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premjeru kalėjime laikomą 
Lumumbą, pareikalavo, kad 
būtų sušauktas naujas 
Jungt. Tautų Saugumo Ta
rybos posėdis. Jis greičiau
siai būsiąs sušauktas sausio 
31, paskutinę dieną, tebe
sant ST pirmininku Jungti
nės Arabų Respublikos dele-

Sukilėlių pagr o b t a s i s 
Portugalijos laivas Santa 
Maria pakeitė savo kursą ir, 
kaip sako neoficialūs prane
šimai, pasiruošęs plaukti į 
Braziliją, jei būsiančios su
teiktos ”tam tikros garan
tijos”.

JAV laivyno lakūnai, grį
žę iš patrulinės misijos, pra-

ED MURROW VALDYS
AMERIKOS BALSĄ

Jungtinių Amerikos Val
stybių Informacijoos Agen
tūros (USIA) direktoriumi 
prez. Kennedy pasirinkęs 
radijo ir televizijos komen
tatorių Edward R. Murrow. 
Oficialus paskelbimas lau
kiamas artimiausiomis die
nomis. Ed Murrow praeitą 
savaitgalį lankėsi Washing- 
tone ir tarėsi su valst. pa-

- sekr. Chester Bowles, bet kalavo JAV laivyno apsau- 
atsisakė komentuoti, ar pos
tą priėmęs.

USIA yra svarbiausia 
JAV propagandos įstaiga, 
kuri tvarko ”Amerikos Bal
są”. Ed Murrow, kaip sako
ma, buvo prez. Kennedžio 
bendradarbių pradėtas kal
binti tai vietai tuoj po rin
kimų, bet vis atsisakinėjęs 
dėl finansinių išskaičiavi
mų: USIA direktorius per 
metus gauna 21,000 dole
rių, o pis iš CBS bendrovės 
gaudavęs 200,000 dol. per 
metus.

Murrow, kaip sakoma, 
nesąs registruotas jokios 
politinės partijos narys. 
Ankstesnė jo pa varde, bu
vusi Egbert Roscoe, bet ją 
pakeitęs studijų metais, 
prieš pradėdamas dirbti 
įvairiose tarptautinėse stu
dentų apsikeitimo progra
mose Europoje, Tolimuose 
Rytuose ir kitur prezidento 
Roosevelto administracijos 
laikais.

TRUMPAI
• Iš sovietinių kalėjimų 

paleistieji RB-47 lėktuvo 
kapitonai Olmstead ir Mc 
Kone grįžo į JAV ir buvo 
sutikti prez. Kenedžio. 
Jiems tuo tarpu uždrausta 
kalbėtis su laikraštininkais. 
Jie buvo išlaikyti sovietų 
kalėjimuose 7 mėnesius, ne
leidžiant kalbėtis su JAV 
atstovais. Jų grąžinimo ne
lydėjo joki ženklai, kad 
Kremlius ruoštųsi atšaukti 
savo ankstesnius kaltini
mus arba atsiprašyti už 
lėktuvo numušimą virš 
tarptautinių vandenų.

• JAV imigracijos įstai
gos areštavo Kubos ”sker- 
diką” Herman Marks, buvu
sį JAV jūreivį, daug kartų 
baustą už įvairius nusikal
timus, vėliau pabėgusį į Ku
bą ir prisijungusį prie Fi
del Castro gaujų.

skelbtas po to, kai JAV de
legatas Adlai Stevenson 
spaudos konferencijoje pa
reiškė, jog 5,660 vyrų ne
trukus būsią atitraukta iš 
Konge esančios Jungt. 
Tautų Komandos, ir juos 
reikėsią pakeisti kitais. Sau
gumo Tarybos posėdžio rei- 

nešė, kad sukilėlių šefas 
Enriąue Galvao jiems pa
reiškęs, jog sutinkąs laivą 
per 48 valandas nuplukdyti 
į uostą, ten .iškelti 588 ke
leivius ir laivą grąžinti tik
rajam kapitonui, jeigu gaus 
atitinkamas garantijas sau 
ir savo vyrams. Jo reika
laujamos garantijos nebu
vo paskelbtos.

Laivas tuo metu buvo už 
875 mylių nuo Brazilijos 
uosto Recife. Anksčiau JAV 
laivyno pareigūnai kreipėsi 
per radiją į sukilėlių vadą, 
prašydamas iškelti iš laivo 
be reikalo istorijon įveltus 
keleivius, kurių tarpe yra 42 
amerikiečiai. Turimomis ži
niomis laive maisto ir ge
riamo vandens dar tebeturi
ma, bet davinys jau nor
muojamas.

Galvao sutikęs tartis sų 
amerikiečiais dėl keleivių iš
keldinimo į krantą, bet rei- 

gos nuo portugalų laivų. 
Nors JAV laivyno pareigū
nai atsisakė komentuoti, 
kokios akcijos bus imama
si, tačiau paskelbta, kad 
vienas LSD tipo laivas 
(plaukio j a n t i krantinė) 
esąs pasiųstas į vandenyną 
keleiviams paimti.

Tuo tarpu Brazilijoje gy
venąs gen. Humberto Del- 
gado, kuri sukilėliai vadina 
”legaliu Portugalijos prezi
dentu”, paskelbė kapitoną 
Galvao "nepaprastuoju įga
liotiniu” revoliucinei akcijai 
prieš Salazaro vyriausybę. 
Delgado pareikalavo, kad 
Galvao iš savo vyrų laive 
sudarytų ”nepriklau somą 
laisvės junta”. Portugalija 
Galvao ir jo grupę vadina 
jūrų plėšikais ir pakartoti
nai prašo JAV gynybos de
partamentą, kad laivas būtų 
sulaikytas.
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metu džiaugiasi būsimais rezultatais, kad skyriaus kasa galės praturtėti ir nereikės krapštyti centų 
iš narių piniginių, norint įgyvendinti gerą sumanymą. Sėdi iš kairės: S. Juodakis, A. Markevičius, 
K. Pocius, .A. Juodvalkis ir J. Rimkūnas.

Malis, Marokas, Jungt. Ara
bų Respublika ir Jugoslavi
ja. Jos visos yra grasinusios 
atitraukti savo įgulas iš 
Kongo, jeigu Lumumba ne
būsiąs paleistas iš kalėji
mo, ir visos, išskyrus Ceilo- 
ną ir Ganą, yra pradėjusios 
pasiruošimus tiems grasini
mams vykdyti.

JT gen. sekr. Hammarsk- 
joldas išsiuntinėjo Saugu
mo Tarybos nariams ir ka
rinius kontingentus Konge 
turinčioms valstybėms me- 
moranduimąj, kuriame pa
brėžia, kad galį būti reika
linga atitraukti visas kari
nes įgulas iš Kongo, jei tai 
padarys kai kurios Afrikos 
ir Azijos valstybės. Jo žo
džiais, būklė Konge esanti 
nepaprastai pavojinga.

JAV valstybės departa
mentas įspėjo Konge dir
bančius amerikiečius misi- 
jonierius nedelsiant išvykti 
iš Kongo; jų ten esama dar 
kelių šimtų.

Kongo politinių vadų kon
ferencijoje premjero parei
gas einąs Ileo įspėjo, kad, 
jiems patiems nepajėgiant 
išspręsti Kongo krizės, 
Jungtinės Tautos galinčios 
būti priverstos imtis ”labai 
rimtų sprendimų”, nes pa
saulinei taikai kiltų dideli 
pavojai, jei ten nebūtų at
statyta tvarka. Ileo pabrėžk, 
kad Jungtinės Tautos neno
rinčios užvaldyti Kongo.

Leopoldvilėje sklido gan
dai, kad prez. Kasavubu ša
lininkai projektuoją protes
to demonstracijas prieš JT 
misijos šefą Raješvarą Da- 
jalį Kasavubu jau du kartu 
buvo prašęs Hammarskjol- 
dą, kad Indijos atstovas Da- 
jalis būtų atšauktis iš Kon
go.

Konferencios dalyviai nu
tarė pertraukti posėdžius, 
kol atvyks "pavėlavę” dele
gatai. Ypač neskuba į pasi
tarimus įsijungti Katangos 
provincija, kurios prez. 
Tschombe sutiksiąs daly
vauti tik tada, kai būsianti 
pasirašyta karinė sąjunga 
su Leopoldvilės vyriausybe. 
Tos sutarties tikslas suda
ryti bendrą frontą ir even
tualiai išstumti Lumumbos 
šalininkus, grasinančius jė
ga praplėsti savo kontro
liuojamas teritorijas.

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos East Chicagos skyrius, norėdamas padidinti skyriaus kasą, 
su narių talka pastatė pardavimui šešių kambarių namą. Skyriaus nariai išpildė pasižadėjimą, kiek
vienas savanoriškai be atlyginimo atidirbdamas 50 darbo valandų ir šiandien jų rankomis sukurtas 
gražus namas laukia pirkėjų. Nuotraukoje: "Namo statybos komisija" prie užbaigto namo. Iš kairės: 
darbų tvarkytojas J Anas Rimkūnas, komisijos pirm. Kazimieras Domarkas, statybos vykdytojas Ka
zimieras Pocius, komisijos pirm, pagelbininkas Tadas Mečkauskas.

NAMO PELNAS VISUOMENINIAM LABUI
Vienos talkos trumpa istorija

Sumanus, judrus, ryžtingas ir drausmingas ALT 
S-gos East Chicagos skyrius, kad ir nepasižymįs narių 
gausumu, pernykščio rudens gale, savo veiklos antraisiais 
metais, baigė talkos būdu statyti šešių kambarių su rūsiu 
mūrinį, namą pardavimui. Iš projekto gausimasis pelnas 
bus per eilę metų vartojamas įvairiems tautinės veiklos 
reikalams, privalantiems piniginės paramos.

Vienos vasaros būvyje intensyviai paplušę skyriaus 
nariai ne vieneriems metams atsikratė galvosūkio dėl 
lėšų telkimo.

Kaip iš praktikos žinoma, ir 
stambesni organizaciniai vie
netai turi sunkumų, kai reikia 
papildyti tolydžio išsenkančias 
kasas. Ne vienas geras sumany
mas turi pagulėti stalčiuje dėl 
lėšų stigliaus, nes ne visada 
sekasi jų pakankamai sutelkti 
iš nario mokesčio, pobūvių pel- 
tto, aukų ar kitų retesnių pini
gavimo būdų. Tačiau ar vienaip 
ar kitaip kombinuojant, pagrin
dinės sumos sukrapštomos iš or
ganizuotosios visuomenės kiše
nių kurios, deja, nėra neišsenka
mos.

Įprastinės priemonės ALT S- 
gos East Chicagos skyriaus są
lygomis atrodė menkai ką ža
dančios. Mat, narių skaičius gan 
ribotas — nepilnos trys dešim
tys. Tad po visuotinio narių su
sirinkimo (1960 m. sausio 16 
d.) įkandin įvykusiame pobūvyje 
valdybos nariai prie kavutės pra
dėjo narplioti klausimą, kaip pra
simanyti pinigo tautiniam organi
zaciniam darbui remti, kad kiek
vienu iškylančiu atveju nerei
kėtų brukti pirštų į narių pini
gines. Situaciją blaivai vertinant, 
Jonui Rimkūnui atėjo į galvą ori
ginali mintis:

—O kad taip, vyručiai, — sa
ko, —pabandytume pastatyti na
mą talkos būdu, paskum jį par
duoti su geru pelnu, ir pasigau-

T. Mečkausko nuotrauka 

tume stambesnių išteklių. Įėjė
tume darbo, ir sunkaus darbo, 
iš savo atspėjamojo laiko, bet 
nebereikėtų nariams piniginių 
varstyti bent kelerius metus. 
Kaip manote?

Šis sumanymas rado gyvą pri
tarimą visų valdybos narių tar
pe. Ypač juo užsidegė Kazimie
ras Pocius, kuriam naujai per
rinktoje valdyboje teko pirmi
ninko, o projeto sumanytojui 
Jonui Rimkūnui — vicepirmi
ninko pareigos, čia pravers pa
minėti, kad savotišku sutapimu 
visi valdybos nariai yra "staty
bininkai" — nuo tiesioginio dar
bo įmonėse atspėjamu laiku yra 
sau pasistatę ar kitiems statę 
namus. Kai kurie yra po namą 
ar kitą pastatę pardavimui. (Ne 
be atitinkamo uždarbio, be abe
jo).

Skyriaus pirmininkas K. Po
cius verčiasi statyba kaip pa
grindiniu verslu. Miklius pirš
tus statybai turi ne tik val
dybos nariai* bet ir daugumas 
skyriaus narių gyvena savo sta
tytuose namuose. Vadinasi, ge
resnio "statybinio klimato" ir 
norėti nebuvo begalima.

