istorijon su sukilėliais. 
Šis paneigimas, gandams nenu
stojant kursuoti, buvo pakarto
tas ir šį pirmadienį.

Sovietai, pradėdami tuos gan
dus leisti, be abejo, išnaudojo 
JAV ir Prancūzijos nuomonių 
skirtumus NATO organizacijo
je, siekdama pabloginti santy
kius tarp abiejų kraštų. Ir jiems 
iš dalies tai pasisekė. Nepaisant 
paneigimą, nepaisant prez. Ken
nedžio simpatijos pareiškimų 
prezidentui De Gaulle, esą jau
čiama, kad Paryžiuje viešpatau
ją įtarinėjimai, o taip pat silps- 
tąs JAV prestižas Alžiro nacio
nalistų sluoksniuose.

ATIDĖTA KELIONĖ j ERDVĘ
Blogas oras privertė atidėti 

antradienį planuotą pirmąjį a- 
merikiečio skridimą į erdvę ma
žiausiai 48 valandoms. Pirmuo
ju erdvės keleiviu tą dieną buvo 
parinktas JAV karo laivyno kari
ninkas Alan B. Shephard, 37 me
tų amžiaus. Nauja skridimo da
ta nenustatyta, bet, techniniams 
paruošimams atimant daug laiko, 
ji negali įvykti anksčiau, kaip 
ketvirtadienio rytą.

V. SIDZIKAUSKAS 
MANILOJE

Azijos tautų anti-komu- 
nistinės lygos pakviestas, 
Pavergtųjų Tautų Seimo 
pirmininkas V. Sidzikaus
kas balandžio 27 d. išskrido 
į lygos kongresą, kuris vyk
sta balandžio 30 — gegužės 
3 d.d. Filipinų sostinėje Ma
niloje. Kongreso darbotvar
kėje — komunistinis impe
rializmas bei jo taktika 
Azijoje ir anti-komunisti- 
nės kovos tarptautinis soli
darumas.

Dirvos suruošto balandžio 29 d. Clevelande jaunųjų pianistų varžybų laimėtojai. Stovi iš kairės: 
Laimutė Obelenytė, gavusi pirmą premiją jaunesniųjų grupėje; Mykolas Drunga, antrą premiją jau
nesniųjų grupėje; Marytė Gailiušytė, pirmą premiją jaunesniųjų grupėje; Antanas Smetona, pirma pre
mija vyresniųjų grupėje ir Jūra Gailiušytė antrą premiją vyresniųjų grupėje.

Dirvos nuotrauka

IAV PLANUOJA LAOSA PERDUOTI IUNGT. TAUTOMS
Gegužės 2 d. rytą, kaip 

pranešimai iš Laoso skelbia, 
abiejų kariaujančių pusių 
militariniai atstovai susiti
ko deryboms dėl ginklų pa
liaubų pradėti.

Washingtone tuo tarpu 
tebetęsiami posėdžiai, ku
riuose nagrinėjama Laoso 
būklė ir su ja susijusios 
Pietryčių Azijos saugumo 
problemos. Apie posėdžių 
eigą nieko neskelbiama, bet 
iš diplomatinių sluoksnių 
sklinda žinios, kad esą pla
nuojama kreiptis j Jungti
nes Tautas, kad jos pasiųs
tų savo stebėtojus į tą pilie
tinio karo alinamą kraštą. 
Galutinis JAV vyriausybės 
nutarimas dar nesąs pada
rytas, bet pagal planą Jung
tinių Tautų '‘buvimas” Lao
se turėtų tęstis, kol bus su
daryta tikrai neutrali ir ne
priklausoma Laoso vyriau
sybė.

JAV nusistatymą šį klau
simą perduoti Jungtinėms 
Tautoms skatiną šie moty
vai:

• komunistų vadovauja
mos Pathet Lao jėgos, nu- 
delsdamos derybas dėl gin
klų paliaubų, jau yra už
ėmusios apie du trečdalius 
krašto. Washingtone būkš- 
taujama, kad jos taip pat 
vilkins ir derybas, kol pro- 
vakarietiška Boun Oum vy
riausybė bus priversta kapi
tuliuoti anksčiau, negu bus 
sutarta dėl ginklų paliau
bų;

• SEATO ministerių kon
ferencijoje aštuoni nariai 
pareiškė, kad jie esą pasi
ruošę griebtis "atitinka
mos” akcijos, siekiant su
laikyti komunizmo įsigalė
jimą Laose, bet Prancūzija 
priešinosi bet kuriai kari
nei akcijai, ir kai kurie kiti 
nariai, jų tarpe britai, jau
tę, kad Laosas nesanti gera 
vieta įsivelti į "Korėjon pa
našią” akciją;

• pagaliau ir pačioje JAV 
administracijoje po nelai
mingai pasibaigusios suki
lėlių invazijos į Kubą padi
dėjusi opozicija, kuri prieš
tarauja JAV karinių dali
nių siuntimui į Laosą.

Prieš porą dienų JAV se
nato užsienių komisijos pir
mininkas J. W. Ulbright pa

reiškė: "Aš nemanau, kad 
Laoso terenas ir kitos sąly
gos būtų dėkingos mūsų da
linių siuntimui į Laosą. Mes 
turime ieškoti kito spren
dimo ir jo ieškome”. Pana
šiai pasisakė ir keletas kitų 
senatorių.

Kai kurie diplomatai ti
ki, kad, jei į 'Laosą įsikištų 
Jungtinės Tautos, rusai 
greičiausiai nusilenktų jų 
sprendimui, vengdami prieš 
save sukelti Azijos ir Afri
kos neutralių valstybių opi
niją.

Vienas Vakarų diploma
tas pabrėžė, kad Laoso pro
blemą SEATO valstybėms 
sukėlė "baisią dilemą”. "Jei 
SEATO jėgos įžengtų į La
osą, yra pavojus, kad kiltų 

ALT S-gos Centro Valdybos vicepirmininkė B. Paplėnienė įteikia 
pianistų vyresniųjų grupės varžybų laimėtojui Antanui Smetonai pir
mąją premiją. Dirvos nuotrauka

antra Korėja. Bet jei jos tą 
problemą perduos Jungti
nėms Tautoms, ko tada ver
ta SEATO organizacija?”

JAV administracija dar 
nesanti nutarusi, kada ir 
kaip Laoso klausimas turė
tų būti perduotas Jungti
nėms Tautoms. Greičiausiai 
rezoliucija būtų įnešta ke
lių valstybių vardu, jų tar- 
pan įtraukiant kai kurias 
Azijos valstybes.

Laoso karalius Vatana 
pasipriešino didžiųjų vals
tybių projektui, kad Laoso 
taikos klausimas būtų iš
spręstas 14 valstybių kon
ferencijoje. Esą, ši proble
ma liečianti tik pačius lao- 
siečius.
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Norvegų radijo stotis Kap Linne prie įėjimo į didįjį fiordą, kuris įsirėžia 1960 km salos gilumon.

SPITZBERGENAS - RYTŲ IR VAKARŲ GEIDŽIAMA 
NIEKENO ŽEME

Strateginis salynas su stipria rusų kolonija priklauso Norvegijai
Vikingai, kurie-tą kraštą at

rado 12-tam šimtmety, pavadino 
jį Svalbard -- "kraštu su šalta 
pakrante". Olandas Willem Ba- 
rents, kuris jį 1596 metais iš 
naujo atrado, pavadino Spitzber- 
genu. Abu vardai taikliai apibū
dina arktinį salyną, tik 1000 ki
lometrų nutolusį nuo Šiaurės aši
galio ir nuo 1920 metų priklau
santį Norvegijai.

Galima būtų galvoti, kad tos 
skurdžios salos, kurių didesnio
ji dalis apdengta amžinuoju ledu, 
neturėtų kuo sudaryti varžybų 
objektą. Tačiau jos nuo pat at
radimo yra buvusios daugelio 
valstybių ginčų obuoliu. Pirmiau
siai salos traukė milžiniškais 
banginių ir ruonių kiekiais, vė
liau buvo varžomasi dėl di
džiulių anglies išteklių, o šian
dien jas norėtų valdyti tiek ru
sai, tiek amerikiečiai, nes jų 
geografinė padėtis padaro jas 
viena iš strategiškai svarbiau
sių pasaulio sričių.

IDEALI LĖKTUVŲ BAZĖ
Salų grupė, kurios bendras plo

tas prilygsta Olandijai ir Bel
gijai, kartu paėmus, yra maž
daug pusiaukelėje tarp JAV ir 
Sovietijos.

Bet dar daugiau abiejų pusių 
strategus traukia faktas, kad jų 
paviršius, išalęs iki 300 metrų 
gylio, teikia puikią bazę aero
dromams. Ten aerodromą gali
ma pastatyti per 3 dienas maž
daug už 200,000 dolerių. Golfo 
srovės dėka didelė Spitzbergeno 
vakarinių pakrančių nėra ap

KOKIA LINKSMA KOMBINACIJA

Džiaugsmas...draugai...ir ugnim virtas Stroh’s

' s®

JUMS PATIKS

The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Mich.

Džiaugsmas ten, kur jį randi. Ir jūs visada rasite, 
kada lengvesnis, švelnesnis Stroh’s alus yra ne
toli. Nuo pirmo gurkšnio iki paskutinio lašo, joks 
kitas Amerikos alus neturi skonio, kaip Stroh’s. 
Valgant kitur ar namuose, pridėkite ir Stroh’s 
prie savo smagaus laikot

ugnim 
virtas alus!

ŠVIESESNIS
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dengta ledu, ir dideli plokšti 
pusiasaliai, strategų nuomone, 
jau esą beveik paruošti aerodro
mai.

Šaltojo karo žaidime rusai čia 
yra toli pralenkę amerikiečius. 
Iš 3700 gyventojų yra 2700 rusų, 
kurių veikla sovietų valstybinės 
bendrovės Artikugol kasyklose 

iš paviršiaus atrodo taiki, bet jų 
tokio didelio skaičiaus buvimas 
amerikiečiams kelia rūpestį.

Praeitą vasarą ir iš Vakarų 
pusės kilo komercinis susirū
pinimas Spitzbergenu. Dvi naf
tos bendrovės — Caltex ir Shell 
-- pasiuntė šiaurėn geologus uolų 
pavyzdžiams rinkti. Be to, Cal- 
tex Spitzbergene turėjo dar du 
malūnsparnius, kuriais moksli
ninkai skraidė virš amžinu sniegu 
apdengtų kalnų ir slėnių, kas ru

sams, visur matantiems piktas 
Pentagono kombinacijas, kėlė di
delį pyktį. Šią vasarą tas jų pyk
tis turės dar padidėti, nes abi 
bendrovės ruošiasi naftos ieško
jimus suintensyvinti. Naftos 
bendroves ypač skatina ten naf
tos ieškoti senos sutarties for
mulė, pagal kurią Norvegija 
jiems leistų pasilaikyti 95% pel
no, kai tuo tarpu kituose kraš
tuose bendrovėms tepaliekama 
tik 50 % ar dar mažiau. Ir šią 
patogią klauzulę rusai išnaudoja 
jau kelias dešimtis metų.

Praeitą vasarą Spitzbergene 
dirbo ir 22 kitos ekspedicijos iš 
Britanijos, Vak. Vokietijos, Len
kijos, Šveicarijos ir kitų kraštų. 
Tai rusams sukėlė dar didesnių 
rūpesčių, nes Spitzbergene jie 
labiau nei kur kitur, kenčia per
sekiojimo maniją, kiekvienoj 
ekspedicijoj įžiūrėdami užmas
kuotas Vakarų karines koman
das.

NESILIAUJANČIOS VARŽYBOS
Jau 16 ir 17 šimtmety konku

rencija Spitzbergene buvo be
veik tokia pat aštri, kaip šian
dien. Tada olandai kas vasarą 
atsiųsdavo po 30 karo laivų, ku
rie turėjo saugoti jų didžiulį 
banginių gaudymo laivyną nuo 
anglų, prancūzų ir vokiečių. O- 
landai net buvo sukūrę miestelį 
šiauriniame Spitzbergene, kuris 
dėl daugybės ten veikusių ban
ginių riebalų lydymo virtuvių 
buvo pavadintas Smeerenburg 
(Taukų pilis).

Bet, banginius ir ruonius be

veik išnaikinus, susidomėjimas 
Spitzbergenu sumažėjo. Tik ru
sų pirkliai kasmet iš Archangels
ko atsiųsdavo porą šimtų kailių 
medžiotojų ledynų lokiams ir po
liarinėms lapėms gaudyti.

Šio šimtmečio pradžioje Spit
zbergene buvo atrasti didžiuliai 
anglies ištekliai, ir šį kartą 
iniciatyvą paėmė amerikiečiai. 
1905 metais Bostono Arctic Coal 
Company nusipirko mažą kasyklą 
ir dar tais pačiais metais John 
F. Longyear (kurio pavarde 
dabar pavadinta Spitzbergeno 
"sostinė" Leongyearbyen) ir 
Frederich Ayer įkūrė pirmas di
deles, moderniomis mašinomis 
aprūpintas kasyklas Advento 
fiorde.

