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AR SOVIETINĖ IMPERIJA ŠVENTENĖ UŽ KITAS? H" * J

Kanada nori iškelti Sovietijos "juodąją bylą” Jungtinėse Tautose
Kanados premjeras Die- 

fenbakeris, praeitą savaitę 
kalbėdamas skirtingų tau
tinių grupių atstovų susi
rinkime Toronte pareiškė, 
kad jo vyriausybė tikisi 
gauti kitų tautų paramos, 
kad būsimoje Jungtinių 
Tautų sesijoje galėtų pa-

ŠIANDIEN
IR RYTOJ

☆ ☆ ☆
Naujos Chruščiovo 
politikos laukiant

kartos veidtJaunesnės 
pasirodymas Sov. Sąjungos
Aukščiausios Tarybos sąs
tate, jų tarpe ir paties Chruš
čiovo žento, Izvestijos redak
toriaus A. L. Adžubei, atoslū
gis Berlyne, pagaliau, Stalino 
pasmerkimas - visa tai dauge
lyje Amerikos spaudos ko- 
lumnistų bandoma aiškinti 
naujomis sovietų politikos 
prošvaistėmis. Stiepdamiesi 
viens už kitą aukščiau ir į- 
žvalgiau, jie stengiasi, tai iš 
Belgrado užkampio, tai iš 
Varšuvos "jednapani povied- 
ziala" šaltinių patiekti vis 
naujesnių ir šviesesnių pers
pektyvų, tikinančių, jog dar 
reikia derėtis, reikia daryti 
nuolaidas, -- nauja šviesa nu
švito Kremliuje Stalino sau
lei nusileidus.

Bet, anot Life žurnalo, 
Chruščiovas šiandienpraktiš- 
kai yra Stalinu. Jis kontro
liuoja tuos pačius jėgos šalti
nius, kuriais Stalinas nau
dojosi. Tik jis tuos šaltinius 
naudoja gal skirtingai. Ir nau
dodamasis tais pačiais jėgos 
šaltiniais, jis kartu įspėja 
savo pasekėjus, kad Sov. Są
jungoj yra vietos tik vienam 
bosui, nežiūrint visų gražių 
kalbų apie "kolektyvinę va
dovybę". Dar 1957 metais 
Chruščiovas išsireiškė, -- 
"kai reikalas eina dėl kovos 
prieš imperializmą, mes visi 
esam geri stalinistai."

Netolimoje praeityje paties 
Chruščiovo padarytieji nusi
kaltimai, dabar primetami 
Stalinui, jo partinis mentalite
tas, jo gilus tikėjimas į ko
munizmo pergalę, visa tai 
per daug sudėtinga, aiškinant 
laukiamos "naujos politikos" 
prošvaisčių. Užtenka tokio 
fakto, kaip Chruščiovo žen
to Adžubei pasikalbėjimo su 
Kennedy, kad jau būtų galima 
įžiūrėti "significant changein 
USSR policy"...

Aišku, užsienio politikoje, 
viduje su stalinistais besi
tvarkant, Chruščiovas gali su
organizuoti naują kėlinį "tai
kiai koegzistencijai". Bet 
derybos ir yra Chruščiovo 
pagelbinis ginklas nesiliau
jančiai kovai su anti - ko
munistiniu pasauliu. Keli mė
nesiai derybų, reiškia kelis 
mėnesius laisvos rankos 
naujam smūgiui pasiruošti. 
Ar tas smūgis teks Suomijai, 
ar, tvirtai Kremliaus soste 
įsigalėjus, dar daugiau ir sun
kesnių smūgių jau paverg
tiems kraštams, tai ne tiek 

"bu. Svarbu, kad jis vėl lin- 
,s į derybas. O kam gi, pa

galiau, yra ta Ženeva?
Tokių "naujospolitikos" do

vanų Chruščiovas yra suteikęs 
anksčiau, turi jis jų lenty
noje ir ateičiai. Svarbu, kad 
būtų kas tomis dovanomis 
džiaugiasi. 

siūlyti rezoliuciją, pasmer
kiančią sovietinį kolonializ
mą.

Perdaug jau ilgai buvo 
leista Sovietijai ir jos sate
litams pulti kitų kolonializ
mą, paslepiant savąjį, pa
reiškė Diefenbakeris.

Jis pasakė, kad norėjo ta 
prasme pasiūlyti rezoliucija 
šioje sesijoje, bet susilaikė, 
nes manė, kad dar neatėjęs 
patogus momentas. Jis ma
no, kad Kanados vyriausy
bė gaus pakankamą pasau
lio paramą tam klausimui 
kelti sekančioje sesijoje.

šita Diefenbakerio kalba 
buvo griežtesnė už tą, kurią 
jis pasakė smerkdamas so
vietinį kolonializmą Jungti
nėse Tautose 1960 metais, 
kai Chruščiovas užsipuolė 
buvusį JT sekretorių Ham- 
marskjoldą. Diefenbakeris 
tada kaltino sovietus, kad 
jie laiko pavergę milijonus 
žmonių Europoje.

Diefenbakeris sako, kad 
Sovietija yra milžiniška ko- 
lonialinė imperija, čia jis 
prisiminė Baltijos valsty
bes, Ukrainą ir kitas.

Jis kaltina sovietus nau
dojant laisvės žodžius, kad 
pasiekus komunistinio kolo
nializmo tikslus. Reikalau
dami laisvės Afro-Azijos 
kraštams, sovietai atsisako 
tos laisvės duoti paverg
toms tautoms už geležinės 
uždangos. Kai Vakarų vals
tybės savo kolonijose pada
rė milžinišką progresą, pa- 
ruošdamos tautas laisvei ir 
nepriklausomybei, sovietai 
nieko panašaus nedaro pas 
save, bet dar labiau išnau
doja.

”Jungtinėse Tautose so
vietai tvirtina, kad 88 teri
torijos, kuriose gyvena 71 
milijonas dar neš kolonia- 
linį jungą ateinančių metų 
sausio 1 d. Bet sovietai nie
ko nesako, kad 850 milijonų

(Nukelta į 2 psl.)

ŽINIOS IS VISUR
• Izvestijos, Sovietų Są

jungos valdžios oficialus 
laikraštis, kurio spausdina
ma apie 5 milijonai egzem
pliorių, lapkričio 28 d. at
spaude savo redaktoriaus 
Adžubei ir Chruščiovo žen
to pasikalbėjimą su prezi
dentu Kennedžiu. Pasika/ 
bėjime prezidentas Kenne- 
dys kaltina sovietus dėl ko

munistinės ekspancijos ir 
taikos ardymo. O taip pat 
dėl Berlyno krizės kursty
mo.

Pasikalbėjime preziden
tas Kennedy atsako į 8 
klausimus, į kuriuos Izves- 
tijų redaktorius norėjo su
laukti atsakymų.

Pripažįstama, kad tai pir
mas kartas, kada Sovietijos 
gyventojai tiesioginiai pa
tiria ką sako JAV preziden
tas apie pačių sovietų po
litiką.

• Ženevoje, po ilgesnės 
pertraukos, prasidėjo 341 
posėdis svarstant atominio 
nusiginklavimo klausimus, 
kuriuos sovietai naudoja 
savo propagandiniams tiks
lams. Posėdžiuose dalyvau
ja rusai, anglai ir ameri
kiečiai. Prancūzai, kurie 
taip pat turi atominių gink
lų, pasitarime nedalyvauja.

• Jungtinėse Tautose, 
priimant rezoliuciją dėl ko
lonializmo baigimo, JAV 
atstovas Stevensonas įteikė 
memorandumą, kuriame iš
kelia Sovietų Sąjungos vyk
domą naujo kolonializmo 
politiką. Memorandume su
minimos Antrojo pasaulinio 
karo ir po jo sekusios so
vietinio kolonializmo aukos.

• Valstybės sekretoriaus 
pavaduotojo Chester Bowles 
iš pareigų atleidimas ir pa
skyrimas tik asmeniniu pa
tarėju, pripažįstamas kaip 
nusisukimas nuo jo perša
mos koegzistencinės glaudi
nimo politikos. Dėl Chester 
Bowles pažiūrų mes esame 
keletą kartų pasisakę dar 
prezidentinių rinkimų me
tu.

• Indija įteikė komunis
tinei Kinijai notą dėl naujų 
Indijos sienų pažeidimų, 
kuriuos Kinija nuolat vyk
do.

PATARIA DE GAULLIUI NEBŪTI DIDESNIU 
VOKIEČIU ' PAČIUS VOKIEČIUS

(Dirvos specialaus korespondento Paryžiuje]
Praeito savaitgalio diplomati

nė veikla buvo ypatingai aktyvi.
Kancleris Adenaueris išWash- 

ingtono grįžo į Bonną su diplo
matine sloga ir blogu kompromi
su kišeniuje, o britų premjeras 
Macmillanas savo dvare Bich 
Grove stengėsi įtikinti Prancūzi- 

prezidentą Gaulle
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Lapkričio 23 - 25 d. Clevelande įvyko pirmasis š. Amerikos lietuvių šachmatininkų turnyras, ku
riame pirmąją vietą laimėjo chicagietis Povilas Tautvaiša. Nuotraukoje žaidimo metu. Iš kairės: P. 
Tautvaiša, A. Nasvytis, stovi K. Merkis ir dešinėje sėdi K. Škėma. y. Pliodžinsko nuotrauka

PUVILAS TAUTVAIŠA LAIMĖJO PIRMĄJĄ VIETA
Pirmasis šiaurės Ameri

kos Lietuvių šachmatų tur
nyras, įvyko Clevelande lap
kričio 23-25 d. Pirmą vietą 
laimėjo ir gavo vienų metų 
nuosovybėn Lietuvos Avi
lio pereinamąją dovaną P. 
Tautvaiša, iš Chicagos, su
rinkęs 5^ taškus iš šešių 
galimų. Antrą vietą teko V. 
Palčiauskui, taip pat iš Chi
cagos su 4*4 taškais. Trečią 
vietą laimėjo G. Šveikaus
kas,iš Bostono,su 4 taškais.

nebūti didesniu vokiečiu už pa
čius vokiečius ir sutikti derėtis 
su rusais. Tuo tarpu belgas Paul 
Henri Spaak, buvęs pirmasis 
JT gen. sekretorius ir NATO 
pirmininkas Washingtonui pa
tarinėjo parodyti didesnį lanks
tumą derybose.

Kaip matome, vakariečių sto-
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Ketvirtoje vietoje liko irgi 
su keturiais taškais K. 
Škėma, iš Detroito, penktoje 
vietoje su 3 taškais vienin
telis Clevelando dalyvis A. 
Nasvytis. Toliau seka A. 
Zujus (Chicaga), A. žukai- 
tis (Daytonas), V. Kutkus 
(Detroitas) ir A. Leonavi
čius (Bostonas) — visi su 
trims taškais. K. Merkis ir
R. Girnius, abu iš Bostono, 
po 21/? taškų ir K. Šalkaus
kas ir V. Markevičius, abu

vykioje didelis blaškymasis. 
Ateinantį mėnesį Paryžiuje su
sirenka NATO ministeriųtaryba. 
Koks bus jos nutarimas dar sun
ku pasakyti, bet Kennedžio - Ade
nauerio pasimatymo rezultatai 
leidžia numatyti šiokią tokią kryp
tį, kurią šiuo metu galima vi
saip aiškinti, nes ji gali išsivys
tyti visai priešingai, negu buvo 
laukta.

Tiesa, Adenaueris į savo vyną 
įpylė truputį vandens. Jis no
rėjo sugriauti Berlyno mūrą, ku
rį Rytų Vokietijos komunistai

(Nukelta į 2 psl.) 

ALMA MATER - GERIAUSIA IR PIGIAUSIA 
UOVANA ŠVENTĖMS

Norėdami, kad lietuviškoji knyga, kaip šven
tinė dovana, pasiektų daugumą lietuviškų šeimų ir 
tuo pačiu papuoštų namų bibliotekas, darome, tik 
gruodžio mėnesį galiojančią, pirkimo lengvatą.