Namo statybą vykdyti yra ne 
pikniką iškelti. Tai žino kiek
vienas, kam tai yra tekę pačiam 
darytL Lygiai gerai suprantama 
ir tam, kas nėra buvęs įsivė
lęs į komplikuotą do-it-yourself 
kombinaciją, o verčiau įsigijęs 
pastogę pirktinai, paklodamas iš 
karto pluoštą tūkstančių ar už- 
slnerdamas nejaukią virvę il
giems metams. Vienu ar antru 
atveju tai yra žygis, daromas 
visu rimtumu apsisvarsčius.

Praktiškojo patyrimo su kaupu 
turėdama, skyriaus valdyba pra
dėjo metodingai tyrinėti sąly
gas, kurios laiduotų statybos pro
jekto pasisekimą 1960 m. 
balandžio 10 d. įvykusiame val
dybos posėdyje nutarta paj-uošti 
provizorinį planą, kurį būtų ga
lima pateikti visuotiniam susi
rinkimui diskusijų pagrindu ir, 
svarbiausia, išsiaiškinti, ar ga
lima tikėtis narių talkos. Mat, 
valdybos nuomone narių talkos 
darbas buvo pats pagrindinis 
veiksnys, kuris lėmė projekto 
įkūnijimą arba, neigiamo nusi
statymo atveju, jo atmetimą.

Apmatus pasiruošusi skyriaus 
valdyba 1960 m. balandžio 29 d. 
sušaukė visuotinį narių susirin
kimą, kuriame projektas buvo 
visapusiškai išdiskutuotas ir pri
imtas šis nutarimas: pradedame 
talkos būdu statyti namą. Nariai 
pasižada, prie statybos atidirbti 
po 50 valandų. Išdirbusiems dau

giau už 50 valandų nutarta at
lyginti. Nuo darbo prievolės 
atleistas vienas kitas nebepajė
giųjų. Kai kuriems specifiniams, 
licencljuotiems darbams, nutar
ta samdyti specialistus.

Statybos galimybes zonduoda
ma skyriaus valdyba buvo jau 
išsiaiškinusi ir sklypo įsigiji
mo reikalą. Ji pranešė susirin
kusiems, jog Irena ir Jonas Rlm- 
kūnai sutinka skyriaus staty
bai už mokėtą kainą perleisti 
savo nusipirktą sklypą Hammon- 
do mieste. Šios gražios paslaugos 
dėka atpuolė laiko gaišinimas 
sklypui ieškoti.

Visam -■ projektui vadovauti 
susirinkimas išrinko statybos 
komisiją. Ją sudarė: Kazys Do
markas, komisijos pirmininkas; 
Kazimieras Pocius, statybos 
vykdytojas; Tadas Mečkauskas, 
padėjėjas; Jonas Rimkūnas, 
darbo jėgos rikiuotojas.

Natūralu, jog diskusijų eigoje 
iškilo finansavimo klausimas. Ir 
šauniausias projektas negali nė 
iš pėdos pajudėti, jei nėra pa
grindinio atramos taško —dole
rio.

Tačiau šis reikalas East Chi
cagos skyriui nesudarė proble
mos, nes du jo nariai, pirm. K. 
Pocius ir sekr. T. Mečkauskas, 
su mieliausiu noru sutiko pasko
linti statybai reikalingą sumą ir 
palaukti jos grąžinimo iki po 
namo pardavimo.

Nėra ko ir sakyti, jog be šių 
dviejų narių kilnios atodairos į 
visuomeninį reikalą, skyrius 
būtų galėjęs tik sapnuoti apie 
kokias nors statybas.

Po visuotinio susirinkimo pra
sidėjo akcijos laikotarpis. Ne
delsiant buvo sutvarkyti pirkimo 
dokumentai ir išimtas statybos 
leidimas. Žemkasė pirmąjį šūs
nį žemių rūsiui išvertė 1960 m. 
gegužės 10 d. Šia data prasi
dėjo statyba, o tuo pačiu ir 
rūpesčiai statybos komisijai.

Talkininkų kvietlnėjimas ir 
skirstymas sudarė gerokai gal
vosūkio darbo jėgos rikiuotojui 
Jonui Rimkūnui. Reikia paminė
ti vieną specifinį kliuvinį mūsų 
vietovėje, būtent, kad daugumas 
dirba trimis pamainomis įmo
nėse, Tat ir sunkino talkinin
kų rikiavimą, kai jų reikėjo gru
piniams darbams. Dieninėje pa
mainoje dirbantieji galėjo kibti 
į statybą tik iš darboviečių grį
žę, pavakariais. Popietinės pa
mainos vyrams buvo įmanoma tik 
rytinėmis valandomis patriūstl 
ligi vykimo įmonėsna. O nakti
niai turėjo derintis prie vienos 
ar antros grupės, poilsiui pasi
rinkdami rytinę ar vakarinę 
dienos dalį.

Visus tuos įvairavimus rei
kėjo turėti galvoje ir derinti, 
planuojant darbų eigą kiekvienai 
kitai savaitei. Tvarkytis leng
viausiai sekėsi savaitgaliais. Ta
čiau visa bėda, kad jų tėra tik 
po vieną savaitėje. Tad kad ir 
kaip nepatogu, o didžioji sta
tybos darbų dalis teko atlikti

(Nukelta į 3 psL)
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Žmogus, kuris išgelbėjo Londoną... (2)

Sunkiai laužiami ledai
/

Aukštas, šviesiaplaukis ponas, 
kuris pagaliau pasirodė laukia
majame, peržvelgė Michelį Hol- 
lardą nelabai draugišku žvilgsniu 
ir, nepaprašęs atsisėsti, paklau
sė, ko jis pageidaująs. Anglas 
nepasisakė savo pavardės, ir tik 
vėliau Michelis patyrė, kad jis 
kalbėjo su majoru B., britų ka
rinio attache pavaduotoju.

"AK, TIE ANGLAI 1"
Labai šaltai išklausė anglas 

istoriją prancūzo, kuris atėjo 
Anglijai pasiūlyti savo tarnybą. 
Atrodė, kad prancūzo atvirumas 
jame iššaukė keblią savijautą. 
Anglo atsakymai labai manda
gūs, bet negatyvūs: Micheliui turį 
būti žinoma, kad po Prancūzijos 
kapituliacijos visi tiesioginiai 
ryšiai su Jungtine Karalyste 
visiškai nutrūkę. Šveicarija 
esanti neutrali valstybė, ir būtų 
labai nepadoru, jei britų pasiun
tinybė įsileistų į špionažą prieš 
valstybę, su kuria Šveicarija pa
laiko draugiškus santykius.

Bet Michelis ir nesitikėjo, 
kad, atvykdamas be asmens liu
dijimų ir rekomendacijų, tokiais 
drabužiais, būtų priimtas išskės
tomis rankomis. Aišku, britas 
turėjo būti atsargus. Juk jis ga
lėjo stovėti prieš vokiečių dvi
gubą agentą arba šveicarų pa
siųstą ’agent provocateur (agentą 
-provokatorių).

Bet vis dėlto Michelį ėmė pyk
tis. Po tiek vargų ir pavojų, 
kuriuos jis turėjo pergyventi, kad 
galėtų pasikalbėti su tuo žmo
gum, toks brito šaltumas ir ne
taktiškumas jam atrodė nepake
liamas.

Jis parašė kažką ant popierio 
lapelio ir metė britui ant stalo.

—Čia yra pavardės ir adre
sai dviejų Britanijos piliečių: 
mano svainis Robert Best — 
žymus prekybininkas Blrmlng- 
hame, ir poetas bei meno kriti
kas Sturge Moore, kurt Jūs 8*1- 
būt pažįstate Iš pavardės. Jei 
būtumėte malonus pas juos pasi
teirauti, iš jų gautumėte visas 
reikalingas informacijas apie 
mane.

Anglas paėmė rašteli, tarytum 
visiškai nesidomėdamas, žvilg
terėjo | jį ir greit padėjo atgal 
ant stalo, tartum bijodamasis, 
kad tokio popieriaus gabalo lai
kymas rankose galįs jį sukomp
romituoti.

—Aš ateisiu už mėnesio, — 
šaltai pasakė Michelis Hollar- 
das. — O tuo tarpu paliksiu 
jums šį sąrašą, kad mano kelio
nė nebūtų likusi be naudos.

Iš švarko kišenės jis Ištraukė 
keletą glaustai prirašytų popie
riaus lapų. Tai buvo vokiečių ka
riuomenei dirbančių prancūzų 
firmų sąrašas. Michelis, tiekda
mas generatorinius motorus, 
buvo surinkęs žinias.

Anglas vos teikėsi žvilgterėti į 
dokumentą.

Michelis Hollardas linktelėjo, 
pasakė "au revolr, monsieur" 
ir išėjo iš nesvetingo kambario, 
užtrenkdamas paskui savo duris.

—Ak, Dieve, koki tie anglai 1 
—sumurmėjo, išeidamas iš pa
siuntinybės rūmų.

98 SIENOS PERĖJIMAI
Taip baigėsi pirmasis susiti

kimas tarp "vienišo sukilėlio" 
prancūzo Michelio Hollardo ir

MOKAME

metinį dividendų už 
visas taupymo sąs
kaitas.

britų slaptosios tarnybos. Ir taip 
prasidėjo draugystė tarp to vyro 
ir Anglijos, kuri prancūzų agentų 
ir pogrindžio organizacijų istori
joje neturi palyginimo.

Kulminacinį punktą ta istorija 
pasiekė, kai Hollardul ir jo pa- 
gelbininkams pasisekė griežtai 
saugomą vokiečių stebuklingojo 
"V-l" ginklo paslaptį anglams 
taip anksti įduoti į rankas, kad 
Londoną buvo galima apsaugoti 
nuo visiško ir karui lemiamo 
sunaikinimo, kurį ruošė Hitlerio 
"skendančios bombos".

Tas ir daugybę kitų nepaprastai 
reikšmingų žinių apie vokiečių 
pasiruošimus okupuotoje Pran
cūzijoje Michelis Hollardas di
džiąja dalimi atnešė pats britų 
ryšininkams Berne — iš karto 
pulkininkui B., kuris jį per "į- 
žanginį susitikimą" buvo taip šal
tai traktavęs, o vėliau, kai buvo 
konstatuota didelė Hollardo žinių 
svarba, kitoms britų įstaigoms.

Nors ir labai neįtikėtinai 
skamba, šiam nepaprastai drą
siam prancūzui pasisekė griež
tai saugomą prancūzų -šveicarų 
sieną, pro vokiečių postų ir pa
trulių šautuvų vamzdžius, pereiti 
98 kartus. Devyniasdešimt aštuo
nis kartus!

Už tai ir už didelį jo suorga
nizuoto tinklo "Rėseau Agir" pa
siaukojimą Michelis po karo gavo 
aukščiausią britų pasižymėjimo 
ženklą, duodamą ne anglui: "Dis- 
tinguished Service" ordiną.

"Bet," taip rašė britų gen. 
ltn. Sir Brian Horrocks apie jį, 
"man atrodo, kad Londone — 
mieste, kurį jis Išgelbėjo — 
yra pastatyta daug statulų žmo
nėms, kurie mažiau to nusipel
nė."

DOLERIAI IR CENTAI
- - - - - -  Kęstutis Gaidžiūnas- - - - - - -
PREZIDENTO J. F. KENNEDY TURTAI

"Prez. John F. Kennedy išėmė 
visą savo asmeninį turtą iš 
spekuliacinės investacijų rin
kos". Ši, lyg ir eilinė, žinutė, 
neseniai buvo paskelbta ameri
kiečių spaudoje.

Koks yra tas prezidento "visas 
asmeninis turtas"?

Stebėtojų nuomone, tas asme
ninis turtas gali siekti netoli 
10 milijonų dolerių.

Kodėl šis prez. Kennedy tur
tas buvo išimtas iš spekuliacinės 
investacijų rinkos?

Nors įstatymai neapriboja pre
zidento finansinių interesų ir pla
nų, bet prez. J.F. Kennedy, no
rėdamas išvengti bet kokių ne
malonumų, o gal net ir gilesnių 
tyrinėjimų, atšaukė visus savo 
asmeninius fondus iš spekuliaci
nės Investacijų rinkos. Visas šis 
turtas buvo investuotas J federa- 
llnius, valstijų Ir miestų paskolų 
lakštus.

Pagal prez. J.F. Kennedyspau
dos sekretorių "Visas prezidento 
turtas susideda iš paskolų lakštų 
ir nekilnojamo turto". Nekilno
jamas turtas yra prez. J. F.

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.

MUTUAL OetUtod SAVINGS
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"GRĮŽK ATGAL”
"Aš ateisiu po mėnesio," buvo 

pasakęs Michelis Hollardas, 
prancūzų šnipas "in spe", per 
savo pirmąjį vizitą Berno britų 
pasiuntinybėje. Lygiai už mė
nesio jis vėl buvo šveicarų že
mėje.