I Pas. karo metu anglai jas 
pardavė norvegams, o po karo 
rusai gana greita eile supirko 
anglų, norvegų ir olandų kasyk
las, įsteigdami tris rusų kolo

"Kultūros namas" rusų kolonijoje Pyramiden. Virš durų paka
bintame plakate įrašyta: "Tegyvuoja Sovietija komunistų partija".

nijas: Pyramiden, Barentsburg 
ir Grumantbyen.

TAUTŲ SĄJUNGĄ ATIDAVĖ 
NORVEGIJAI

Daugelis kraštų, pirmoje eilė
je Olandija, Norvegija, Anglija 
ir Rusija, pareiškė pretenzijas 
į Spitzbergeną. 1920 metais Tau
tų Sąjunga salyną priskyrė Nor
vegijai, kuri oficialiai jį perėmė 
1925 rugpiūčio 4. Rusija, kuri 
sutarties nepasirašė, vis dėlto 
oficialiai pripažino Norvegijos 
suverenumą.

Ta sutartis atidavė Spitzber
geną Norvegijai, bet su tam tik
romis sąlygomis. Svarbiausia 
klauzulė nurodo, kad Norvegija 
niekada negali salyno naudoti 
laivyno bazei, jame neleidžia
ma statyti karinių įrengimų; 
bet kitai valstybei nekliudoma tai 
daryti.

II Pas. kare išryškėjo Spitz
bergeno karinė reikšmė. 1940 
metų rugpiūčio mėnesį, praė
jus keturiems mėnesiams po to, 
kai Norvegiją okupavo vokiečiai, 
anglai į Spitzbergeną pasiuntė į 
transportlaivį degraduotą pra
bangų keleivinį laivą "Empress 
of Canada" kad jis 2000 rusų 
išgabentų į Archangelską. Grįž
damas laivas pargabeno norvegų 
civilinius gyventojus į Angliją, o 
Spitzbergeną užėmė norvegų-- 
anglų karinė komanda.

MASKVOS TROŠKIMAI

Sąjungininkams kovojant su vo
kiečiais dėl Spitzbergeno, so
vietai pro diplomatines užpakali
nes duris bandė sutvirtinti savo 
būsimas pozicijas. 1944 metų pa
vasarį jie iš norvegų egzilinės 
vyriausybės pareikalavo leidimo 
savo karinėms bazėms Spitzber
gene. Norvegai netiesiogiai atsi
sakė, bet rusai, kuriems išryš
kėjo busimoji Spiztbėrgeno stra
teginė reikšmė, dar kelis kar
tus bandė įsitvirtinti salyne. Dar 
1947 metais Molotovas pasiūlė 
norvegams Spitzbergeną tvirtinti 
bendromis jėgomis, jame į- 
rengiant milžinišką norvegų -- 
rusų laivyno bazę. Tačiau nor
vegų parlamentas, pasiremda- 
damas 1920 metų sutartimi, jų 
reikalavimą atmetė.

Kai Norvegija tapo NATO na
riu, Sovietija pradėjo dar labiau 
nervintis. Maskvai pasisekė iš
kovoti vadinamą "demilitariza- 
cijos klauzulę". Dabar Spitz- 
bergenas, nors ir Norvegijos te
ritorija, neįeina NATO globon ir 
yra neutralizuotas.

Norvegų ir sovietų santykiai 
Spitzbergene, bent oficialiai, yra 
labai geri. Neoficialiai juos 
drumsčia nuovoka, kad karo at
veju jie bus priešai. Abi gyven
tojų bendruomenės palaiko ga
na silpnus ryšius, retkarčiais 
suruošdamos bendrus pobūvius, 
kuriuose tik abiejų kraštų degti
nės gausa leidžia laikinai už
miršti šaltojo karo kivirčus.

Iš visų trijų rusų kolonijų liūd
niausia yra Grumantbyen (Spitz
bergeną ankstesniais laikais ru
sai vadino Grumantu --Grenlan
dija, tikėdami, kad jis yra tos 
salos dalis). Ji pastatyta paš

laitėje, kur kiekvieną vasarą pa
viršius paslenka keliomis pėdo
mis žemyn, smarkiai gadinda
mas namus.

Pyramiden ir Barentsburg yra 
geriau pastatyti, bet be jokio 
jausmo patogumui ir jaukumui. 
Centre stovi milžiniškas pasta
tas, vadinamas "kultūros namu" 
arba "klubu", apkarstytas pro
pagandiniais transparentais. Ša
lia jo, dar yra pirtis, valgykla, 
šokių salė, bet gyvenimas yra 
kolektyvinis, komanduojamas 
partijos atstovų.

KASYKLŲ DARBININKAI IŠ 
RUSIJOS GILUMOS

Darbininkai, ypač prityrę ang
liakasiai iš Doneco baseino, į 
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Spitzbergeną komadiruojami 
dvejiems metams. Jų nykią būtį 
Arktikos zonoje šiek tiek sušvel
nina aukšti atlyginimai ir žada
mos trijų mėnesių atostogos, 
grįžus Rusijon.

Šiuo požiūriu rusai turi dide
lių pirmumų prieš norvegiškuo
sius kolegas. Jie gali į Spitz
bergeną pasiimti savo šeimas. 
Moterys atlieka visus namų dar
bus, bet kasyklose jos pagal nor
vegų įstatymus negali dirbti.

Rusams anglis, be abejo, yra 
labai svarbi. Jų pagrindinės yra 
kasyklos Doneco baseine, už 3600 
km nuo Murmansko, o Vorkutos 
ir Pečoros kasyklos nuo to 
miesto nutolusios dar 2400 km. 
Tuo tarpu laivai iš Spitzbergeno 
anglis į Murmanską atgabena 
per 34 valandas, ir milžiniški 
ledlaužiai įgalina transportą tęsti 
didesnę metų dalį.

Bet sovietai namo gabentų ir 
plikus akmenis, kad turėtų pre
tekstą pasilikti Spitzbergene. 
Strategiškai tik Prano Juozapo 
Žemės padėtį galima lyginti su 
Spitzbergeno padėtimi, tačiau 
90% tos salos grupės yra apdeng
ta amžinu ledu ir kelių nuo ledo 
laisvų vietų tereną sudaro ba
zaltas, kuris beveik netinkamas 
aerodromams. Sovietija prisi
jungė Prano Juozapo Žemę 1928 
metais, bet ligšiol ten tepajėgė 
išlaikyti tik mažą meteorologinę 
stotį.

PROTESTAI DĖL AERODROMŲ 
STATYBOS

Karo atveju tiek Sovietija, tiek 
Jungtinės Valstybės bandytų 
Spitzbergeną okupuoti. Tik klau
simas, kurie turėtų geresnius 
šansus. Žiemos metu tai grei
čiausiai būtų laivyno operacija, 
nes nuo spalio iki kovo nėra 
dienos šviesos. Tuo atveju daug 
patogiau rusams, kurių laivyno 
bazės yra gana netoli.

Vasarą, kelis mėnesius trun
kančios dienos metu, abiejų pu
sių šansai būtų beveik lygūs. 
Amerikiniai lėktuvai iš Grenlan
dijos, Škotijos ir Islandijos ba
zių galėtų lygiai greitai salyną 
pasiekti, kaip ir sovietai. Be to, 
didžioji norvegų aviacijos bazė 
Bodo yra tik už 1200 kilometrų.

Galbūt tais sumetimais sovie
tai ligšiol šiaušėsi prieš bet kokį 
bandymą Spitzbergene įrengti ae
rodromą. Prieš porą metų nor
vegų poliarinės navigacijos bend
rovė pasiūlė ten įrengti civilinės 
aviacijos aerodromą, kuris pa- 
legvintų salyną paversti turisti
ne atrakcija. Sovietai į tai re
agavo greitai ir piktai. Jų pro
testai Norvegijos vyriausybei 
buvo toki griežti, kad toji ati
dėjo planą šalin.

Paraginki t savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.



1961 m. gegužio 3 d. DIRVA Nr. 51 — 3

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.

Nesipriešinimas blogiui gali 
virsti didžiausia nelaime

"Taikos, meile" besimaskuodamas chruščiovinis ko
munistų blokas visuose frontuose puola. Prie buvusių tri
jų: Europos, Azijos ir Afrikos, jau prisidėjo ketvirtas — 
Amerikos frontas. Dėl Kubos įsijungimo komunistų blo- 
kan jau jokių abejonių nebegali būti.

Kas yra Fidel Castro režimas, kokių tikslų jis siekia 
ir kaip juo naudojasi pasaulinis komunizmas, jau prieš 
pusantrų metų buvo pramatonia. Gaila tik, kad tai, kas 
kiekvienam politikoje nusimanančiam žmogui visai aišku, 
didžiosios politikos vairuotojų dažniausia ignoruojama. 
Preš nemalonius faktus jie užmerkia akis, o sąmonę už
temdo iliuzijomis apie tariamąjį padorumą bei garbin
gumą tų, kurie neturi nei sąžinės, nei garbės.

Demokratijos silpnybė ir jos politikos vairuotojų 
svarbiausioji klaida yra ta, kad jie skrupulingai besirū
pindami demokratijos "skaistybe", vengia iš anksto su
tramdyti įvykius, gręsiančius ne tik principams, bet ir 
pačiai demokratijai.

Likvidavus vokišką-itališką fašizmo režimą, nekal
bant jau apie komunistinio režimo kraštus, demokratijos 
principai niekur nebuvo taip pažeidžiami, kaip Lotynų 
Amerikos kraštuose. Jeigu iki šiol dauguma Pietų Ame
rikos respublikų likimą laisvai vairavo Hitlerio ir Musso- 
linio pasekėjai, tai dabar, juos pakeisti jau veržiasi rau
doni vadai.

Reikia net stebėtis, kad Jungtinės Amerikos Valsty
bės net dvejus metus kantriai "pro ausis" leido Krem
liaus diktuojamus Kubos uzurpatoriaus įžeidinėjimus, 
pasityčiojimus bei įvairius prasimanymus. Bet ir "ame
rikiečių kantrybė ribota" — prieš kelias dienas pasakė 
prezidentas Kennedy.

Tačiau, kad šis reikšmingas pareiškimas neliktų tik 
raminančiais lašais krašto gyventojams — reikia pradėti 
veikti. Prezidento Kennedy administracijai pirmiausia 
reikia atsisakyti penkiolika metų užsitęsiusios "nesiprie
šinimo blogiui" politikos. Toji nelemtoji politika efekty
viai sustiprino pasaulinį komunizmą.

Tas pats nesipriešinimas blogiui jau privedė šalį net 
iki toli siekiančių vidaus įvykių, prieš kelias dienas jaut
riai palietusių juos stebėjusius — New Yorko mokesčių 
mokėtojus. Kai kurie piliečiai, neatsižvelgdami į valsty
bės jiems teikiamas gausias pinigines subsidijas, visai 
atvirai, neslėpdami savo šiltų simpatijų pikčiausiam JAV- 
bių priešui, chuliganiškai triukšmavo New Yorko gat
vėse, demonstruodami prieš tautos išrinktą šalies admi
nistraciją, užgauliodami "jankius", puldinėdami policija, 
ir entuziastiškai aukštindami Kubos diktatoriaus "žyg
darbius".

Gaisras pirmiausia gesinamas savo pačių namuose, o 
tik vėliau — čia jį nuslopinus ir pašalinus — einama gel
bėti kaimynams.

Jeigu amerikiečiai nenori netekti tų pilietinių demo
kratinių teisių, kuriomis jie dabar naudojasi ir, kurių 
kiti, neturį tokių teisių, jiems pavydi, — neturėtų užmirš
ti šios gyvenimiškos taisyklės. Kitaip — nesipriešinimas 
blogiui gali patiems amerikiečiams virsti katastrofa.

Kalpas Uoginius

TYLĖTUM — FILOSOFU 
ATRODYTUM

Romėnai yra palikę gerą pa
tarlę: "Jei būtum patylėjęs, visi 
manytų, kad esi filosofas". Reiš
kia: prabilai --ir visi pamatė, 
kad nepergudriausio esama...

Taip pastarosiomis dienomis 
atsitiko su Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) centrine 
įstaigą. Iš jos (iš ko gi daugiau 
būtų!) pasipylė laikraščiuose vi
siškai ar maždaug vienodo turi
nio straipsniai apie naują SLA 
sekretorę,neseniai mirusio(tikra 
to žodžio prasme Amerikos lie
tuvių visuomenėježinomo vei
kėjo) dr. M. Viniko įpėdinę 
B. Pivaronienę. Nors ir vėliau
siai, bet ir^pas Jus -- "Dirvo
je" štai toks straipsnis pasiro
dė (balandžio 12). Tai sudaro 
pagrindą parašyti Jums įspūdžius 
apie tą propagandinę bangelę.

