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Vilniečiams tik po stiklinę pieno
Tuo tarpu giriasi

ir
z kad pralenkė Ameriką pieno 

mėsos gamyboje...
Vilniaus pieno kombinato 

direktorius viešai pasakė, 
kad į Vilnių kasdien suplau
kia po 65 tonas pieno. Tai 
esą daug, apie 50/ -dau 
giau, negu 1956 metais, ka
da atveždavę tik apie 45 to
nas per dieną. O palyginus 
su 1955 metais, tai dabar 
Vilnius pieno gaunąs pen
kis kartus daugiau. Vadina
si, 1955 metais j Vilnių bu
vo atvežama tik 13 tonų 
pieno.

Kadangi Vilniuje suskai
tyta 235,000 gyventojų, tai 
padalinus jiems 65,000 lit
rų, kasdien išeina tik po 
stiklinę pieno. O prieš ket
verius metus buvo tik po 
penktadalį stiklinės ...

Bet tuo pačiu metu vil
niečiams yra rodomos dia
gramos, anot kurių jau 1956 
metais visoje Lietuvoje pie
no buvo pagaminta po 392 
kilogramus kiekvienam gy
ventojui, tai yra, kone po 
penkias stiklines kasdien. O 
Amerikoj tais metais vie
nam gyventojui tekę pieno 
tik 315 kg. per metus, arba 
po nepilnas keturias stikli
nes kasdien. Taigi Lietuva 
jau prieš trejus metus pra
lenkusi Ameriką pieno ga
myboje (taip pat ir mė
sos !).

žiūrėdami j tas diagra
mas, vilniečiai negali iš
spręsti mįslės, kur ta Lietu
voj pagaminto pieno gausy-

bė dingsta, kad cisternose 
jo tėra keturis ar penkis 
kartus mažiau, negu diagra
mose ... J. ir M. Bačiūnai Argentinos lietuvių tarpe tik atvykus į Buenos Aires. Iš kairės: Kančauskienė 

su sūnum, Argentinos Lietuvių Balso redaktorius Norkus, Survilienė. su sūnum, Malėlaitė, Ožinskienė, 
gen. T. Daukantas, Čikštas, M. BačiŪnienė, Padvolskas, J. Bačiūnas, Argentinos Lietuvių Balso leidėjas 
Ožinskas, Laiko administratorius Gudelevičius ir Gilvydis. Kirstuko nuotrauka

RADO PASLĖPTĄ LOBĮ

Netoli nuo Joniškio, se
nos karčiamos vietoje, be- 
kasdami namatus.. naujam 
namui, vyrai rado ąsoti su 
daugiau kaip šimtu belgiš
kų sidabriniu pinie-ų ir šiek 
tiek ispaniškų. Pinigai aš
tuoniolikto šimtmečio. Ra
dinys atiduotas "Aušros” 
muziejui Šiauliuose.

NAUJI SUKAKTU
VININKAI
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PAVERGTŲJŲ SEIMAS LINKI 
1960 METAIS TEISINGOS TAIKOS

■Mn

Pavergtųjų Europos Tautų generalinis komitetas posėdžio metu. 
V. Sidzikauskas (ketvirtas iš dešinės), to komiteto vicepirmininkas.

Pereitų metų pabaigoj 
metų amžiaus sukaktis at
šventė E. Bindokaitė-Ker- 
nauskienė. Ji tebėra aktorė 
Šiaulių dramos teatre.

To paties amžiaus sukak
ties susilaukė ir operos so
listė (operos pirmūnė Sta
lino garbinimo srity) Alek
sandra Staškevičiūtė, dabar 
dėstytoja konservatorijoje.

(LNA)

NEPRIKLAUSOMYBĖ KRUVINU RIAUŠIŲ ŽENKLE į
Dalis iškilmių turėjo būti perkelta į kitą miestą.- 

Kraštas be etninio ir geografinio vientisumo.
Per pastaruosius 15 me

tų, po II Pasaulinio karo pa
baigos, Afrikos nepriklau
somų valstybių skaičius iš 
keturių padidėjo iki dešim
ties. Šių metų pabaigoje, pa
skelbus Kamerūno, Nigeri
jos, Togo ir Somalijos ne
priklausomybes, jų skaičius 
sieks 14, o vėliau dar didės.

Teroristams trukdant
Naujųjų Metų dieną Ja- 

undoje (Yaounde), numato
moje Kamerūno sostinėje,
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AJVGOIA

KAS KANDIDATUOJA?

Naujųjų Metų išvakarėse 
Pavergtųjų Seimo pirminin
kas ir gen. sekretorius pa
siuntė sveikinimo telegra
mas JAV prezidentui Eisen- 
howeriui, popiežiui Jonui 
XXIII, JT visuotinio susi
rinkimo pirmininkui V. Be- 
launde, prezidentui De Gau- 
lle, kancleriui Adenaueriui, 
min. pirm. Mac.millanui, 
NATO narių — valstybių 
ministeriams pirmininkams, 
valstybės sekretoriui Her- 
teriui ir Europos Tarybos 
sekretoriui L. Benvenuti.

riui sveikinimo telegrama, 
priminusi jo taikos siekimo 
pastangas ir dėkodama už 
jo paramą sovietų paverg
tosios Centro ir Rytų Euro
pos valstybių laisvės kovai, 
linkėdama, kad ”1960 metus 
žymėtų laisvojo pasaulio 
drąsi ir ryžtinga pažanga į 
patvarią ir teisingą taiką”, 
kartu pabrėžia, kad "tokia 
taika yra nepasiekiama tol, 
kol ištikimiausiems Vakarų 
sąjungininkams — paverg
tosioms Europos tautoms — 
vra atimtos laisvo apsi
sprendimo nenusavi n a m ą 
teisė”,.

Laikraštininkų perpildytoje jis pasiskelbė, kaip "eilinių" pi- 
senato salėje, Washingtone, se- liečiu" kandidatas; 
natorius John F. Kennedypaskel- 
bė, kad jis kandidatuojąs demo
kratų prezidentinei nominacijai. 
Jis yra pirmas katalikas, ban
dąs kandidatuoti po 1928 metų, 
kada pralaimėjo Alfred E. Smith.

Senatorius Kennedy pareiškė 
esąs įsitikinęs, jog laimėsiąs 
nominaciją ir rinkimus. Tačiau, 
jei būtų atmesta jo kandidatūra 
prezidento postui, jis "jokiomis 
sąlygomis" nepriimsiąs antro
sios vietos.