Šį kartą La Brėvine punkto 
muitininkas buvo visai nedrau
giškas. Jis tuoj pažino nelegalų 
sienos perėjūną ir pareiškė, kad 
jis turi nedelsdamas ir tuo pa
čiu keliu grįžti į Prancūziją. 
Matyt, jis buvo gavęs pylos už 
tai, kad pirmąjį kartą lengvai 
praleido.

Michelis nepasidavė lengvai 
atkalbamas. Esą, būtų gaila, 
jei jis turėtų grįžti, nes švei
carų žinių tarnyba netektų svar
bių karinių Informacijų. Jis pa
minėjo pavardę žvalgybos kari
ninko, kuris jį Le Locle buvo 
tardęs dvi valandas.

Vaizdas Iš karto pasikeitė. Ne
delsiant buvo telefonu susirišta 
su Le Locle. Leitenantas, kuris 
tuo metu jau buvo pasitraukęs 
Iš tarnybos Ir apsigyvenęs kitoje 
vietovėje, po nuostabiai trumpo 
laiko atsirado kitame laido gale. 
Jis patvirtino Michelio duome
nis ir nurodė, kad prancūzą rei
kia traktuoti, kaip nepaprastai 
svarbų žinių šlatinį.

To pasėkoje Michelis Hollar
das ne tik nebuvo pasiųstas at
gal, bet priimtas beveik kaip 
valstybės garbės svečias. Val
stybės lėšomis jis buvo pasiųs
tas į La Chaux-de-Fonds, kur 
jis ilgai kalbėjosi su kitu žval
gybos karininku. Paskui, kaip 
karinių įstaigų svečias, buvo ap
gyvendintas geriausiame miesto 
viešbutyje ir kitą rytą valdžios 
lėšomis išgabentas į Berną.

(Bus daugiau)

Kennedy namai Washingtone ir 
Hyannis Port, Mass.

Dabartiniu laiku, kaip jau ir 
visą eilę metų anksčiau, prez.
J.F. Kennedy gauna per metus 
po $100,000 (po mokesčių atskai
tymų) iš trijų fondų, kuriuos 
1926, 1936, ir 1949 m. įsteigė 
jo tėvas, ambasadorius Joseph 
P. Kennedy. Pastarasis, stebė
tojų nuomone, yra "vertas" apie 
200 milijonų dolerių.

Iš patikimų šaltinių girdima, 
kad prezidentas iš savo turto, 
kiekvienais metais uždirba apie 
$500,000. Iš šios sumos mokes
čiams atitenka apie $400,000.

Skaičiuojant, kad prez. J.F. 
Kennedy privačios investacijos Ir 
visi fondai atneša tik 5°/o nuo
šimtį, jo visas turtas turi siekti 
netoli 10 milijonų dolerių.

•
Be abejojimo, visiems įdomu, 

kokia finansinė padėtis buvusio 
prezidento Dwight Eisenhowerio, 
sausio 20 d. tapusio paprastu 
piliečiu?

Jis, kaip buvęs JAV preziden
tu, gaus $25,000 metinės pensl-

TAI BUVO PRIEŠ 13 METŲ... Lietuvių jungtinis choras iš 1,100 dainininkų koncertavęs 1948 m. 
Wuerzburge, Vokietijoje. Prieky Jonušo vadovaujamo dūdų orkestro muzikantai.

V. Bacevičiaus nuotrauka

BULGARAI DEJUOJA KAD PRIE SOVIETU TURI 
DAUGIAU DIRBTI, NEGU ANKSČIAU...

Šveicariį laikraštininko įspūdžiai iš Sofijos
Bulgarai laikomi ištikimiau

siais Maskvos vasalais, tačiau 
užtenka Sofijoje su lengvu nuste
bimu pareikšti, kad jie, kaip 
jau pirmo žvilgsnio atrodo, esą 
geriau susitvarkę - sužibs pa
triotizmu ir linijai ištikimiau
sio komunisto akys. Maža to, 

jos, ir $50,000 įvairioms išlai
doms. Taip pat privilegiją ne
mokamai naudotis pašto patar
navimu. Už pensiją, žinoma,rei
kės mokėti mokesčius.

Kongresas Dwight D. Eisen- 
howeriui gali grąžinti penkių 
žvaigždžių generolo laipsnį. Jei 
šis generolo laipsnis ir bus gra
žintas, tai be įprastinės $20,000 
metinės pensijos, kadangi Eisen- 
howeris, kaip buvęs prezidentas, 
jau yra pensija aprūpintas.

♦
Qal mūsų šeimininkės arti

miausiam pobūviui norėtų išsi
kepti pyragą pagal prez. J.F. 
Kennedy inauguracinio baliaus 
pyrago receptą?

Pyragui reikalinga tik... 400 
tuzinų kiaušinių, 600 svarų svies
to, 600 svarų miltų, ir 600 svarų 
cukraus... Taip pat reikia neuž
miršti, kad inauguracinis pyra
gas buvo septynių pėdų aukščio I 
O jam suvalgyti taip pat reikia 
atatinkamo skaičiaus svečių. 
Taigi vargu teks tokluo dideliu 
pyragu pasidžiaugti...

Graži dovana visiems
Naujų metų 

proga 
Plokštelės tik neseniai 

pagamintos 
LITHUANIAN - AMERICAN 
Long Play Hi-Fi Recor4*

Sol. LIONĖ JUODYTĖ-Ma- 
thews yra įdainavusi naują 
lietuviškų dainų plokštelę — 
"MANO

LIETUVOS
PRISIMINIMAI" 

(My Lithuanian Memories) 
Kaina $4.98 

Antrąją mažą (angliškai) — 
”Christmas Carols” 

Shepherd Boy and 
Sleeping Child. 

Kaina 98c. 
Išleistos Mill Marlboro Co. 
Platintojams užsakius didesniais 
kiekiais — duodama nuolaida.

UŽSAKYMUS SIUSTI: 
ALEX MATHEWS 
256 Union Avenue, 
Brooklyn 11, N. Y. 

arba 
gaunama visose 
radijo stotyse 

būsi pakviestas į namus, kur 
tau ant stalo bus pastatyta rau
donojo vyno,, ir šeimininkas, nors 
ir santūriai laikydamasis, drau
giškai pakels stiklą: zdravi!

Bet, pagirdamas bulgarų ge
resnį gyvenimą, tam tikra pras
me būsi teisus. Tai priklauso 
nuo tavo kelionės krypties. At
vykstančiam iš Vienos, Zueh- 
richo, Paryžiaus arba Romos, 
Sofija tikrai atrodys apšepusi. 
Jis matys Vitošos kalnų papė
dėje stovintį ištisai pilką miestą, 
monotoniškus veidus. Dviem 
šimtam tūkstančių žmonių mie
stą, kuriame susikimšę gyvena 
šeši šimtai tūkstančių. Miestą be 
susisiekimo, bet su daugybe su
sisiekimo policistų, kurie pra
deda komplikuotą alkūnių kilno
jimo ceremonialą, kai tik tolu
moje pasirodo koks autovežimis.

Tačiau tam, kuris atvyksta iš 
Maskvos, Sofija atrodo lyg ir 
Vakarų Europos didmiesčių ats
pindys. Vitrinos turi daugiau 
įdomumo, jaunieji architektai 
daugiau drąsumo (arba oficialų 
leidimą atlikinėti bandymus), 
restoranai daugiau jaukumo ir 
bažnyčios -- dažnai naudojamų 
pastatų atmosferą. Sekmadie
niais pamatysi daugiau apsiren
gusių privatiškai siūtais drabu
žiais, negu valstybinių siuvyklų 
gaminiais --ar tai kiltų iš indi
vidualizmo ar dėl planingo ūkio 
suklupimų.

Bulgarija yra pavyzdinis 
Kremliaus mokinys, ištikimiau
sias tarp tariamai ištikimųjų. 
Čia Maskva turėjo tik mažą da
lį sunkumų, su kuriais susidū
rė kitur. Kalbos kliūčių bevelk 
nėra, nes rusų kalba bulgarams 
yra ne svetima kalba, bet tik 
kitas dialektas, nors ir klek 
painus. Bulgarijos kelią į sa
telitus palengvino istoriniai ry
šiai — kaip žinoma, kraštas 
1878 metais rusų krauju buvo 
Išlaisvintas iš turkų priespau
dos. Betsovietinėokupaclja,nors 
ir beveik nesutiko kliūčių, dar 
nėra taip įsistiprinusi, kaip bū
tų galima tikėtis.

Net Ir drausmingiausiam mo
kiniui įgrįsta perdaug įkyriai gi
riamas mokytojas. Ir Jis ne
mėgsta be paliovos klausytis, kad 
esąs atsilikęs (nors tai atitinka 
tiesą, koncentruojant dėmesį tik 
į tam tikras detales). Ir jis 
mėgsta nusiskųsti perdaug de
monstratyviai rodomu Iškeltu 
mokytojo pirštu.

Taip atsitinka, kad rusai lai
komi atsakingais už viską, kas 
šiandieninėje Bulgarijoje nege
ro atsitinka, o blogybių ten ne
trūksta. Sofijos gyventojai niršta 
ant rusų ne vien dėlto, kad tie 
neseniai grąžino 10,000 porų eks
portinių batų dėl tariamai blo
gos kokybės. Jie rūstauja prieš 
rusus dėl viso blogio, be jo
kios išimties.

Pavyzdžiui, žemės ūkio krašte 
nesibaigianti mėsos ir kiaušinių 
stoka. Kaip keblu pripažinti fak
tą, kad krašte, kuriame LI mili
jonas buvusių laisvų Ūkininkų su
varyta į 972 "kolektyvus", dar 
šiandien nėra pasiektas prieška
rinis karvių ir avių kiekis. 
Bet eilinis gyventojas kaltina ru
są, kad Bulgarijos vyriausybė, 
siekdama padengti būtiną im
portą, išveža perdaug galvijų į 
Vak. Vokietiją ir Austriją.

Rusas atsakingas ir už tai, 
kad bulgarų vištos liko skolingos 
valstybei 28 milijonus kiaušinių. 
1960 metų rudenį siautusi paukš
čių epidemija, kurios pasėkoje 
Bulgarija neteko 380,000 vištų, 
galėjusi būti sukelta rusiškų ba
cilų: didžiajam broliui Ivanui juk 
nieko nekaštuoja jas eksportuo
ti. O tuo tarpu jis labai šykš
tus garvežiais, kurie gerokai pa
gerino atsilikusią bulgarų susi
siekimo sistemą. Kad per vieną 
mėnesį 79 traukiniai dėl sugedu
sių lokomotyvų liko įstrigę pa
kelėse, tai irgi rusų kaltė. Ly
giai kaip ir šlubuojąs transpor
tas didesniuose miestuose (nese
niai vieno Sofijos priemiesčio gy
ventojai turėjo patys gelbėtis, 
valdžiai padovanodami du tram
vajaus vagonus).

Tačiau daugiausiai bulgarai ai
manuoja dėlto, kad sovietinio di
rigavimo pasėkoje turi daugiau 
dirbti, negu kada nors anksčiau. 
Garsiojo balkanlško dolce far 
niente nėra nė pėdsako. Kiek
vienas sukasi neproduktingoje 
"socialistinio atstatymo" ma
šinoje, kurios lėta pažanga var
gu bepateislna milžiniškas iš
laidas.

Nuolat girdimas tas pats nusi
skundimas: "Ar galime džiaugtis, 
kad darbo procesan šiandien į- 
jungta dvigubai daugiau žmonių, 
negu 1937 metais, bet tie žmonės 
tik pusę tiek teuždirba? Penk
mečio planas turįs būti įvykdytas 
per trejus metus. Mes engiamės 
dieną ir naktį. O ką už tai turi
me? Maža. Rellatyvlškai geras 
apsirengimas, kuris nustebina 
užsieniečius, yra brangiai pirk
tas, atsisakant kitų dalykų. 
Kokius pietus matote darbovie
tėse? Kasdieniniai sunkiai dir
bančiojo pietūs susideda iš ne
spėjusių užaugti svogūnų, duo
nos, avies sūrio ir vandens (taip, 
vandens! Nes vyno krašte, Bul
garijoje, gyventojui per metus 
tenka jo tik du litrai). O ką jūs 
skaitote net valdinėse statisti
kose. Kolchozininko šeimos pa
jamos per metus siekiančios 
6666 levas. Tuo tarpu kostiu
minės medžiagos metras kaš
tuoja 250 levų, batų pora ma
žiausiai 150 levų..."