Nors naujoji SLA sekretorė 
tuose straipsniuose ir vadinama 
žinoma visuomenininke, 
bet banga straipsnių, aiškinančių
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kas tokia yra B. Pivaronie- 
nė, pati savim tą paneigia. Ji 
rodo, jog SL/\ centro pareigūnai 
patys įsitikinę tuo žinomumu, jei
gu rado reikalo dėti ypatingų 
pastangų supažindinti vi
suomenę su savo naująja virši
ninke. Ypač, kad tas supažin
dinimas vyksta ne prieš rinki
mus, o jau beveik du mėnesiai 
po išrinkimo, ir tai po išrinkimo, 
kur buvo tik šeši balsuotojai.

Niekas iš visuomenės nekėlė 
ginčo dėl to išrinkimo nei tei
sėtumo, nei tikslingumo niekas 
išrinkėjams neprikaištavo ir 
niekas jų pasirinkimo nepeikė. 
Nes atrodė, kad, jeigu jau rinko 
(be abejo, būdami SLA konsti
tucijos įgalioti ir įpareigoti iš
rinkti), tai rinko geriausia, ką 
galėjo. Bet dabar palieta banga 
įrodinėjimų, kad tie rinkimai 
tikrai buvo teisėti, ir kad pasi
rinkimas išėjo tikrai labai ge
ras, sukelia kaip tik priešingą 
poveikį. Būtent, lyg ir rodo, kad 
SLA vadovybė pati nėra įsitiki
nusi, gerai ar negerai padarė, 
tad stengiasi tą įsitikinimą stip
rinti... O argumentai, lyg tyčia, 
išeina ne toki stiprūs, kokių 
reiktų.

Pavyzdžiui, aš nuoširdžiai ma
niau, kad SLA vadovybė, rinkda
ma sekretorių -- faktiškąjį SLA 
centrinės įstaigos vedėją, ieško
jo asmens, turinčio žinių ir paty-

Po koncerto daug kam nelengva buvo apsispręsti, už kurį pianistą balsuoti. Pliodžinsko nuotrauka

NE MILIJONAS DOLERIŲ, 0 LIETUVIŠKI ŽIDINIAI 
PADĖS LIETUVYBE IŠLAIKYTI

Paskutiniuoju laiku lietuviško
je spaudoje gana daug rašoma 
ir g^vai diskutuojamas milijoni
nio fondo steigimo reikalas. Vie
nų diskutuojamas reikalas apie 
steigiamo fondo teisinę ir orga
nizacinę formą, kitų keliamas 
klausimas iš esmės, svarstant 
tokio fondo galimumus, jo tęs
tinumą ir tikslingumą. Kitur jau 

rimo gyvybės draudimo srityje, 
tai yra, srityje, kuri yra pagrin
dinė SLA veikime. (Sakydamas 
"gyvybės draudimo" turiu galvo
je visas asmeninio draudimo rū
šis, praktikuojamas SLA veik
loje). Ir, prisipažinsiu, nuo
širdžiai maniau, kad išrinktoji 
sekretorė bene bus todėl ir ta
pusi išrinkta, kad ji, turbūt, yra 
ilgą laiką dirbusi kokioje drau
dimo įstaigoje ir ten įgijusi pri
tyrimo tvarkyti draudimo rei
kalus. O iš propagandinių 
straipsnių bangos paaiškėjo, kad 
B. Pivaronienė beturinti prity
rimo kitokioj verslo srity, bū
tent, jos pačios šeimai priklau
siusios kepyklos vedime.

Pabrėžimas kai naujoji SLA 
sekretorė esanti žinoma ir dargi 
plataus akiračio visuomenininke, 
paremiamas -- kuo? Ogi tuo,
kad prieš 46 metus suorgani
zavo Pittsburghe SLA kuopą, kad 
buvo kelioliką metų (tai vis ne 
mažiau kaip prieš 30 metų) 
vietiniuose SLA organuose, kad 
kažkuriuo metu daugiau kaip 10 
metų buvo ir vietiniuose lietu
vių klubuose moterų padalinių 
pirmininke, kad karo (kurio?) 
metu dalyvavo valstybės pasko
los bonų platinimo akcijoje, buvo 
pirmininkė lietuvių kambario 
(Pitsburgho universitete) komi
teto...

Tai nėra nulis, bet visas tas 
išskaičiavimas atskleidžia vi
suomeninio veikimo akiratį tik 
tokio platumo, kokį yra pasiekę 
labai dažnas bei dažna iš mūsų 
tautiečių, dalyvaujančių tos ar 
kitos organizacijos ar klubo vie
tinėse valdybose. Tad visa ši 
propaganda turbūt bus pasiekusi 
tik vieno tikslo, būtent, įtikinusi 
daugelį SLA narių, kad taip (ir 
stipriau) kvalifikuotų asmenų į 
sekretoriaus vietą Susivienijime 
yra šimtai. Nebent norinčių 
eiti nėra...

Be to jeigu naujoji SLA sek
retorė jau 1915 metais buvo vie
na iš SLA kuopos steigėjų, tai 
1961 metais negali būti nepasie
kusi pensijos amžiaus.

Taigi, tie propagandiniai 
straipsniai bus išaiškinę vi
siems, kam tai dar nebuvo 
aišku, kad SLA vadovybė išsi
rinko sekretorium asmenį, ne 
tik' be tam darbui specialių 
kvalifikacijų, bet ir' tokio 
amžiaus, kada paprastai karje
ros jau baigiamos, o ne prade
damos. Jeigu jie nebūtų to aiš
kinę, nebūtų dar kartą sukėlę 
melancholiškų minčių apie SLA
ateitį.

S. Kirtiklis, 
Brooklyn, N. Y.

A. KIRSONIS
Los Angeles. CaL

vyksta ar įvyko pasitarimai ir 
sutarimai, kas ir kuria forma 
tą fondą organizuos ir valdys, 
paskiriant įgaliotinius, kuriems 
pavesta atidaryti bankuose sąs
kaitas. \

Niekas neneigia visuomeninio 
fondo reikšmės, tačiau kaip 
kiekviename, taip ir šiame darbe, 
sakyčiau dideliame darbe, jo 
pasisekimas priklausys nuo to, 
kuriais pagrindais jis bus 
statomas ir kaip rationaliai pats 
organizacinis darbas tvarko
mas. Kitas, ne mažiau svarbus, 
o gal net didžiausias faktorius 
bus, kaip lietuviškoji visuomenė 
šį reikalą sutiks ir kaip tą dar
bą konkrečiai parems. Ar šis rei
kalas yra pakankamai išsiaiškin
tas, ar plačioji visuomenė yra 
įtikinta tokio fondo reikalingu
mu ir tikslingumu?

Vieni drąsiai tvirtina, kad toks 
fondas, jei ji pavyktų suor
ganizuoti, turėtų didelės reikš
mės lietuvių tautiniams ir kul
tūriniams reikalams. Kiti jau iš 
anksto abejoja tiksliu ir teisingu 
tokio fondo lėšų paskirstymu. 
O dar kiti toliau žvelgia į ateitį 
svarstydami tokio fondo kapitalo 
neliečiamumą, tęstinumą ir eko-
nominį naudingumą.

Negalima sakyti, kad tos visos 
keliamos problemos yra ne
realios ar negalimos, todėl tenka 
jas rimtai svarstyti.

Pagal spaudoje minimas skait
lines, tenka manyti, kad tas fondo 
kapitalas būtų laikomas banke 
neliečiamas ir tiktai procentai už 
įdėtą kapitalą, kurių susidarytų 
apie 50,000 dolerių metams,būtų 
naudojami lietuviškiems tauti
niams ir kultūriniams reikalams. 
Atseit, pinigai būtų skolinami iš 
5% geresniems biznieriams ar 
laikomi bankuose.

Vargu ar šiuo atveju būtų pa
darytas teisingas sprendimas. 
Žinoma, bankininkas džiaugsis 
tokiu pastoviu indėlininku, nes 
jis tą kapitalą greitai padidins. 
Fondo valdyba džiaugsis gaudama 
apie 50,000 dolerių į metus, tik 
kažin ar visi vienodai džiaug
sis, sakysime, po lo ar daugiau 
metų, kai fondo vertė bus žy
miai mažesnė, dėl labai galimos 
infliacijos, kuri pastoviai, metai 
iš metų reiškiasi.

Prieš eilę metų mes girdėjome 
apie daugeliui mūsų žinomos se
nos lietuviškos ekonominės or
ganizacijos milijoninius fondus. 
Beveik tą patį girdime ir dabar, 
po 10 ar daugiau metų, su ne
dideliu prieaugliu. Tačiau vi
siems aišku, ko verti buvo tie 
milijonai prieš 10 metų, ir ko 
verti jie dabar. Banko indelio 
procentais vargu ar šiuose lai
kuose galimas kapitalo padidė
jimas, priimant dėmesiu pinigo 
vertės mažėjimą.

Taigi, imant grynai ekonomi
niais sumetimais, stambesnio 
kapitalo laikymas banke nėra pel- 
ninga opercija. Ar nevertėtų pa
galvoti apie pelningesnes ope
racijas, kaip kredito įstaigos su-

kūrimas ar panašiai: surinkę, 
kapitalą . į darbą galima sukurti 
stambesnį kapitalą ir tada nebū
tų pavojaus turimo kapitalo ver
tės sumažėjimui. Tokios ar pa
našios visuomeninės įmonės 
priežiūra ir vadovavimas galėti] 
būti tų pačių patikėtinių kontro
lėje ir riebesnis pelnas naudoja
mas skirtiems fondo tikslams.

Sunku būtų šiandieną kalbėti 
apie tokio kuriamo fondo reikš
mę lietuvių tautiniams ir kul
tūriniams reikalams, kol neži
nomas tokio fondo statutas ir 
kol nėra aiškiai nusakyti tokio 
fondo tikslai ir organizacinė for
ma.

Vyriausias šių dienų išeivijoje 
gyvenančių lietuvių tikslas yra 
ir bus -- lietuvybės išlaikymas. 
Mes matome, kaip išeivijos lie
tuviai, išsiskirstę po platųjį pa
saulį, tirpsta svetimoje aplinku
moje.

Priaugančioji karta -- jauni
mas, daugeliu atvejų nebesido
mi lietuviškuoju gyvenimu. Stu
dijuojantis jaunimas bando išju
dinti, pagyvinti tą lietuvišką 
veiklą, bet procentualiai paėmus 
tai nėra didelis skaičius. Skait- 
lingesnėse lietuvių kolonijose, 
kur yra geresnės sąlygos veiki
mui, kur yra lietuviški namai, 
kur veikia jaunimo organizaci
jos, ten dar daugiau sutraukia

A. Garmus, Dirvos skaitytojų vardu įteikia pianistų varžybose 
jaunesniųjų grupėje laimėjusiam Mykolui Drungai antrąją premiją. 

Dirvos nuotrauka

ma jaunimo lietuviškon veiklon. 
Norint tą reikalą paremti, su
aktyvinti, yra gyvas reikalas 
kiekvienoje skaitlingesnėje, lie
tuvių kolonijoje įsigyti lietuvišką 
kultūrinį židinį, lietuvių namus, 
kuriuose būtų sudarytos sąlygos 
burtis lietuviškam jaunimui.

Ne milijonas dolerių, padėtas 
į sumanaus biznierio banką pa
dės išlaikyti lietuvišką veiklą, 
bet sukurti lietuviški židiniai, 
lietuvių namai -- salės, su lie
tuviškomis mokyklomis, skai
tyklomis ir knygynais padės 
mums išlaikyti lietuvybę sekan
čiose kartose.

Jeigu šiandieną ryžtamasi ir 
tikimasi iš lietuviškos visuome
nės surinkti vieną milijoną dole
rių, ar nevertėtą pasvarstyti ir 
apie šiuos reikalus, kuriuos čia 
noriu nors trumpai suminėti.

Paskirsčius milijoną dolerių, 
paskolos forma, po didesnes lie
tuvių kolonijas, būtų galima dau
gelį tokių lietuviškų kultūrinių 
židinių įsigyti, kurie tikrai tu
rėtų didelės reikšmės lietuvių 
tautiniams ir kultūriniams reika
lams.

Tegul tai būtų daroma hipo- 
tekinės paskolos forma bent 
pradiniam įmokėjimui tokius na
mus įsigyti, vėliau jie patys ap
mokės procentus už paskolą ir 
laikui bėgant grąžins paskolą ir 
tas nuosavybes išsipirks.

Mes turime šiandieną jau gyvų 
pavyzdžių, kur išeivijoje susi
būrę lietuviai, sukūrė tokius kul
tūrinius židinius, kad ir naudo
damiesi brangesnių kreditu, pas
kolas apmokėjo ir laikui bėgant 
tas nuosavybės išpirko. Tačiau, 
visi žinome, kaip sunku pradžioje 
sudaryti tuos pradinius kapitalus.

Norėtųsi tikėti, kad šios rū
šies investicijos fondui būtų pel
ningesnės, svarbiausia, tarnautų 
pačių lietuvių tautiniams ir kul
tūriniams reikalams.