Respublikonų tarpe, pasitrau
kus gubernatoriui Rockefeleriui, 
tuo tarpu yra tik vienas kandi
datas:

RICHARD E. NIXON, 47 jau 
keturiolika metų aktyviai daly
vaująs politikoje, išrinktas į at
stovų rūmus 1946 m., Į senatą 
1950 m. ir viceprezidentu 1952 m.

Demokratų pusėjepriskaičiuo- 
jami penki kandidatai, kurių du 
jau paskelbė kandidatūras:

HUBERT M. HUMPHREY, 48, 
senatorius iš Minnesotos nuo 1948 
m. liberalas. Praeitą trečiadienį

JOHN F. KENNEDY, 42, sena
torius iš Massachusets nuo 1952 
m., vienintelis katalikas tarp visų 
kandiduojančių.

dalyvaujant Jungt. Tautų 
gen. sekr. Hammarskjoldui, 
JAV delegatui prie Jungt. 
Tautų Henry Cabot Lodge 
ir 49 kitų valstybių atsto
vams, buvo iškilmingai de
klaruota Kamerūno nepri
klausomybė. Po premjero 
Ahidjo kalbos, kurioje jis 
pabrėžė, kad nepriklauso
mybei išlaikyti bus reikalin
gas nuolatinis budrumas, 
pro tribūną pražygiavo nau
josios kariuomenės būrys 
žaliomis beretėmis ir negrų 
genčių atstovai, šia proga 
baltai nusidažę, mėtydami 
ietis ir šokdami savo šokius.

Tačiau jau antroji iškil
mių dalis turėjo būti per-

kelta į Dųalą, nes Jaundoje 
pasidarė nebesaugu: iš
skrisdami diplomatai ir ko
respondentai girdėjo šūvių 
kanonadą paliekamo miesto 
pusėje ir matė aplink aero
dromą bėgiojančius prancū
zų karininkų vadovaujamus 
afrikiečių kariuomenės da
linius.

Dualos aerodrome atvy- 
kusiems užsieniečiams vie
tiniai šnibždėjo pranašys
tes : visuotinė revoliucija 
prasidėsianti už keturių ar 
penkių dienų, nes trys iš ke
turių kameruniečių yra 
priešingi dabartinei vyriau
sybei.

Teroro veiksmai Kamerū
ne tęsiasi nuo 1955 metų, 
kada už įstatymo ribų atsi
dūrusi Kamerūno Liaudies 
Unija pasitraukė į kalnus, 
bet ypač jie padažnėjo nuo 
praeito birželio, paskutinė
mis prieš nepriklausomybės 
paskelbimą dienomis parei
kalaudami šimtų gyventojų 
gyvybių.

Trumpai
♦ ALBERT CAMUS, Alžire gi

męs prancūzų romanistas, No
belio premijos laureatas, 
automobilio katastrofoje.

žuvo

* KONRAD ADENAUER,
Vokietijos kancleris, sulaukė 84 

planuoja 
terminui

m. amžiaus. Jis 
kandiduoti ketvirtam 
1961 m.

Vak.

P r C'zidentui Eisenhowe-

Lietuvą pavergtųjų tautų mainifesta- 
iulionytė, M. Rukšėnaitė, V. Rukšėnaitė ir 

L. Kančausko nuotrauka

Buenos Aires, Argentinoje, lietuvaitės gražiai atsto 
ei joje. Iš kairės: L. Masiulionytė, G. Kadunskytė, K. ivi^i 
S. Ivfasiulionytė.

Dar nepasiskelbę demokratų 
kandidatai:

ADLAI E. STEVENSON, 59, de
mokratų partijos nominuotas 1952 
ir 1956 m., partijos titularinis 
lyderis ir pagrindinis kalbėto
jas;,

LYNDON B. JOHNSON, 51, se
natorius iŠ Teksaso nuo 1948 m. 
ir senato demokratų lyderis nuo 
1953 m., kūrėjas "atsakingo 
bendradarbiavimo" su respub
likonu prezidentu demokratų kon
troliuojamame kongrese;

STUART SYMINGTON, 58, se
natorius iš Missouri nuo 1952 
m., anksčiau buvęs karo aviaci
jos ministeris.

• ANTISEMITINLAI
tuo pačiu metu užregistruoti veik 
visose Europos sostinėse, JAV- 
se, Kanadoje ir Australijoje, po 
nakties randant žydų sinagogas 
ištepliotas svastikos ženklais.

incidentai

♦ TARPTAUTINĖ komisija tirs 
Th. Oberlaenderio, Vak. Vokieti
jos pabėgėlių ministerio praeitį, 
sovietams paskelbus kaltinimą, 
kad jis atsakingas už 2,400 ukrai
niečių išžudymą Lvove 1941 m. 
Paties Oberlaenderio aiškinimu, 
tie žmonės buvo išžudyti besi
traukiančių rusų, nespėjus eva
kuoti kalėjimo.

Buvusi vokiečių kolonija
Nepriklausomu paskelb

tas Kamerūnas yra dalis 
buvusios vokiečių kolonijos, 
kuri po I Pasaulinio karo 
buvo Tautų Sąjungos pa
vesta administruoti jau spė- 
jusiems jį okupuoti britams 
ir prancūzams.

II Pasauliniam karui pa
sibaigus, Kamerūnas perėjo 
Jungt. Tautų globon, bet pa
tikėtiniai - administratoriai 
liko tie patys.

1958 metais Jungtinės 
Tautos patvirtino prancūzu 
nusistatymą suteikti jų glo
bojamai Kamerūno daliai 
nepriklausomybę. Britų val
domos dalies ateitis dar ne
nuspręsta.

Prancūzų valdyta terito
rija apima 166,489 kvadr. 
mylias su, kaip skaičiuoja
ma, 3,2 mil. gyventojų. Eu
ropiečių ten tėra mažiau 
negu 17,000.

Plieno streiką laimėjo unijos
116 dienų trukęs plieno streikas 

pagaliau baigėsi plieno darbinin
kų unijos pergale. Po ištisą dieną 
ir naktį trukusių derybų jose iš
tisai dalyvavęs darbo sekr. 
James P. Mitchell paskelbė su
sitarimą, pagal kurį darbininkai 
gaus maždaug 41 cento valandai 
pakėlimą per trejus metus. Kai 
kurios lokalinės darbo taisyklių 
problemos perduotos atitinka
miems komitetams apsvarstyti. 
. Plieno gamintojai paskelbė, 
kad plieno .kainų pakėlimo "arti
moje ateityje" nenumatoma, ta-

čiau visuotinai jo laukiama po 
2-3 mėnesių. Ekonomistai prana
šauja sutarties pasėkoje ateinan
čius didelės gerovės metus, ta
čiau dolerio kritimas paspartės.