Pastaraisiais metais kelis 
kartus padidinta Maskvos pro
paganda susilaukia kandžių ko
mentarų. Rusai pirmoje lapkri
čio pusėje surengė vadinamą "so
vietinės knygos" dieną. Tada ne
labai entuziastingi bulgarai 
patyrė, kad kraštas per pirmuo
sius metų devynis mėnesius bu
vo užtvindytas dviem milijonais 
rusiškų knygų. Panašų nepasiti
kėjimą kelia ir didėjąs rusiškų 
laikraščių potvynis. Pravda, Iz- 
vestija, Trud, Sovietskaja Ro- 
sija ir Komsomolskaja Pravda 
Sofijoje gaunami jų išleidimo 
dieną. Iš viso Sovietija siunčia 
į Bulgariją apie 1000 įvairių 
laikraščių, kurių per metus pa
skleidžiama apie lOmiL egzemp
liorių. Kai kurie valdininkai jau 
seniai jaučia, kad toks sovie
tinės propagandos antplūdis pat
riotiškai nusiteikusioje tautoje 
iššauks neigiamą reakciją. Bet 
jie nusistatę geriau tylėti, negu 
nusipliklnti liežuvį.

Kiti sako: "Mes suprantame 
rusus, bet jie nesupranta mūsų."

(Nukelta į 3 psL)
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Tai buvo paskutinė tavo 
išsigelbėjimo galimybė

Majoras paskambino telefonu, 
ir netrukus kambarin įėjo AVD 
leitenantas ištvirkusio asketo 
veidu.

— Išvarykite iš jos perma
nentinį atkaklumą, —pasakė ma
joras, perduodamas leitenantui 
bylą.

Durys užsitrenkė. Ilona liko 
viena su AVO leitenantu. Nykštį 
ir smaližių skleisdamas, leite
nantas glostė savo retus ūselius. 
Kita ranka iš apkabos išsitraukė 
pistoletą.

— Ar prisipažinsite savo 
noru?

Ilona neatsakė į klausimą.
Pistoletas pakilo, priartėjo.
Ilona įsikibo į permanencijos 

principo svarstymų grandį.
Pistoleto vamzdis palietė jos 

smilkinį.
— Kalbėkite!
Metalas buvo šaltas.
— Kalbėkite!
Praplėstos matematinės funk

cijos visada taip nukrypsta, kad 
bandoma įrodyti permanencijos 
principo vertę.

Ilona nebejautė metalo.
— Nekalbėkite nesąmonių!
— Matematikoje nėra vietos 

nesąmonėms.
Pistoleto vamzdis atsimuša į 

Ilonos kaktą. Auliniai batai su
girgžda netoli rašomojo stalo. 
Akimirką tyla, paskui negarsiai 
brakštelia telefono šakelė. Nu
merių diskas karkia. Gergž
džiantį AVO leitenanto balsą gir
di lyg pro ilgą vamzdį.

— Penktas tardymo kamba
rys... Atsiųskite du vyrus iš 
baudžiamojo skyriaus... Taip, 
ir virvę.

Du vyrai, AVO kareiviai, at
sineša virvę. Jie turi trumpas 
lazdas.

— Nudengti viršutinę kūno da
lį I — įsako leitenantas.

Ilona stovi, lyg suparaližuota.
"Ar jau?"
Ilona stovi tiesi, kaip augalas.
— Išrenkite ją!
Augalas sudreba.
Vyrai užlaužia aukštyn Ilonos 

rankas, nutraukia megztinį per 
galvą. Marškinius laikančios juo
stelės nutrūksta. Marškiniai 
krinta žemyn, juos sulaiko si
jono juosmuo. Nykštį ir smaližių 
skleisdamas, leitenantas glosto 
savo ūsiukus. Ilona nulenkia gal
vą. Ji trokštų ilgų, tankių, už
dengiančių plaukų.

— Prisipažinkite!
Ilona užmerkia akis.
— Apyrankes!
Kareiviai užlaužia jos rankas 

ant nugaros. Geležis spragtelia.
- Pririšti!
Jie užstumia Iloną ant kėdės; 

jie pririša jos kojas prie kėdės 
kojų. Jie prispaudžia viršutinę 
jos kūno dalį prie kėdės, prave
ria virvę. Krūtinė atlaužiama.

— Prisipažinkite, arba liepsiu 
nuplakti tuos pasipūtusius daik
tus!

AVO kareiviai šaiposi. Leite
nantas užsidega cigaretę, žengia 
žingsnį link Ilonos.

-- Kas buvo tamstos bendri
ninkai?

Jokio atsakymo - dar žingsnis.
— Kas rašė vadinamuosius 

"politinius laiškus"?
Jokio atsakymo - dar žingsnis.
— Kur jie buvo spausdinami? 
Jokio atsakymo - dar žingsnis.
— Kalbėk, arba...

BULGARAI DEJUOJA...
(Atkelta iš 2 psL)

Juos pykina, kad praeitą vasarą 
Bulgarijos kurortus aplankė 
35,000 čekų, bet tik 9,000 so
vietų piliečių. Ir dar daugiau 
pykina, kad vienas Maskvos laik
raštis neseniai pasišaipė Ir bul
gariškų "braškių konservų" kai 
stiklinėse rasta tomatų sunka.

Nedraugiškų pastabų didžiojo 
brolio adresu Bulgarijoje tiek 
daug, kad ausyla policija pradė
jo nekreipti į jas dėmesio (kas 
žinoma, nereiškia garanijos, kad 
ji nesidomės jomis rytoj ar po
ryt). Tos rūšies skundai tuo 
tarpu dažniausiai einą į šiukšlių 
dėžes. Na, taip. Patriotiškai nu
siteikusiam satelitui leidžiami 
maži vientilial, kad jis ir toliau 
liktų nepavojingu vasalu.

Ilona pakelia galvą.
- Kalbėk!

Cigaretės dūmų debesis tvyks
telia jos veidan.

— Kalbėk!
Trys pirštai neša cigaretę į- 

dubiman tarp jos krūtų.
— Kalbėk!
Cigaretės žarija prie pat krū

tinkaulio.
— Dvėsena!
Žarija paliečia odą.
— Užsispyrusi dvėsena!
Žarija įsigręžia.
Ilona nerėkia. Jos kvėpavimas 

sunkus ir sumišęs su aimanos 
atodūsiu. Žarija užgęsta. Sklinda 
degintos mėsos kvapas,

— Tai buvo tavo paskutinis 
šansas. Išvesti!

Ilona atrišama. Nudeginimo 
žaizda paliko nesiliaujantį skaus
mą. Kelias koridoriumi buvo, 
lyg bėgimas tarp rykščių. Mar
škiniai ir megztinis kabojo ant 
apyrankėmis sukabintų rankų už
pakalyje. Visi sargybiniai spok
sojo. Tik vienas paraudo. Jis 
buvo jaunas ir pirmą kartą tar
nyboje. Ties cele Ilona sulėtino 
žingsnius. Kumščio smūgis ją 
nustūmė tolyn: laiptais žemyn 
ir dar kartą laiptais ir dar kartą 
žemyn į rūsį, pro karcerio celes, 
pro izoliacines celes, į siaurą 
koridorėlį su trejomis geležinė
mis durimis iš abiejų pusių. 
Trys AVO sargybiniai saugojo

NAMO PELNAS VISUOMENINIAM
LABUI

(Atkelta iš 1 psl.) 
neparankiosiomis savaitės die
nomis.

Pirmieji statybos žingsniai 
mažai kam krito į akį, nes jie 
vyko rūsiui išraustoje duobėje. 
Išliejus pagrindą, pamažu, vaini
kas po vainiko, pradėjo augti 
mūras. Ėmė ryškėti durų bei 
langų angos ir visas statinio 
pavidalas. Savaitė po savaitės 
jis pasiekė plane užbrauktą aukš
tį. Vieną gražią dieną — ir fak
tas, kad per vieną dieną — virš 
mūro iškilo gegnės. Po kiek 
laiko jų piktinančią nuogybę 
užklojo dailus stogas. Lig šio 
daikto statyba truko apie mėne
sį laiko.

Toliau jau talkininkams turint 
virš galvų apsaugą nuo saulės 
ir darganų, vidaus darbai vyko 
kiek lėtesne sparta. Tačiau ir 
pastogėje dirbant, šutna dažnai 
vertė kilnoti smilių prie kaktos. 
Kad talkininkų savijautą palai
kytų darbingame lygmenyje, kur 
buvę kur nebuvę vis po statybą, 
beplušą darbų vykdytojas K. Po
cius ir komisijos pirmininkas
K. Domarkas pasukdavo po skar
dinę kitą alučio troškuliui pri
slopinti. Arba visi urmu patrauk
davo atsipūsti į vėsinamą orą 
turinčią artimiausią taverną.

Kaip pakerėta praėjusioji va
sara pasižymėjo spirginamais, 
kada vyko pagrindiniai statybos 
darbai. Talkininkams tenka nuo
pelnas, kad, nepaisydami išpilto 
prakaito įmonėse, turėjo dar iš
tvermės ir ryžto atspėjamąjį 
laiką skirti triūsui prie staty
bos, užuot jį sunaudoję poilsiui, 
kuris ypačiai praverčia "šuniš
kosiomis dienomis". Visa eilė 
narių parodė rūpestingą uolumą, 
atidirbdami įsipareigotas 50 va
landų ir daugiau. Iš didžios da
lies šių pirmūnų entuziastiškų 
pastangų dėka projektas tapo tik
rove ir pasididžiavimu skyriui. 
Statybos talkoje dalyvavo septy
niolika skyriaus narių.

Nenorint prasilenkti su tiesa, 
reikia pažymėti, jog tikrovėje 
buvo vienu, teisingiau tariant, 
viena daugiau. Mat, talkoje 
tiesiogiai dalyvavo vienintelė 
moteris -- Agota Domarkienė, 
Žinoma, ji neplakė vapnos ir 
nekilnojo plytų, bet vykdė kitą 
savo ruožtu svarbų darbą, būtent, 
rūpestingai, kruopščiai ir uoliai 
vedė statybos apyskaitą. Tik jos 
pačios klaida ar kuklumas, kad 
talkininkų skaičiaus nepakėlė 

celes. Vienas atidarė antrąją kai
rėje. Ji buvo be langų ir vos 
apšviesta. Apyrankės nuimtos, 
marškiniai ir megstinls užmesti 
ant Ilonos galvos.

— Aš turiu dar apsiaustą se
nojoje celėje, — pasakė ji.

Durys užsitrenkė. Tai buvo 
tavo paskutinis šansas!

Ilona liko bestovinti. Jos akys 
turėjo priprasti prie silpnos 
šviesos, kuri krito iš dulkėmis 
ir voratinkliais aptrauktos lem
pos. Kaimyninėje celėja kažkas 
kumščiais daužė sieną.

— Anches-en-Amun!
Balsas Ilonai pasirodė pažįs

tamas ir vis dėlto klaikiai sve
timas, skambus ir be sielos kar
tu.

— Anches-en-Amun, faraono 
dukra, tave tėvas šaukia!

Iloną nukrėtė šiurpas. T ai buvo 
pamišimo balsas.

-- Dukra, aš pažinau tavo bal
są; atsakyk, čia Echnatonas, ta
vo tėvas! Tie šunes, ak, tie 
niekšingi šunes ten, už sienų!

Celė buvo atrakinta.
— Dainuok ir baubk, kiek no

ri, — pasakė sargybinis, bet 
mūsų nekeik, nes vėl gausi mušti I

— O, jūs Amono kunigai, jūs 
netikrųjų dievų vergai, nedrįski
te liesti karaliaus, kuris kilo iš 
kūno Reso, iš saulės dievo, iš 
vienintelio dievo! Jūs šunes, jūs 
nepalaidotos dvėsenos!

(Bus daugiau)

vienetu ir neįsirašė savo sugaiš
tų valandų.

Ir talkininkai ir statybos komi
sija atsikvėpė patenkinti bei su 
neslepiamu palengvėjimu, atli
kus paskutinius padailinimus ir 
statybą 1960 m. gruodžio 9 d. 
paskelbus esant baigtą.

Prieš akis tebėra dar vienas 
reikalas, bet šis jau iš malo
niosios srities, būtent, patal- 
kis, kuris seka po kiekvienos 
padorios talkos. Skyriaus tal
kininkai yra nuoseklūs žmonės 
—kaip darbą pradėjo nuo pama
to, o ne nuo kito daikto, taip ir 
patalkio nekelia, kol iš jų triū
so gautasis pelnas neatsidūrė 
skyriaus ižde.

O kai įvyks ši pastaroji ope
racija, tai galim tikėtis tikrai 
šaunaus patalkio, kuriame talki
ninkai turės progą smagiai pasi
džiaugti darbo vaisiais ir galu
tinai Išblaškyti bebaigiančius 
blėsti patirto vargo įspūdžius. 
Nupelnytesnės progos tokiam po
būviui East Chicagos skyriaus 
gyvenime gali velkiai nebepasi
taikyti.