Fondan surinktos milijonas ne- 
nyktų infliacijų bangose, bet pa
dėtų išauginti naujus kapitalus. 
O svarbiausia, padėtų išlaikyti 
lietuvybę, kuri už jokius pinigus 
nenuperkama.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.
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DAR TRYS VALANDOS NAKTIES (77) DESZO ARVAY

Jūs būsite sekančios aukos!
Gydytojas atsitraukė nuo lango 

ir priėjo prie Kuzino. Ruso veidą 
buvo iškreipęs skausmas. Jis 
vėl gavo morfijaus švirkštą.

--Netrukus jausitės geriau.
--Daktare, jūs turite taupyti, 

--pasakė Kuzinas.
--Morfijaus mes turime už

tektinai.
--Jo niekad negalima turėti 

užtektinai.
--Ką jūs norėjote tuo pasa

kyti?
Kuzinas bandė nusišypsoti, jam 

nepasisekė, skausmas dar buvo 
labai didelis.

--Aš manau, -- kalbėjo jis, 
—kad dar daug ateis tokių, ku
riems reikės morfijaus.

--Mes jo tikrai turime užtek
tinai.

--Ak taip, -- pasakė Kuzinas, 
--pagalba iš Vakarų.

Jis nusuko veidą šalin. 
Morfijus veikė. Skausmai silpo. 
Jis tikėjo gulįs ant vatos de
besio. Jis užmerkė akis. Debe
sis suposi.

KALBA LAISVASIS SIŲSTU
VAS PETOFI

PASAULIO TAUTOS! IŠGIRS
KITE MUS!

Kuzinas atsimerkė. Jis gulėjo, 
kur gulėjęs.

PADĖKITE MUMS! NE PA
REIŠKIMAIS, BET DARBAIS, 
GINKLAIS, KAREIVIAIS! NEUŽ
MIRŠKITE, KAD SOVIETŲ BRU
TALŪS PUOLIMAI NESILIAUS: 
JEI MES ŽLUGSIME, JUS BUSI
TE SEKANČIOS AUKOS!

GELBĖKITE MŪSŲ SIELAS!
GELBĖKITE MUSŲ SIELAS!
GELBĖKITE MUSŲ SIELAS! 
Kuzinas gulėjo, kur gulėjęs, 

bet jausmas, kad jis guli ant va
tos, nenyko. Visur jis jautė va
tą: rankose, burnoje, ausyse. 
Balsą iš radijo jis girdėjo pri

A. Šenbergienė deda į balsavimo urną kortelę su jaunųjų pianistų 
vardais. y. Pliodžinsko nuotrauka

MOKAME

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas. 

B. Paplėnienė, ALT S-gos valdybos vicepirmininkė, atvykusi iš 
Chicagos į jaunųjų pianistų varžybų koncertą, turėjo didelį džiaugsmą 
pasimatyti su savo didele drauge Kazimiera Laikūniene.

Dirvos nuotraukas»

slopintai, lyg pro apmuštas duris.
PASAULIO TAUTOS! TEISIN

GUMO, LAISVĖS IR SOLIDA
RUMO PRINCIPŲ VARDU PA
DĖKITE MUMS! LAIVAS SKĖS
TA, ŠVIESA NYKSTA, ŠEŠĖLIAI 
KAS VALANDA ILGĖJA VIRŠ 
VENGRUOS ŽEMĖS. IŠGIRS
KITE ŠAUKSMĄ, PASAULIO 
TAUTOS, IR VEIKITE. IŠTIES
KITE MUMS SAVO BROLIŠKĄ 
RANKĄ.

GELBĖKITE MŪSŲ SIELAS! 
GELBĖKITE MŪSŲ SIELAS! 
GELBĖKITE MŪSŲ SIELAS! 

Ant vatos gulėdamas, Kuzinas 
jautėsi palaimintai. Morfijaus 
palaimintas. Apie tai jis negalvo
jo, bet jautėsi laimingas. Nieka
da nebūtų tikėjęs, kad žmogus 
su viena koja galėtų būti toks lai
mingas. Toje būklėje jis ir ne
bepyko dėl vienakojo arlekino 
laimingos šypsenos.

Anksčiau aš buvau idiotas; tik
ras šlamštas buvau aš. Taip, 
tik juokis, arlekine vienakojį. 
Būk laimingas. Ir aš esu. Pa
sakysiu, kodėl. Aš galvoju, ar
lekine vienakojį, apie pabučiavi
mą vienos su nudeginimo žyme; 
aš galvoju, arlekine vienakojį, 
apie pabučiavimą tos, kurios akys 
šviečia, kai ateina naktis; aš gal
voju, arlekine vienakojį, apiepa- 
bučiavimą, kuris užgniaužė man 
gerklę ir mane sukaustė. Apie tai 
galvojau aš. Aš galvojau apie 
sukaustymo būklę. Apie tai gal
vojau aš, arlekine vienakojį, apie 
tai- galvoju. Ji atėjo su šalmu 
ir automatiniu šautuvu. Ji atėjo 
ginkluota, arlekine vienakojį. Ji 
nėra iš tų, kurie dreba prieš 
jėgos persvarą ir po pirmojo 
šūvio suklumpa pasiduodami. Kai 
ji tave apkabina, arlekine viena
kojį, tu nesi laimėtojas. Ji ap
kabina tave, ir tu esi nugalėtas. 

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

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

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

• 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.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the United Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: VIrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

Apie tai.galvoju aš, arlekine vie
nakojį. Aš galvoju, galvoju, 
galvoju apie tą vieną, apie ku
rią nežinojau, kad ji yra; kad ši 
vienintelė mergina yra man. Aš 
norėčiau ją tau parodyti, arle
kine vienakojį. Iloną aš noriu 
tau parodyti; tu turi būti ją jau 
matęs. Žiūrėk, arlekine viena
kojį, žiūrėk, ji jau ateina. Ko
dėl ji neturi jokio šalmo? Kur 
ji padėjo automatinį šautuvą?

—Vašia.
—Mieloji.
Ji pabučiavo Kuziną į kaktą. 
--Kaip tau einasi?
--Gerai, visai puikiai; o tau? 
—Gerai.
—Kur tu padėjai šalmą?
--Ar aš tau nepatinku be šal

mo?
--Tu patinki man visada, Ilona, 

bet kur tavo automatinis šau
tuvas?

--Ir be automatinio šautuvo tu 
turi mane mylėti, visada.

--Ir be savo dešinės kojos? 
—Liaukis apie tai kalbėjęs. 
--Bet aš noriu apie tai kalbė

ti.
--Aš ne.
--Gerai, kalbėkime apie ką ki

ta; kur tavo šalmas, kur tu pa
dėjai automatinį šautuvą?

--Tu visada kalbi apie dalykus, 
kurių nėra.

--Tu teisi; kai buvai išėjusi, 
aš su vienakojų arlekinu kalbė
jau apie tave.

--Aš jums padarysiu kojas.
Abu nusijuokė su didelėmis 

pastangomis.
KALBA LAISVASIS SIŲSTU

VAS CSOKONAI,
DĖMESIO!
DĖMESIO.
DĖMESIO!

Ilona ir Kuzinas žiūrėjo į juo
dą garsiakalbio dubenį.

VISIEMS JUNGTINIŲ TAUTŲ 
NARIAMS IR SAUGUMO TARY
BOS DELEGATAMS!

TAUTŲ ATSTOVAI! SEKAN
ČIOMIS VALANDOMIS JŪS NU- 
LEMSITE MUSŲ T AUTOS GYVE
NAMĄ AR MIRTŲ KAI JŪSŲ SŪ
NŪS GYVENA LAIMĖJE IR RA
MYBĖJE, MES, VENGRŲ TAU
TOS VAIKAI, ŽŪSTAME NUO 
NEGAILESTINGOS SOVIETŲ 
TANKŲ IR BOMBŲ UGNIES. 
MUSŲ KRAŠTAS BUVO UŽPUL
TAS IŠ UŽSIENIO! MES KREI
PIAMĖS Į JUS, NES JUS ESATE 
PASKUTINĖ MŪSŲ VILTIS! IŠ
NAUDOKITE ŠIĄ PROGĄ,KURIĄ 
JUMS SUTEIKĖ ISTORIJOS 
LEMTIS, KAD MUS IŠGELBĖTU
MĖTE NUO SUNAIKINIMO IR 
VENGRUOS! MES PRAŠOME 
SKUBIOS IR EFEKTINGOS PA
GALBOS, KURI MUS APSAUGO
TŲ NUO TOLIMESNIO KRAUJO 
LIEJIMO IR ATSTATYTŲ MUSŲ 
NEPRIKLAUSOMYBĘ. PARO
DYKITE, KAD JUNGTINĖSTAU- 
TOS GALI PRAVESTI SAVO VA
LIĄ, IR PADARYKITE, KAD 
MŪSŲ KRAŠTAS VĖL BUTŲ 
LAISVAS! MES APELIUOJAME 
Į JŪSŲ SĄŽINES IR ŠAU
KIAME JUS TUOJ PAT VEIK
TI!

Lauke dundėjo artilerijos 
ugnis. Sujaudinti pokalbiai, iš 
lovos į lovą, pripildė žaidimų 
salę.

--UNO mus išgelbės.
--Rezoliucijos mūsų neiš

gelbės.
--O kam yra UNO?
--Rezoliucijoms priimti.
--Ir sovietiškais veto už-

Didelė Dirvos parengimų talkininkė Ona Jokubaitienė, įtikino K. Karpių, kad jis galįs laimėti tortą 
ir konjako bonką... Nuotraukoje iš kairės: Marija Bačiūnienė, Ona ir Kazys Karpiai ir Ona Jokubai
tienė. Dirvos nuotrauka

VYTADTD IGNO PARODA BALTIMORĖJE
Balandžio 15 ir 16 d. Bal- 

timorės LB-nės apylinkės 
valdyba davė progos pasi
gėrėti mūsų jauno dailinin
ko Vytauto Igno kūryba. 
Nors paroda neilgai truko, 
bet lietuviškoje visuomenė
je sukėlė nemažą susidomė
jimą ir sutraukė daugiau, 
kaip 150 lankytojų.

Dailininkas iš tolimojo 
Glevelando atsigabeno net 
60 paveikslų ir jais užpildė 
du lietuvių svetainės kam
barius. Pusė visų darbų at
likti aliejiniais dažais, kita 
pusė gana mišri: tempera, 
tušas, guašas ir medžio bei 
lino raižiniai.

springti.
—UNO turi pagelbėti.
--Kalbomis.
--Liaukitės apie UNO.
—Tik Dievas gali išgelbėti.
--Su ang...lų būriais, kurie 

iškris iš dangaus.
—Nepiktžodžiaukite.
—Aimanuokite ir bliaukite.
--Meslkitės.
--Už amžinąjį UNO gyveni

mą!
—Užsičiaupkite; šalia manęs 

vienas mirė.
Atrodė, kad visi iš karto nu

mirė. Gailestingoji sesuo iššau
kė gydytoją. Tas pasilenkė prie 
mirusio, atsitiesė ir mostelėjo 
abiem seniam prie durų. Bet 
tik tada, kai gailestingoji sesuo 
įvedė naują sužeistąjį, iš kam
bario išnyko mirties šmėkla.

(Bus daugiau)

Parodos lankytojui aiš
kiai krito į akis didelis kon
trastas tarp aliejaus tapy
bos ir temperos. Kiek alie
jiniai darbai atrodo sunkūs, 
liūdni ir vietomis net niū
rūs, tiek temperos paveiks
lai giedriai spalvingi ir 
žaismingi. Liūdna nuotaika 
supa visus aliejaus darbus, 
neišskiriant nė tokių kaip 
"Karnavalo šokėja’’ ar "Gė
lės ".Spalvos prislopintos ir 
beveik išnyksta sunkiame 
fone, žalia veidų spalva gan 
efektingai išreiškia liūdesį 
ir skausmą ("Našlaitis", 
"Šv. Magdalena"), o sklan
džiai raudonos dėmės pa
ryškina kančios tragiškumą 
("Kryžius"). Detalių lyg ir 
nėra. Jų vietą užima gausi 
o r n a m a ntika, reiškiama 
įvairiomis geometrin ė m i s 
figūromis ("Trys kara
liai").

Dailininkas taip pat nėra 
suinteresuotas nė vaizduo
jamų objektų kontūrais. Jo 
kontūrinė linija neperteikia 
fotografiškai regim o s i o s 
realybės, bet yra daugiau 
apspręsta paveikslo idėjos 
bei nuotaikos, šia prasme 
Igno tapyba yra daugiau 
abstraktinė, negu realisti
nė.

Temperos paveiksi u o s e 
savaime trykšta džiaugs
mas ir pavasario gaivumas, 
pav. "Pavasaris kalnuose". 
Spalvinių kontrastų žais
mas taip gyvas, kad pa
veiksle "Vakaras uoste” vi

sai nejaučiama vakaro me
lancholijos, o daugiau ryt
mečio giedra. Tik "žvejo 
portrete" šiek tiek atsilie
pia ta pati liūdna nuotaika, 
kuri taip ryški aliejaus dar
buose.