ALMA MATER — R. Spalio apysaką iš Lie
tuvos universiteto studentų gyvenimo, gražiai įriš
tą, perkant tiesiai iš Dirvos, gruodžio mėnesį galit 
nusipirkti po $4.00. Taigi siųskit $4.00 už kiekvie
ną knygą ir Alma Mater paštu tuoj jums bus iš
siųsta.

Dar kartą primename, kad toji nuolaida duo
dama tik gruodžio mėn. ir perkant tiesiai iš Dir
vos. Kitur knygos kaina lieka ta pati — po $5.00.

iš Chicagos, po 2 taškus.
Gaila, kad turnyre heda- 

lyvavo Kanados šachmati
ninkai P. Vaitonis, Žalys ir 
eilė kitų. O taip pat New 
Yorko gana stiprūs šach
matininkai.

Turnyro užbaigtuvės įvy
ko L.V.S. Ramovė ruoštame
L. Kariuomenės minėjime.

Turnyras laikomas pasi
sekusiu. Numatoma tokius 
pirmenybių turnyrus atei
tyje rengti.

POSĖDŽIAVO LTS CENT
RO IR VILTIES DRAUGI

JOS VALDYBOS
Lapkričio 25-26 dienomis 

Pittsburghe vyko Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos 
ir Vilties Draugijos valdy
bų bendras posėdis. Glau
daus bendradarbiavimo dva
sioje buvo aptarta eilė abie- 
joms valdyboms rūpimų 
klausimų. Posėdyje, prita
rus Vilties Draugijos vyk
domoms administracinėms 
reformoms leidykloje, ku
rios žada duoti gerų rezul
tatų, buvo kartu aptarti ir 
Dirvos turinio tolimesnio 
tobulinimo ir plėtimo klau
simai bei tampresni ryšiai 
su abiejų organizacijų na
riais ir jų organizuotais pa
daliniais.
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KAIP BUVO NUŽUDYTAS BERIA DOLERIAI. KORUPCIJA. KOMUNIZMAS
Varšuvoje šiuo metu plačiai 

pasakoja apie Chruščiovo slaptą 
pranešimą XII kompartijos kong
rese, kuriame jis atidengė aplin
kybes, kaip buvo likviduotas MVD 
viršininkas Beria.

Pirmiausiai tame pranešime 
kalbama apie Stalino mirtį. 
Chruščiovas sako, kad Stalinas 
išbuvęs tris valandas mirties 
patale negaudamas mediciniškos 
pagalbos. Iš vienos pusės slapto
ji policija buvo uždraudusi, net 
prezidiumo nariams, atvykti pas 
ligonį, iš kitos pusės ir Stali
no asmeniškas gydytojas neno
rėjo eiti pas savo pacientą, ne
gavęs užtikrinimo, kad liudinin
kai galėtų paliudyti Stalino ligos 
kritišką padėtį.

Anot Chruščiovo, Beria buvo 
Kremlių apstatęs slaptąja poli
cija ir niekas negalėjo ginkluotas 
patekti į prezidiumo posėdžius. 
Tik vienas Beria turėdavo re
volverį, paslėptą portfelyje. Prie 
durų buvo įtaisyti elektroniniai 
prietaisai, kurie sukeldavo aliar
mą, jei kas, įeidamas į salę, 
turėdavo kokį metalinį daiktą.

Šiame raporte labiausiai 
sensacinė vieta esanti apie Be
rtos likvidavimą.

Chruščiovui susitarus su Mo
lotovu, Malenkovu ir Bulganinu 
nusikratyti Beria, buvo reika
lingos dvi operacijos. Pirmiau
sia, prezidiumo nariai, kadangi 
būsią svarstomi gynybos reika
lai, į gretimą kambarį iškvietė 
armijos ekspertus maršalus -- 
Žukovą ir Malinovskį. Antra, rei
kėjo, kad kas nors prie savęs 
galėtų turėti ginklą. Šis reika
las buvo pavestas Maskvos į- 
gulos viršininkui gen. Moskalen- 
kai, kuris pasislėpė mažą au
tomatą.

Pagal Varšuvoj pasakojamą 
versiją prezidiumo posėdyje į- 
vyko susikirtimas. Tada Beria 
puolė prie savo portfelio, 
kuriame buvęs paslėptas re
volveris, bet Chruščiovas jį lai
kęs už rankų, o Malenkovas po 
stalu paspaudė skambutį, duo
damas ženklą gretimame kamba
ry buvusiems kariškiams įsi
veržti į salę. Gen. Moskalenko 
su automatu įbėgęs prie visų 
akių nudėjo Berią.

Bet dabar Chruščiovas nenori 
parodyti, kad maršalas Žukovas 
suvaidino čia kokią rolę ir sako, 
kad prie Berios likvidavimo daug 
prisidėjo PolianskiirMikojanas.

Chruščiovas tame raporte sa
ko, kad "Po Stalino mirties buvo 
sutarta, kad Malenkovas, Beria 
ir Molotovas vadovaus valstybei, 
o aš rūpinsiuos partijos reika
lais".

Bet pagal oficialius tekstus bū
ta kitaip.

Pradžioj, 1953 m. kovo 7 d. 
komunikate buvo paskelbta vy
riausybės ir prezidiumo sudė
tis. O kovo 20 d. buvo paskelb
tas kitas komunikatas, pasira
šytas kovo 14, kuriame jau buvo 
sakoma, kad Chruščiovas atleid
žiamas iš Maskvos rajono vado-

AR SOVIETINĖ...
(Atkelta iš 1 psl.) 

žmonių 37 kraštuose gavo 
laisvę iš nekomunistinių 
kraštų. Ir jie tyli apie 96 
milijonus žmonių, ne rusus, 
kurie gyvena po sovietų 
jungu ir kuriems niekad ne
buvo duota progos apsi
spręsti, ar jie nori ir toliau 
būti Sovietijos imperijos 
dalimi”.

Ar Sovietija yra vienin
telė pasaulyje kolonialinė 
galybė, kuriai viskas lei
džiama ir kodėl sovietų im
perija yra šventesnė už ki
tas ? — klausia Diefenbake- 
ris. Jis sako, kad Jungtinė
se Tautose neturi būti dvi
gubo matavimo, o nutari
mai turi būti lygiai taiko
mi ir sovietams.

Kanados ministeriui pir
mininkui John Diefenbake- 
riui Toronte pagerbti buvo 
suruoštas priėmimas - kon
certas. Lietuvius komitete 
atstovavo J. R. Simanavi
čius. Pagerbtuvių koncerto 
programa buvo labai turtin
ga ir įvairi. Išpildyme daly
vavo 22 tautybės. Solistas 
Vaclovas Verikaitis, akom- 
ponuojant muzikui Stasiui 
Gailevičiui, padainavo porą 
vykusiai parinktų dalykėlių. 

/

vybės, kad visą savo darbą galė
tų sukoncentruoti centrinio ko
miteto sekretoriatui. Ir tik 1953 
m. rugsėjo Chruščiovas buvo pa
skirtas centro komiteto pirmuoju 
sekretoriumi.

Kas atsitiko tarp kovo 7 ir 14 
d., Chruščiovo raporte nesa
koma. Kodėl Malenkovas, buvęs 
partijos sekretoriate pirmuoju 
Stalino pavaduotoju apleido pa
reigas, kurios komunistinėje sis
temoje yra svarbiausios? Juk 
nuo to momento jis nebeteko var
žybose galimybių laimėti. O Ma
lenkovas gerai žinojo visus ke
lius, kurie veda į valdžią ir, 
artimai bendradarbiaudamas su 
Stalinu, žinojo jo valdžios pa
sisekimo paslaptis. Galima pri
leisti, kad jis ne savo valia ap
leido sekretoriatą.

Giuseppe Boffe, buvęs italų ko
munistų laikraščio Unitą kores
pondentas Maskvoje, rašė: "Sta
linui mirus, Malenkovas ir Beria 
perorganizavo svarbiausius va
dovybės postus prieš sušaukiant 
prezidiumą posėdžiui. Centro ko
mitetas buvo pastatytas prieš į- 
vykusį faktą ir esant sunkiam mo
mentui, niekas nenorėjo kelti 
prieštaravimų, bet tai nebuvo 
užmiršta".

Apie Berios mirties aplinky
bes jau seniai pasakojamos įvai
rios versijos. Pagal oficialų pra
nešimą, MVD viršininkas buvo 
nušalintas iš prezidiumo. Pagal 
oficialų pranešimą, MVD virši
ninkas buvo nušalintas iš prezi
diumo 1953 m. birželio mėn. Jo 
areštavimas paskelbtas liepos 10 
d. ,ir gruodžio 24 d. tais pat 
metais maršalo Konievo pirmi
ninkaujamas tribunolas Berią nu
teisė mirti. Bausmė buvusi tuoj 
pat įvykdyta.

Bet gandai skelbė, kad Beria 
buvęs nužudytas aukšto laipsnio 
kariškio, prezidiumo posėdyje.

Po Berios arešto Žukovas ir 
Moskalenko tuoj gavo paaukšti
nimus, pažymint kad tai pa
daryta už partijai parodytą dide
lę paslaugą.

Pats Chruščiovas apie Bertos 
likvidavimą ne kartą yra išsi
taręs. 1956 m. Kremliuje lan
kantis prancūzų socialistų de
legacijai, Chruščiovas lyg juo
kaudamas, rodydamas į Mikoja- 
ną pasakė: "Jūs sėdite šalia 
žmogaus, kuris likvidavoBerią".

Chruščiovas slaptame raporte 

Stroh’s alus daug skanesnis
...ir jis toks yra

Tai Amerikos vienintelis ugnim virtas alus. . . virtas prie 
2000° kad duotų geriausį skonį iš geriausių medžiagų!

Joks kitas Amerikos alus nėra taip verda
mas ir todėl joks kitas Amerikos alus ne
turi tokio skonio kaip Stroh’s... šviesesnis... 
lengvesnis... skanesnis... gaivinantis!

Jums patiks
*7.. geresnis!

The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Mic

sako, kad jis tame audringame 
posėdy Bėriai padaręs pastabą: 
"Jūs neturite teisės posėdžiauti 
prezidiume, nes nesate parti
jos narys".

Bet Beria jau 1931 m. buvo, 
paskirtas Kaukaze partijos sek
retoriumi, o 1939 m. kandidatu 
į politbiurą ir 1946 tikruoju na
riu. Po Stalino mirties, aišku, 
jis liko prezidiume nariu. Ar ga
lima būti partijos prezidiumo na
riu, nesant partijos nariu? Ši
ta Varšuvos versija duoda keistą 
Berios portretą: žmogus, savo 
rankose turėjęs aukščiausią So- 
vietijoj valdžią, negalėjo būti 
partijos celės sekretoriumi...

PATARIA DE GAULLIUI...
(Atkelta iš 1 psl.)

išmūrijo perkirsdami miestą. Jis 
grįžo iš Washingtono nieko ne- 
išgavęs. Mūro nugriovimas buvo 
pastatytas kaip absoliutinė są
lyga deryboms su sovietais. Tie
sa, Washingtonas pažadėjo rei
kalauti, bet tik dėl formos, ir 
labai jau nesispirs, jei bus mū
ras nenugriautas. Tokiu atžvilgiu 
mūras, buvęs dviejų Vokietijos 
egzistencijos ženklu, jo buvimą 
pripažįstant, Rytų Vokietija bus 
laimėjusi kai kuriuose punktuo
se.

Kancleris Adenaueris tarp kit
ko reikalavo, kad NATO kraš
tams, jų tarpe ir Vokietijai 
būtų duoti atominiai ginklai ir 
kad būtų pakeistas Mac Mahon 
įstatymas, kuris draudžia atomi
nes paslaptis patikėti kitiems 
kraštams. Bet ir čia jis nieko 
neišgavo.

Kokie galutini to pasitarimo 
rezultatai? Komunikatas labai 
šykštus ir kolkas žinoma tiek, 
kiek yra gandų Europos ministe
rijų koridoriuose.

Adenaueris iš Kennedžio gavo 
užtikrinimą, kad derybos su so
vietais iš pagrindų niekas nepa
sikeis. Okupacijos statutas ir 
sąjungininkų teisės Berlyne bū
siančios išsaugotos ir Berlynui 
nebus pripažintas laisvojo miesto 
statutas. Taip pat pabrėžiama, 
kad Vakarų Vokietijai paliekama 
iniciatyva būti Vokietijos suvie
nytoja.