S. Ks
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Skaudu žiūrėti, kai lietuviai tėvynėje priversti didžiuotis naujai pastatytu laivu, ant kurio šonų 
nebuvo vietos lietuviškam užrašui ir pavadinimasišrašytas rusiškomis raidėmis, rusų kalba "Sovietkaja 
Litva". Tai tik vienas iš pavyzdžių, kaip sovietinis okupantas stengiasi Lietuvą rusinti. Laivo kapitonas 
ir didžioji dalis įgulos yra rusai, tik keli lietuviai priimti antraeilėms tarnyboms.

ŪKINIS OKUPUOTOS LIETUVOS SMAUGIMAS (1) V. 8.

STATISTINIU SUKČIAVIMU NORI ĮRODYTI 
LIETUVOS ŪKINE PAŽANGĄ

Komunistinė spauda, o ir ki
tos jų propagandinės priemo
nės stengiasi įtikinti, kad da
bar okupuoto j Lietuvoj, o taip 
pat ir kituose pagrobtuose 
kraštuose, padaryta dideli ū- 
kinė pažanga. Kaip iš tikrųjų 
yra, mes čia pradedame spaus
dinti mūsų bendradarbio tuo 
klausimu keletą rašinių, pa
remtų pačių komunistų statis
tiniais daviniais.

DIRVOS RED.

Išeivijos spaudoje buvo 
reikštas rimtas susirūpini
mas dėl menkų kapitalinių 
investicijų, skiriamų oku
puotos Lietuvos ūkiui. Juk 
kapitaliniai indėliai yra tos lė
šos, nuo kurių priklauso ūkio 
plėtimas bei vystymas, ūkinėpa- 
žanga, laipsniškas tautinių paja
mų išaugimas ir, per ilgą laiką, 
krašto gerbūvis.

Ne politinės polemikos tikslais 
reiškiamas toks susirūpinimas, 
o dėl nerimo krašto ateitim. Nie
kam nemalonu pirštu rodyti į 
savo šalies atsilikimą, bet nėra 
ko slėpti faktų, kurie atsispindi 
sovietų statistikoje. Nėra pras
mės slėpti faktų, kad Lietuvos 
ūkis ir jo augimas, lyginant 
su kitomis "broliškomis respub
likomis", stabdomas, kad nededa
ma pakankamai pastangų pilnai 
įdarbinti gyventojus, o ypač prie
auglį.

1959 m. paskelbtos sovietų ū- 
kihės statistikos atskleidžia labai 
liūdną vaizdą. Teisybė, yra žmo
nių, pagristai abejojančių tų sta
tistikų patikimumu. Abejonės ta - 
čiau reiškiamos ta prasme, kad 
daviniai yra dirbtinai išpusti. 
Taigi tikrasis vaizdas yra dar 
liūdnesnis. Vienok, tenka naudo
tis esamomis statistikomis, nes 
kitų nėra ir patys sovietai su 
jomis skaitosi. Vieną kitą statis
tinį metodą tenka atmesti, o tai 

pirmoje eilėje liečia sovietų va
dinamą.-

Bendrosios pramonės produk
cijos indeksą. Tai produkcijos 
nuo tam tikros ribos išaugimo 
procentas.

Prieš karą tokia statistinė for
ma buvo beveik nepraktikuojama. 
Jeigu buvo, tai apskaičiavimai 
vyko įvairiausiais būdais. Dabar 
ieškant jiems palankaus efekto, 
neleistinai lyginami dydžiai.

Komunistų partijos kongrese 
Chruščiovas skelbė, kad 1956 m. 
pramonės produkcija buvo 28 
kartus didesnė, kaip 1928 m. Tai 
esąs milžiniškas išaugimas. Ta
čiau, ekonomikos ekspertai tuo
jau įtarė, kad sovietai naudojosi 
klaidinančiais statistiniais meto
dais. Jie paduoda bruto produk
cijos skaičius, kuriuose mecha
niškai sudėta visų gamyklų gamy
biniai rodykliai, visai nepaisant 
kad daugelis gaminių (pav. gele
žis) praeina visą eilę taurinimo 
procesų įvairiose gamyklose?kol 
pagaliau perverčiama į įvairius 
gaminius. Tas pats gaminys (pav. 
geležies vienetas), tokiu būdu 
skaičiuojamas kelis kartus. Ir 
tokiu skaičiavimu neteisingai iš
pučiami produkcijos skaičiai. 
Vakaruose, vietoje bruto produk
cijos, duodama neto produkcija, 
t.y. gaminys skaičiuojamas vieną 
kartą ir pridedama tik pridėtina 
jo vertė (added value), kurią 
jis įgyja kiekvienoje taurinimo 
fazėje. Tie gamybos skaičiai yra 
žymiai mažesni, bet teisingi.

Spėjimą, kad sovietai patys sa
ve ir kitus klaidina klaidingais 
bruto produkcijos rodykliais, 
pilnai patvirtino sov. ekonomijos 
tėvas prof. Strumllln ("Soc. Eko
nomijos SS Metmenys", Maskva, 
1959 m.) Jisai sako, kad 1956 
m. pramonės neto vertė buvo ne 
492.4 mlrd rublių, kaip teigia 
oficialus indeksas, bet tik 147.7 
milrd. rublių. Reiškia, dirbtinas 
ir klaidinantis indeksas faktus 
išpuščia net 3.3 karto!

Tačiau, tris Pabaltijo valsty
bes bei Moldavijos respubliką 
liečia dar kita statistinė paklai
da, kuriai tinka statistinio suk
čiavimo vardas.

Bendra sovietinė produkcija, 
lyginant su 1940 m. (-100), ofi
cialiais daviniais, 1958 m. išau
go 4.8 karto. Rusijos Federaci
jos (RSFSR) pramonės produk
cija - 4.5. karto. Kitų respubli
kų pramonės išaugimo rodykliai 
žemesni, išskyrus šias respub
likas: Estija — 10.0; Latvija 
9.7; Lietuva 9.1 ir Moldavija 
8.3 karto. Atseit jų pramonės 
produkcija išaugo dvigubai ir dar 
greičiai! net už pačios RSFSR 
augimo tempus. O panagrinėjus 
kapitalinių investicijų duomenis, 
matyti, kad jos gavo daug mažiau 
indėlių, negu kitos "broliškos" 
respublikos.

Klaida yra statistinė ir leng
vai išaiškinama: minėtoms res
publikoms 1940 m. daviniai lie
čia tik "laikotarpį po taryb. val
džios įvedimo", kuris įvyko 1940 
m. rugpiūčio mėnesį! Reiškia, 
tie skaičiai apima 5 mėnesių 
bet ne pilnų metų.

Gretinti davinius su ki
tų respublikų duomenimis, kurios 

lygina 12 mėn. su vėlesniu 12 
mėnesių produkcija, taip pat 
statistinė nesąmonė.

Pabaltijo bei Moldavijos pra
monės produkcijos augimo ro
dyklius, teisingai lyginant su ki
tomis respublikomis, jų augimo 
rodyklius tenka sumažinti maž
daug 60%. Tada gausime tokius 
1958 m. išaugimo rodyklius: Esti
ja 4; Latvija 3.88; Lietuva - 
-3.64 ir Moldavija 3.32 karto. Iš 
to seka išvada, kad šiose srity
se pramonės išaugimas nepa
siekė RSFSR lygio. (Lietuvos at
žvilgiu išaugimo rodyklį dar 
tenka sumažinti, nes dabar į jos 
teritoriją įeina ir Klaipėdos 
kraštas, kuris 1940 m. buvo nacių 
pagrobtas!)

Jeigu pritaikytume prof. Stru- 
milin rezervus, tie skaičiai dar 
sumažėtų daugiau kaip trečdaliu! 
Taigi visai liūdnas vaizdas.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

Tel. ofb« PRoatteel 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.

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

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

Norveat Medical Center 
2336 West Chicago Avė. 

Chicago 22, I1L
VAL.: 1-3:30, 6-8:30 p. 
pirmad., antrad., ketvirtai!., 

penktad.
Tik susitarus trečiadieniais.

Telefonas:
Ofiso REpublie 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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NEDIPLOMATIŠKA POLEMIKA SU visiškai pamiršo išversti. O toji 
dalis ir reiškia "tuo tarpu" arba 
"kol kas", tai yra laikinai.

SPAUDA PER ENCIKLOPEDIJA

Mums reikalingi naujų laikų 
knygnešiai

i . -

Dirvos 45 metų sukakti atžymėti esame paskelbę 450 
naujų skaitytojų vajų. Tai 10 naujų skaitytojų kiekvie
niems Dirvos ėjimo metams.

Užsimojimas, kaip iš karto atrodo, nedidelis. Bet kai 
žinai, kaip yra su kitais lietuvių laikraščiais, kurie per 
praėjusius metus maždaug tiek pat skaitytojų neteko, 
tai jau ir nemažas. /

Nėra reikalo čia kartoti, kodėl Dirva yra vienintelis 
lietuvių laikraštis JAV, kuris per tris paskutinius metus 
pastoviai auga. Auga iš savaitraščio virtęs tris kartus 
per savaitę išeinančiu ir auga skaitytojų skaičiumi. Pra
ėjusiais metais vykdytas 500 naujų skaitytojų vajus ge
rai užsibaigė. Reikia tikėti, o tikint ir padirbėti, kad ge
rai užsibaigs ir 450 naujų skaitytojų sukaktuvinis vajus.

šiuo metu, kada rašom šias eilutes, jau esam prašokę 
150 naujų skaitytojų skaičių. Taigi trečdalis užsimojimo 
jau įvykdytas. Bet prieš akis dar du trečdaliai — dar 300 
naujų skaitytojų. Ir tie du trečdaliai, neabejojant, bus 
sunkiau įkandami. Bet jie turi būti sutelkti, kad laikraš
tis ne tik išsilaikytų, bet kaip ir iki šiol, turtėtų ir savo 
turiniu — skaitytine bei vaizdine'medžiaga. O taip tur- 
tėdamas jis jau darosi pajėgus pats toliau platintis ir nau
jus skaitytojus telkti.

Iš iki šiol turimų naujo vajaus davinių matyti, kad 
daugiausia talkos esam susilaukę ne iš JAV, bet iš kitų 
kraštų. Pirmiausia Kanados, o jau toliau — Vokietijos. 
Tik trečioj vietoj yra JAV. Taigi tie daviniai sako, kad 
dar tikrieji naujų skaitytoju telkimo šaltiniai tebėra ne
pajudinti. O juos gerai paiudinus — tikrai ir tie, 300 
naujų skaitytojų gali nesunkiai atsirasti. Bet, kaip mi
nėjau. reikia, kad kas nors mums padėtų juos suieškoti.

Kai kuriose JAV lietuvių kolonijose Dirvois skaity
tojų skaičius gražiai išaugės. Ypač atsimintinos Roches- 
terio (talkinant P. Saladžiui), E. Chicagos ir Omahos 
(talkinant tų vietovių Tautinės Sąiungos skyrių veikė
jams). Tose kolonijose, iei dar atsiranda vienas kitas 
naujas skaitytojas, tai labai gerai, bet iš ten jau daug 
ko tikėtis sunkoka.

Didžiausias artimiausios talkos dėmesys turi būti 
nukreiptas į Chicagos, Detroito, New Yorko, Bostono, 
Philadelphijos ir Los Angeles rajonus, čia dar galima 
surasti ne 300 naujų skaitytojų, bet žymiai daugiau. Tik 
reikia, kad atsirastų talkininkų, kurie pabūtų naujų laikų 
knygnešiais.

Paskelbę vajų tikėjomės, kad daugiausia talkos su
silauksime iš Tautinės Sąjungos skyrių veikėjų. Bet be 
čia paminėtų dviejų skyrių, kurie tikrai daug patalkino, 
tokios talkos iš kitų dar nesam sulaukę. Bet tai dar ne
vėlu ir tikimės tais vaisiais bendrai pasidžiaugti.

Kada mes sakome, kad naujų skaitytojų telkimo va
jus turi būti įvykdytas, tai tuo pačiu norime priminti, 
jog iki šiol vykdyti piniginiai vajai tiesioginiai laikraš
čiui išlaikyt nė centu nebuvo ‘panaudoti. Tų vajų lėšos 
buvo sunaudotos namų pirkimui ir modemiškos spaustu
vės įrengimui. O tiesioginiai pačiai Dirvai išsilaikyti ėjo 
tik naujų skaitytojų įvykdyti vajai.

Taigi peržengę pirmąjį trečdali sukaktuvinio 450 
naujų skaitytojų vajaus, labai ir labai prašome, kad vi
sos tautines organizacijos, o taip pat ir mūsų organi
zuotas jaunimas, mums nauia energija dar patalkintų ir 
vajų padėtų sėkmingai užbaigti. Mums tikrai reikia naujų 
laikų knygnešių ir jų talkos. Jais ir prašome jus pabūti.