Daugelis temperos ir gu
ašo darbų atlikti vitražiniu 
stiliumi. Jau minėtasis 
"žvejo portretas", be to 
"Senas tiltas", "Klounas ir 
čigonė", ypač ekspresyyus 
"Juodo pabučiavimas" ir 
daugelis kitų atrodo lyg bū
tų iš atskirų spalvuotų stik
liukų sulipdyti. Tvirta juo
da linija, apibėganti kiek
vieną atskiros spalvos lope
lį, primena vitražų švino 
siūlą, šiuo atžvilgiu tie pa
veikslai šiek tiek artimi 
prancūzo Ronault tapybai.

Grafikoje dailininkas pa
sižymi tvirta kondensuota 
kompozicija. Gerai apgalvo
tas juodų ir baltų dėmių iš
dėstymas sudaro harmonin- 
ką raižinio visumą, šiuo at
žvilgiu ypač vykęs "Kris
taus kelionė"*

Tai tokie palaidi parodos 
lankytojo įspūdžiai. Lanky
tojo, kurs dėkingas daili
ninkui, nepabūgusiam ilgos 
kelionės su dideliu paveiks
lų kroviniu, dėkingas taip 
pat ir bendruomenės valdy
bai, kuri dailininką pasi
kvietė.

(nr)

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

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

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 
2336 West Chicago Avė. 

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

penktad.
Tjk susitarus trečiadieniais.

Tel. ofiso PRoepect 8-1711 
Rezidencijos REpublic 7-7868

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir sekmad. ofisas 
uždarytas.

šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet. 
Rezid. 3241 W. 66th PLACE.

Telefonas:
Ofiso REpublic 7-5020. 

Namų WAlbrook 5-3765.

J. Ramunis, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

2-4 p. p. ir 5-7 p. p.
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MINTYS MOTINU PAGERBTUVUĮ IŠVAKARĖSE
Žemė pagal Kūrėjo įsakymą 

kuone pripildyta, o kai kur net 
perpildyta, kad kelia susirūpini
mo, kas bus toliau. Ir taip kyla 
klausimas apie gimdymų kontro
lės įvedimą.

Kaip ta problema bus išspręs
ta, sunku pasakyti. Aišku-viena, 
kad kova už žemę - erdvę vis 
aštrėja. Tiesa, trynimosi tarp 
žemės gyventojų būta ir tais 
laikais, kai žemė buvo pustuštė. 
Ryškiausias pavyzdys dviejų 
patriarchų ginčas, kurį juodviem 
padėjo išspręsti tušti ganyklų 
plotai maždaug taip: Jei tu eisi 
į vakarus , aš -- į rytus; jei 
tu į pietus -- aš į šiaurę". Ir 
juodu išsiskyrė.

Atrodo, kad motinos vien tik 
gimdytojos vertė, prisipildžius 
žemei vis mažėja. Kitu požiūriu 
jos pareigos daugeliu atveju su
tampa su kitų tvarinių gamtos 
uždėtomis pareigomis palaikyti 
gyvybę. Už tą uždėtą pareigą 
jokia motina savo užtarnautų nuo
pelnų neturi. Kiekviena normali 
vaikus gimdo, myli, augina, dėl 
jų aukojasi, vykdydama tą gam
tos uždavinį kaip ir kiti tvari
niai. Atsiminkime tų tvariniųhe- 
rojiškus vaikams pasiaukojimo 
reiškinius, kurių kartais nepri
lygsta žmogaus motina, neretai 
savo vaikų visai atsisakanti, pa
likdama visuomenės ar valstybės 
malonei.

Iš šiame krašte tokių motinų 
yra geras procentas. Vienoms 
iš jų vaikai, gaunantieji iš val
džios paramą, sudaro pragyveni
mo šaltinį kaip pačios pasisako, 
kitos jų visai išsižada, palik
damos likimo valiai, kad nebū
tų kliūtis tolimesniame gyveni
me.

Juo primityvesnės tautos, 
neapvaldytų natūralių gamtos 
polinkių, juo vislesnės. Iš tokių 
tautų pusės, tyko pavojus kul
tūringoms tautoms ir jų kultū
rai.

Pažymėtina, kad savo valdo
muose kraštuose gimdymus ska
tina totaliniai režimai nes jie 
turi agresinių tikslų ir gali pi
lietį išauklėti pagal režimo rei
kalavimus ar bent priversti to
kius būti. Vaikingiausias motinas 
aukštai vertirfo jau Napoleonas 
I-sis, Hitleris ir dabartinis bol
ševikinis režimas.

Be abejonės gausingumas tau
tai gyventi yra argumentas. Jei
gu mes šimtmečiais nebūtume 
byrėję ir dabar nebyrėtume J 
svetimas dirvas, tai kartu su savo 
kultūra šiandien visai kitaip at- 
rodytume. Tačiau reikia prisi
pažinti, kad, kiek tik akys pri- 
akin užmato, gausiųjų tautų gau
sumu ne tik nepralenksime, bet 
ir nepavysime.

Iš čia išeitų, kad mes savo 
laikrodį, anot Pakšto, turėtume 
pasukti kitoj srity. O tai pada
ryti motinos vien tik gimdytojos 
nepakanka. Todėl* vaikų gausu
mas, neatsižvelgiant kokio tau
tinio, moralinio, žmogiškumo ly
gio jie bebūtų, motinai garbės 
dar nesudaro, ir ji jokio pagar
baus išskyrimo nėra užsitar
navusi. Pasitaiko, kad ir kilniau
sios motinos vaikų išdavikų, 
paviliotų klaidingų Idėjų bet 
čia kitas klausimas.

Motina maitintoja ir augintoja 
ryškiau išsiskiria iš gyvūnijos 
žmogiškumu ir sąmoningumu. Ji 
vaiko’ materialine gerove, fizine 
sveikata rūpinasi nuo lopšio 

Dirvos suruošto balandžio 29 d. Clevelande jaunųjų pianistų varžybų sprendėjų komisija: Andrius 
Kuprevičius, Margarita Jolles, Boies Whitcomb, Birutė Smetonienė ir Jonas Švedas.

Dirvos nuotrauka

iki karsto, dažnai savo dalies 
atsižadėdama vaikų naudai.

Rūpestinga motina maitintoja 
gyvybę ne tik leidžia, bet ir iš
laiko, tai jos nuopelnai didesnį, 
negu vien motinos gimdytojos, 
ypač jei jos materialiniai iš
tekliai maži, ir ji pati turi šei
mai sunkiai dirbdama jų parū
pinti. Joje susijungia jau motinos 
savybės -- gimdytojos ir mai
tintojos. Bet ir tai dar nepa
kelia motinos aukščiausią jos pa
reigų laipsnį -- ypač, kai iš 
materialinio pertekliaus vaikai 
išpaikinami, išbiūrinami, ap
kraunami brangiais žaislais, ap
supami prabanga, patenkinama 
kiekviena užgaida.

Iš taip auginamų vaikų tėvai 
tenelaukia senatvėje užuovėjos, 
tauta stiprių ramsčių, žmonija 
naudos. Tokia motina irgi vargu 
ar užsitarnauja tikros pagarbos 
nes jai pačiai ar per tėvo ran
kas lengvai ateina pinigas, įga
linantis tokį be krantų auginimo 
būdą. Jos pačios ir vaikų ištai
gingas gyvenimas palieka žalin
gus pėdsakus ir net paskatas ža
lingoms santvarkoms įsigalėti.

Argi mes neatsimename kad 
ir mūsų krašto buvusius dvarų 
"ponaičių" ir "panaičių", kurie 
liko paniekos simboliais ir atsi
keršijimo priežastimi. Nekal
bant, kaip jų gyvenimas atsispin
di to laikotarpio tautosakoj, ir 
individualioje kūryboje užtinka
me nemažai šiurpių vaizdų, pa
giežos "Kur dvarai kadaise lė
baudavo vis" ir t.t. O lėbavi
mas, garsinimasis ištaigingu gy
venimu, turtais, kada čia skursta 
dėl materialinių išteklių stokos 
kultūra, stovi ant nebuvimo 
kranto kruvinai reikalinga vie- 
nintėlė lietuviška gimnazija, ka
žin ar bus ateity pagirta. Vie
nas labai išmaningas dvasininkas 
per rekolekcijas pamoksle yra 
išsitaręs: "O tas bolšeyizmas 
argi iš kelmo išspirtas".

Vaikai pasuka kreivais keliais 
ir iš materialinio skurdo, eidami 
gatvės mokyklą, nes motina (tė
vai), nors ir labiausiai norėtų, 
nepajėgia jų įstatyti į tikras vė
žes. Pasitaiko ir "ubagiško" iš- 
biurinimo, kaip sako žmonių iš
mintis: "Išbiuręs, kaip ubago 
pravadyrius".

Motina mokytoja priartėja prie 
vaikų dvasinio, greičiau protinio, 
bet į visą vaiko pasaulį pilnai

P. Vėbra, vykdamas iš Chicagos į jaunųjų pianistų koncertą 
nesitikėjo, kad prie vaišių stalo sutiks seną pažįstamą Juozą Ba- 
čiūną. Dirvos nuotrauka

neįeina. Ji mokslo ir patyrimo 
pagalba žino, kiek vaikas turi 
sverti, kas jam tinka valgyti, 
kokia reikalinga temperatūra, 
švara, apdaras, bet tai dar ne 
viskas, kas reikalinga tikrąja 
prasme žmogui užaugti ir su
bręsti. Ji mokslindama atveria 
vaikui vis platesnius akiračius 
įgalina pasiekti aukšto savo pro
fesijoje rango, ar "biznyje" pa
sisekimo, pelningumo, materia
linės gervės. Tai patenkina mo
tinos ambiciją, išlygina sudėtas 
lėšas, sukelia pasididžiavimo, 
nors tokiam mokytojam aiškiai 
trūksta pagrindinių žmoniškumo 
bruožų: idealizmo, socialinio
jausmo, sąžinės jautrumo, va
lios, savo tautybės vertės su
pratimo,. pareigingumo savo 
bendruomenei, teisingumo, būdo 
taurumo ir t.

Mums nenaujiena tokie moky
tieji, apie kuriuos sakome: iš
mokslintas bet neišauklėtas. Ar
ba niekam į kelią nepareiną, 
prabangiškai gyvenantieji, save 
įsimylėję geri geručiai. Juos 
tautų išmintis charaketerizuoja 
taip: "Mano pirkia ribota, nieko 
nenoriu žinoti". Pavyzdžių ra
sime devynias galybes — jų čia 
neminėsiu.

Vadinasi vienas mokslas dar 
nenušviečia sielos visų atspalvių 
virpėjimų ir žmogaus nepadaro 
reikiama prasme suprastu žmo
gumi. Mokslas yra žinojimas, 
bet ne būtinai vykdymas. Mo
kytas ne tik pats žino, bet ir 
kitiems gali paaiškinti žalingu
mą alkoholio, rūkymo, palaidų 
aistrų, pamėgių, o tačiau tais 
žalingumais pats nenusikrato. 
Žino, kas yra tėvynė, jai pa
reiga, tėvų kalba, gal ją ir 
moka, papročiai tauta, o nuo 
jos pabėga, nes motina išma- 
žens stipriai prie visa to ne- 
priugdė. Sužinojo besimokyda
mas, kas yra idealizmas, Die
vas, bet jame neprigiję ir da
bar baisiai nenaudingi dalykai, 
tiesiog kliūtis. Žino, kas yra 
teisingumas, gal ir teisės dide
lis mokovas, kitiems duoda pa
tarimus, gina bylas o pats --ką 
čia ir bešnekėti!

Todėl ir būti mokytoja ir gera 
mokytoja yra kur kas lengviau, 
negu auklėtoja. Gerų mokytojų 
yra, bet auklėtojų -- reikėtų ge
rai paješkoti. (mv)

(Pabaiga kitam numeryje)

Visi varžybų koncerte dalyvavę pianistai buvo jaunųjų clevelando lietuvaičių apdovanoti gėlėmis.
Dirvos nuotrauka

BALFO ATSTOVAI BALTUOSE ROMUOSE
ĮVYKUSIOJE ŠALPOS KONFERENCIJOJE

Balandžio 20 d. Washington, 
D. C., Baltųjų Rūmų "Žuvies" 
kambaryje įvyko labdaros ir~ 
šalpos organizacijų ir agentūrų 
atstovų konferencija, sukviesta 
"Maistas taikai" plano vykdyto
jų, kuriai vadovavo specialus 
tiems reikalams prie JAV Pre
zidento skirtas direktorius 
George McGovern. Šioje kon
ferencijoje dalyvavo ir Bend
rojo Amerikos Lietuvių Šalpos 
Fondo atstovė.

Supuolamai tą pačią valandą 
JAV prezidentas J. F. Ken
nedy pasakė istorinę kalbą Ku
bos padėties ir JAV nusistaty
mą laisvės kovoje. Todėl prieš 
konferenciją jos dalyviai išklau- • 
sė perduotą per TV prezidento 
kalbą.