Iniciatyvos streikui baigti 
ėmėsi viceprez. Nixonas, prez. 
Eisenhoveriui išvykus į geros 
valios kelionę po 11 kraštų. Jis 
sušaukė eilę konferencijų, abi 
puses spausdamas susitarti. Ste
bėtojai sako, kad šis jo laimė
jimas padidinęs jo šansus atei
nančiuose prezidento rinkimuo-

šauksis prancūzų pagalbos
1958 m. Jungt. Tautų pri

žiūrimus rinkimus laimėjo 
ir premjeru pagal dekretą 
tapo Ahamadou Ahidjo, 
muzulmonas ir nuosaikus 
nacionalistas, linkęs palai
kyti glaudžius ekonominius 
ryšius su Prancūzija. Jis 
yra kilęs iš šiaurės, jo tėvas 
dar buvo vergas.

Jo oponentas dr. Felix 
Moumie, šiuo metu prisilai
kąs tai Ganoje, tai Gvinėjo
je, 
nors 
tas,

kraštutinis kairysis, 
sakosi nesąs komūnis- 
bet neseniai lankęsis

(Nukelta į 6 psl.)

■» t
se, o darbo sekr. James P. 
Mitchell galįs būti išrinktas vice
prezidentu.
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Auganti "Trečioji jėga”
Spalvotas antplūdis Jungtinėse Tautose

štai naujosios Afrikos nepriklausomos valstybės pilietė, plačia - 
burnė negrė. Juox didesni medinį diską gali įsisprausti į savo lūpas, 
tuo ji laikoma gražesne. Šiems plačiaburniams duodamos nepri
klausomybės ir doleriai, tuo tarpu užmirštamos senos civilizuotos 
Europos tautos, kurios turi vilkti komunistų kolonistinį jungą.

Privatiniuose Jungtinių Tautų 
diplomatų pokalbiuose vis daž
niau pasigirsta balsų, kad "ne
pilnametės, savo namuose tvar
kytis nepajėgios jaunosios val
stybės įgyja vis didesnės įtakos" 
ir dalyvauja tarptautinės politi
kos sprendimuose, kuriems "pa
prasčiausiai nėra pribrendu
sios".

Ta kritika girdima iš visų 
pusių, bet daugiausiai iš buvu
sių kolonizatorių atstovų. Jie 
sako, kad Jungtinės Tautos "su- 
balkanėjančios".

Toje kritikoje yra daug tiesos. 
Žmonijos perteklius, kurio visas 
pasaulis bijosi, Jungtinių Tautų 
rūmuose jau yra įvykęs faktas. 
Narių skaičius auga su kiekvienu 
plenumo susirinkimu, ir konfe

Žvalgybą kova [31) Britų šnipo atsiminimai

"TURĖSI PAGELBĖTI PRIEŠO ŽVALGYBAI"
1950 m. birželio 11 d. - čia 

pasakojamas smulkmenas paty
riau tik keleriais metais vėliau - 
pulkininkas Fred James gauna 
misiją, kuria kiekvienas agentas 
pavadintų didžiausiu savo gyve
nimo uždaviniu.

Tą drungną, malonią birželio 
dieną, kada Washingtono sodai 
žydi visais žiedais, James pa
šaukiamas pas viršininką.

- James, - sako šefas, - mums 
reikia savanorio uždaviniui, ku
ris primena pavojingiausią karo 
misiją. Ar esi pasiruošęs ap
siimti?

James tuoj pat pagalvoja apie 
Korėją.

- Ar galite man pasakyti, koks 
reikalas? - klausia jis.

- Žinoma, ne, - nervingai at
sako už stalo sėdįs vyras. - Ne, 
kol neduosi sutikimo.

- Gerai, taip I
- To aš ir tikėjausi.
Viršininkas atsistoja ir pra

deda vaikščioti po kambarį.
- Tamsta turi atlikti priversti

nį nusileidimą šiaurinėje Korė
joje.

Pulkininkas netiki savo ausi
mis.

- Ką aš turiu?
- Tamsta teisingai išgirdau 

Tamsta skrisi bombonešyje j 
Seulą. Lėktuvas paklys. Jūs tu 
rėsite atlikti priverstinį nušilę' 
dimą į šiaurę nuo 38 paralėh . 
Vieta, žinoma, iš anksto nur 
tyta. Tikiu, kad viskas gerai 
seksis.

Karo metu James buvo daly
vavęs daugelyje nutrūktgalviškų 
avantiūrų. Jis jau tuo metu pri
klausė slaptajai tarnybaL 1945 
metais jis buvo parašiutu nušokęs 
netoli Koelno, vok x!ų fronto 
užnugaryje. Ji§ tada px 'veržė 
pro fronto liniją ir pėsčia.. *<o 
į Liuksemburgą. Jis turi aux« 

rencijų salė jau pasidarė per- 
maža.

Ateinančiais metais dar bus 
priimtos trys naujos, nepriklau
somomis tampančios, afrikinės 
valstybės. Jau šiandien afro- 
aziatų blokas turi daugiau, negu 
trečdalį balsų, o po kelerių metų 
jis apims pusę asamblėjos.

Iš tikrųjų tai turėtų būti re
gimas ženklas Jungt. Tautų 
laimėjimų, nes nariai yra 
chartoje pasižadėję priklau
somoms pasaulio tautoms padėti 
apsispręsti ir tapti nepriklauso
momis. Bet tas laimėjimas po
litiškai gali tapti tikrai nepa
togus, ypač kolonijų klausimuose, 
kada sovietinis blokas tradiciš
kai atsistoja spalvotųjų pusėje, o 
jei prie jų dar prisideda ir Loty

čiausius karo medalius. Bet da
bar taika. Ir be to, James, už
kietėjęs viengungis, 40 metų am
žiaus, tiki esąs pirmą kartą įsi
mylėjęs.

Marina pagaliau pasidavė jo 
spaudimui. Uš poros savaičių 
jie norėjo tuoktis.

Nematomi pirštai užgniaužia 
jo gerklę.

- Šiaurės korėjiečiai mane in
ternuos, - sako jis.

Viršininkas žiūri pro langą.
- Tai jie padarys, - atsako.

- Jie turės tai padaryti. Bet 
galbūt jie .paleis tamstą, kai 
ras dokumentus.

- Kokius dokumentus?
- Pranešimą Pietų Korėjos 

prezidentui Syngman Rhee.
Pagaliau James tiki reikalą 

supratęs. Jis užaugo slaptojoje 
tarnyboje. Todėl jam tiesus ke
lias atrodo toks svetimas, kaip 
kalniečiui, kuris niekada nėra 
iškėlęs kojos iš vingiuotų takų.