B. 0.

SĄLYGA, BE KURIOS NEGALIMAS 
JOKS BENDRADARBIAVIMAS

Svetimšaliai istorikai, o ypač 
kronikininkai, nekartą mūsųpro
tėvius yra charakterizavę, kaip 
kieto sprando kovotojus Ir at
kaklius būdo savo tautinių rei
kalų gynėjus.

Neišsižada lietuvis savo pro
tėvių charakterio bruožų ir šian
dieną. Neišsižadės jų Ir ateity
je nei Sibiro tremtyje, nei pa
vargtame krašte, nei išeivijo
je.

Tačiau, išimčių pasitaikė pra
eityje, pasitaiko jų ir dabar. 
Apie jas labai taikliai ir teisin
gai kalba p. STATYS ŽYMAN
TAS vertingame rašinyje "San
tykiai su Tėvyne" š. m. sausio 
mėn. Trijuose "DIRVOS" nume
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riuose. Sis rašinys yra vertas 
skaityti visiems. Būtų gera kad 
jį persispausdintų visa išeivi
jos spauda. Ypatingą dėmesį pri
valėtų atkreipti mūsų jaunimo 
organizacijos ir veikėjai, nes 
jų veiklos ir darbo kelias ypa
tingai reikalingas panašių min
čių.

Laiminga yra lietuviškoji išei
vija ir didžiuojasi pavergtoji tau
ta tais vyrais, kurie budriai sto
vi jos interesų gynymo ir saugo
jimo kovos lauke. Kartu, ji yra 
nusivylusi tais kurie arba dėl 
neapdairumo, arba dėl blogos va
lios ir, pagaliau, arba net dėl 
judošiško grašio, mėgina mūsų 
tautiniams interesams pakenkti.

Lietuvių Enciklopedijos XXH 
tomo 93 puslapyje, straipsnyje 
aiškinančiame kas tai yra Pa
siuntinys, yra toks "pabrau
kimas per nosį" lietuvių spaudai:

"Praktikoje labai dažnai yra 
taip, kad ambasadorių, pasiunti
nių — ministrų (ministrai rezi
dentai išeina iš mados) pareigas 
eina ambasadų ar pasiuntinybių 
valdininkai — patarėjai, sekre
toriai, attache. Tais atvejais jie 
veikia titulu chargė d’affaires 
a. i., tai reiškia lietuviškai, at
stovo pareigas einąs* (labai klai
dingai kartais lietuvių spaudoje 
jie vadinami, reikalų vedėjais*, 
ar, laikinai reikalų vedėjų parei
gas einančiais’)."

Reikalas, kaip matome, yra 
menkos reikšmės. Nebūtų verta 
apie jį nei užsiminti, jeigu toks 
priekaištas spaudai būtų pa- 
reištas kur kitur. Bet čia jis 
pareikštas enciklopedijoj ei

Enciklopedijos uždavinys in-

"Turistai" Slucklai, Bieliaus
kai ir Co. nestebina mūsų savo 
kelionėmis, bet stebina ir kelia 
rūpestį tie "mūsiškiai", kurie 
įstaigoja bendradarbiavimą su 
okupuoto krašto minkštakūniais 
"kultūrinėje plotmėje", kurie ra
gina pamiršti "politinę plotmę" 
kurie pataria atsisakyti kovos 
už pagrindinę tautinę vertybę: 
LAISVĘ ir NEPRIKLAUSOMY
BĘ. Stebimės chicaglšklo J. 
Kreivėno nuotrauka su politi
niais rašeivomis iš okupuotos 
Lietuvos. ("Vienybe" sausio 20 
d.) Kuriuo keliu einate, vyrai!

Paklausykite Stasio Žymanto, 
Meskite klystkeles, sugrįžkite į 
teisingą kelią: Vardan Lietuvos 
laisvės, josios Nepriklausomy
bės ir žmoniškumo žemėje!

Tai sąlyga, be kurios negali
mas joks bendradarbiavimas jo
kioje "plotmėje" su krašto oku
pantais ir jų bendrais.

Stasys Gudas, 
New York

VAJUS REIKALINGAS

Gerai, kad vykdote vajų ir pri
menate tautiečiams užsisakyti 
Dirvą. Jau senokai ruošiaus tai 
padaryti, bet nei iš šio nei to 
vis neprisirengi. Ir taip ilgesnis 
laikas prabėga. O dabar, kada 
laikraštį pradėjau gauti, siunčiu 
prenumeratos mokestį ir linkiu 
geriausios sėkmės.

G. R., 
La Šalie, Canada

J. KARVELIO APSIRIKIMAS...

Š. m. sausio mėn. 12 d. "Drau
go" 9 Nr., rašant apie J. Kar
velio 45 m. prekybinę sukaktį, 
tarp kitko pažymėta, kad 1931 
m. J. Karvelis įsteigė J. Karve
lio Prekybos Namus.

šį reikalą gerai žinodama ir 
atsimindama tvirtinu, kad buvo 
įsteigta ne J. Karvelio vardu, 
bet J. RINKEVIČIAUS ir J. KAR
VELIO PREKYBOS NAMAI.

Tai tvirtindama aš skaitau, 
kad čia yra įvykęs J. Karvelio 
apsirikimas.

su pagarba:
Rožė Rinkevičienėj 

Chicago 

formuoti apie dalykus kiek auto
riai bei redaktoriai apie juos 
turi žinių. Bet ne enciklopedi
jos reikalas nurodinėti kitų tik
ras ar tariamas klaidas. Tomo 
redaktorius (dr. J. Girnius) bus 
arba neapsižiūfėjęs, ar panuo- 
laidžiavęs straipsnio autoriams, 
neišbraukdamas tokios neenci- 
klopędiškos pastraipos.

Polemika iš enciklopedinių 
straipsnių būtų brauktina net ir 
kai autorius neabejotinai teisus. 
Bet čia autorių J. A. St. ir
J. Kjk. (J. A. Stikloriaus ir J. 
Rajecko) teisumas daugiau negu 
abejotinas. Greičiau jų pačių 
klaida tai akivaizdi, o lietuvių 
spaudai priekaištas nepelnytas.

Visų pirma, labai abejotinas 
tikrumas teigimo, anot kurio la
ba i d a ž n a i ambasadorių ar pa
siuntinių pareigas eina pasiunti
nybių valdininkai, ir kad tais 
atvejais jie veikla titulu 
chargė d’affaires a. L Žinoma, 
čia grynai subjektyvus dalykas, 
kas kam atrodo dažna ar reta. 
Man atrodo, kad vlsdėlto sosti
nėse normaliai vis yra daug 
ambasadorių ir pasiuntinių, ir tik 
vienas kitas kada nekada esti 
trumpą laiką pavaduojamas char
gė d*affaires, a. i. Ilgesnį laiką 
trunkąs tokiu titulu ambasado
riaus ar pasiuntinio — ministe- 
rio pavadavimas, atrodo, yra ne 
tik nedažnas, bet netgi priešin
gai — gana reta išimtis.

O kad chargė d’affaires a.i. 
reiškia Iietuviškai "atsto
vo pareigas einąs", visiškai 
netiesa. Praktikoje tai net 
ir nelietuviškai tas reiškia lai
kinai atstovo pareigas einąs. 
Bet jeigu autoriai taip taiso tų. 
žodžių vertimą į lietuvių 
kalbą, tai atsiprašom — negalima 
sutikti, nors jie tą "taisymą" net 
per enciklopediją sugebėjo įam
žinti."

Chargė (šaržė) lietuviškai gali 
būti: apkrautas, pripildytas, už
taisytas, spaudžiamas, apsun
kintas, slegiamas, užpultas, įpa
reigotas ir t. O affairs (afėrs) 
gali būti: santykiai, sandėriai, 
darbai, verslai, užsiėmimai, da
lykai, vylos, reikalai ir tt. Kal
bant apie diplomatines pareigas, 
iš visų tų reikšmių arčiausiai 
tinka "įpareigotas" ir "reikalai". 
Bet lietuviškai nepasakysime "į- 
pareigotas iš reikalų". Sakome 
"įpareigotas reikalus tvarkyti 
arba vesti", tad "reikalų vedė
jas", o ne "atstovo pareigas ei
nąs".

Autoriai tame pačiame en
ciklopedijos straipsnyje pami
nėjo ir vokišką to titulo ver
timą — atitikmenį, būtent 
"Geschaeftstraeger". Tai yra, 
"reikalų nešėjas". Lietuviš
kai vietoj "nešėjas" sakome 
"vedėjas". Kodėl tad autoriai ne
priekaištauja vokiečių spaudai (ir 
žodynams bei enciklopedijoms!) 
už chargė d’affaires "labai klai
dingą” vadinimą? Kodėl jiems 
nesiūlo sakyti "stellvertretender 
Gesandte", arba "Erfuellender 
die Amtspflichtendes Gesandtes" 
Tas kaip tik atitiktų jų kelia
mąjį reikalavimą, par eikštąjį per 
enciklopediją lietuvių spaudai.

"Betaisydami" vertimą titulo, 
kurį vienam iš autoriųtenka var
toti, autoriai jį taip nutaisė, kad 
jo antrąją, lotyniškąją dalį, bū
tent "a.L" arba "ad interim" 

Jeigu pirmoji dalis nepaisant au
torių kitokios nuomonės, vlsdėlto 
verstina "reikalų vedėjas", tai 
antrąją dalį prijungus Išeina ne 
kitaip, kaip "reikalų vedėjas kol 
kas", arba "laikinis reikalų ve
dėjas".

Jeigu spaudoj kur būtų buvę 
išsitarta, kad laikinis reikalų 
vedėjas yra "laikinai einąs rei
kalų vedėjo pareigas", tai būtų 
buvęs šioks toks nukrypimas, 
bet žymiai menkesnis, negu 
spaudą per enciklopediją taisyti 
užsimojusiųjų autorių nukrypi
mas.

—vr.

• Atpigintų knygų iki 90 
nuoš. galima įsigyti iš Ga
bijos leidyklos, kuri knygų 
išpardavimą pratęsė iki va
sario 15 d. Sąrašai siunčia
mi parašius šiuo adresu: 
Gabija, 87-85, 95 St., Wood- 
haven 21, N. Yo

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

500 SIUNTINIU SU 
PUSE UŽDARBIO

Gaudami nemaža pareikalavimų iš tų savo 
klijentų, kurie laiku nesuspėjo užsisakyti mūsiškių 
kalėdinių be uždarbio siuntinių, jaučiame pareigą 
pratęsti savo pasiūlymą DAR 500 SIUNTINIŲ.

Turėdami galvoje tai, kad kalėdinius siunti
nius esame jau išpardavę, siūlome dabar DAR 
PAPILDOMUS 500 SIUNTINIŲ ir esame pasi
ruošę jų pelnu dalytis su savo klijentais, atiduo
dami tuos siuntinius SU PUSE UŽDARBIO:

SPECIALŲ SIUNTINĮ Nr. 1, kurį sudaro
1. 3 jardai vilnonės medžiagos moteriškam 

ar vyriškam paltui (žalia, mėlyna, tamsiai 
mėlyna ar juoda);

2. 3^4 jardų vilnonės medžiagos moteriškam 
ar vyriškam kostiumui;

3. 3 jardai pamušalo;
4. 1 vilnonis moteriškas ar vyriškas megzt

inis ;
5. 1 pora žieminių moteriškų kojinių;
6. 1 pora vilnonių vyriškų kojinių.. 
Pilna šio suntinio kaina yra $44.00.
KAINA SU PUSE UŽDARBIO yra tiktai

$41.50
įskaitant visus mokesčius.

SPECIALŲ SIUNTINĮ Nr. 2, kurį sudaro
1. 6^/2 jardų vilnonės medžiagos dviems mo

teriškiems kostiumams (tamsiai mėlyna ar 
pilka) ;

2. 6¥> jardų vilnonės medžiagos dviems vy
riškiems kostiumams (tamsiai mėlyna, ru
da ar tamsiai pilka);

3. 3 jardai vilnonės medžiagos moteriškam 
ar vyriškam paltui (žalia, mėlyna, kupra
nugario spalvos, tamsiai mėlyna ar juoda);

4. 10 jardų pamušalo;
5. 4 jardai rajoninės medžiagos vienai mote

riškai ar dviems vaikiškoms suknelėms.
Pilna šio siuntinio kaina yra $85.00.
KAINA SU PUSE UŽDARBIO yra tiktai

$79.50
įskaitant visus mokesčius.

Abiejų šių SPECIALIŲ siuntinių visos me
džiagos yra eksportinės rūšies angliškos medžia
gos.

Pareikalavus siusime oro paštu nemokamai 
medžiagų pavyzdžius į bet kuri pasaulio kraštą.