Manoma, kad Adenaueris,

Amerika nuo seniau savo pa
galba yra dosni kitiems, ypač 
atsilikusiems kraštams. Toji pa
galba eina iš privačių šaltinių 
užsienyje esantiems giminėms, 
eina per įvairias organizacijas ir 
stambiomis sumomis iš federali
nio iždo -- pinigais, ginklais, 
technikiniais įrankiais ir mais
tu.

Šiandien yra tikra, kad tik Eu
ropai duota milžiniška Amerikos 
parama, Marshallo plano ir ki
ta forma, pasiekė savo tikslą, iš- 
gelbėdama Vakarų Europą nuo 
komunizmo ir pastatydama ant 
kojų atskiras valstybes.

Apie tai, kiek buvo nubyrėji
mų, Europoje niekas nekalba. 
Tuo tarpu visai kitaip atrodo 
reikalai su parama atsilikusiems 
kraštams Azijoj, Afrikoj ir Pie
tų Amerikoj. Ypač su parama 
neutraliems kraštams.

Nekalbant apie "neutraliąją" 
Jugoslaviją, kuri naudojasi stam
bia Amerikos parama, bet drau
gauja su Rusija, atsiranda naujų 
"neutraliųjų", ypač Afrikoj, ku
rie tiesiog šantažuoja Ameriką. 
Girdi, jeigu jūs neduosit ko mes 
prašome, tai mes kreipsimės į 
Maskvą.

Kitiems atsilikusiems kraš
tams Amerikos teikiama parama 
sabotuojama korupcijos. Ne 
Washingtone, bet paramą gaunan
čiuose kraštuose.

Prisiminkime Vietnamą. Aną 
dieną televizijoj į klausimus at
sakinėjo Vietnamo atstovas prie 
Jungtinių Tautų. Dėl gaunamos 
paramos žemės ūkiui pakelti jis 
atsakė, kad ūkininkams duodama 
paskola žemais nuošimčiais.

susitikęs de Gaullį, bandys įti
kinti, ką jau darė Macmillanas, 
nesispirti ir sutikti derėtis su 
rusais.

De Gaulle kol kas pasilieka 
prie savo nuomonės, kad vaka
riečiams nėra ko skubėti su de
rybomis. Panašiai galvojo ir 
Adenaueris, kol nesimatė su Ken- 
nedžiu.

Nežiūrint tokios neaiškios pa
dėties biržoje Vokietijos ver
tybės popieriai nepaprastai ir 
netikėtai kyla. Kai kas iš to spė
ja, kad auksinės lapės aiškiai 
užuodžia ir numato derybų dėl 
Vokietijos rezultatus.

Klausytojai nebuvo įtikinti, kad 
parama sunaudojama sąžiningai, 
be nubyrėjimo į aukštų pareigū
nų kišenes.

Vienas lietuvis studentas kar
tą įsikalbėjo su Lebanono stu
dentu apie Amerikos paramą Le- 
banonui. Girdi, vienoj vietovėj 
aukštas pareigūnas gavo stambią 
sumą pravesti kelią. Jis, pasi
kvietęs kontraktorių, sutarė už 
pusę gautų pinigų pravesti, ke
lią, o likusią pusę sau pasilikęs.

Clevelandietis Ronald Brown, 
buvęs Tremco Mfcg. Co. vice
prezidentas, kelionėjepagal Andų 
kalnyną džiaugiasi nuostabiai 
gražiais gamtovaizdžiais, bet 
jaudinasi baisiu skurdu Pietų A- 
merikoj.

Peru valstybės senatorius Mi- 
guel Damonert Muelle šiam ame
rikiečių turistui pareiškė: —Ne
manykite, kad mes esam komu
nistai -- arba kada būsime. Pra
šau, prašau, prašau-- neduokite 
mums pinigų, tik saitykite mus 
lygiais, kaip prekybininkais ir 
skolinkite mums pinigus, mai- 
nikaūkite su mumis, prekiaukite 
su mumis. Mes gelbstime ne
turtingiems — jie niekada nebus 
komunistais, kadangi mes duo
dame jiems žemės, o jie nieka
da neapleis jos. Ir turistas buvo 
įtikintas geru įspūdžiu, kol su
sitiko agrikultūros inžinierių Je- 
sus Zamora.

--Neturtingieji miršta nuo ba
davimo šiame kalnuotame kraš
te, -- kalbėjo Zamora ir jo žmo
na. -- Jie negauna pagalbos. 
Jungtinės Valstybės skolina 
mums pinigus, ir juos gauna tur
tingieji, kurie skolina neturtin
giesiems, imdami 14 - 18°7o. Tai 
žiauru. Turtingieji sėdi valdžio

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PAS MUS!
[Kl/ Qf MOKAME UŽ BONU
V/4^ TAUPMENAS
Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės 

valdžios agentūrą.

KAS DU MĖNESIUS DUODAMOS VIS NAUJOS 
DOVANOS TAUPYTOJAMS

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

1447 So. 49th Court, Cicero 50, III. Tel.
JUOZAS F. GRIBAUSKAS, 

sekretorius
Blshop 2-1397

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE 
APLANKYKITE 

MiniUrCT MAISTO ir LIKERIŲ 
mlUVlLuI KRAUTUVĘ

2515 West 69 St. Marųuette Parke
PR 8-9259

SAV. J. JANUšAITIS ir J. MAŽEIKA 
čia gėrimus pirksite tikrai pigiai! 

TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ:
1. ASBACH URALT ................... 5 ths. 4.95
2. BISQUIT 3 star cognac........ 5 ths. 4-98
3. MARTEL 3 star cognac .... 5 ths. 5-39
4. WHITE HORE SCOTCH

WHISKY.............................................. 5 ths. 498
5. Arrow Cockt. MARTINI

OR MANHATEN ....................5 ths. 2.98
6. CONTREAU LIQUER..........5 ths. 4.75
7. Da SILVA 10 metų ,

Portugalų BRANDY................5 ths. 3.69
8. Kijafa Vynas.......... • •............... 5 ths. 1.75
Ir virš 100 rūšių užsieninių bei vietinių gė
rimų žemiausiomis kainomis! Nepaprastai

didelis pasirinkimas!

je, kurią jie išnaudoja. Jeigu 
kas nesutinka su jais, tai tuos 
vadina komunistais. Mes nesa
me komunistais, bet mes tiki
me, kad valdžia turi pasikeisti 
--ne tik nuo vienos iki kitos 
partijos, bet pagrindinai taip, 
kad Peru būtų valdoma daugiau 
garbingų žmonių.

Kiti perujiečiai jam aiškina, 
kad kalniečiai nenorį sunkiai 
dirbti. Klausimas daugiau ne pi
nigų davime, bet jų mokyme, 
kaip tuos pinigus sunaudoti -- 
šeimomis, maistui, drabužiams 
ir didesniam švarumui. Dide
lis darbas yra juos auklėti ir mo
kyti. Švietimas veikia, bet daug 
vaikų nelanko mokyklų, nestūks- 
ta mokyklų ir mokytojų, o ne
turtingųjų vaikai turi padėti tė
vams duoną uždirbti.

Panašiai yra ir kitose Pietų 
Amerikos valstybėse.

Ta proga verta prisiminti vie
ną JAV pareigūną. Jis tenai tu
rėjo didelį galvijų ūkį. Per jį 
ėjo didelė parama žemės ūkio 
priemonėmis. Pirmiausia jis 
pats apsirūpino ir savo ūkį aukš
tai pastatė, sumodernino. Už tai 
jis buvo patekęs į didžiosios 
spaudos puslapius ir turėjo iš 
ten pasitraukti.

Tokie ir panašūs reiškiniai, 
žinoma, jaudina JAV mokesčių 
mokėtojus, kuriems ne vistiek 
kaip jų pinigai sunaudojami at
silikusiuose kraštuose.

J. Nendrė.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

-
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Naujų laikų reikalavimai
Mūsų amžius tai nuostabiai greito keitimosi gadynė. 

Prisiminkime tik keletą pavyzdžių: 1830 m. didžiausias 
važiavimo greitis buvo 20 klm. per valandą. Dabar lėktu
vų skridimas daug greitesnis už garsą. Nuo atradimo 
neutrono iki pirmos atominės batarėjos praėjo 10 m. Nuo 
atomo suskaldymo iki pirmos atominės bombos vos 5 m.

Techniškoji pažanga veikia ir į mūsų galvoseną. Da
bar nebegalima „sustoti, pailsėti’’ — nauji išradimai 
dygsta lyg grybai. Jie turi milžinišką įtaką į masių gy
venimą ir dažnai ias jaudina.

Europiečiai buvo pramonės pionieriai, bet atsimenant 
jų geografinę padėtį ir plotą, po pirmųjų 19 šimt, išra
dimų jie sustojo. Atrodė, lyg jiems jų jau pakaksią. Tada, 
taip vadinami nauji, jauni kraštai, kaip JAV ir kiti, 
griebėsi juos toliau vykdyti. Tiesioginis jų padėjėjas ir 
skatintojas, reikia pasakyti, buvo ir jų milžiniškos teri
torijos.

Dabar neužtenka turėti, pav., žibalo šaltinius, bet 
reikia apie juos sukurti ištisą pramonę, kad vietoje būtų 
galima išnaudoti ir gaminti antraeilius žibalo produktus. 
Be to reikia išvystyti transportą ir pristatymą.

Ta „didumo’’ idėja tinka ir žemės ūkiui. Įrankiai yra 
galingi, bet tinkamam jų išnaudojimui reikia milžiniškų 
plotų. Aišku, ar fabrikai ar žemės ūkis, gamindamas di
delius kiekius, turi rūpintis ir jų pardavimu — rinka. 
Todėl vyksta nuolatinis vystymasis kelių, geležinkelių, 
lėktuvų. Taip pat telefono, telegrafo ir radijo ryšių.

Kadaise mokslininkas dirbo vienas pats su keliais 
savo mokiniais, šiandien dirbama ekipomis, nes įrankiai 
tapo be galo tobuli, bet kainuoja milijonus. Įvairių šakų 
mokslininkai yra priversti bendradarbiauti, susitikti, pa
sidalinti mintimis ir atsiektais laimėjimais, kad sugebėtų 
eiti pirmyn.

Dabar svarbu ne tiek žemės turtai — žaliavos, kiek 
jų paruošimas ir tiekimas. O čia jau labai svarbu žmogus, 
jo išlavinimas, išmokslinimas ir bendradarbiavimas.

Nepaprastas techniškas progresas pilnai pateisina 
optimizmą: gyvenimas yra gražus ir vertas gyventi, bet 
yra būtina sąlyga: politinis ir visuomenės gyvenimas, pla
čiąja prasme, turi būti organizuotas su progresu ir jo 
reikalavimais. Kiekvieno mūsų likimas yra surištas su 
žmonijos likimu.

Yra žmonių, sakančių, kad technika žudanti kultūrą 
bei civilizaciją Priešingai, techniškas progresas panai
kino badą (bent civilizuotuose kraštuose), sumažino dar
bo valandų skaičių, prailgino gyvenimą, sumažino sociali
nes nelygybes. Buvo normalu, kad žmogus, dirbdamas 
14 vai. per dieną, nekentė savo visagalinčio boso, neturė
damas jokios vilties net ir savo vaikų padėties pagerinti. 
Dabar jis dirba 8-9 ar net mažiau valandų, penkias dienas 
per savaitę, turi apmokamas atostogas ir bosas — dažnai 
jo draugas iš pradžios mokyklos suolo.

Plėstis kultūrai niekad nebuvo tiek galimybių, kaip 
dabar. Kiek žmonių prieš radijo, kino, televizijos išradimą 
buvo girdėję Mozarto ar Bethoveno simfonijų? Kiek jų 
buvo matę garsiųjų menininkų paveikslus? Gerai supras
ta ir organizuota televizija tai tikra revoliucija žmonių 
kultūrinimo plotmėje.