- Ak taip, - sako jis. - Aš 
turėsiu su savimi gabenti prane
šimą Syngman Rhee, kuris visai 
nebus pranešimas. Ir jis turės 
patekti šiaurės korėjiečiams, 
tiksliau - kiniečiams, į rankas.

- Ne visiškai taip, mano mie
lasis, - atsako viršininkas. - 
Pranešimas bus tikras. Gryna 
tiesa kiekviename žodyje.

Atrodo, kad viršininkas mė
gaujasi savo pavaldinio nuste
bimu. O pulkininkas pradeda nir
šti:

- Jei tokią misiją apsiimu, 
tai turiu žinoti, kokia velniava 
čia pinama.
i
Šefas nustoja ži ’rėjęs į žy

dinčius medžius už įstaigos lan
go. Jis pamažu grįžta prie ra
šomojo stalo ir atsisėda.

- Iš tikrųjų tamsta neturėtum 
žinoti, James, - prabyla po kurio 

nų Amerika, bet koks balsavimas 
pavojingai priartėja prie rei
kalingosios dviejų trečdalių dau
gumos.

Bet tiems, kurie Jungt. Tautų 
organizaciją kaltina "subalkanė- 
jimu", galima priminti ir prie
žastis.

Iš kur, pavz., arabų blokas 
turi tiek daug balsų? Didele da
limi tai yra didžiųjų valstybių 
"dalink ir valdyk" politikos iš
dava. Po Turkijos sugriuvimo 
jie lengvai galėjo sukurti vieną 
arabų valstybę, bet jiems tada 
buvo naudingiau remtis gausybę 
tarp savęs bes i rungi ančių šachų 
ir karaliukų.

Kas Afrikos kontinentą suskal
dė paralėlėmis ir sukūrė dirbti
nes sienas, kurios šiandien dar 
labiau skaldo tenykščius gyven
tojus? Tai buvo dirbtinės sienos, 
kurias šiandien perima savaran
kiškomis tampančios tautos, su
kurdamos silpnas valstybėles. 
Dar ilgai užtruks, kol Afrikos 
kontinentas susiras savo tik
rąsias sienas, ir bus užmirštos 
tos, kurias sukūrė tarp savęs 
bekovojančios europinės kance
liarijos. O ligi tol Jungtinės Tau
tos turės vieną po kitos priiminėti 
naujas Afrikos valstybes, kiek
vienai duodamos lygų balsą.

Didysis jaunųjų valstybių balsų 
blokas, tuo tarpu neturįs aiškios 
politinės krypties, tikrai yra 
didelė problema. Bet jo atstovai, 
tegu jie yra šovinistai ir nepri
tyrę, pastarojo meto balsavi
muose pasirodė, kad jiegerai su
pranta vieną klausimą, būtent, 
laisvės ir žmogaus vertės gyni
mą. Kinijos agresijos prieš Ti- 

. betą pasmerkimas ir Vengrijos 
tragedijos įtraukimas darbo- 
tvarkėn buvo įmanomas tik dau
geliui Afrikos valstybių įsijun
giant į reikalingą dviejų treč
dalių balsų daugumą.

Pasaulio veidas keičiasi spar
čiu žingsniu, ir visa tai ryškiai 
atsispindi Jungtinėse Tautose. 
Tas vaizdas dar labiau pasikeis, 
jei po dvejų metų Jungtinėse 
Tautose gaus vietą komunistinė 
Kinija.
Tarp Rytų ir Vakarų auga 

"trečioji jėga" iš jaunų nepri
klausomų valstybių, ir Jungtinių 
Tautų organizacija yra tas 
forumas, kuriame jos aiškiausiai 
būti išgirstos.

laiko. - Bet tamstai pasakysiu. 
Atidžiai klausyk: atsimeni, kad 
slaptieji kabineto posėdžio nu
tarimai praeitą rudenį atsidūrė 
Pekine?

- Taip, - linkteli James. - 
Nutarimai neginti Korėjos.

- Teisingai. Bet dabar tie nu
tarimai pakeisti.

- Tai mes Pietų Korėją už
puolimo atveju gintume?

- Taip. Yra nutarta Pietų Ko
rėją įtraukti į mūsų gynybos 
zoną. Spėju, kad tai padaryta, 
įsakmiai reikalaujant preziden
tui Syngman Rhee. Bet aukštoji 
politika - ne mūsų reikalas.

- O kas yra... mūsų reikaląs?
- Kad tie Kinijos slaptosios 

tarnybos idijotai sušlubavo.
James kasosi pakaušį.
- Galvojau, kad tie broliai 

turi puikią slaptąją tarnybą. Tada 
jie žinojo, jau vos tik kelioms 
valandoms praėjus nuo slaptojo 
posėdžio...

- Tai buvo rudenį, - nutraukia 
jį šefas. - Dabar mūsų agentai 
iš Pekino pranešė, kad jie nieko 
nežino apie antrąjį posėdį. Kitais 
žodžiais: Pekine tebegyvenama 
linksma iliuzija, kad jie nebau
džiami galės įsilaužti į Pietų 
Korėją.

Šypsena šypteli plačiame vir
šininko veide:

- Ir dėlto galbūt tamsta kaltas; 
tamsta taip prakeiktai gerai už
darei Baltuosius Rūmus, kad joks 
žodelis apie antrąjį kabineto po
sėdį neprasiveržė į Pekiną.

- Galima pasiųsti, - sako 
James.

šefas tebesišypso:
- Tai reiškia: mūsų uždavinys 

yra pataisyti priešo klaidą. Rau
donieji kiniečiai ir jų draugai 
šiaurės korėjiečiai turi patirti 
tiesą - mes ginsime Korėją. 
Pranešime, kuri tamsta turėsi

Žvaigžde (raudonoji) ir trys išminčiai

Griežtina režimą Rytų Europoje
Komunistai bijo, kad Rytų- 
Vakarų Įtampos sumažėjimas 

ten neiššauktų neramumų

Komunistų vadai Rytų Euro
poje, kaip daugelis ženklų iš 
anapus geležinės uždangos rodo, 
vis stipresniais varžtais griež
tina režimą, kad gyventojų tarpe 
neatsikartotų 1956 metų nuo
taikos, kurias galėtų iššaukti JAV 
ir Sovietijos susitarimas mažinti 
tarptautinę įtampą.

Komunistų vadai jaučia, kad 
taikingos koegzistencijos pe
riodas pagelbėtų jiems realizuoti 
kai kuriuos ūkinius planus, bet 
būkštauja, kad nors ir lengvas 
varžtų atleidimas galįs duoti gy
ventojams progą pareikšti savo 
nepasitenkinimą jų režimu.