Direktorius George McGovern 
atidarė posėdį primindamas, kad 
dėl susidariusios padėties JAV 
prezidentas šioje konferencijoje 
pats asmeniškai negalės da
lyvauti, kaip tai buvo numatęs, 
todėl direktorius perdavė jo 
sveikinimus ir pradėjo vykdyti 
darbotvarkę. Be jo, šioj konfe
rencijoje aktyviai dalyvavo ir 
kalbėjo Žemės ūkio sekretorius 
O e vai Frpeman, įvairių depar
tamentų direktoriai, turintieji 
ryšį su šio plano vykdymu ir 
Taikos batalionų atstovas.

Iš kalbėjusiųjų paaiškėjo, kad 
šios rūšies planas jau buvo iš 
dalies vykdomas ir senosios 
administracijos, bet ši naujoji 
administracija yra pasiryžusi tą 
planą žymiai praplėsti, į jį į- 
traukiant daugiau tautų ir žmo
nių. Be to, naujoji administraci
ja yra numačiusi pagerinti meto
dus ir būdą plano vykdyme. 
Bus ypatingai atkreiptas dėme
sys į mokyklinio amžiaus jau
nimą kaip krašto viduje, taip ir 
svetur, aprūpinant pusdienio 
(lunch) teikimu mokyklose. Nu
matyta taip pat paskatinti ir ū- 
kininkus, kaip krašto viduje, taip 
ir pasaulio kraštuose, pakelti 
maisto produktų gamybą. Ypač 
tos rūšies, kuris savyje telkia 
didžiausią kiekį proteino, kaip 
mėsos, paukštienos ir pieno ga
minių. To siekiant JAV vyriau
sybė iš savo pusės teiks visoke
riopą pagalbą.

Šioje konferencijoje buvo iš
kelta ypatinga reikšmė Taikos 
batalionų ir jų paskirtis "Mais
tas Taikai" plano vykdyme.

Taip pat šioje konferencijoje 
buvo pažymėta, kad visos šal
pos ir labdarybės organizacijos 
ir agentūros, turinčios ryšį su 
pasaulio tautomis ir žmonėmis, 
bus ypatingai įtrauktos į darbą 

"Maistas taikai" vykdymo pla
ne. Įvairūs patarimai ir pasiū
lymai turėtų tiesioginiai iš
plaukti iš šių organizacijų ir 
agentūrų, kaip daugiausiai turin
čių patyrimo ir tiesioginiai su
siduriančių su šia maisto reika
lingumo problema. Buvo pabrėžta 
artimesnio ir tiesioginio bendra
darbiavimo reikalas tarp vy
riausybės, savišalpos bei labda
ros organizacijų ir agentūrų. Šis 
naujas pasiryžimas su pasitenki
nimu buvo sutiktas susirinku
siųjų atstovų ir užgirtas R. 
Katalikų Šalpos Organizacijų pir
mininko vyskupo Sv/anstrom, ku
ris išreiškė padėką visų susi
rinkusiųjų vardu.

Buvo iškelta ir kai kurių su
manymų. Žydų labdaros orga
nizacijų atstovė papasakojo savo 
patyrimus ir Įspūdžius iš savo 
kelionės Į Izraelį. Pageidavo, kad 
iki šiol vesta kryptis, kad JAV 
vyriausybė atiduodanti tautoms 
tik savo maisto perteklius, būtų 
pakeista geresne. Galėtų būti, 
kad ir tokia, jog JAV žmonės 
dalinasi su visomis pasaulio tau

Aš tur būt paliečiau nervą,..

tomis ir jų žmonėmis visomis 
maisto gėrybėmis, kurios paga
mintos šio krašto žmonių.

Kiek buvo patirta, šiuo metu 
JAV krašto aroduoseyra sutelkta 

sauso pieno, augalinių riebalų 
ir ryžių, kurie vyriausybės, pa
gal pateiktus reikalavimus, bus 
išdalinti.

Balfo šalpos vykdymo reikalais 
jo atstovė suėjo į ryšį su Mr. 
Roger Stevvart, International Co- 
operation Administration direk
toriumi ir išsiaiškino kai kuriuos 
reikalus, kurie buvo svarbūs pa
tirti Balfo vadovybei.

Po kelių darbingų valandų visi 
konferencijos dalyviai buvome, 
pakviesti ir pavaišinti kava. Jos 
metu vienas su kitu arčiau susi
pažino bei pasidalino bendrai, 
šalpos ir labdaros reikalais.

Dr. Elena Armanienė, 
Balfo direktorė-atstovė

Paraginki t savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.



Nr. 51—i6 DIRVA 1961 m. gegužio 3 d.

Literatūros ir dainos koncertas Chicagoje
Šis pavasaris į Chicagą 

atėjo triukšmingai: su įvai
riais parengimais — kome
dijomis, dramomis, minėji
mais bei koncertais. Vieni 
jų klausytojus apvylė, kiti 
papiktino, o treti meniškai 
patenkino.

Iš tų gerai pavykusių ten
ka priskirti Lietuvių Scenos 
Darb. S-gos Chicagos sky
riaus balandžio 23 d., Jau
nimo Namuose suruoštą li
teratūros ir dainos koncer
tą. Jo programą atliko sve
čias iš Bostono — rašytojas 
A. Gustaitis, solistas J. 
Vaznelis ir aktorės Z. Keva- 
laitytė-Visockienė ir E. Pet- 
rokaitė-Rukuižienė. Prie pi
ano prof. VI. Jakubėnas.

A. Gustaitis skaitė humo
ro ir satyros programą. Jo 
satyra buvo tiesiai perduo
tą į klausytojų širdis. Jo sa
tyrų ir humoro temos buvo 
mūsų pačių silpnybės bei 
įvairūs paklydimai.

J. Vaznelis tą vakarą bu
vo nepaprastame balso pajė
gume. Balsas skambėjo ly
giai, gražiai. Jis laisvai pa
dainavo „Tamsiojoj nakte
lėj’’ — St. Šimkaus, „žalio
joj lankely” — Tallat-Kelp- 
šos ir pirmą kartą jam dedi

kuotą ir prof. VI. Jakubėno 
parašytą dainą „Kas per vi- 

/ są kelionę lydės’’. Daina 
praskambėjo labai nuotai
kingai.

Antroj koncerto daly J. 
Vaznelis parodė visą savo 
balso skalę ir techniką ari-

BE ŽODŽIŲ

joje „Gremino iš op. Euge
nijos Onieginas” muz. Čai
kovskio ir Dan Bazilio iš op. 
Sevilijos kirpėjas muz. Ros- 
sini. Bisui davė „Mūsų buvo 
penki šimtai” iš op. Korne- 
vilijos Varpai.

Z. Kevalaitytė-Visockienė 
ir E. Petrokaitė Rukuižienė 
puikiai perdavė dviejų my
linčių moterų, dialogą iš V. 
Krėvės ”žentas” 5 pv. sce
nos. Jų skaros ir tautiniai 
rūbai įnešė scenon spalvų.

Z. Kevalaitytė-Visockienė 
visą savo aktorės pajėgumą 
ir talentą parodė S. Neries 
poemoj „Eglė žalčių kara
lienė”. ši aktorė turi gražų 
balsą, gerą dikciją ir tikrą 
scenos šilumą. Jos deklama
cijoj jautėsi nelaimingos 
Eglės buitis, Baltijos bangų 
šniokštimas, gegutės kuka
vimas ir žalčių, atvykusių 
pasiimti jaunamartės, šna
rėjimas.

Rengėjams ačiū už tą 
sekmadieninį poilsį.

Z. M. A«

MONTREAL
Aštuntoji Kanados lietu

vių diena yra ruošiama 
Montrealyje. Specialus tam 
reikalui sudarytas komite
tas iš anksto pradėjo pa
ruošiamuosius darbus. Jau 
yra išnuomotos patalpos, 
kuriose turės sutilpti dvie
jų dienų programa. Norima 
sudaryti galimai geresnės 
sąlygas jaunimui, kurio ne
mažai laukiama iš Kanados 
ir JAV. *

Miesto rytinės dalies lie
tuvių patogumui kiekvieną 
sekmadienį šv. Kazimiero 
parapijos salėje nuo 9 vai. 
30 min. iki 1 vai. yra atlie
kamos kai kurios lietuvių 
kredito kooperatyvo „Li
tas” bankinės operacijos. 
Valdyba, sudarydama šiuos 
patogumus, kviečia visus 
lietuvius jos teikiamu pa
tarnavimu pasinaudoti.

AM,

EAGLE STAMPS

“k MAY*“
NOW

—-------
REIŠKIA DAR DIDESNĮ SUTAUPYMĄ

tONG BEACH PADĖKA

DOWNTOWN - PUBLIC
SQUARE

q BASEMENT
■V y CEDAR CENTER-RIDGECEDAR CENTER - RIDGE AND 

RIDGE WOOD DRIVE

MAY WHITE SALE ĮVYKIS!
Cannon

Paklodės
Pasirinkimas 

72x108 
81-99

Dvigubos 1 .99

Lietuvių pasilinksminimas
Balandžio 22 d. Machinist 

salėje, Long Beach Lietuvių 
Klubas suruošė pasilinksmi
nimą su šokiais, išgėrimais, 
skaniais valgiais ir narių 
s u a u kuotais laimėjimais, 
šokiams griežė klubo nariai 
nemokamai. Solistė Helen 
S a d a uskaitė - Richard ir 
viešnia Angelė Norbutienė 
padainavo lietuviškų dainų. 
Joms okomponavo muzikas 
Stasys Kalvaitis.

Parengimui šeimininkavo 
Stella Fitzgerald. Jai padė
jo ponios D. Rudokas, A. 
Millar, Ann Walace, H. Bal- 
savich ir M. Conrad. Prie 
laimėjimų dirbo P. Geraitis, 
M. Kalvaitis ir P. Lucas. 
Kasą tvarkė J. Rasa, ir bu
fete J. Balsavich. Be narių 
buvo svečių ir iš apylinkių.

D. Mekisius

Adv. Juozo Bataičio paminklui 
statyti aukojo šie asmens:

1. Šmulkštys Liudas, Chicago
III. $5.00

2. Steponaitis Vincas, Cam-
bridge, Mass. $50.00

3. N. N. $ 20.00
4. Abraitis Vytautas, Rich-

mond Hill. N. Y. $10.00
5. Sirusas Jurgis, Woodha-

ven, N. Y. $ 10.00
6. Siliūnas Kazys, Flashing,

N. Y. $ 10.00
7. Senikas Antanas, GreatNeck

N. Y. $ 10.00
8. Narvydas Pranas, Brooklyn,

N. Y. $ 10.00

9. Norvaiš. V., Brooklyn
N. Y. $ 2.00

10. Klinga Domas, Brooklyn,
N. Y. $ 1.00

11. Narvydas J. Brooklyn, N. Y.
.. $ 2.00

Už gautąsias aukas paminklui 
statyti komitetas aukotojams šir
dingai dėkoja ir prašo aukosian
čius savo aukas siųsti komiteto 
iždininkui: Petras Ulėnas 32
Euclid Avė., Brooklyn 8, N. Y. 
arba kitiems komiteto nariams

Pranas Narvydas, 542Lorimer 
St., Brooklyn 11, N. Y.,

Antanas Senikas, 24NorthRoad 
Great Neck, N. Y.

Vytautas Abraitis, 97-08, 110 
Street, Richmond Hill 19, N. Y.

Jurgis Sirusas, 86-17, 76 St., 
Woodhaven, N. Y.

PAIEŠKOMI
Čeponka, Aleksas, kilęs nuo 

Radviliškio
Dapšus, Stasys, Mykolo sū

nus, iš Šinkaučiškio km., Pak
ruojo vai., Klovainių parapijos

Esmantas, Kazys, kilęs nuo 
Radviliškio

Gedgaudienė - Juodeškaitė, 
Ona, iš Marijampolės apsk.

Gruzdytė - Padagienė (Pada- 
gas), Marijona, ir dukterys Ma
rijona ir Paulina

Jaunutis, Jonas, kilęs nuo Rad
viliškio

Mikužaitė - Degutienė, Kons
tancija

Spetylaitė - Golombik, Danutė, 
buvusi Belgijoje

Vitkienė-Klikunytė, Pranciška 
Petro Vitkaus našlė, iš Smulkių 
km., Nemakščių vai., jos sūnus 
Domininkas Vitkus, ir dukterys 
Florence ir Grace.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:

Consulate General of Lithuania
41 West 82nd Sreet 
New York 24 N. Y.

DĖMESIO VISIEMS!

81x108 ar pilna ............................... 2.29
90 108 ....................................  2.69
Pagalvių užvalkalai ......................... 49c

Apsirūpinkite dabar šiomis garsiomis Cannon 
paklodėmis ir pagalvių apvalkalais. Šios gar
sios paklodės ir pagalvių apvalkalai gaunami 
šia žema, žema May White išpardavimo kaina. 
Šie puikūs pirkiniai gaunami tik May’s trijose 
krautuvėse.

Paštu ir telefonu užsakymai pildomi $2.00 
ar daugiau ...