Prekybos santykiai ar kultūriniai bendradarbiavimai 
ankštai riša žmones ir padeda pažinti ir suprasti net ir 
buvusį priešą. Tr dažnai pastebima, kad „ne toks velnias 
juodas, kaip jį maliavoja’’.

Aišku, techniškas progresas turi ir savo blogų pusių. 
Bet čia mūsų klaida. Mes neturime progreso sekti iš pas
kos, bet privalome jį numatyti ir jam organizuoti mūsų 
gyvenimą. Pavyzdžiui, dažnai yra daromas didelis ir rim
tas priekaištas, kad dėl tūkstančių fabrikų, automobilių, 
įvairių kaminų, miesto oras yra užnuodytas. Kieno klai
dą? Reikėjo numatyti pramonės vystymąsi. Reikėjo ži
noti, kad nebus fabrikų be dūmų. Ir reikėjo juos statyti 
toliau nuo miestų. O jei tai padaryta, tai aišku, dabar bus 
sunkiau išgriauti fabrikus ir juos perkelti, negu kadaise 
pastatyti. Trumparegystė ir stoka organizacijos dažnai 
būna priežastimi nesusipratimų ir nepasitenkinimų.

Reikia išaiškinti jaunimui, kad amžius, kuriame jiems 
teks gyventi, nėra vien technikų. Organizatorių ir huma
nistų vaidmuo bus milžiniškas. Nes technika ir gera or
ganizacija lygi civilizacijai. Technikos progresas, įstaty
tas į tinkamas vagas, nesibaigia naujo pavidalo vergyste, 
bet tai žmonijos naujas laimėjimas. A. L.

IŠ KO KILO PILSUDSKIŲ 
PAVARDĖ?

"Dirvos" 134-me numeryje iš 
"Tautos praeities” perspausdin
tasis Jono Rflgio rašinys apie Že- 
fnaitijos bajorus Pilsudskius (ir

apie Lenkijos maršalą), žadina 
štai kokj klausimą: kada, kaip ir 
kodėl tie Žemaitijos bajorai ė- 
mė vadintis lenkiškai skambančia 
Pilsudskių pavarde?

Iš pirmo žvilgsnio, "Pilsudskį" 
tikrai skamba lenkiškai. Bet jei
gu Pilsudskiai buvo ne ateiviai 
iš Lenkijos, o Žemaitijos vaikai, 
tai ir jų pavardė turėjo būti kaip 
nors susijusi su jų kilmės vieta.

Daug kur pavardės yra kilusios 
iš gimtinės ar gyvenamosios 
(valdomosios) vietovės vardų. 
Ypač tai tinka bajorų, feodalų, 
valdovų atvejams. Prancūzų 
"de", vokiečių "von" (taria

ma "fon"), ojandų-flamų "van" 
reiškia ne ką kitą, kaip "11". 
Taigi, pavyzdžiui, Charles de 
Gaulle, reiškia Karolis iš Gali- 
jos. Paul von Hindenburg -- Po
vilas iš Užpilto (ar Anapilio).

Lietuviai, berods, nesakydavo 
(ar retai tesakydavo), pavyz
džiui, • Margis iš Pilėnų, o 
tą "iš" dėdavo į žodžio vidurį: 
Margis Pilėniškis. Yra pagrin
do, manyti, kad tokios pavardės, 
kaip Pakalniškis, Vilėniškis yra 
bajoriškos, tolygios su vokie
čių pavardėmis, turinčiomis 
priedėlį "von”.

Lenkų kalboje mūsų "iškį" ati
tinka "ski", ir tai turi tokią pa
čią reikšmę. Tad Pilsudskį lie
tuviškai reiškia Pilsudiškis, tai 
yra, toks ir toks "iš Pilsudų" 
(ar Pilsūdų). Tik klausimas, ar 
tikrai Pilsūdais vadinosi Pilsud
skių protėvių gyventojai bei val- 
iytoji vietovė. "Pilsūdai" ne- 
dškios reikšmės vietovardis. 
Bet pastebėtina, kad lenkų kalboje 

Kirčiuojama o dažnai tariama 
kaip u. Tad ar ne iš Pilsodės 
bus Pilsūdų vietovardis ir Pil
sudskių pavardė kilusi? Pilsodė 
būtų suprastina, kad pilies sody
ba, o Pilsodiškis būtų pilies so
dybos šeimininkas ar gyvento
jas. Sodyba kaikur vadinama sė
dyba, nes tai vieta, kur kas nors 
"sėdi", atseit pastoviai gyvena. 
Vietovė galėjo būti anksčiau va
dinama Pilsėdis (kaip Mosėdis), 
o Pilsudskių pavardė, jeigu ne 
lenkinimo mada, gal būtų buvusi 
Pilsėdiškiai. Ir Josef (Juzef) 
Pilsudski būtų buvęs Juozas Pil- 
sėdiškis....

V. R.
N.Y.

SKAUDUS LAIŠKAS
Dirva gavo šį laišką, kuria

me labai daug skausmo. Jį spaus
dina tikėdama, kad atsiras gera
daris ir laiško rašytojui bent 
Dirvą užsakys. RED.

Aš esu protiniai susirgęs ir 
gydausi Ontario Hospital. Ge
gužės mėnesį gydytojas pasakė 
kad aš esu sveikas turiu gauti 
darbą ir keliauti namo, kurių aš 
neturiu. Visą laiką ieškau dar
bo, bet negaliu gauti. Dėl to 
turiu būti ligoninėje, kadangi ne
turiu pinigų. Neturiu taipogi už
mokėti už laikraščio prenume
ratą. Gal būt Jūs galėtumėte 
palaukti ilgiau ir siųsti man laik
raštį, kuris yra man labai įdo
mus. Gavęs darbą aš atsilygin
siu.

(Laiško rašytojo adresas yra 
Dirvoje)

VAKARŲ IR SOVIETINIS 
KOLONIALIZMAS

Mirga skaičiai ir procentai 
lapkričio 15 d. Dirvos straips
nyje "Aižiras pralenkia visus a- 
rabų kraštus". įspūdinga statis 
tika triuškina "klaidingas legen
das" apie prancūzų kolonializmą 
Alžerijoj ir įrodo, kad prancū
zų valdžioj Alžerija klesti, mu
sulmonai turtingi ir, reikia ma
nyti, laimingi. Septynerių metų 
kietas partizaninis karas, tai tik 
fanatizmo reiškinys, nes kam gi 
reikia laisvės kraštui, kuris žen
gia gražios ekonominės pažangos 
keliu?

Tačiau atidžiau pažvelgus į 
skaičius ir procentus jiepasiro- 
do labai jau keisti. Musulmonų 
ir europiečių dirbamą žemę su
dėjus, suma daug didesnė negu 
visos Alžerijos dirbamos že
mės plotas. Jei visi maži ūkiai 
būtų 50 ha (tos klasės ūkių ri
ba), tai jų dirbama žemė suda
rytų daugiausia 8% viso dirbamo 
ploto. Straipsnis tvirtina, kad 
jiems priklauso 607o. Kyla įtari
mas, kad visa įspūdinga statis
tika yra ne tik melagingos, bet 
dar ir arogantiškai grubios pro
pagandos pavyzdys.

Nebūkime naivūs. Tiek sovie
tinės, tiek ir vakarų kolonijos 
valdomos ne pavergtųjų tautų 
ekonominei ar kultūrinei gero
vei kelti, bet imperinių kraštų 
naudai. Tiesa, kolonijose stei
giamos kasyklos, tiesiami gele
žinkeliai, statomos užtvankos. 
Visa tai būtina kolonijų turtams 
eksploatuoti. Nenaudingų koloni
jų nėra. Ekonomiškai skurdžios 
salos ir dykumos bent srate- 
giškai svarbios.

Bet kas mums darbo su vaka
rų kolonializmu ir su laisvės 
kovomis Azijoj ar Afrikoj? Mums 
Lietuva rūpi, na gal dar šiek 
tiek Latvija ir Estija. Atrodo, 
kad ir šiuo klausimu jaunime 
nuomonė skiriasi nuo vyraujan
čios mūsų vyresniojoj kartoje. 

Jaunimui tenka susitikti su A- 
zijos ir Afrikos kraštų stu
dentais. Kaip jiems pristatyti

Chicagos meras R. Daley prie Lietuvos paviljono tarptautinėje parodoje, apsuptas lietuvaičių, lat- 
vaičių ir vengrių. V, Noreikos nuotrauka

KĄ KENNEDY ADMINISTRACIJA 
ŽADA PAAUKOTI MASKVAI

ALGIS A. REGIS

Amerikos politiniuose ir 
ekonominiuose sluoksniuose 
labai gerai informuotas 
dienraštis The Wall Street 
Journal lapkričio 17 d. at
spaude savo štabo reporte
rio Washingtone Philip Ge- 
yelin straipsnį, pirmajame 
puslapyje, pavadintą „Ber- 
lin Strategy”. šiame reikš
mingame reportaže anali
zuojama šiandieninės Ame
rikos vyriausybės pastan
gos prieiti prie susitarimų 
su Rusija ir bandymai „su
minkštinti” tuo metu besi
lankančio kanclerio Aden
auerio nusistatymą numa
tytoms nuolaidoms Rusijai. 
Pagal straipsnio analizę K. 
Adenaueris yra vienintelė 
rimta kliūtis deryboms su 
Chruščiovu.

Šiame reportaže patiekia
ma „viešos ir privatinės” 
žinios apie sąjungininkų nu
matomas nuolaidas rusams, 
jeigu tik šie „patieks labiau 
detalizuotas garantijas ne-

mūsų tautos laisvės troškimą? 
Kaip nelygstamą reikalavimą, 
pagrįstą universaliu laisvės ir 
principu ir tautų apsisprendi
mo teise, ar kaip grynai vietinį 
mūsų tautos interesą?

Interesas tik tiems įdomus, 
kuriuos jis tiesioginiai liečia. 
Universaliniai principai ir teisės 
liečia visus ir visur. Jų šaukia
mės savo tautai, todėl juos tu
rime respektuoti ir apie Azijos 
ar Afrikos tautų išsivadavimo 
sąjūdžius kalbant ir rašant. Ne
galime toms tautoms patarti ra
miai tūnoti anglų, prancūzų,por
tugalų valdžioje, kaip kitaip kar
tais komunizmui į nasrus nepa
kliūtų. Tegu mūsų vyresnieji pri
simena, kaip 1919 - 20 metais 
lenkai juos komunizmugązdino ir 
po savo sparnu nuo jo baisy
bių siūlėsi broliškai apsaugoti. 
Kodėl ta karta, kuri savo at
sakymą lenkams davė Giedrai
čių ir Širvintų laukuose, dabar 
nebegali suprasti Azijos ir Afri
kos laisvės kovų?

Visų pažiūrų jaunimo vyrau
jančią nuomonę išreiškė spa
lio mėn. Ateities vedamasis, ra
ginantis būti nuosekliais savo 
principuose bendraujant su kitos 
rasės ir su tolimų kraštų žmo
nėmis. O nuosekliai taikoma tau
tinės laisvės principas neišven
giamai veda į abiejų sovietų ir 
vakarų, kolonializmo pasmerki
mą.

A. GURECKAS, 
Brooklyn, N.Y.

REDAKCIJOS PASTABA: I. 
straipsnį buvo įsibrovusi ta klai
da, kad nepažymėta, jog 8 mili
jonai ha yra sėjamos žemės. 
Bendrai, dirbamos žemės Al- 
žire yra 21 milijonas ha. Sta
tistikos daviniai paimti iš aiži- 
riečių studentų muzulmonų fede
racijos leidinio.

gu iki šiol esami netikslūs 
okupacijos susitarimai”.