Ta baimė ryškiausiai buvo iš
reikšta vengrų komunistų suva
žiavime gruodžio pirmomis die
nomis, kada politbiuro narys 
Gyula Kaliai pareiškė, kad reži
mo priešai tenesitikį kokio 
nors sušvelnėjimo ryšium su 
Rytų-Vakarų įtampos atoslūgiu. 
Jis pabrėžė, kad komunistų 
partija, priešingai, dar labiau 
aštrinsianti savo kovą su režimo 
priešais.

Kai kuriose mažesnėse komu
nistų valdomose valstybėse pri
imtieji 1960 metų politikos planai

— Reikia skubėti ir Dir
voj perskaityti visus įvy
kius. Tuoj ateis kaimynu 
Jurgis, bet aš jam pasaky
siu, tegu Dirvą užsiprenu
meruoja patys. Juk nauji 
skaitytojai metams moka 
tik 8 dolerius.

"priverstinai nuleisti", bus tos __________________
garantijos prezidentui Syngman 
Rhee.

- Kodėl mes nepranešame to
šiaurės korėjiečiams diploma
tiniais keliais?

- Nebūk Juokingas, James.Jie 
netikės. Jie labiau pasitikės savo 
slaptąja tarnyba. Be to, jie tai 
supras, kaip ultimatumą. - Jis 
surimtėja. - Reikia gelbėti taiką, 
James. Mūsų Žmonės iš Pekino 
praneša, kad šiaurės korėjiečiai 
gali pradėti žygiuoti kiekvieną 
minutę. Jie to žygio atsisakys 
tik tuo atveju, kai žinos, kad 
pirmosios informacijos yra pa
senusios, ir Amerika gins Pietų 
Korėją.

James atsistoja.
- Kada turiu išskristi? - 

klausia.
- Būk pasiruošęs. įsakymą gali 

gauti kiekvieną momentą.
Pulkininkas išeina iš savo še

fo kambario.
Lauke oras pilnas žiedų kvapo. 

Parkuose senos moterys ir pen
sininkai šildosi prieš saulę.
Kontražvalgybos pulkininkas 

žino, kad juodi karo debesys 
jau gaubia Washingtono padangę, 
ir jis greičiausiai yra vienintelis 
žmogus, kuris galėtų tą karą 
sulaikyti.

(Bus daugiau)

kaip tik ir patvirtina tuos Kaliai 
žodžius:

VENGRIJOJE bus toliau tęsia
mas krašto kolchozinimas, at
naujintas 1958 m. spaly. Jau dau
giau negu pusė viso dirbamos 
žemės dabar yra sovehozų ir 
kolchozų žinioje - tai reiškia, 
kelis kartus daugiau, negu prieš 
1956 m. sukilimą. Didysis kol- 
chozinimo šuolis bus bandomas 
įvykdyti prieš prasidedant sėjos 
sezonui.

ČEKOSLOVAKIJOJE planuoja
ma plati administracijos reor
ganizacija, sumažinant pro
vincijos administracinių organų 
skaičių ir tuo pačiu partijos 
kontrolę labiau centralizuojant. 
Kolchozinimas, jau pasiekęs 83% 
žemės, šiais metais numatomas 
užbaigti.

LENKIJOJE didžiausias rū
pestis yra eliminuoti "revizio- 
nistus" iš įstaigų ir priversti 
rašytojus nusilenkti partijos 
reikalavimams. Taip vadinami 
revizionistai partijoje ir tarp 
rašytojų 1956 metais buvo pa
grindiniai liberalizacijos aksti
nai.
RYTŲ VOKIETIJOJE taip pat 

planuojama paskubinti kolchozi- 
nimą ir siekti didesnės identi
fikacijos su Sovietija. Ir toliau 
bus laikomasi griežto atsi
ribojimo nuo Lenkijos, kuri vo
kiečių komunistų yra laikoma

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

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

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

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

mėsos produktus.
Kreipkitės j mus ir būsit patenkinti.

Ne kolonija, liet 
nori nepriklausomybes

i
Anglijos pašonėje yra 

trijų mylių ilgio ir mylios 
pločio Lundo sala su maž
daug 50 gyventojų. Saloje 
yra du švyturiai, šv. Elenos 
koplyčia, pilies griuvėsiai ir 
smuklė.

Ištisus šimtmečius aukš
tos pakrantės uolos saugojo 
salą nuo svetimų įsiveržė
lių, jos gyventojai nemokė
jo jokių mokesčių, nedaly
vavo rinkimuose, spausdi- 
nosi savus pašto ženklus.

Šitai idilijai iškilo grės
mė, kai Devon apskrities 
taryba pasiuntė memoran
dumą sienų komisijai, rei
kalaudama išaiškinti Lundo 
statusą, nes Devonas laikąs 
Lundą savo apskrities dali
mi. Devono administracija 
jau prieš aštuonerius metus 
bandė įtraukti Lundą į rin
kimus, tačiau gyventojai bi
jodami, kad vėliau už tai 
nereikėtų mokėti mokesčių, 
atsisakė balsuoti. Mokesčitj 
baimė ir dabar juos skatina 
ginti savo nepriklausomu
mą, nes, esą, vyriausybė 
vistiek neteikia jiems jokių 
patarnavimų ir todėl nenu
sipelnanti jokių mokesčių.

politinės infekcijos židiniu.
BULGARIJA IR RUMUNIJA tęs 

veik visuotinės izoliacijos nuo 
Vakarų kursą. Opozicijos lik
vidacija tuose kraštuose jau 
dabar yra pasiekusi aukštesnį 
laipsnį, negu bet kuriame kitame 
raudonojo bloko krašte, tad čia 
to pavojaus iš Rytų-Vakarų įtam
pos atoslūgio mažiau ir bijomasi.
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IR SENOJO EGIPTO PIRAMIDŽIŲ
NIEKAS NEPRALENKĖ...

Z. V. Rekašius (Dirva Nr. 
88, 1959) prikiša mūsų in
žinieriams, kad jie Techn. 
žodyje niekina rusų techni
ką. Esą, rusai nesugebą pa
sigaminti vamzdžių . . . tad 
geriau baigt plepėt juokus...

Mes žinome, kad rusai 
yra paleidę erdvės satelitus 
ir net raketą aplink mėnu
lį, kokios nė Amerikos tech
nikai bei mokslininkai dar 
nėra sugebėję pasidaryti... 
Bet mes taip pat žinom, kad 
iš gausių ir pajėgių vokie
čių, karo reikalams išugdy
tų raketinių specialistų, vie
nam Amerikos pasiimtam 
specialistui teko net dau
giau nei dešimt sovietų pa
sigrobtų ...