BASEMENT DOMESTICS DEPARTMENT ... 
THE MAY COMPANY, ALL 3 STORES

Esamasis vaistas J I B . 
F-la 1-25849 išgydo 100% 
pleiskanas, plaukų slinki
mą, niežėjimą, šašus ir 
atgauna jaunystės plaukų 
spalvą. Patyrę vaistų ge
rumą, patarkite giminėms, 
kaimynams ir pažįsta
miems. Jei neišgydytų, pi
nigai grąžinami. Į reikala
vimus, vaistai siunčiami 
COD. Vaistai gaunami Drug 
Store 2458 W. 69th St., Chi
cago 29, Illinois. (Sk.)

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 
mūsų draugams ir rėmėjams

LOUISVILLE TITLE 
INSURANCE CO.

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

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

7:05-7:30 P. M.

AUehkM 
Bona!

Visur

30x72 Colių METALINIS

Užrakinami 
pailginimai

X gabalą 
apvalios 

kojos 
bejuda

įdedami 
pritvirtinimai

I-Beam 
konstrukcija

tinkantis 
stalas 

nepaprastai žema kaina!

2.

Lengvai sulenkiamas naudingas stalas
Tinka • Porčiui
• Skalbimo kambariui • Darbo kambariui
• Poilsio kambariui • Raštinei

Labai praktiška idėja dadėtam patogumui, kada atsiranda sve
čiai. Lengvo svorio, kilnojamas ... lengvai pastatomas. Galima 
naudoti kilnojamam barui, dadėti prie valgomojo stalo, ar 
įvairiems lošimams. Didelis, metalinis stalas, visur dvigubai 
sujungtas, plokščia, nekliudanti nešimui rankena. Visi šie eks
tra patogumai brangesnių modelių.

8 .88
Paštu ir telefonu užsakymai priimami... šaukit CHerry 1-3070 

BASEMENT NOTIONS, DEPARTMENT...
THE MAY COMPANY, ALL 3 STORES

3.

BE ŽODŽIŲ

SIUNTINIŲ TARNYBA

ALFA
Vertingos ir pigios dovanos jūsų giminėms 

ir draugams.
Angliškos medžiagos, avalynė, patalynė ir vi

sa kita, kas leidžiama siųsti.
Alfa jums patarnauja sąžiningai. Darbo va

landos: pirmad. — penktad. 6-10 p. p., šeštadie
niais 2-6 p. p.

ALFA, 634 East 124th St., Cleveland 8, Ohio 
Telefonas: UL 1-0934.

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

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

Turėdami reikalų prašom j mane kreip
tis namų telefonu OL 7-2521 — Peninsųla.
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CLEVELANDO LIETUVIAI! DALYVAUKIME VISI BALSAVIME
JAV LB 3-ČIOS TARYBOS RINKIMUOSE

GEGUŽĖS 13-14 DIENOMIS
BALSUOTI GALI VISI LIETUVIAI NUO 18 M. AMŽ. UŽSIMOKĖJĘ SOLIDARUMO ĮNAŠĄ BENT Už VIENUS Iš BASKU. 

TINIŲ 3 METU, T. Y. 1959, 1960, 1961. (Užsimokėti galima ir balsavimo metu).
Vieta: LB Lji Apyl. Šv. Jurgio parap. salėj e. LB II-ji Apyl. Naujos parapijos statomoj mokykloje.
Laikas: gegužes 1 3 nuo 1 1 vai. iki 4 vai. gegužės 14 nuo 9 vai. iki 4 vai.

SOCIALINIS DRAUDIMAS I. ŠOLIŪNAS

NASLES
Sakoma, kad labai dažnai naš

lėms mokamos s.ocialinio drau
dimo pensijos jas apsaugoja nuo 
visiško duonos kąsnio netekimo. 
Neretai, mirus vyrui, kuris buvo 
vienintelis duonos pelnytojas, ne
turint jokių santaupų, socialinio 
draudimo pensija našlei bent iš 
dalies padeda padengti didžiąsias 
pragyvenimo išlaidas. Tačiau 
nevisada ir nevisos našlės gali 
gauti soc. dr. mėnesines pensi
jas. Kaip ir kitoms, taip ir 
našlės pensijai gauti, yra tam 
tikros sąlygos bei reikalavimai.

KADA GALIMA PENSIJĄ GAUTI?
Našlė norinti gauti mėnesinę 

soc. dr. pensiją, turi išpildyti 
šias sąlygas:

1. Neturėti teisės į savo nuo
savą pensiją, kuri būtų lygi arba 
didesnė už našlės pensiją,

2. Turi užpildyti našlės pensi
jai gauti pareiškimą.

3. Turi būti nevedusi.
Be minėtųjų reikalavimų ji dar 

turi atitikti bent vienam iš šių 
reikalavimų:

a) Prieš vyro mirtį ji buvo 
vedusi bent vienerius metus ar
ba daugiau,

b) Pagimdžiusi sūnų arba duk
rą.

c) Jie abu buvo įsisūninę ar
ba įsidukrinę vaiką prieš to vaiko 
18-jį gimtadienį,

d) Našlė buvo legaliai ištekė
jusi tuo metu, kada buvo daromas 
vaiko įdukrinimas arba įsūni- 
nimas.

e) Prieš ištekant ji buvo tu
rėjusi teisę į našlės, tėvų arba 
nedarbingo vaiko pensiją.

Pastebėtina, kad ne kiekviena 
našlė gali gaui pensiją, nors 
ji ir atitiktų visoms minėtoms 
sąlygoms. Turime įsisąmoninti, 
jog pensijos mokamos tik tų dar
bininkų našlėms, kurie prieš 
mirdami buvo pakankamai ilgai 
išdirbę socialinio draudimo pa
dengtame darbe ir mirties metu 
buvo apdrausti socialiniam drau
dime (t. y. turėjo pakankamą 
išdirbtų metinių darbo ketvirčių 
skaičių).

KAS YRA NAŠLE?
Čia minėjome, kokie reikala

vimai yra taikomi, kad našlė 
gautų mėnesinę pensiją. Tačiau 
be tų sąlygų dar svarbu ir tai, 
jog našlė atitiktų "našlės" ter
mino aptarimui, kuris yra nusta
tytas socialinio draudimo įsta
tymuose.

PENSIJA
Teisėta našle laikoma ta mo

teris, kuri:
a) Buvo teisėtai vedusi dar

bininką prieš jo mirtį,
b) Kaip našlė, būtų turėjusi 

teisę į asmenišką darbininko 
—mirusio vyro palikimą -- nuo
savybę.
.Tenka paminėti, kad nėra rei

kalo duoti naują pareiškimą naš
lės pensijai gauti, jeigu prieš 
vyro mirtį ji gaudavo žmonos 
pensiją. Tada užtenka tik prista
tyti vietinei soc. draudimo įstai
gai vyro mirties pažymėjimą.

Jeigu našlė dar niekada ne
buvo gavusi žmonos pensijos 
ir vyrui mirus ji prašo našlės 
pensijos, tai tada būtina patiek
ti vestuvinius metrikus, mirties 
pažymėjimą bei našlės amžiui 
įrodyti dokumentus.

Yra dvi našlių pensijų rūšys: 
našlė virš 62 m. amžiaus ir 
našlė jaunesnė negu 62 m. am
žiaus, bet turinti savo globoje 
bent vieną mirusio darbininko 
mažametį (arba nedarbingą) vai
ką.

Antruoju atveju našlė gali gauti 
pensiją tol, kol vaikas sulaukia 
18 m. amžiaus arba kol jis yra 
nedarbingas (vaikas).

Jeigu našlė gauna pensiją 
antruoju atveju, tai jai pensija 
yra mokama tol, kol vaikas su
laukia 18 m. amžiaus ir su ja gy
vena.

Našlės pensijos didumas — 
trys ketvirtadaliai mirusio vyro 
pensijos, bet nemažiau kaip 
33.00 dol. per mėnesį.

Jeigu našlė gauna pensiją kar
tu su didesniu skaičiumi mirusio 
vyro vaikų (arba su jo tėvais 
ir vaikais), tai vienai šeimai 
išmokamų pensijų suma negali 
būti didesnė kaip 254.00 dol.

per mėnesį. Tik labai retais at
vejais toji suma gali būti di
desnė (yra keletas išimčių, ta
čiau dėl išimčių painumo jų 
neaiškinsime).

Našlių pensijos gali būti lai
kinai sustabdomos ir gali būti 
visiškai nutraukiamos.

Kada našlių pensijos sustab
domos tik laikinai?

a) Našlė uždirba virš 1200.00 
dol. per metus,

b) Neturi savo globoje maža
mečio arba nedarbingo vaiko,

c) Yra nepilietė ir gyveno 
užsienyje daugiau, arba 6 
mėnesius,

d) Yra nepilietė ir vyras prieš 
mirtį buvo deportuotas iš J. A. V. 
o ji po jo mirties gyveno už
sienyje šešis arba daugiau mė
nesius.

Visiškai našlių pensijos nu
traukiamos šiais atvejais:

a) Našlė miršta,
b) Pradeda gauti savo pensiją, 

kuri yra lygi arba didesnė už 
našlės gaunamą pensiją,

c) Vėl išteka.
Dėl paskutiniojo pensijos nu

traukimo atvejo, kada našlė iš
teka, norisi padaryti keletą pas
tabų.

Pirmiausia, jeigu taip atsi
tiktų, jog ištekėjusios našlės 
vyras mirtų greičiau neguviene- 
rių metų laikotarpyje po vestu
vių, tai tada našlė vėl atgautų 
teisę į našlės pensiją. Tas 
pats atsitiktų jeigu antrosios 
sutuoktuvės dėl kokių nors prie
žasčių būtų teisėtų įstaigų pa
naikintos.

Šešių kamb. vienos šeimos 
namas

Plytų ir šingelių. Du ga
ražai. Poilsio kambarys. 
East 185 St., netoli Naujo
sios lietuvių parapijos. Par
duoda savininkas, šaukti 
vakarais telef.: IV 1-5290.

VANDENTEKIS IR ŠILDYMAS
ĮVEDIMAS IR PATAISYMAS

Vandeniu ir pečiais šildymas, vonios kamba
rių įrengimas. Pristatymas į jūsų namus ar pilnas 
įrengimas.

Nelaimei atsitikus skubus pataisymas. Nemokamas 
numatomų darbų įkainavimas.

Mes esame pertvarkę šildymą Dirvoje, atlikę nemažai 
patarnavimų lietuviams ir mūsų darbu visi patenkinti.

W. F. HANN & SONS CO.
15533 EUCLID AVĖ. MU 1-4200

Grupė svečių prie vaišių stalo Dirvos koncerte. Nuotraukoje iš kairės: K. Štampas, atvykęs iš 
Floridos, J. Skavičius, J. Jocaitis, R. Skavičienė, L. Jocaitienė, J. ir St. Orantai.

Dirvos nuotrauka
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Dalis žiūrovų, dalyvavusių Dirvos suruoštame jaunųjų pianistų varžybų koncerte. Pirmoj eilėj iš 
kairės sėdi: Andrius Kuprevičius, Margarita Jolles, Birutė Smetonienė, Jonas Švedas, Boies Whit- 
comb, Marija ir Juozas Bačiūnas, dr. P. Rėklaitis. Užpakaly matyti K. Pocius, P. Vėbra, R. Nemickas, 
Nomeikai, Pulkauninkai ir kt. y. Pliodžinsko nuotrauka

CLEVELANDE
ir apyllakėsg

• V. Orintas, Dirvos tar
nautojas, antrų kartą susir
go ir paguldytas Polyclinic 
Hospital.

• Dail. Vyt. Igno tapybos 
ir grafikos paroda Čiurlio
nio namuose atidaryta kas
dien nuo 7 v. v. iki 10 v. v. 
šeštadieniais ir sekmadie
niais paroda atidaryta nuo 
2 vai. 30 min. iki 10 vai. 
vak. Parodos oficialus už
darymas įvyks sekmadienį, 
gegužės 7 d., 4 vai. po pietų, 
į kurį kviečiama atsilankyti 
Clevelando lietuvių visuo
menė.

• AL Piliečių Klubas, pa
gelbėdamas Lietuvių Bend
ruomenei, birželio 24 d. Lie
tuvių Svetainėje rengia di
delį vakarą Čiurlionio an
sambliui ir šv. Jurgio para
pijos chorui pagerbti ir pa
remti, jiems vykstant į II 
Dainų šventę Chicagoje lie
pos 2 d.

• Clevelando Neringos ir 
Pilėnų tuntai sekmadienį, 
balandžio 23 d., Jurginių 
proga surengė iškylą erd
viame Forrest Hill parke. 
Sekmadienio popietis pra
leistas pavasario gaivumu 
dvelkiančioje gamtoje buvo 
smagus skautiškajam jau
nimui. Ta pačia proga ir tė
vai, kurie atvežė vaikus iš
kylom turėjo mielą progą 
pasidžiaugti atbunda n č i o 
parko aplinka. Iškylos žai
dimus pravedė abu tunti- 
ninkai — psktn. Mirga Ki- 
žienė ir vyr. sktn. Pranas 
Karalius, talkinami vienetų 
vadovų. Iškyla užbaigta lie
tuviškomis dainomis.