Štai numatytas sąrašas 
nuolaidų, kurias Kennedy 
yra pasiryžęs patiekti 
Chruščiovui „mainais” už 
tokias „labiau detalizuotas 
garantijas”;

”Mainais sąjunginin kai 
galėtų sutikti su tokiomis 
nuolaidomis raudoniesiems, 
kaip kad sumažinant prieš- 
komunistinės propagandos 
veiklą Rytų Berlyne; apri
bojant ten didumą sąjungi
ninkų garnizonų; sutinkant 
su Rytų Vokietijos trafiko 
tvarka iš Vakarų Vokietijos 
į apsuptą miestą, su sąlyga, 
kad galutinė atsakomybė 
bus Rusijos; pagelbint la
biau išplėsti kontaktus tarp 
dviejų Vokietijų, beveik 
formaliai Vakarams pripa
žįstant Rytų Vokietijos su
verenitetą, priimant esan
čias Lenkijos, Rytų Vokie
tijos ir Rusijos sienas, kaip 
jos buvo raudonųjų užbrėž
tos po Antrojo pasaulinio 
karo. d a”

Mums nėra reikalo tęsti 
šio ilgo nuolaidų sąrašo to
liau, nes pabrėžta citata pa
sako užtektinai, jei dar 
kam kyla abejonių, kokios 
politinės nuolaidų nuotai
kos vyrauja šiandieninėje 
Washingtono administraci
joje.

Pažymėtina, kad minima 
citata nėra reporterio Phi
lip Geyelin asmeninė nuo
monė ar sugestija, bet be
šališkas reportažas, kas 
Kennedy administrac i j o s 
numatyta paaukoti Chruš
čiovui. Ar šių koncesijų už
teks, ir kas už jas bus gau
ta, pasakys ne Washingto- 
nas, bet Maskva.

Įdomu, ar mūsų veiksniai 
numato pasitenkinti vien 

protesto rezoliucija, kada 
jau viskas bus paskelbta 
įvykę, kaip kad įvyko su 
Vatikanu ir Brazilija? Ar
gi niekas negali Valstybės 
Departam ente pasiekti 
aukščiau, negu eiliniai tar
nautojai. čia jau reikia pa
ties Kennedy žodžio.

Kitų tautybių veiksniai 
pasiekia Baltuosius Rūmus 
kiekviena proga, o lenkai 
ten matomi net labai daž
nai. _______

CHRUŠČIOVO ŽENTAS 
KINIJOJ VALGĖ ŠUNĮ...
Chruščiovo žentas Adžuuei, 

kuris yra Izvestijos vyriausias 
redaktorius, praeitą savaitę tu
rėjęs pasikalbėjimą su prezi
dentu Kennedy, būdamas Pary
žiuje dalyvavo ambasadoriaus 
Vinogradovo suruoštuose pietuo
se, kur buvo pakviesti prancūzų 
žurnalistai.

Kai vienas žurnalistas atsisakė 
valgyti blynus su ikrą, Adžubei 
pastebėjo:

--Reikia viską valgyti. Kai aš 
prieš porą metų lankiausi Kini
joje, man padavė valgį, kurio 
aš nepažinojau. Iš mandagumo 
suvalgiau. Vėliau paklausiau kaip 
vadinasi ir sužinojau, kad tai 
buvo šuo.

--Ar jūsų istorija turi kokia 
politinę reikšmę? -- paklausė 
žurnalistas.

--Aišku. Kai tikras komunistas 
kalba, visi jo žodžiai turi poli
tinę reikšmę. Aš norėjau paro
dyti, -- pastebėjo Adžubai juok
damasis, -- kokia yra nesugriau
nama draugystė tarp Sovietijosir 
Kinijos, nes kinam pavyksta pri
kalbinti rusus valgyti šunieną.

Po trumpos tylos jis tęsė: 
--Aš stebiuos matydamas va

kariečius užmirštant, kad Rusi
ja per tris šimtmečius buvo bar
jeru nuo mongolų barbarų invazi
jos!

--Ar Rusija dar tebėra pasi
ruošusi tęsti toliau šį vaid
menį? -- paklausė žurnalistas?

--O! -- sušuko Adžubei, -- 
niekad nežinai, kiek ilgai gali 
tęstis ta nesugriaunama drau
gystė.

• Eichmano bylos spren
dimo laukiama gruodžio 11 
dieną.
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Tarptautinėje parodoje Chicagoje prie Lietuvos seklyčios ir gonkelių. Stovi iš kairės: B. Stankai- 
tytė, J. Vaičiūnas, Ž. Balsytė, A. Trinkūnas, Z. Juškevičienė ir J. Jasaitis. Lietuvių paviljonas, į 
ruoštas LB Chicagos apygardos valdybos, šioje parodoje buvo išskirtinai įvertintas.

V. Noreikos nuotrauka

AUDRA TEBEŠĖLSTA IR PAGALBOS TEBEREIKIA

ŽODŽIŲ VERSMĖ NIEKAD 
NEATSVERS ATLIKTO DARBO

Praėjęs vakaras verčia 
susimąstyti: ar esame nuo
seklūs savo žodžiuose ir 
darbuose.

A. Vasaris

Nuo neatmenamų laikų darbš
čiam lietuviui jo žemė yra 
jam šventa -- maitintoja. Kar
tais praūždavo gamtos prajovas 
-- audra sunaikindavo jo darbo 
vaisių -- pasalį, apdraskydavo 
trobėsius, šiaudinius stogus, bet 
žemės nepaliesdavo. Darbščios 
kaimo žmogaus rankos sužaloji
mus pataisydavo ir purendamas 
savo žemelę jis ir vėl prasi
gyvendavo.

Dabartinę bolševikinę audrą, 
kuri palietė ir mūsų gimtinę 
Lietuvą, gal geriau tiktų pa
vadinti pačiu velnišku Stalino- 
-Chruščiovo taifūnu, kuris nu
šlavė ne tik pasėlius, gyvulius, 
paukščius, trobėsius, bet ir 
pačius lietuvius atplėšęs nuo 
jų protėvių žemės nubloškė net 
už keletos tūkstančių mylių į 
Sibiro dykumas -- vergų sto
vyklas.

Dėl neįprasto didelio šalčio, 
sunkių darbo sąlygų, dėl bai
saus nežmoniško žmonių išnau
dojimo, daugumas jų baisiose 
kančiose mirė. Savo kaulais pa
didino miškuose tremtinių kapi
nynus. Išlikusiems gyviems su 
jau iščiulptom jėgom, pasityčio
jimui, komunistai leido grįžti 
į tėvynę. Tik reikia įsivaizduoti 
tų išbadėjusių žmonių džiaugs
mą grįžtant. Kelionėj jie skaitė 
savaites, dienas, kilometrus, pa
galiau pasiekė Lietuvą.

Dabar iš Lietuvos gauti laiškai 
byloja, kad žiaurusis okupantas 
jiems neskiria apsigyvenimui pa
talpų (jie gyvena griūvančiose 

pašiūrėse). Neduoda maistui nei 
aprangai kortelių. Neduoda jokio 
darbo net ir su šluotele. Siūlo
mas leidimas grįžti atgal į Si
birą.

Buvę Lietuvoj ekskursantai, 
kuriems teko matyti iš Sibiro 
grįžusius, pasakoja, kad jie, 
seniau buvę raudonveidžiai žem
dirbiai, gausių šeimų maitinto
jai, dabar, bado ligų iškankinti 
skeletai su šakotomis lazdomis 
rankose, tik paveju juda. Jų vil
tis -- tai JAV gyvenantieji jų 
broliai ir sesės lietuviai.

Mūsų Balfas suranda takus, 
takelius juos sušelpti jų gyveni
mo saulėleidy. Bet Balfas turi 
būti pajėgus, o jo ištekliai pri
klauso nuo mūsų visų sudėtų 
aukų. Balfas suorganizuotas se
niau iš Lietuvos atvykusių gar
bingų lietuvių, tikslu Lietuvai 
ir išvietintiems padėti. Jis savo 
užduotį gerai atliko.

Mes, būdami tremties stovyk
lose, Balfo teikiamomis gėrybė
mis gausiai pasinaudojom. Neli- 
kim jam skolingi, remkim Balfą 
visapusiškai.

Auka Balfui per metus vienos 
dienos uždarbio, mano supratimu 
nėra didelė. Kiekvienas'dirbanty
sis be sunkumų galiištesėt, jeigu 
jis tik panorės.

Gražus pavyzdys: New Yorke 
dar prieš vajaus pradžią gailes
tingos širdies lietuvis atnešęs 
įteikė Balfo vajaus kasai savai
tės savo uždarbio čekį. Kita se
nutė (savo gyvenime neturėjus 
r rogos išmokt rašyti ir skaityti) 

nuo sunkaus darbo drebančia 
ranka, bet su šypsena veide, į- 
teikė Balfui jos rūpestingai 
sutaupytą dešimtinę.

Balfui reikalinga geraširdžių 
žmonių aukos ir talka. Į, vergą 
patekusių lietuvių šalpos reika
las yra mūsų visų bendras rei
kalas ir šventa pareiga.

Per susirinkimus, pobūvius, 
krikštynas, vestuves, vardines, 
tarkim šiltą žodį Balfo adresu 
ir paprašykim aukų. Ne vien tik 
aukokime pinigą, bet ir nuošir
džiai talkinkim Balfui.

Šiandien ne taip jau svarbu, 
kur lietuvis begyventų JAV, Ka
nadoje, Lotynų Amerikos valsty
bėse ar kur kitur laisvės - ger
būvio krašte, visur yra bankai, 
paštas ir jo agentūros, kurios 
pardavinėja čekius -- Money 
Order. Pasinaudokim jų paslauga.

Mielas tautieti, pareidamas iš 
darbo ženk keletą garbingų žings
nių pas savo biznierių, nupirk 
aukos čekį ir tuo pasiųsk Bal
fui: 105 Grand St. Brooklyn 11, 
N. Y. Iš Balfo gautą aukos kvi
tą pasididžiuodamas parodyk kai
mynams. Tegul kiti mato ir seka 
jūsų pėdomis. O tai ir bus ge
riausia talka Balfui.

Už auką ir talką bus Jums di
džiai dėkingas Balfo Centras, 
Balfo Vajaus komitetas, o dau
giausia su džiaugsmo ašaro
mis dėkos sušelptieji mūsų bro
liai ir sesės lietuviai.

LIUDAS NORKUS

Chicagoje, kuri gausi sa
vais minėjimais, šventėmis, 
koncertais, neseniai turėjo 
neeilinį akademinio jauni
mo susibūrimą. Suėjo dar
niai visos ideologijos: nei 
spalvos susipiovė, nei kepu
raitės niekam neužkliuvo. 
Bet tegu kalba faktai: aka
deminės Chicagos organiza
cijos sutelktinoms jėgomis 
į Evergreen Country Club 
pakvietė Chicagos visuome
nę linksmai praleisti vaka
rą. Ir tuo pačiu paremti Va
sario 16-sios Gimnaziją Vo
kietijoje.

Ir kaip tokį tikslą nepa- 
remsi ? Atrodė, kad salė tik
rai nesutalpins visos lietu
viškos visuomenės. Ar gali 
būti kas gražesnio, kai jau
nimas imasi tokio gražaus 
darbo?! Juk tas pats jauni
mas, spaudos puslapiuos 
vyresniųjų ne kartą pakal
tintas, kad nesidomi sava 
tauta, atšalęs nuo lietuviš
kų reikalų ir t.t.’ Bet štai, 
tas jaunimas paėmė ir iš
krėtė šposą. Lyg sakyte sa
ko : — pažiūrėsime, kaip 
jūs, vyresnieji, atsiliepsite 
į mūsų kvietimą. Čia nebus 
vien kalbos, bet galėsite ir 
maloniai laiką praleisti ir 
dar artimą paremsite. Juk 
tai arama ateities Lietuvai, 
jūsų darbų tęsėjams!

Salėje pilna gyvybės. Jau
ku, lietuviška. Programa — 
savomis jėgomis paruošta. 
Ir kas svarbiausia, kad 
įskaitant kalbas, viskas už
sitęsė 45 minutes! Mintyse 
lyg koks kipšiukas ir gnyp- 
telėjo, ar tik ne lietuviškų 
minėjimų rengėjams stu
dentai parodė, kad galima 
ir kalbas išklausyti, muzika, 
dainomis ir poezija pasige
rėti, ir nenuvargti.

SPECIALISTAI PERSIŲSTI 
PINIGUS I SSSR. 

VIENINTELĖ TURINTI LEIDI
MĄ IR BANDYTA — TURINTI 

UŽSTATĄ PERSIUNTIMUI 
TARNYBA. 