Prieš tai rusams raketų 
paslaptys buvo tiek pat aiš
kios, kaip mums kinietiškas 
raštas. Man asmeniškai 
1945 m. teko pažinti vieną 
labai žymų raketų specia
listą, kuris nusivylęs sąjun
gininkais, net savanoriškai 
nutarė pasiduoti ir dirbti 
rusams ...

Mes suprantam, kad dik
tatūra ir tironija gali pa
kreipti ir sukoncentruoti 
techniką bei mokslą kokia 
nors viena, jai pageidauja
mą linkme. Tad ir rusai ga
li, nepaisydami aukų bei 
nuostolių, kasti kanalus, 
statyti užtvankas, dango
raižius.ir stambius sunkio
sios pramonės milžinus . . . 
Senojo Egipto technikai 
prieš 3000 metu vergų dar

taupyti

Geriausia
Naujų Metų pradžia 
...pasiryžti pastoviai

i

oct
NATIONAL 

BANK
Puiki nauda jūsų Kalėdinei 
dovanai, piniginėm dovanom... 
^ociety taupymo sąskaita, 

\ kuri, su laiku auga! 

Ir atsiminkite ...
taupymo įnašai, gau
ti iki sausio 10, 19(>0į 
ir palikti metų ket
virčiui, gaus palūka
nas nuo sausio 1 d.

M«mb»r D.pollt Inauranco Corporatlo

bu pajėgė statyti milžiniš
kas piramides, dar ir dabar 
niekeno nepralenktas ..♦

Technikos žodis operuoja 
pačių sovietų spaudoje 
skelbtais daviniais. O iš jų 
mes sužinom, kad rusų tech
nika yra labai tolima nuo 
tobulybės. Maskvoje pasta
tyta daugiau dangoraižių, 
negu bet kurioje Europos 
sostinėje. Maskvos Univer
siteto naujieji rūmai turi 
35 aukštus ... Bet kas iš to, 
jei tų pastatų stilius, sta
tybos būdas ir medžiagos 
yra tokios, kokias Amerika 
vartojo prieš 40-50 metų. 
Vilniuje ir Kaune statomi 
5-6 aukštų namai, bet jų iš
planavimas bei stilius pri
klauso greičiau XIX, o ne 
šiam amžiui.

Kas iš to, kad sovietų pra
monė ūgterėjo 100-200-300 
%, jei jų automobilių mode
liai kopijuojami (ne labai 
vykusiai) iš amerikiečių, fo
to aparatai — iš vokiečių ir 
t.t., o niekalas-brokas siekia 
net iki 50'/ pagamintų gė
rybių .. .

Sovietai moka pagaminti 
vamzdžius ir pasigamina jų 
daug, bet. . . Kas iš to, jei 
su kiekvienais keturiais 
penkiais gerais vamzdžiais, 
pagaminamas dar vienas 
— netinkamas vartoti. . . 
Jei naujai pastatytame 
name durys neatsidaro 
ar neužsidaro, pro nesanda
rius langus vaikšto vėjas,

DIRVA

pro stogą sunkiasi lietaus 
vanduo, tinkas trūksta, da
žai lupasi, grindų medis 
plyšta, "fokia technika susi
žavėjimo nesukelia, o pana
ši technika ir yra skiriama 
plačiosioms gvventojų ma
sėms, ne parodai, ne propa
gandai ir ne naujų buržujų 
klasės reikalams . . .

Arch. Vladas Adomavičius,
Boston

DĖMESTO !
P a s i ž y mėkite, kad 

mūsų adresas ir telefo
nas pasikeitė. Dabar 
yra:

642 Meadowlane Dr. 
Richmond Hts. 24, Ohic 

Telef. HI 2-4450
Mes dabar turim ge

resnes sąlygas jums pa
tarnauti. Prašom šaukti 
visais apdraudos reika
lais.

Paulina 
Mozuraitis-Bennett

Apdraudos agentas

Nr.2 - 3

Pabaltijo Moterų Tarybos Lietuvių Atstovybė posėdžio metu, New Yorke. Iš kairės: dr. M. Kregž- 
dienė, A. Zubkienė, V. Čečetienė, L. Bieliukienė - pirmininkė, V. Leskaitienė, E. Čekienė ir S. Nar- 
keliflnaitė. V. Maželio nuotrauka

LIETUVIU MOTERŲ ATSTOVYBĖS KLUBAI
C

Nenuostabu, kad organiza
ciniam darbe daugiausia dalyvau
ja vyrai, nes jiems grįžus iš 
savo tiesioginio darbo, nerūpi 
gausybė kitų smulkių, bet gyvy
binių ir neišvengiamų namų dar
belių ir rūpesčių, kaip moteriai.

Vokiečių psichologas Hellpach 
įrodinėja, kad vyrų galvoj net 
iš karto ir netelpa tiek daug 
įvairių planų ir rūpestėlių, kiek 
moters, kuri grįžus iš darbo 
gamina pietus, rūpinasi, kokius 
sumuštinius rytoj vyrui ir visai 
šeimai patieks, ką pietų virs, 
ką nusipirkti reikės grįžtant iš 
darbo. Čia jos galvoj, viena po 
kitos, sukasi mintys, kad vaikai 
laiku atsigultų, laiku atsikeltų, 
pamokas išmoktų. Tuo pat laiku 
ji atsakinėja į jų klausimus. Ne
gali pamiršti, kad vaikų drabužė
liai rytojaus dienai būtųparuošti, 
švarūs, tvarkingi. Moteris pla
nuoja, kada ir ką naujo jos biudže
tas leis įsigyti, vaikus papuošti 
ir savęs nepamiršti. Vaikams 
jaunatviško, nepamirštamo šei
mos džiaugsmo savaitgaliais su
teikti.

O juk ne vien duona žmogus 
gyvena. Reikia ir spaudą paskai
tyti. Laukiant tėvynės išvadavi
mo įdomu pasaulinius įvykius 
stebėti. Vilioja ir romano atkarpa 
ar kokia novelė. Sunku ir vien 
savam kiaute užsidarius gyventi. 
Norisi retkarčiais drauges ap
lankyti ir, jauniesiems pavyzdį 
rodant, tautines pareigas atlikti.