Mūsų SPECIALIUOSIUS SU PUSE UŽDAR
BIO siuntinius gali užsisakyti kiekvienas lietuvis, 
vis tiek, ar jis būtų mūsų klijentas, ar kitų firmų.

Priiminėsime taip pat po $1.00 užstato, kuris 
garantuos bet kurį mūsų SPECIALŲ siuntinį 10 
savaičių laikui.

Mes garantuojame:
1. Kiekvienas siuntinys bus pristatytas ga

vėjui.
2. Jei siuntinys dingtų, mes grąžiname pini

gus arba nemokamai pasiunčiame kitą 
siuntinį.

3. Visus mokesčius apmokame čia. dėl to ga
vėjas, sulaukęs siuntinio, nieko jau nebe
moka.

'4. Visas medžiagas siunčiame tiktai pagal pa
sirinktuosius pavyzdžius.

5. Kitokias prekes siunčiame tiktai pagal jų 
aprašymą.

Pareikalavusiems taip pat oro paštu ir nemo
kamai siusime savo bendrinį katalogą, kuriame 
yra sužymėta labai daug prekių pasirinkti, ir stan
dartinių siuntinių kainoraštį, apimantį 31 siunti
nį, kurių kainos su visais mokesčiais įvairuoja tarp 
$29.00 ir $125.00.

LITHUANIAN TRADING COMPANY 
341 LADBROKE GROVE 
LONDON, W. 10 
ENGLAND



1961 m. sausio 30 d.

Iš Chicagos Aukšt. Lituanistikos Mokyklos tradicinio vakaro. Mokiniai atlieka dainų ir šokių montažą 
"Aš tau priminsiu tėvynę brangią".

V. Labanausko nuotrauka

BOSTONO LIETUVIU ŽINIOS
Sausio mėn. Subatvakaris 

buvo jaukus
Ir vėl mus užgriuvo snie

go pūga. Gatvėmis šiaip 
taip praeiti buvo galima, bet 
nebuvo kur automobilių 
statyti. Tas gerokai paken
kė pirmajam šių metų su-

AUTOMOBILISTŲ 
NUOTYKIAI

"Užsigavusio - užpykušlo" šo
ferio pirma vieta atiteko 
asmeniui, kuris sugebėjo per 
metus surinkti 114 automobilio 
pastatymo pabaudų. Galop pri
verstas atvykti į teismą, jis pa
reikalavo, kad būtų teisiamas 
atskirai už kiekvieną nusikalti
mą. Jo norai buvo patenkinti 
—vienas teismas kas savaitę. 
Paskutinis įvyks 1963 metais ba
landžio mėnesi.

•
"Nelaimingasis", buvo vieno 

Jacksonvillės automobilių par
davinėtojas. Norėdamas vykusiai 
paskelbti artėjanti automobilių 
išpardavimą, jis l savo krautuvės 
vitriną Įdėjo tokĮ • skelbimą: 
"Laukite ir žiūrėkite, greitai |- 
vyks didelė sensacija". Porai 
valandų praėjus po to skelbimo 
pasirodymo krautuvės lubos |- 
lužo ir sukrito ant jo naujų ma
šinų.

*
"Automobilių pastatymo" pir

mą vietą galima padalinti dviems 
moterims. Pirmoji nuvažiavo J 
policijos stotĮ užmokėti neteisin
go automobilio pastatymo baudą, 
ir išėjus rado kitą policijos bau
dą už pastatymą mašinos prieš 
policijos stoti. Antroji moteris, 
policininkė, nuvažiavo t banką 
atiduoti pinigus, surinktus iš au
tomobilių pastatymo laikrodžių, 
o išėjus prie savo mašinos rado 
policijos baudos lapeli už per- 
ilgą automobilio palikimą prie 
panašaus laikrodžio. 

Romas Stakauskas

batvakariui; kuris įvyko 
sausio 21 d. vakare. Atšauk
ti jo nebuvo galima, nesgi 
sniego pūgos iš anksto ne- 
siskelbia apie savo atkelia- 
vimą.

Nežiūrint šių nepalankių 
oro sąlygų, vis dėlto Subat- 
vakarin susirinko apie 40 
viešnių ir svečių. Pirm. 
Just. Vaičaitis susirinku
sius gražiai pasveikino Nau
jųjų Metų proga. Poetą 
Faustą Kiršą, kuriam žie
mos šalčiai atnešė smarkų 
peršalimą, pavadavo St. 
Santvaras, paskaityda m a s 
iš F. Kiršos 2-sios Pelenų 
knygos keletą ištraukų. Li
teratūriniu požiūriu reikš
mingos satyrinės poemos 
posmus klausytojai su at
sidėjimu išklausė ir kiek
vieną ištrauką iš visų ke
turių giesmių palydėjo šil
tais plojimais. Berods, F. 
Kiršos satyra ir sąmojai 
sudarė itin jaukią subatva- 
kario nuotaiką.

Programai pasib a i g u s, 
viešnios ir svečiai prie karš
tos kavos puodelių šneku
čiavosi iki pusiaunakčio. 
Tos jaukios subatvakarių 
nuot aikoms rengėjams yra 
malonus atpildas už visas 
pastangas ir darbą. Antra
sis šių metų subatvakaris 
rengiamas tuose pačiuose 
ALT S-gos Bostono sk. na
muose vasario 18 d., 7 vai. 
30 min. vakaro. Reikia ti
kėtis, kad trečioji sniego 
pūga gal jau neužsuks į 
Bostoną.

Rengiamas F. Kiršos 
pagerbimas

Vasario 11 d., 7 vai. 30 
min. vak., naujojoj Liet. Pi
liečių D-jos salėj, rengia
mas poeto F. Kiršos pager
bimas. Kultūrinės ir visuo
meninės Bostono lietuvių 
organizacijos, prie kurių 
prisidėjo skautai, rūpinasi,

DIRVA

kad parengimas būtų jau
kus ir įspūdingas. Sudary
tos komisijos vaišėms reng
ti, svečiams sutikti ir kitais 
vakaro reikalais rūpintis.

Rengėjai norėtų, kad liet, 
spauda ir visuomenė prisi
mintų į veterano amžių žen
giantį poetą Faustą Kiršą, 
kad ta pačia proga būtų ke
liami ir mūsų literatūrinio 
gyvenimo rūpesčiai, kurie 
kasmet vis sunkėja.

Daugumas kvietimų į F. 
Kiršos pagerbimą jau iš
siuntinėti. Tačiau Bostono 
ir jo plačių apylinkių lietu
viai, kurie kvietimų negavo, 
o poeto pagerbime norėtų 
dalyvauti, prašomi ne vė
liau vasario 4 d. pranešti 
apie tai St. Santvarai tele
fonu AN 8-5347. Salėj vietų 
skaičius ribotas, todėl visi 
yra prašomi su pranešimais 
apie dalyvavimą nevėluoti. 
Tikimasi svečių, ypač ra
šytojų, sulaukti ir iš kitų 
JAV miestų.

Paskaitą apie sukaktuvi
ninką skaitys rašyt. Ant. 
Vaičiulaitis iš Washingto- 
no, D. C. Al. ir Ant. Gustai
čiai rengia meninę progra
mą, sudarytą tik iš F. Kir
šos kūrinių. Bostonas dar 
tebėra gyva liet, sala, to
dėl tikimasi, kad sukaktu
vininko pagerbimas bus pa
vykęs.

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

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

Turėdami reikalų prašom į mane kreip
tis namų telefonu OL 7-2521 — Peninsula.

AR JAU ĮSIGIJAI ALMA MATER?
Tai knyga, kuri turi būti kiekvieno lietuvio šeimoje. 

Ypač jaunimas ją turi perskaityti. Iš įdomaus pasakojimo 
tfpie studentų gyvenimą ir mokslą Nepriklausomoje Lie
tuvoje, jie giliau pažins savo kraštą ir savo žmones.

Rašytojas R. Spalis moka pasakoti traukiančia kū
rybos jėga, Todėl visi grožinės literatūros mėgėjai įsigy
dami Alma Mater, tikrai praturtins savo bibliotekas.

Užsisakydami Alma Mater naudokitės šia atkarpa:

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

Siunčiu $5.oo ir prašau man išsiųsti R. Spalio 

naują knygą "Alma Mater".

Užsakytojas:

(Vardas, pavardė)

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.

CLEVELANDE 
ir apylink.se

• Tautinės Sąjungos Cle
velando skyriaus susirinki
mas šaukiamas vasario 5 d., 
sekmadienį, 12 vai. 30 min., 
Dirvos patalpose. Visi na
riai prašomi dalyvauti.

• Augustas Kinaitis, šir
džiai sunegalavus, virš mė
nesio išbuvo St. Lukas li
goninėj, o dabar gydosi na
muose.

KAS NAUJO PAS KAI 
KURIUOS LIETUVIUS 

PREKYBININKUS

Lietuvių Prekybos Namai 
(6905 Superior Avė.) gavo 
transportą rašomų mašinė
lių, kuriose lietuviškas šrif
tas taip išdėstytas, kad jis 
visai nekliudo rašant ang
lišką tekstą. Ankstyvesnėse 
mašinėlėse lietuviškas rai
dynas buvo taip sutvarky
tas, kad angliškai rašantie-

Parengimu kalendorius
VASARIO 4 D., Čiurlionio na

muose, budžiams remti vakaras.

VASARIO 12 D. Šv. Jono Ka
tedros salėje Vasario 16 minė
jimas.

VASARIO 19 D., Lietuvių salė
je, Neringos Skaučių Tunto 
sueiga.

VASARIO 25 D., Lietuvių Sa
lėje, VAIDILOS teatro premjera 
"Žmogus, kuri užmušiau".

KOVO 12 D., Lietuvių salė
je, KAZIUKO MUGE, rengiama 
Neringos Skaučių Tunto.

BALANDŽIO 8 D„ Lietuviu 
salėje. Vysk. M. Valančiaus li
tuanistinės mokyklos vakaras

BALANDŽIO 29 D., Slovenian' 
Auditorium, Dirvos rengiamas 
jaunųjų talentų konkursas.

GEGUŽĖS 21 D.,AldonosStem- 
pužienės rečitalis Severance 
Chamber Hali.

RUGSĖJO 9 D., DLK Birutės 
Draugijos rengiamas tautos 
šventės minėjimas.

RUGSĖJO 23 D., SlovenianAu
ditorium, Dirvos 46 metų kon
certas - balius. 

(Adresas)

ji, ypatingai moksleiviai, 
nusiskųsdavo mašinėlių ne- 
praktiškumu. Norintieji įsi
gyti mašinėlių, užeikite į L. 
P. Namus ir pasižiūrėkite į 
naujai sutvarkytą raidyną.

I
Baltic Delicatessen (6908 

Superior Avė.) yra gavusi 
iš Vokietijos gausų rinkinį 
vaistažolių prieš įvairias li
gas, kaip reumatizmą, ast
mą, nemigą, bei stiprinan
čių širdies veikimą, nervus, 
padedančių suliesėti ir t.t, 
šie vaistai labai skiriasi nuo 
stipriai veiškiančių, dabar 
medicinos vartojamų vais
tų, nes jie pagaminti iš įvai
rių žolių, pagal senoviškus 
receptus. Kas daugiau pa
sitiki, čiobrelių ar ramunė
lių arbata, o ne plačiai skel
biamomis piliulėmis, tas tu
rės progų išbandyti šių 
vaistažolių veikimą.

Salamander batų krautu
vė (3325 Lorain Avė.) šiuo 
metu yra atpiginusi dauge
lio batų rūšių. Tie atpigini
mai tęsis ligi vidurio vasa
rio mėn. Papiginimai yra 
šiltiems, reguliariems . ir 
kambariniams batams vy
riškų ir moteriškų bei ka
liošų. To atpiginimo tikslas 
sudaryti vietą pavasari
niams batams, nes pagyvė
jus įmonės veiklai, dabarti
nės patalpos yra pasidarę 
labai ankštos.

• Kaip ir praeitais me
tais, pajamų mokesčiai bus 
pildomi Dirvoje šeštadie
niais, pradedant vasario 
mėn. 18 d. arba pagal susi
tarimą, telefonu RE 1-7222. 
Mokesčius pildo Jonas Kaz
lauskas.

Šimtai nauji} skaitytojų, 
pradėję skaityti Dirvą ir ja 
džiaugiasi.

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

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

Vasario mėn. visi klijentai gauna didelę nuo
laidą. Pasinaudokit proga ir pigiai susitaisykit 
savo mašiną.

LIETUVIŲ KLUBAS 

SVETAINĖ
Lietuvių Svetainėje renkite lietuviškus parengi

mus, o poilsį praleiskite tarp savųjų Klube.

— Cleveland —
6835 Superior Avenue EX 1-1143

SAVINGS 
EARN

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL NOON

4„ SUPERIOR
/0 SAVINGS

k HOME ANO J
REMODEUNO LOANS 1

> CORNER 68TH,SUPERIOR AVENUE

6621 Edna Avenue 
EN 1-1763

Nr. 12 — 5

J. P. MULL-MULIOLIS
13229 Superior 

UL 1-6666
Edna Avė.