PILNAI GARANTUOJAMA. 
KLAUSK SMULKMENŲ 

GRAMERCY 
744 Broad Street 

Newark, New Jersey 
ĮSTEIGTA 1947

Programa jaunatviška ir 
spalvinga. Pianistą M. Mo- 
tiekaitį seka smuikininkas 
Paulionis akomponuo j a n t 
Alg. Vasaičiui. Korporacijos 
Vyties sekstetas maloniai 
nuteikia sudainuotomis dai
nomis, o santariečiai pra
juokina susirinkusius, pa
vaizduodami dvidešimt o j o 
amžiaus meilės sceną.

Paminėjus šokius, atro
do, kad galima būtų čia ir 
baigti. Bet apsižvalgius ap
linkui, negaliu daryti nusi
kaltimo, nutylint nemalonų 
faktą. Veltui dairytumeis, 
bet be paties akademinio 
jaunimo, vyresniųjų nerasi. 
Negalimas dalykas. Juk 
Chicaga turi du dienraščius, 
jųjų atstovai tikriausiai at
silankė. Deja ... O didžių
jų organizacijų didieji va
dai, vertindami jaunimo 
pastangas, tikrai turi būti. 
Neįtikėtina, bet nei vieno 
iš jųjų nėra...

Vėl nelaboji mintis per
šasi: ką turime kaltinti dėl 
lietuviško jaunimo, kai nuo 
jo nusisukame. Tuščiai jis 
šaukė Chicagos lietuvius ne 
vien kalbų paklausyti, bet 
pasilinksminti ir nedaval- 
giusį brolį Vasario 16-je 
Gimnazijoje paremti. Pa
reiga, berods, kiekvienam 
buvo į kvietimą atsiliepti. 
Deja ...

Vėl gyvenimas riedės, 
paskendęs savo reikaliukuo
se, pamiršime ir šias užuo
minas. O kai kurią dieną 
vėl kas mums užmins ant 
kojos lietuvišku reikalu, tai 
kaltinsime jaunimą, šauk
sime, kad jaunimas nesido
mi lietuviškais reikalais ...

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

JŪS

Pasakykite savo bankininkui, savo 
advokatui ar savo agentui

Pasakykite jam, kad Jūs norite Louisville Title 
Insurance Company apdrausti jūsų nekilnojamą 
turtą... ir jūs galėsite džiaugtis maloniausiu 
jausmu, bet kada turėtu apie bet kokią nuosavybę.

LOUISVILLE TITLE INSURANCE CO.
The Louisville Title Bldg., 118 St. Clair Avė., N. E, 

Phone MA 1-2075

Kai kiekvieną kartą, jūs įjungiate elektrinius įrengimus ar
uždegate šviesą, jūs turit mokėti centą, kad galėtumėt panau
doti ir aptarnauti savo namus. Suskaitykite tuos visus atvejus, 
kiek jūs panaudojat, ir tuos visus centus, ir jūs turėsite elek
trinio gyvenimo sąskaitą per mėnesį;.. didžiausį pigumą jūsų 
biudžete.

ZtelLLUMINATING^^
An lnvestor-owned Company Serving The Best Location in the Nation
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SEPTYNERIŲ METŲ KŪRYBINIO DERLIAUS PARODA
Ir vėl esame kviečiami j 

parodą, šiuo kartu Chicago
je įsikūrusion Čiurlionio 
Galerijon. Gruodžio 2 d., 6 
vai. vak. čia bus atidaryta 
dail. Vandos Kanytės-Balu- 
kienės meno paroda. Chica
gos lietuviai su dailininkės 
kūryba jau yra susipažinę 
pernai buvusioje Freiburge 
studijavusiųjų lietuvių dai
lininkų parodoje.

Dail. V. Kanytė-Balukie- 
nė meno studijas pradėjo 
Vilniaus Meno Akademijo
je ir baigė Freiburgo Ecole 
Dės Arts et Metiers. Mokė
si pas dailininkus Gudaitį, 
V. Vizgirdą, A. Valešką, A. 
Galdiką, V. K. Jonyną ir Vo 
Kasiulį.

Dailininkė trumpai (1956 
— 1958 m.) gyveno S. Ca- 
rolina valstybėje ir priklau
sė Pietrytinių valstybių dai
lininkų sąjungoms. Ten gy
vendama dalyvavo eilėje 
parodų. Jos kūrinys ”Aš 
užaugsiu” buvo premijuo
tas, o specialiai atrinkta 
„Laimutė” apkeliavo Piet
rytinių valstybių muziejus.

BOSTON
Valsų vakaras

Bostono Liet. Mišrus Cho
ras ateinantį šeštadienį, 
gruodžio 2 dieną, 7 vai. va
kare, So. Bostono Liet. Pi
liečių D-jos didžiojoj salėj, 
ruošia valsų vakarą.

Programoje: penki Joh- 
han Strauso valsai; Vienos 
gyvenimas; Mėlynasis Du
nojus, Vynas,motery s ir 
dainos; Menininko gyveni
mas; Vienos miško pasaka.

Visus šiuos vaisus išpil
dys choras, vad. muz. Ju
liaus Gaidelio. Po koncerto 
įvyks šokiai grojant šmito 
orkestrui.

Šeimininkės bus paruošu- 
sios skanaus maisto ir veiks 
turtingas bufetas. Įžanga 
$1.50.

Visi Bostono ir apylinkių 
lietuviai maloniai kviečiami 
dalyvauti šiame advento iš
vakarių parengime.

Bostono lietuvių mišrus choras . V. Pliodžinsko nuotrauka

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

• Įsteigta Chicagoje 1995 metais.
• Nuo 1905 metu pergyvenom karus, ekonomines 

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

• Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite 
savo banko knygutę.

• Pinigų taupymui nereikią važinėt, juos galite at
siųsti paštų, 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.

M O K A M E

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

DLK Birutės draugijos Los Angeles skyrius lapkričio 18 d. surengė rudens balių, kurio pelnas 
buvo paskirtas už geležinės uždangos vargstantiems lietuviams. Nuotraukoje linksmai nusiteikusią 
svečių stalas. Sėdi iš kairės: Tininis, Railienė, Šeštokas, Kaminskas, neatpažintas svečias, Kamins
kienė, Varnas, Irlikienė, Dirvenskienė, Šeštokienė, Astrovienė, Astrovas ir neatpažinta viešnia.

L. Kančausko nuotrauka

V. KANYTE- BALUKIENĖ Aš užaugsiu

Gruodžio 2 d. dail. V. Ka- 
nytė-Balukienė pirm u o j u 
kartu pasirodys savo kūry
bos individualia paroda. Bus 
išstatyti 49 darbai. Visi su

Korp. Gintaras meno sekcijos vadovė Dalia Lukošiūnaitė su dail.
Vanda Kanyte-Balukiene susitikusios dail. V. Petravičiaus parodoje. 

P. Petručio nuotrauka

kurti paskutinių septynerių 
metų laikotarpyje.

Parodą rengia Korp! Gin
taras, gaji akademinio jau
nimo organizacija. Gintarie-
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V. KANYTE -BALUKIENĖ Sesutės atostogose

NAUJAS VEIKALAS IEŠKO SKAITYTOJŲ
Dar galime džiaugtis, kad 

mūsų mokslo ir meno žmo
nės nesiliauja dirbę, žiūrėk, 
tai iš kitur ateina garsas, 
kad yra parašytas naujas 
mokslo veikalas ar sukurtas 
grožinės literatūros kūri
nys. Tie darbai liudija mū
sų gyvybę ir veržimąsi į 
ateitį.

Deja, jau nuogom ran
kom apčiuopiama nelaimė, 
kad tų naujų veikalų nebė-

čiai parodų rengime nebe 
naujokai, ši bus jau ket
virta iš eilės. Paroda tęsis 
iki gruodžio 10 d. Bus gali
ma lankyti kasdien vaka
rais nuo 7 iki 9 vai. ir šeš
tadieniais bei sekmadieniais 
nuo 11 vai. ryto iki 9 vai. 
vak3 ptr, 

Los Angeles lietuvaitės Mikuckytė ir Fledzinskaitė lapkričio 19 šv. Kazimiero parapijos suruoštame 
bazare meta dešimtuką, bandydamos laimėti meškiuką,‘bet... l. Kančausko nuotrauka

ra kam leisti. Kiek šiame 
krašte turėjome knygų lei
dyklų — visos iš lėto baigia 
užgęsti. Tos keistos, nepa
teisinamos ir ankstybos pa
baigos priežastis — visiš
kai sunykęs lie
tuviškosios kny
gos pareikalavi
mas. Mamos ir tėčiai ne 
tik patys iš tolo aplenkia 
savų knygų platintojo sta
lą, bet ir savo vaikams jie 
nenori lietuviškų vertybių 
kraičio krauti.

Stambesnio, daugiau kaš
tų reikalaujančio, veikalo 
išleidimas darosi sunkiai iš
sprendžiama problema. Net 
dar gyvi tebesą leidėjai, 
kaip Liet. Encliklopedijos J. 
Kapočius, negali imtis dar
bo, jeigu nėra pasiža
dėjimų padengti nors 
minimalinėms knygos spau

sdinimo sąskaitoms (pelnas 
iš knygų leidybos jau tėra 
tik svajonė!). Savaime su
prantama, rankrašč i u o s e 
.gulį veikalai negali kelti vi
sų bendro džiaugsmo ir pa
sididžiavimo.

Tokis naujas veikalas, 
kuris ieško skaitytojų, yra 
Broniaus Kviklio Mū
sų Lietuva. Bronius 
Kviklys paskyrė daugel me
tų šiam darbui parašyti, 
kad visi matytumėme, ko
kia graži, garbinga ir ko
kiais nepaprastais žygiais 
garsi mūsų šalis.

Mūsų Lietuvos rankraš
tis siekia apie 2500 mašinė
le rašytų puslapių, žymi da
lis vietos skiriama iliustra
cijoms, žemėlapiams, brėži
niams. Jau dabar šiam rei
kalui yra sukaupta apie 

(Nukelta į 6 psl.)
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ŪKI IldlHSIIS NlimiKOS konkmsu NAUJAS VEIKALAS IEŠKO...
(Nuotraukoms siųsti terminas baigtas 1961 m. lapkričio 1 d.)

(Atkelta iš 5 psl.)

3000'puikių Lietuvos vaiz
dų. Iš jų knygai bus at
rinkti patys reikšmingiausi 
ir gražiausi.

Veikale bus pateikti at
skirų sričių aprašymai: Vil
niaus krašto, Rytų Aukš
taitijos, Vidurio Lietuvos, 
Sūduvos (Suvalkų krašto), 
Žemaitijos ir Mažosios Lie

KONKURSINE NUOTRAUKA Nr. 113. Mikniukas Riestaragis, 2 
jnetu amžiaus. Nuotrauka bajoro Miknos Riestaragio.

KONKURSINE NUOTRAUKA Nr. 114. Vida Valaitytė, pustrečių 
metų amž., iš Mt. Bridges, Canada. Nuotrauka Stasio Daliaus.

KONKURSINĖ NUOTRAUKA Nr. 115. Loreta Stonkutė, 11 mėn. 
amž., iš Hamiltono, Canada. Nuotrauka J. Stonkaus.

KONKURSINE NUOTRAUKA Nr. 116. Rita KoliSius, 11 mėn. amž. 
iš Toronto, Canada. Nuotrauka J. Budrio.

EAGLE STAMPS VISAD PADIDINA SANTAUPAS

MAY 4 BASEMENT
DOWNTOWN - HEIGHTS - P AR MA T O WN - SOUTHGATE

Gražiausia dovana namams!
Jūsų nuosaviems namams taip pat!

Puikiausi lovų užtiesimai
Viengubai ar 

dvigubai lovai
Langų užtiesimai......... 5.99
Pagalvių užtiesimai .... 2.99

Stilius A
100% geros med
vilnės, pilnai 
plaunamos su pui
kiais ”Royal Bed 
of Roses” raštais. 
Be raukšlių, pa
gražina kiekvieną 
kambarį.