Tai vis kasdieniniai moters 
rūpesčiai, kuriuos neįmanoma 
visus surašyti dėl kurių vyrai 
nesuka galvos.
Nežiūrint tos begalybės moterų 

darbų ir naminių planų, jos randa 
laiko aktyviai dalyvauti organi
zaciniam darbe ir daug nuveikti. 
Aktyvių moterų narių randame 
bendrinėse ideologinėse orga
nizacijose, labdaros, PLB-nėj, 
kultūrinėse, ir gal daugiausia 
šiuo metu jos turi progos pasi
reikšti Pabaltijo MoterųTarybos 
Lietuvių Atstovybėj. Jai pri
klauso virš dešimties moterų 
klubų. O pavienių atstovių nesant 
pakankamo moterų skaičiaus 
tokiam klubui įsteigti, vėl gražus 
būrys susidaro.

EMILIJA ČEKIENĖ

Lietuvių Moterų Atstovybės 
klubai veikia savarankiškai, pri
silaikydami centro valdybos ap
linkraščių. O savo darbais tos 
mūsų moterys gali tikrai didžiuo
tis, įvairiais būdais pasitarnau- 
damos tėvynės naudai lietuvių ir 
svetimųjų tarpe.
Štai vien tik Water būrio, Conn., 

klubas, vadovaujamas O. Saulai- 
tienės, užbaigdamas senus me
tus, be kitų darbų, stambiomis 
sumomis parėmė šiuos lietuvy
bės židinius: 100 dol. - Vasario 
16 Gimnaziją, $80 -centrovaldy
bą. $35 - Moterų Atstovybės 
klubus Vokietijoj, $20 - vietos 
lituanistinę mokyklą, $25 muziko 
V. Banaičio operos fondą, $25 
pačiam autoriui sušelpti ir kt. 
Taip pat numato pirkti lietu
viškų knygų miesto bibliotekai, 
siuntinius siųsti į Lenkiją ir 
Lietuvą našles motinas paremti.

Tai tik vieno klubo ir vienų 
metų moterų visuomeninės 
veiklos apvaininkavimas. O jų 
yra, kaip minėjau, virš 10. Ir 
beveik visi savo darbais lenkty
niauja.

Kiek skirtinga yra Vokietijos 
Liet. Mot. Ats. moterų veikla. 
Jos daugiausia deda pastangų, kad 
lietuvių jaunimas bendrautų su 
savaisiais, kad geriau pažintų 
Lietuvą, jos tradicijas, pamiltų 
mūsų dainą, muziką ir meną, 
kad išliktų stiprus ir nepalaužia
mas tautinėj dvasioj.
Tam tikslui ruošia tautinių 

švenčių minėjimus, kultūrinius 
pobūvius, koncertus, Kalėdų 
eglutes vaikams ir kt. Šalia jau
nimo jos nepamiršta aplankyti ir 
sušelpti ligonių bei senelių, su
tvarkyti artimųjų neturinčių 
lietuvių kapus.

O tų klubų centras - Pabaltijo 
Moterų Tarybos Lietuvių Atsto
vybė, pirmininkaujama Ligijos 
Bieliukienės. Dirbdama kartu su 
esčių ir latvių atstovėmis, dau
giausia veikia tarptautine 
prasme, dalyvaudama GFWC pa
saulinėj moterųorg-joj, turinčioj 
11 milijonų narių. Jos metiniuose 
suvažiavimuose dalyvauja visų 

didžiųjų JAV laikraščių atstovai 
ir mūsų moterys nekartą jau 
yra informavę Lietuvos reika
lais.

Šį pavasarį toks tarptautinis 
moterų kongresas, dalyvaujant 
valdžios atstovams, bus Wash- 
ingtone. Ateina vėl gera proga, 
kur vispusiškai pasiruošus,gali
ma bus reprezentuoti lietuves. 
Didžiausia to darbo našta, ži
noma, teks Washingtono Liet. 
Mot. Atstovybės klubui, kuriam 
energingai pirmininkauja Br. 
Tautvilienė.

IR TAIP 
GYVENIME 

BŪNA

LOS ANGELES policija sulaikė 
vieną inžinierių, kuris nesustojo 
prie gatvių sankryžos. Teisme 
jis teisinosi, jog ženklas esąs 
9/64 colio mažesnis, negu miesto 
įstatymai reikalauja. Nuvykęs 
teisėjas prie ženklo įsitikino, 
jog inžinieriaus matavimai yra 
teisingi, tačiau jo nuomone 
ženklas esąs pakankamai didelis 
ir todėl paskyrė 6 doL bausmę 
sąlyginai.

*
AKRONO gyventojas įsitikino, 

jog kariuomenės įstatymai ne- 
visada vykdomi raidės tikslumu. 
Jis susiderėjo su draugais, jog 
nueis į karininkų valgyklą ap
sirengęs kaip statutas reikalauja 
- su kaklaraiščiu ir švarku, bet 
be kelnių, kadangi jos neminimos. 
Jo viršininkui nepatiko nuogi ke
liai ir jokie statuto paragrafai 
nepateisino elgesio. Viešas pa
peikimas, šeši mėnesiai bando
mojo laikotarpio ir galimas 
laipsnio praradimas.

*
1904 METAIS Newporte buvo 

nubaustas pirmasis automobilio 
vairuotojas už per greitą važia
vimą. Bausmė: penkios dienos 
kalėjimo.

GRĮŽIMAS | TĖVYNE
______________ B. VARGAS -------------------

(2)
Laiškanešys, kurio taip laukė, pagaliau pasibeldė. Jis 

pasirašė ir gavo sunky laišką. .Tame buvo nurodyta diena 
ir valanda, kada jis iš New Yorko aerodromo privalo iške
liauti į ten, iš kur buvo išplėštas.

Petras tos dienos nepaprastai laukė. Ir dabar, jai 
atėjus, tarsi buvo pagautas. Laiškas, nors buvo mielas, 
bet rankose drebėjo.

Dvidešimt vieneri metai praėjo keliaujant po sveti
mus kraštus. Vaikystės dienų sapnai, Tyg pasakų miražai, 
ėjo ir nyko. Kietą gyvenimą jis pažino svetur, be moti
nos ir sesers. Tik senelės kasdieninės kalbos ir pasakos 
apie šalį prie Nemuno ir Nevėžio, tik tėvo svajonės, grį
žus, prie didžiųjų sodo topolių pastatyti dideliais, į saulę 

.atvertais langais namus, jį grąžindavo j ten, kurio ilge
sio siūlą svetimi kraštai ir svetimi žmonės taip rūpės* 
tingai kirpo.

•Titras fhetė laišką ant stalo ir pradėjo skambinti 
draugams, kad gegužės 11 dieną jis palieka New Yorką.