2 šeimų netoli šv. Jurgio 
2 naujos gazo krosnys, 2 
garažai, pakeliamos durys.

Russell Rd.
6 kambarių — vienos šei

mos, labai gerame stovyje, 
nauja krosnis, kilimai, va
riniai vandens vamzdžiai. 
Prašo apie $9,000. Įmokėji- 
mas tiktai $300.00, mėnesi
niai mokėjimai per banką 
nedaugiau kaip nuoma.

Hecker Avė.
2 šeimų 4-3, 2 garažai. 

Pajamos $155.00 per mė
nesį.

Wheelock Rd.
6 šeimų, mėnesinės paja

mos $350.00. Kaina $23,900. 
Įmokėti $5,000 (gal ir ma
žiau) .

E. 68 Street
2 šeimų, po 2 mieg. kiek

viename bute, 2 garažai su 
pakeliamom durimis, $12,- 
200.

East Cleveland
Netoli Lee Rd., į pietus 

nuo Euclid Avė., puikus mū
rinis vienos šeimos namas. 
3 mieg., didelis saulės kam
barys, šildoma radijatoriais, 
gražus sklypas.

ColoniaI Heights
Į pietus nuo Euclid Avė., 

2 šeimų 5-5, atnaujinti ga
ražai.

Euclid, Ohio
Didelis 7 mieg. namas 

ant Euclid Avė. Geros paja
mos iš pravažiuojančių 
’Tourist Home”.

Galim greit, geromis rin
kos kainomis parduoti Jūsų 
namus juodukų rajone.

Bendradarbis:
. Algimantas Dailidė 

(14)

I

936 East 185 St.
KE 1-7770

apylink.se
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KAS IR KUR?
• Vasario 16 Gimnazijos 
naujų patalpų statymo rei-, 
kalai juda gera linkme. 
Statyba kaštuosianti apie 
450,000 markių, šiuo metu 
jau turima 100,000 markių. 
Tikimasi, kad Vokietijos 
valdžia paskirs dar 100,000 
markių. Dabar rūpinamasi 
architekto pasamdymu, ku
ris paruoštų smulkų planą K 
ir statybos samatą.
• Dr. Povilas Rėklaitis, Vo
kietijos Lietuvių Bendruo
menės vicepirmininkas, jau 
turi vizą aplankyti JAV lie
tuvius jr pravesti naują ak
ciją remti Vasario 16 Gim
naziją. Į JAV atvyks kovo 
mėn.

• Antanas Kašuba įvyku
siame Sandard Federal Sav
ings and Loan bendrovės 
metiniame susirinkime Chi
cagoje išrinktas kontrolie
riumi ir viceprezidento pa
vaduotoju.

A. Kašuba minėtoje ben-

Maironio šeštadieninės mokyklos Brooklyne mokiniai - artistai: pelės, lėlės, kareivėliai, katinas 
ir juokdarys, dalyvavę vaidinime "Žaislų kambarys".

Mūsų mieloms choristėms DALIAI ir VA
LENTINAI VAKAUZAITĖMS ir artimiesiems, 
jų mylimam tėveliui

VALENTINUI VAKAUZAI
nuėjus į amžinybę, gilią žuojautą reiškia ir kartu 
liūdi

Bostono Lietuvių Mišrus Choras

JAV LB Centro Valdybos pirmininkui

ST. BARZDUKUI ir jo šeimai,

mirus jo brangiai motinai, reiškią nuoširdžią užuo-

jautą 

drovėje pradėjęs dirbti kon
trolieriumi 1959 m., pavyz
dingai sutyarkė knygvedy- 
bą ir atskaitomybės vedimą 
moderniomis mašinomis, ži
nant, kad bendrovės balan
sas 1960 m. gruodžio 31 d. 
viršijo 80 milijonų dolerių, 
galima suprasti, kiek reikė
jo padėti darbo, kad nau
joji atskaitomybės sistema 
galėtų būti įvesta.

• S. ir V. Minkų radijo pro
grama Bostone, vasario 5 d. 
rengia 27 metų radijo veik
los paminėjimą ir talentų 
popietę. Ji įvyks Lietuvių 
Piliečių Klubo svetainėje —- 
368 W. Broadway, So. Bos
ton.
• Viktorija čečetienė para
šė apie lietuvių kančias so
vietų pavergtam krašte į 
Internacional News Bulle- 
tin, kurįį leidžia GPWC or
ganizacija. V. čečetienė yra 
veikli Lietuvių Moterų At
stovybės sekretorė ir akty
viai dalyvauja skaučių veik
loj. šiuo metu ji yra Counsil 
of giri scouts association in 
egzile vicepirmininkė.
• Lietuvos Nepriklausomy
bės Fondo atstovybę Bosto
ne sudaro: Ignas Vilėniškis 
— pirm.,“Teofilis Janukėnas 
sekretorius ir Romas Jasiu- 
nas ižd. Pirm, adresas: 862 
E. 5th St. So. Boston, Mass. 
Tel. AN 8-8384.
• Bronius Bieliukas, Alek
sandras Daunys ir Vladas 
Žilinskas sudaro Amerikos 
Lietuvių Rezistencinės San
tarvės rinkimų komisiją, 
kuri buvo susirinkusi posė
džio sausio 11 d., G. ir A. 
Daunių rezidencijoj, New

LB Centrinės Apylinkės Valdyba

Maironio Šeštadieninės mokyklos Brooklyne mokiniai suvaidinę "Žaislų kambarys". "Lėlės" iš 
kairės: B. Migonytė, L, Birutytė, G. Kregždytė, R. Gerulaitytė, D. Krivickaitė ir R. Žukaitė.

Vyt. Maželio nuotrauka 

metų. Jis ilgėjosi erdvės ir 
žaliuojančių laukų platu
mos.

žinodamas, kad pinigas 
sumanymų vykdyme galėtų 
būti lemiamas veiksnys, tai 
visų pirma reikėjo pagyven
ti ten, kur lengviau jis pa-

Yorke. Rezistencinės San
tarvės Centro komiteto ir 
kontrolės komisijos rinki
mai vyks korespondenciniu 
būdu, iki balandžio 1 d.

• Akrono šv. Petro parapi
jos statybų baigimo proga 
buvo išleista graži, gausiai 
iliustruota 28 psl. progra
ma. Programą atspaude 
Dirvos spaustuvė. Ją reda
gavo P. Joga. Tai parapijai 
vadovauja kun. Kazimieras 
Petreikis.
• Birutė Šlepetytė-Vencku- 
vienė, iš Paryžiaus atvyku
si 5-iems mėnesiams į New 
Yorką, renka medžiagą žur
nalistikos ir tarptautinių 
ryšių istorijos daktarės 
laipsniui įgyti Sorbonos uni
versitete. Jos pasirinkta te
ma: Tautinė idėja lietuvių 
spaudoj. Vasario mėnesį B. 
Venckųvienė grįžta atgal į 
Paryžių.

Paraginkit savo pa* 
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

TORONTO
LNT Moterų Būrelio su

eiga, įvykusi sausio 22 d. 
pas laimutę Mačionienę pra
ėjo jaukioje ir darbingoje 
nuotaikoje. Buvo smulkiai 
aptartas artėjančios Nepri
klausomybės šventės pr^ga 
ruošiamo vasario 11 d. po
būvio vaišių parengimo 
klausimas; ateinan tiems 
veiklos metams buvo išrink
ta valdyba ir paliesta dau
gelis kitų moterų būrelio 
veiklą liečiančių reikalų.

♦

Pabaltiečių Moterų Tary
ba, kuriai šiais metais va
dovauja lietuvaitė V. Ju- 
dzentavičiūtė, bendroje šių 
trijų tautų veikloje yra pa
rodžiusi gražios iniciatyvos. 
Veiklą plečiant, pabaltie- 
čiams susitikti ir paben
drauti atsiranda vis dažnes
nių progų.

Inte rnational Institute 
patalpų durys visiems yra 
atviros ir tokia proga ten 
nuvykti buvo sudaryta sau
sio 22 d., kur pakviestas pa
baltiečių geras draugas G. 
Allen kalbėjo mūsų išgy
ventomis pabėgėlių proble
momis ir rodė šviesinius pa
veikslus iš savo kelionių Eu
ropoje.

♦

Lietuvių Namų dalininkų 
metinis susirinkimas įvyks 
kovo 12 d. savose patalpose. 
Darbotvarkėje yra numa
tyta įvairūs pranešimai, 
naujo statuto priėmimas, 
valdomųjų ir kontrolės or
ganų rinkimai ir kiti visoki 
smulkesni reikalai. Pradžia 
3 vai. po pietų.

J. Paršeliūnas, Lietuvių 
E n c iklopedijos bendradar
bis, aktyvus tautinių orga
nizacijų veikėjas, rėmęs 
Dirvą savo rašiniais ir bu
vęs jos pirmasis atstovas 
Toronte, kitą mėnesį išsike
lia į Rodney prie Londono.

Kaip žemės ūkio specia
listas, gyvendamas mieste 
negalėjo susigyventi su ta 
aplinkuma, kurioje jam te
ko praleisti virš dešimti

WORCESTER
Worcesterio L.M.M. Ra

telis ruošia metinę Užgavė
nių vakarienę-šokius, kurie 
ivyks 1961 m. vasario mėn. 
11 d. Maironio parke. Pra
džia 7 vai. vakaro. Vakarie
nės metu bus atliekama pro
grama. kokiams gros“.J. Bei- 
noriaus orkestras iš Provi- 
dence, R. I. ir veiks gėrimų 
bufetas.

Visus Worcesterio ir apy
linkės lietuvius maloniai 
■kviečiame atsilankyti ir 
linksmai praleisti paskutinį 
šeš+a dieni prieš gavėnią.

Bilietai gaunami pas vi
sus Ratelio narius ir tą die
ną prie įėjimo.

gaunamas. Pradžia nebuvo 
lengva, teko dirbti įvairius 
-darbus; nesibijojo nė kir- 
kos, jei buvo reikalas ją 
panaudoti.

Paprastai, kas turi aiškų 
tikslą ir pasitiki savo pen
kiais rankos pirštais, tas 
drąsiai nugali pasitaikiu
sias gyvenimo kelyje visas 
kliūtis. Jas nugalėjo ir J. 
Paršeliūnas.

Pagaliau atėjo diena, ka
da jo kelių metų svajonė ta
po realybė, šiandien jis jau 
ūkininkas, tabako auginto
jas, savistovus ir su gra
žia viltimi žiūrįs ateitin.

Sausio 21 d. V. V. Stukų 
erdviose patalpose buvo su
ruoštos A. J. Paršeliūnams 
išleistuvės^ kuriose dalyva
vo kelios dešimtys artimų
jų draugų ir bendradarbių. 
Gražias vaišes paruošė J. 
Adomavičienė, M. Gudelie
nė, B. Kasperavičienė, B. 
Sapijonienė ir V. Stukienė.

Vaišių metu buvo pasa
kyta keletas kalbų su ge
riausiais linkėjimais kurtis 
naujoje vietoje. Kalbėjo: V. 
Dailidė, P. Bastys, A. Sapi- 
jonis, J. Jankaitis ir V. Ju- 
dzentavičiūtė. Po to sekė 
dovanų įteikimas ir J. Par- 
šeliūno padėkos žodis.

Buvo jauku, miela ir link
sma. P. Va

Gavome 152 naujus skaitytojus
. 450 naujų skaitytojų vajaus lentelė, skaitant už 

kiekvienus Dirvos leidimo metus po 10 naujų skai- 
tytojų, dabar taip atrodo:

1931 1939 1947 1955
1932 1940 1948 1956
1933 1941 1949 1957
1934 1942 1950 1958

įaift- 1935 1943 1951 1959
•fssr 1936 1944 1952 1960

1937 1945 1953
1M2 1930 1938 1946 1954

*BIRVA*BIRVA*BIRVA*DIRVA*DIRVA*DIRVA'DIRVA*BIRVA*

DIRVA

6907 Siperitr Avė., 
CLEVELANB 3, Okie

PRADĖKITE SIŲSTI DIRVĄ

Kam

Kur
Susipažinti šešius numerius
Už metus — $8.00
Už 6 mėnesius — $5.00

(Tos kainos yra tik naujiems skaitytojams)

(Pažymėkite atitinkame lankelyje savo užsaky- 
ir pridėkite atitinkamą mokestį, jei užsakotemą

sau ar kaip dovaną).
Užsakytojas:

□
□
□

(Vardas, pavardė)

(Adresas)

*BIRVA*IIRVA*DIRVA*DIRVA*DIRVA*DIRyA'BIRVA’IIRVA*
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