Stilius B
Gražus languotas 
gėlių raštas. Iš- 
taikingos Chrom- 
spun (Eastman 
Chemical Corp. 
gamybos). Lygios 
kvoĮduotos apa
čios.

tuvos. Bus aprašytos ir tos 
vietovės, kuriose iki mūsų 
laikų ar anksčiau buvo gy
venta'lietuvių, arba yra jų 
kultūros paminklų; senoji 
jotvingių žemė, Prūsų Lie
tuva, pateikti lietuvių gy
venviečių Gudijoje ir Lat
vijoje aprašymai, fotogra
fijos. Ypatingas dėmesys 
skiriamas mūsų didingos 

Stilius B.
• Rose
• Beige
• Gold
• Turąuoise
• White

Paštu ir telefonu užsakymai 
pildomi... šaukit CH 1-3070
BASEMENT DOMESTICS 

DEPARTMENT, THE MAY 
COMPANY, ALL 4 STORES, 
INCLUDING SOUTHGATE

Puikūs lovų, už
tiesimai ir langų 
uždengimai duoda 
naują miegamojo 
vaizdą per minu
tę. Tai puiku ir 
miela švent ė m s, 
bet nemažiau ir 
dovanoms.

praeities liudininkams —- 
piliakalniams, pilkapiams - 
milžinkapiams, istoriniams, 
e t n o g r af iniams pamink
lams, pateikiami ne tik se
nųjų laikų, bet ir pastarųjų 
metų archeologinių tyrinė
jimų duomenys. Bus ir gra
žiųjų Lietuvos vaizdų: kal
nų, miškų, upių, ežerų, bū
dingesnių gamtos reiškinių. 
Gyventojai, jų kultūros ap
raiškos, kultūrinė, religinė 
ir kitokia veikla, susijusi su 
aprašoma vietove. Bus pa
davimų, pasakojimų, net 
dainų, padedančių išryškin
ti įvykius, surištus su vie
tovės gyvenimu.

Žmonės, kurie Br. Kvik
lio Mūsų Lietuvos rankraš
tį skaitė, kaip istorikas Pr. 
Čepėnas, autoriaus 
darbą vertina teigiamai ir 
taria, jog tai bus pirmas 
toks veikalas lietuvių lite
ratūroje.

Geografas Ant. B e n - 
d o r i u s rašo:

„Labai nuoširdžiai svei
kinu už pasiryžimą išleisti 
šį didžiulį veikalą. Po enci
klopedijos, tai tikrai būtų 
pirmas iš eilės epochinis 
veikalas apie Lietuvą. Su
manymas vertas visuotinos 
paramos!... Reikalas atro
do bus pakliuvęs ant gero 
kelio, nes B. Kviklys yra ži
nomas savo sąžiningumu 
apsiimtam darbui ir savo 
didžiule patirtimi bei išina- 
nymu. Nežinau, kas kitas 
galėtų geriau tikti šiam 
darbui.

Panašiai atsiliepia ir eilė 
kitų šviesų tautiečių. Mūsų 
Lietuvos išleidimo byla ge
rai baigsis, jeigu atsiras 
nors 1000 lietuvių, kurie jau 
dabar knygą pasiryš prenu
meruoti.

Malonūs yra palankūs at
siliepimai apie Br. Kviklio 

Mūsų Lietuvą, bet šiuo me
tu itin svarbu, kad ant mū
sų laivo denio atsirastų su
judimas. Aukščiau duota 
trumpa knygų apimtis — 
2500 mašinėle rašytų pus
lapių ir apie 3000 Lietuvos 
vaizdų — rodo, kad be vi
suomeninės talkos tokio lei
dinio išleisti negalima. Jei
gu pajudęsim, jeigu prasi- 
kalsim pro kasdienybės 
kiautą — Br. Kviklio Mūsų 
Lietuva pasieks mūsų akių 
šviesą.

Mūsų Lietuvą ryžtasi 
leisti Lietuvių Enciklopedi
jos Leidykla. Kaip žinom, 
leidykla rimta, savo dar
bais mūsų pasitikėjimą pel
niusi. Jeigu atsiras 
pakankamas kiekis prenu
meratorių, planuojama iš 
Mūsų Lietuvos rankraščio 
padaryti tris tomus, kurių 
kiekvienas turės apie 700 
puslapių. Veikalas bus at
spausdintas gerame popie
riuje ofseto mašina ir gra
žiai bei skoningai įrištas.

Br. Kviklio Mūsų Lietu
va — neeilinė knyga. Ir jos 
išleidimas — stambūs pini
gai. Visi stokim į talką ir 
dar vieną reikšmingesnį pa
minklą kenčiančiai Lietuvai 
pastatykim!

Prenumeratos ar infor
macijos reikalu prašoma 
kreiptis šiuo adresu:

Lietuvių Enciklopedija 
265 C Street
So. Boston 27, Mass.

St«S.

• Clevelando LB I ir II 
apylinkės Naujų metų su
tikimą rengia naujos lietu
vių parapijos salėje. Pra
džia 8:30 vai. vak. Rengė
jai tikisi sutraukti lietuvius 
į didesnę salę ir Naujus me
tus bendrai sutikti.
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Grupė lietuvių, dalyvavusių Lietuvos kariuomenės šventės minėjime Clevelande lapkričio 25 d. lietu

vių salėje. V. Pliodžinsko nuotrauka

CLEVELANPE 
ir apylinkėse

• Clevelando šachmati
ninkų valdyba dėkoja L.Vo
S. Ramovei už turnyro už- 
baigtuvių vaišes ir dovaną, 
Lietuvių Bendruo menės 
Clevelando I apylinkei už 
turnyro globą ir dovaną, 
inž. Civinskui už antros 
vietos dovaną, P. J. Mulio- 
liui (Mull) už $15.00, Lie
tuvių piliečių klubui už $10, 
po $5.00 paaukojusiems — 
J. Augustinavičiui, K. Ka
raliui, E. Malcanui, J. Nas- 
vyčiui, VI. Ramanauskui, J. 
Skrinskai, J. Smetonai, J. 
Stankaičiui bei ponams Bar- 
tuškams ir Jonaičiams už 
šachmatininkų priglaudimą.

Šios aukos ir parodytas 
dėmesys įgalino pravesti 
pirmąsias lietuvių šachma
tininkų pirmenybes Ameri
koje.

• Lietuvių Salės bendro
vės ir Amerikos Lietuvių 
Piliečių klubo vadovybės po
sėdžiai vyksta kiekvieno 
mėnesio trečią antradienį. 
Paskutiniame posėdyje pa
tvirtintas sąrašas apie 60 
Lietuvių Salės b-vės šėri- 
ninkų, kuriems bus pasiųs
ta pasiūlymas kandidatuoti 
į bendrovės direktorius. Me
tiniam šėrininkų ir klubo 
narių susirinkimui nustaty
ta data sausio 26 d.

Paskirta aukų po 10 dol. 
šiaurės Amerikos lietuvių 
šachmatų turnyrui ir Lie
tuvos sukilimo 20 metų su
kakties minėjimui paremti. 
Pagal galimybę klubo vado
vybė neatmeta nei vienos 
organizacijos rimto prašy

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVE.į|

SAV

mo paaukoti Įvairiems svar
biems reikalams. Per metus 
tokios aukos sudaro žymią 
sumą. Tik pastebėta, kad 
ne visi aukų prašytojai yra 
klubo nariais, o dažna or
ganizacija, kuri prašo aukų, 
be rimtos priežasties ven
gia naudotis svetainės pa
talpomis. E. K.

• BALFo metinė pinigų 
rinkliava Clevelande .bus 
vykdoma iki gruodžio hiėn. 
vidurio.

Kiekvieną sekmadienį po 
ietuviškų pamaldų šv. Jur

gio parapijos salėje lauks 
Jūsų aukos BALFo rinkė
jas.

• Dr. Z. Sabataičiui pa
daryta sunki operacija. Li
gonis guli Polyclinic ligoni
nėj e0

' • 1941 m. Lietuvos lais
vės sukilimo minėjimas Cle
velande rengiamas gruodžio 
3 d. Programoje — 10:30 
vai. pamaldos šv. Jurgio 
liet, parapijos bažnyčioje, 
šv. Mišias atnašaus kun. 
Lionginas Jankus. Jis pasa
kys ir pamokslą. Prie pa
minklinės lentos bus padė
tas gyvų gėlių vainikas už 
žuvusius kovotojus.

5 vai. po pietų iškilmin
gas minėjimas Lietuvių sa
lėje. Pagrindinę kalbą pasa
kys J. Brazaitis. Meninėje 
daly — Miško broliai.
• Baltic Delicatessen krau

tuvėje jau gautos suomiš
kos bruknės statinėse. Kli
entai, norintieji pirkti bruk
nių didesniais kiekiais, pra
šomi atsinešti savo indus. 
Šiais metais bruknės keliais 
centais pigesnės, negu buvo 
pereitais metais.

Be to dar turime šiek 
tiek ir skilandžių. Sekančią 
skilandžių partiją darysime 

tik Kalėdoms.
• Lietuviškų Kalėdinių 

atviručių su įvairiais raš
tais didžiausiame pasirinki
me jau galima gauti Lietu
vių Prekybos Namuose.

Be to Kalėdų šventėms 
mes turime naujai gavę 
daugybę dalykų, labai tin
kančių dovanoms, kaip gin
taro dirbinių, tautinių au
dinių, albumų, lietuviškų 
plokštelių, kristalo ir porce- 
Iano dirbinių, indų, grafinų 
manikiūro setų, popuošalų 
ir dar daug kitų.

Ta pat proga primename 
siuntinių siuntėjams, kad 
jau juos galėtų jūsų arti
mieji gauti laike švenčių. 
Turime didelį pasirinkimą 
medžiagų, megstukų, šiltų 
batų, skarelių, užtiesalų, 
šiltų kojinių ir kitų dalykų, 
kurie yra labai branginami 
Lietuvoje. Mūsų bendrovė 
yra patikima, vienintelė tos 
rūšies savaranki lietuviška 
įmonė. Clevelande. čia rasi
te siųsdami siuntinius ma
lonų ir draugišką patarna
vimą.

Septynių skirtumu galvosūkis Nr.1
Kokie yra 7 skirtumai tarp tų dviejų piešinių? Atsakymą 

rasite kitame Dirvos numeryje.

SOCIALINIS DRAUDIMAS I. ŠOLIŪNAS

KAS UŽMOKĖS
Šį kart noriu bent trumpa 

paliesti problemą su kuria kas
dien susiduria didelė dalis šio 
krašto gyventojų ir kuri labai 
skaudžiai paliečia socialinio 
draudimo pensininkus. Tai --iš
laidų už gydymą padengimas. 
Tiesa, galbūt daugelis pagalvos, 
kad neverta nė rašyti apie ne
mokamo gydymo reikalingumą, 
nes visi žino, jog jau vien tik 
dėl susidarančių išlaidų pa
dengimo toks nemokamo gydy
mo Įvedimas yra būtinas. Deja, 
taip nėra.

Dar ir šiandien daugelis ne
mokamo gydymo priešininkų ar
gumentuoja, jog sergantieji pen
sininkai (stengia gydymo iš
laidas kokiu nors būdu pa
dengti. Taip nėra, tačiau ši
tai tiesai sutvirtinti nuolatos 
reikalaujama įrodymų. Taigi, 
kad galėtume su nemokamo gy
dymo priešininkais argumen
tuoti, yra būtina padaryti kele
tą pastabų apie gydymo išlai
das.

Kalbėsime tik apie socialinio 
draudimo pensininkų gydymo iš
laidas bei tų išlaidų padengimą.

Išnuomojama krautuvė 
esanti 1134 E. 79 St. Nuo
ma $35.00 mėnesiui. Tele
fonas: IV 1-6369.

Išnuomojamas butas
5 kamb. 1195 E. 80 St. Di
deli kambariai ir vonia že
mai. Mėnesiui $55.00. Tele
fonas: IV 1-6369. (139)

• Išnuomojamas 6 kam
barių atskiras namas su 3 
garažais, prie E. 68 St. ir 
Superior Avė.

Teirautis: tel. WH 4-0435.

• Parduodami palaikyti 
virtuvės įrengimai ir mie
gamojo kambario baldai. 
Kainos labai prieinamos.