• šeštadieni, gegužės 6 d. 
Clevelando Pilėnų tunte bus 
pravestos pavasario sporto 
žaidynės. Bus stalo teniso, 
krepšinio, tinklinio ir kva
drato varžybos. Laimėto
jams bus įteiktos dovanos.

žaidynės bus pravestos 
St. Clair Recreation Center 
patalpose, 6250 St. Clair 
Avė. žaidynės atidaromos 
1:30 vai. p. p.

Pilėnų tuntas kviečia sk. 
tėvus ir bičiulius atsilanky
ti į šias žaidynes.

Clevelando skautai iškylauja... G. Juškėno nuotrauka

o

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.
SAVINGS 

EARN OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30

40, SUPERIOR 
/0 SAVINGS

ACCOUNTS
INSURED TO

*1OOOO

1

J
NEW SATURDAY HOURS

9:30 to 2:30
F

k

IN TOWN OFF1CE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST, '

Quik Auto Service, Ine.
1304 East 9 Str. Tel. TO 1-1673

Vietinių ir užsieninių automobilių taisymas. 
Visų rūšių mechaninis ir ”Auto Body’’ taisymas, 
gerai išbaigtas — garantuotas dažymas Prano 
Grigonio priežiūroj.

Jei jūsų mašiną reikia taisyti, ilgiau nelau
kit ir susitaisyki! dabar, kada dar galit gauti 
nuolaidą.

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
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KAS IR KUR?
• Solistei Prudencijai Bič- 
kienei buvo padaryta gerk- 
Iės-glandų operacija. Solistė 
jau yra namuose, pamažu 
sveiksta ir rūpinasi atei
nančiais koncertais.

• Dr. inž. A. Nasvyčio su
redaguotus Barboros Armo- 
nienės pasakojimus apie jos 
pergyvenimus Sibire, balan
džio 28 d. pradėjo spausdin
ti didžiausias pasaulyje tu
rintis tiražą žurnalas Life.
B. Armonienės pergyveni
mai vaizdžiai iliustruoja so
vietinio režimo žiaurumus 
ir veidmainystes. Stambi 
amerikiečių knygų leidykla 
šį rudenį tuos pasakojimus 
išleis atskira knyga. Tai 
gražus patarnavimas Lietu
vos laisvės reikalui ir oku
pantų nežmoniškumams iš- 
keltia
• Daiva Labutytė Australi
joje baigė Sydnėjaus uni
versiteto fizioterapijos fa
kultetą, baigiamuosius eg
zaminus išlaikydama kovo 
mėn. viduryje. D. Labutytė 
pažįstama, kaip Canberros 
tautinių šokių grupės šokė
ja, ”šviesos” Sambūrio na
rė ir Sydnėjaus lietuvių 
studentų sąjungos pirmi
ninkė.
• Dr. J. Pavilionis, iš Chi
cagos, mokėdamas už Dirvą 
atsiuntė ir $500 auką.

Dirvos vyr. redaktorius B. Gaidžiūnas įteikia jaunesniųjų pianistų 
grupėje laimėjusioms pirmąją premiją (komisijos nutarimu premi
ja buvo padalinta pusiau) Laimutei Obelenytei ir Marytei Gailiušytei. 

V. Pliodžinsko nuotrauka

LIETUVIU POEZIJOS 
ANTOLOGIJA ANGLIŠKAI
VOYAGES PRESS leidykla pra

neša, kad šių metų pabaigoje 
knygų rinkoje pasirodys Green 
Oak, Green Linden (Žalias Ąžuo
las, Žalia Liepa), lietuvių poe
zijos antologija anglų kalboje. 
Redaguojama Clark Mills’o ir 
A. Landsbergio, antologija tal
pins rinktines liaudies dainas bei 
individualių poetų kūrinius. 
Antologijos paruošime talkinin
kaus lietuvių bei amerikiečių 
mokslininkai, rašytojai bei po
etai.

Clark Mills yra poezijos rin
kinių The Migrants, A Suite for 
France, The Circus autorius, 
ir pasižymėjo prancūzų simbo
listų vertimais. Pastaraisiais 
metais jis išvertė ir išleido Ado
mo Mickevičiaus, K. Wierzynskio 
J. ’Lechnono ir kitų Rytų Eu
ropos rašytojų kūrinių rinkinius.

Green Oak, Green Linden nu
matoma išleisti šių metų gruo
džio 1-ją dieną. Jos kaina bus 
$ 4.50, bet užsisakantiems iŠ 
anksto knyga tekainuos $3.50. 
Antologijos leidėjai tikisi su
rinkti bent 300 tokių prenume
ratų ateinančių savaičių bėgy
je, nes tai įgalintų juos padengti 
pradines spausdinimo išlaidas. 
Norintieji paremti antologijos 
leidimą, gali užsisakyti ją iš 
anksto šiuo adresu: VOYAGES 
PRESS, 35 West 75 Street, 
New York 23, N. Y.

• Giegužės 7 d., 12 vai. 30 
min. Apreiškimo parapijos 
mokykloje, Brooklyne, N. 
Y. įvyks New Yorko Lietu
vių Skautams Remti orga
nizacijos susirinkimas, ku
riame bus renkama komi
tetas (valdyba) ir aptarta 
skautų rėmimo reikalai.

• Dr. A. Šapokos, buvusio 
Tėviškės žiburių redakto
riaus atmintis bus pagerbta 
specialia akademija, įvyks
tančia Toronte, Prisikėlimo 
parapijos salėje. Kalbės Si
mas Sužiedėlis, o meninę 
programą atliks: V. žeme- 
lytė, D. Skrinskaitė, V. Ve- 
rikaitis ir S. Gailevičius.

• Gegužės 6 d. Balfo centro 
patalpose įvyksta direkto
rių suvažiavimas. Numato
ma, kad susirinks direkto
rių dauguma ir svarstys 
bendrosios lietuvių šalpos 
problemas, kurių svarbiau
sios šiuo metu yra papildo
mo JAV maisto gavimas.

ALT S-gos East Chicagos skyriaus pirm. K. Pocius įteikia 
pianistų varžybose vyresniųjų grupėje laimėjusiai Jūrai Gailiušytei 
antrąją premiją. Dirvos nuotrauka

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
Pirmutinis vakaras 

nuosavuose namuose 
žuvusiems dėl Lietuvos 

laisvės paminklo, pastatyto 
1960 m.; Chicagoje, prie 
Jaunimo Centro, skolai 
dengti, Detroito ramovėnai 
ir kūr.-savanoriai, talkinant 
birutipinkėms, šauliams ir 
Dariaus - Girėno klubo na
riams, gegužio 20 d., 7 vai. 
vak. rengia vakarą.

Vakaras žada būti įdo
mus ir linksmas, nes jis bus 
pirmas Detroito lietuvių nu
pirktuose nuosavuose na
muose, 3009 Tillman (vie
nas blokas nuo Michigan į 
vakarus tarp 23-os ir 24-os 
gatvių).

Tai bus savų namų atida
rymas ir žiemos sezono už
baigimas. Per šį vakarą De
troito dramos mėgėjų sam
būris, vadovaujamas akto
rės Z. Arlauškaitės-Mikšie- 
nės, suvaidins Nežinomoji. 
Nors šis veikalas jau buvo 
statytas, bet jo Detroite nė
ra daugelis matę. O stato
mas veikalas yra vienas iš 
tokių, kurį galima su pasi
gėrėjimu stebėti ir keletą 
kartų.

šokiams gros Vytauto 
Slomkos geras orkestras. 
Veiks vietinių birutiečių su
neštinis skanių valgių bu

fetas. šauliai vaišins gėri
mais.

Bus kitokių prašmatny
bių. Taigi, mieli Detroito, 
Vinzoro, Flinto, Plymuto ir 
kitų artimų apylinkių lietu
viai, nepatingėkit atsilan
kyti. Išleistas, kad ir sun
kiai uždirbtas doleris nueis 
kilniam tikslui — paminklo 
statymo išlaidoms padeng
ti. J. M.

šachmatininkams!
Asmenys, norintieji da

lyvauti neužilgo įvyksian
čiame Detroito lietuvių 
šachmatų turnyre, prašome 
registruotis pas LSI< Kovo 
šachmatų sekcijos vadova
M. Gilvydį, tel. WE 3-7461*, 
iki š. m. gegužės 6 dienos. 
Pirmųjų dviejų vietų tur
nyro laimėtojams bus. ski
riamos dovanos.

PHILADELPHIA
Balfo vakaras gegužio 27 d.

Naujai išrinktoji Phila
delphijos BALFo valdyba, į 
kurią įeina: Adolfas Ba
chas, Jonas Stelmokas, Po
vilas Šidlauskas, Birutė 
Rūkšienė, ir Taisa Stiklo- 
rienė, susirūpino pagyvinti 

truputį apsnūdusį šalpos 
reikalą, nes šelpiamųjų 
daug, ypač tremties mo
kyklos, senelių prieglaudos, 
tautiečiai Sibire ir paverg
toje tėvynėje, o pagaliau 
atsiranda ir čia gyvenąs, 
pakliuvęs į vargą lietuvis, 
kuris kreipiasi į tą patį, se
niai jau pažįstama BALFą. 
Tad lėšų reikia, ir jų reikia 
nemažai, ir tenka pajudėti, 
kad jų surinkus.

Artimiausias parengimas 
įvyks gegužio 27 d., šešta
dienį, septintą valandą va
karo, Lietuvių Muzikalinė- 
je Salėje, 2715 East Al- 
legheny Avenue, Philadel- 
phia 34, Pa.

Bus plati programa, ku
rioje dalyvaus rašytojas hu
moristas Antanas Gustaitis 
iš Bostono, tautinių šokių 
grupė iš Baltimorės ir vie
tinis meno ir dainos ansam
blis, diriguojamas Leono 
Kaulinio.

Po koncerto bus šokiai ir 
veiks skanus, mūsų ponių 
rūpesčiu paruoštas bufetas. 
Visas šio parengimo pelnas 
skiriamas tremties mokyk
loms.

Valdyba prašo visus tą 
dieną atsižymėti savo ka
lendoriuje ir kuo gausiau
siai dalyvauti. Pasiklausy
sime įdomios programos, 
susitiksime su senais ir 
naujais draugais ir pažįsta
mais. Kas norės, galės sma-

VISAD TURĖK PO RANKA 
GERA DOVANA

Skundžiamasi, kad lietuviškos knygos skaitytojų 
skaičius labai sumažėjęs. O mes galvojame, kad lietuviška 
knyga dar gali skaitytojų surasti. Ypač gera knyga, ko
kia yra R. Spalio Alma Mater.

Įsigyk ją savo bibliotekai. Įsigyk ir vieną dovanoms. 
Kai ateis kokia proga sveikinti artimuosius, tada nerei
kės rūpintis, o dovana bus jūsų namuose, įrišta gražiais, 
kietais viršeliais.

Įsigydamas Almą Mater paremsi lietuvį rašytoją, lie
tuviškos knygos leidyklą ir svarbiausia, įrodysi, kad gera 
lietuviška knyga skaitytojų dar turi.

Užsisakant naudokis pridedama atkarpa.

DIRVA
69o7 Superior Avė., 
Cleveland 3, Ohio.

Siunčiu $5.oo ir prašau man išsiųsti R. Spalio 
naują knygą "Alma Mater”.

Užsakytojas:

VIRŠUJE: Jaunieji pianistai 
balandžio 29 d. dalyvavę Dirvos 
suruoštame pianistų varžybų 
koncerte. Nuotraukoje stovi iš 
kairės: Laimutė Obelenytė, Ni
jolė Saladžiūtė, Marytė Gailiu- 
šytė, Neringa Karaliūtė, Biru
tė Augustinavičiūtė, Antanas 
Smetona, Jūra Gailiušytė, Rai
mundas Obalis, Jūratė Veblaity- 
tė, Kristina Nomeikaitė, Kęstu
tis Saladžius, Mykolas Drunga 
ir Barbora Ūsaitė.

V. Pliodžinsko nuotrauka

giai pašokti. Tačiau svar
biausias tikslas: palaikysi
me kilnų tikslą ir įgalinsi
me BALFą ir toliau šelpti 
nelaimėn patekusius tautie
čius.

TORONTO

Kviečiame į vakarą
1961 m. gegužės 6 d., 7 

vai. 30 min. vakaro Catholic 
Information Centre salėje, 
830 Bathurst St., keli namai 
į šiaurę nuo Bloor St., Vil
niaus Krašto Lietuvių Są
junga ir sporto klubas Vy
tis rengia paskutinį pavasa
rio balių. Jame gros geras 
Harmonia orkestras ir veiks 
gausus bufetas. Programo
je magikas Frank Ellul, ku
ris priklauso The Interna- 
tional Brotherhood of Ma- 
gicians ir vadin. ”KING OF 
MALTA”.

(Vardas, pavardė)

(Adresas)
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