Telef. UT 1-1187. (138)

PAGRINDINES PROBLEMOS

Šiandien senoji šio krašto kar
ta, ligos atveju, atsiduria keb- 
lion padėtin. Tai visi žinome, 
nes šis kraštas neturi plano, 
kuris tuo pasirūpintų. Tačiau 
nežinome, turbūt, kiek žaliukų 
senųjų gydymasis suėda ir iš 
kur tie žaliukai atsiranda, kada 
ligoninė prisiunčia gydymosi iš
laidas.

Neseniai socialinio draudimo 
centrinė Įstaiga padarėpensinin- 
kų apklausinėjimą (žiūr. "The 
Impact of Hospitalization Costs 
on Aged Beneficiaries" --High- 
light Report Number 6 - - by Ed- 
na C. Wentworth, Ph. D., Be- 
neficiary Studies Section, Econo- 
mic Studies Branch, 1961).

Šitame apklausinėjime buvo 
norima patirti: a) pensininkų gy
dymosi išlaidos, b) pensininkų 
pajamos ir c) gydymosi išlaidų 
padengimas.

Pasirodo, kad iš 1887 apklau
sinėtų porų (vyras ir žmona), 
21% praėjusių metų laikotar
pyje buvo bent kartą ligoninė
je. Iš buvusiųjų ligoninėse 59% 
praleido ten 14 dienų arba ma
žiau; 21% -- 15 - 30 dienų; 13% 
--31 - 60 dienų, 6% -- virš 60 
dienų ir 2% - virš 120 dienų.

įdomu, kad ligonių, praleidusių 
virš 60 dienų ligoninėje, išlai
dos buvo nuo $ 1570.00 iki 
$2370.00. Šitos gydymosi išlai
dos kasmet didėja. Nuo šito 
apklausinėjimo (1957 m.) gydy
mosi išlaidos pakilo 14%.

Dr. E. C. Wentworth patyrė, 
kad pensininkų pajamos dažniau
siai yra visados mažesnės už 
turėtąsias gydymosi išlaidas. 
Štai sirgusių pensininkų grupė, 
kuri ligoninei metų bėgyje sumo
kėjo 2370.00 dol., tuo pačiu me
tu teturėjo tik 2140.00 dol. paja
mų.

Esant tokiai padėčiai pensinin
kas yra priverstas gydymosi iš
laidas pats padengti. Iš šitam 
išlaidų padengimui teoretiškai 
gali būti trys pajamų šaltiniai: 
1. santaupos, 2. ligos apdraudi
mo išmokėjimai, 3. parama iš 
giminių ir 4. pašalpa iŠ Įvairių 
gerovės bei labdaros organiza
cijų.

SAUSO NIEKAS NEKLAUSO

Taip iš tikro ir yra. Šiandien, 
dažniausiai, sergantysis pen
sininkas yra paliktas Dievo va
liai ir geros širdies žmonėms.

Dr. Wentworth žiniomis virš 
90% pensininkų už gydymąsi tu
rėjo užsimokėti patys. Žinoma, 
jie ne už visas išlaidas užsimo
kėjo. Pilnai arba bent iš dalies 
(54%) užmokėjo apdraudos bend
rovės. O kita dalis (46%) turėjo 
arba patys visas išlaidas padengti 
arba prašyti pašalinės paramos.

Pastebėtina, kad gydymosi iš
laidoms didėjant parama iš ar
timųjų mažėjo. Ir tik 13% sir- 
gusiųjų pensininkų tegavo para
mos iš pašalpinių organizaci
ją.

LIGONIŲ PADĖTIS
Minėjau, kad sergą ligoniai, 

nors gyvena ir turtingiausiame 
pasaulio krašte, dažnai pasijun
ta visuomenės pamiršti.

Kodėl? Atsakymas trumpas, 
bet teisingas -- ligšiol šio kraš
to visuomenė ligonių gydymosi 
išlaidų padengimą paliko priva
čiai iniciatyvai. Vadinasi, buvo 
vadovautasi lietuviška patarle: 
kaip pasiklosi, taip išsimie
gosi. Tačiau dabar jau prade
dama suprasti, kad nevisi suge
ba miegoti, nors ir patys pasi
kloja. Reiškia yra būtina kam 
nors ir iš šalies padėti tą pasi- 
klojimą suminkštinti.

Kaip matėme, patys pensinin
kai už gydymą užsimokėti ne
bepajėgia. Giminės tik retais at
vejais tegali padėti. Belieka tik 
organizuotoji parama: apdraudos 
bendrovės ir pašalpinės organi
zacijos.

Apdraudos bendrovių politika 
yra aiški -- padėti tam, iš ku
rio lauktina naudos. Tai "kaip 
aš tau, taip tu man politika. 
Biznis paliks bizniu ir iš šitos 
organizuotos grupės pasigailė
jimo nelauktina. Čia žmogaus 
širdžiai vietos nėra o yra tik 
piniginei. Užtat nėra visai nuo
stabu, jog šiandien visomis ketu
riomis prieš nemokamo gydymo 
įvedimą smarkiausiai ir kovoja 
visos apdraudos bendrovės.

Antroji organizuota pa r am ° 
pašalpinės organizacija 
gia padėti pakanka*- 
ninkams dėl 
Juk visi ž-r 
to pašai 
vuo; ■' 
g'
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KAS IR KUR?
• Gen. gyd. VI. Nagiaus-Na- 
gevičiaus atminčiai išlei
džiama monografija. Mono
grafijos rėmėjais dar gali
ma jsirašyti iki š. m. gruo
džio 10 d. Įnašą siųsti šiuo 
adresu: Dr. B. Matulionis, 
Memorial Hospital, Wallum 
Lake, Rhode Island. Rėmė
ju skaitomas įnešęs $10.00. 
Rėmėjo vardas bus įrašytas 
į knygą ir jai išėjus nemo
kamai kiekvienas rėmėjas 
gaus.
• Mykolas Cibas, Operetės 
choro dirigentas,pakviestas 
į U. S. Merchant Marine 
Academy Kings Point, L. I., 
N. Y. vargoninkauti ir va
dovauti kadetų chorui. Pa
reigas pradėjo eiti nuo lap
kričio 1 dienos.
• Julius Veteikis, Mūsų Pa
stogės, Australijoje einan
čio lietuvių laikraščio re
daktorius, pasitraukė iš pa
reigų. Australijos Lietuvių 
Metraščio faktinuoju redak
torium pasilieka J. Jūragis. 
Metraštis jau baigiamas 
spausdinti.
• Didžiausias Olandų ilius
truotas savaitraštis, išeinąs 
jau 95-tus metus — ”Ka- 
tholieke Illustratie” nusi
pirko iš Lippincott leidyklos 
teises atspausdinti serijo
mis visą Armonienės išgy-

venimų istoriją — Palik 
ašaras Maskvoje.
• V. Girnius, iš Chicagos, 
mokėdamas už Dirvą, at
siuntė $5.00 auką.
• L. Izbickas, iš Bostono, 
Dirvai paremti atsiuntė $5 
auką.

1961 m. lapkričio 29 d.

Laimėjusieji keturias pirmąsias vietas lietuvių šachmatininkų turnyre Clevelande. Sėdi iš kairės: 
P. Tautvaiša ir V. Palčiauskas. Stovi G. Šveikaukas ir K. Škėma.

CHICAGO

NAUJI SKAITYTOJAI

aujų skaitytojų tal- 
•asidėjo. Iki šios 

*•'« skaitytojus

’^land
-k

* Iš Anglijos į Australiją 
persikėlė keturios lietuvių 
šeimos ir apsigyveno Bris- 
banėje.
• Antano Škėmos Raštų Iš
leidimo Fondui įnašus pri
siuntė Marijona ir Juozas 
Bachunai, Gražina ir Bene
diktas Mačiuikos $15.00, 
Juozas Bertulis $5.00. Lie
tuvių literatūros bičiuliai ir 
Antano Škėmos žodį bran-

’ną skaitytojai suprantą jo 
raštų paskelbimo svar- 
k šiandieniniam, tiek 

■qs skaitytojui, įna- 
^i siųsti Fondui 

^as Valaitis, 
^hicago

Dainų šventės atgarsiai
Didžiulės WBBM radijo 

stoties "Pasaulinės Muzi
kos" programa (perduoda
ma kas. vakarą 10 valandą), 
pereitą savaitę pašventė be
veik pusvalandžio programą 
lietuviškai muzikai. Iš plok
štelių buvo pagrota po po
ra lietuvių dainų ir šokių.

Programos vedėjas R. 
Orisek palankiai komenta
vo įvykusią liepos mėnesį 
Dainų šventę, jos puikią 
programą, pabrėž damas 
faktą, kad programa buvo 
pravesta lietuvių ir anglų 
kalbomis, taip, kad nelie
tuviškoji publika lengvai 
galėjo sekti programos ei
gą.

Jis prižadėjo painformuot 
klausytojus apie tekančią 
Dainų šventę — jeigu ji 
įvyks Chicagoje.

Antanina Juškienė, 
Chicagos Bridgeporto kolo
nijos veikėja ir populiari 
banketų bei vakarienių vi
rėja, talkininkaus Mokslo 
ir Pramonės Muiejaus Lie
tuvių dienai, prižiūrėdama 
lietuviškų valgių gaminimą 
muziejaus restoranų virtu
vėse. Jai talkininkaus Ele
na Dovidauskienė.

Nauja Kalėdų giesmė 
Lietuvių dienos programoje

šių metų programai, įvyk
siančiai ateinantį ketvirta
dienį, lapkričio 30 d., 8 vai. 
vak., Faustas Strolia para
šė naują kompoziciją, kurią 
pirmą kartą atliks jo diri
guojamas Lietuvos Vyčių 
Choras, šioje programoje 
dalyvaus ir Ateities šokėjai 
ir Ateities Atžalynas. Po
pietinę programą, 2 vai., at
liks Maria Aukšt. Mok. dai
nininkės ir šokėjos. Jom di
riguos sesuo M. Bernarda.

VIRŠUJE: Būrelis giminių ir 
artimųjų, prisimenant Dirvos 
red. B. Gaidžiūno 50-tą gimtadie
nį, lapkričio 25 d. buvo susi
rinkę į jo namus. Pirmoj eilėj, 
iš kdirės: T. Duleba, O. Jasu- 
kynienė, V. Kamantas, R. Dule- 
baitė, J. Kazlauskas ir B. Ste- 
ponis. Antroj eilėj: E. Steponie- 
nė, B. Snarskis, A. Sandargienė, 
J. Naujalienė, B. Gaidžiūnas, N. 
Gaidžiūnienė, Dr. J. Sandargas, 
p. Kazlauskienė, V. Orintas, R. 
Snarskienė, p. Dulebienė ir V. 
Besparaitis. Nuotraukoj nėra: A. 
ir O. Mikulskių, R. Orintienės ir 
B. ir J. Smetonų.

V. Gedgaudo nuotrauka

DETROIT
Organizacijų Centro 

metinis vakaras
Detroito Lietuvių Orga

nizacijų Centro metinis va
karas įvyksta šį šeštadienį, 
gruodžio 2 d., 7 v. v., buvu
sioje lietuvių (Hispanos 
Unidos) salėje, West Ver- 
nor kampas 25-tos gatvės.

Vakaro programą išpil
dys Detroito Dramos Mė
gėjų Sambūris, vadovauja
mas rež. Zuanos Mikšienės, 
kuris suvaidins Ruth Goetz 
trijų veiksmų veikalą Įpėdi
nė. Tai bus premjera. Vai
dina : Kazys Ražauskas, Ra
sa Lisauskaitė, Z. Arlaus
kaitė, Vytautas žebertavi- 
čius ir Bronė Gaivelienė.

Po vaidinimo bus šokiai 
ir bufetas. Įėjimas $1.50 
asmeniui, $1.00 studentams, 
vien šokiams — $1.00.

Detroito ir plačių apylin
kių bei Kanados lietuviai, 
ypač windsoriečiai, malo
niai kviečiami dalyvauti.

Visas šio vakaro pelnas 
skiriamas Lietuvos Nepri
klausomybės šventės minė
jimo ruošimo reikalams.

•—.rjv —

GERIAUSIA DOVANA 
YRA R. SPALIO — 

"ALMA MATER"
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