Ak, buvo daug kalbų. Jie visi, kuriems skambino, 
laukė eilės. Bet Petras buvo laimingiausias. Jis, kaip 
karo veteranas, kovos lauke daug kartų sužeistas, turėjo 
pirmenybę.

Keturios dienos praėjo nuolatos skubant ir degant 
kelionės karščiu. Iš žemės dygte dygo nauji, anksčiau 
negalvoti rei1 Jai. O kiek pasipylė įvairiausių pasiūlymų 
ir patarimų. Ką reikia ir ko nereikia pasiimti.

* * *
Buvo naktis, kada jų lėktuvas paliko New Yorko 

įvairiaspalves, rėkiančias šviesas. Tik lėktuve jis pajuto, 
kad drėgnos akys. Jis greit nusišluostė ir nė pats neži
nojo, ar tai buvo džiaugsmo ar ilgesio ašaros. O gal ir 
skausmo, patirto per tuos dvidešimt vienerius metus.

Jis matė aerodrome paliekančią Eglę, atsiradusią iš 
Chicagosjr būrį jo amžiaus draugų. Grūdintų gyvenime 
ir degintų karo ugny.

Lėktuve, kada visi keleiviai apsiprato su nauja pa
dėtim ir įkyriai vienas kito nebeklausinėjo paprastų 
smulkmenų, jis rūpestingai svarstė, ką gi brangaus jis 
šioj didelėj šaly palieka.

Greit prisiminė tėvo kapą, ir ją, šviesiais plaukais ir 
mėlynom akim ... Ją, kuri buvo šešeriais metais už ji 
jaunesnė, Dubysos krantuos gimusi mergaitė. Jos laiškų, 
esant Afrikoje, išsiilgdavo, nors jie niekad nebuvo kal
bėję apie meilę. O gal likiminis artumas juos taip rišo. 
Juk ir Eglė nešiojasi nemažiau didelių žaizdų.

Petras kurį laiką skaitė laikrašti. Ne, jis tik žiūrėjo

i laikrašti, nes ką buvo perskaitęs, jis nieko nežinojo. 
Laikrašti padėjo j šalį, išsitraukė senų laiškų ryšulėlį. 
Beveik visi jie buvo Eglės rašyti. Jis rūpestingai žiūrėjo 
i datas ir vieną išsitraukė. Ten rašė:

”Tu, Petrai, palikai Chicagą. Tu gyveni, kur daug 
saulės ir daug vargo. Tu rašai, kad viską pakeli. Tai ži
nau ir be parašymo. Tu gyvenimo esi perdaug išmokytas 
save užmiršti. Su manim kas kita. Aš esu svajotoja, ro
mantikė. Aš ilgai negaliu užmiršti žmonių, kurie man ką 
gero padarė. Visi mane stebi ir sako, kaip aš galiu tokia 
būti. Juk mano gyvenimas kada Dresdeno griuvėsiuose 
palikom tėvą ir mes trvs vaikai su motina, pasileidom 
toliau į nežinomą vargą, niekad nebuvo gėlėtas. Vyriau
sias mano brolis dabar karvs. kažkur Karelijoj. Antrasis, 
jaunesnis, kurį labiausiai mylėjau, dabar guli karo ligo
ninėj, Japonijoj. Motina naktis pražiūri be miego, o ry
tais vėl išeina i darbą. O aš visvien esu tokia pat svajo
toja, greit užmirštu vargą ir tikiu, kad rytoj bus daug 
geriau. Man motina sako, kad aš esu tikra Dubysos pa
krančių dukra. Kur daug laukinių ievų ir alyvų. Gal ir 
taip. Juk ten. kur mes taip neilgai buvom, palikę visi 
mūsų protėvių ir tėvų dvasiniai turtai. Čia mes gyvenam 
tik anų turtų trupiniais. Ir jie pamažu iš mūsų slysta.

Tik gal dabar, kada mūsų tikėjimui atsiranda tvirtas 
pagrindas, mes kaip Įelektrinti didžiuojamės, kad vieną 
dieną grįšim ir pradėsim gyventi tarp savųjų ir savojoj 
žemėj. ,

(Bus daugiau)
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Foto konkursą pratęsiame 
iki kovo 31 d.

Paskelbtasis foto konkursas "Mūsų jaunimas”, kaip 
dabar paaiškėjo, tik išsijudino. Iš gautų laiškų ir žodinių 
pareiškimų matyti, kad yra visa eilė norinčių jame daly
vauti, bet nesuspėja. Esą, du nepilni mėnesiai konkursui 
yra pertrumpas laikas. O norint dar padaryti žiemos 
nuotraukų, visiškai šiemet dar nebuvo kada, nes daug 
kur ir sniego dar nesimatė. Esą, tema patraukli,- yra daug 
progų fotografų gabumams išbandyti, tik reikia daugiau 
laiko,

Atsižvelgdami į tuos prašymus mes foto konkursą ir 
pratęsiame iki 1960 m. kovo 31 d. Drauge ir pažymime, 
kad konkursas toliau nebus pratęstas, šiam konkursui 
pasibaigus bus paskelbtas kitas, nauja tema ir naujomis 
sąlygomis.

Visi fotografai prašomi taip tvarkytis, kad konkur
sui skirtos nuotraukos Dirvą iki tos nustatytos datos ir 
pasiektų.

Mes norime, kad daviniai, balsuojant visiems Dirvos 
skaitytojams, paaiškėtų balandžio mėn. O laimėtojams 
premijų įteikimas įvyks Clevelande, gegužės 14 d., Įvyks
tančiose jaunųjų dainininkų ir kitų jaunųjų menininkų 
varžybų iškilmėse.

Iki šio laiko mes esame paskelbę 19 konkursinių 
nuotraukų. Keletas dar laukia paskelbimo eilės. Ir reikia 
pasakyti, kad didžioji jų dauguma, vaizduoja mūsų ma
žuosius. Beveik visiškai nepaliestos mūsų jaunimo orga
nizacinės temos, jaunimas mokyklose, Įvairiuose darbuo
se, pramogose. Temų šimtai, tik mūsų foto specialistai 
ir mėgėjai turi apsukriau apsidairyti. Konkurso rengėjai 
labai norėtų, kad tose konkursinėse nuotraukose mūsų 
jaunimo gyvenimas pilniau ir Įvairiau būtų atvaizduotas. 
O jaunimo turime gražaus, organizaciniame gyvenime 
judraus, mokančio surengti iškylas ir pramogas, suge
bančio ne tik lenktyniauti, bet ir laimėti prieš kitatau
čius. Reikia tik, kad jį pamatytume ir gražiose, meniš
kose nuotraukose.

Konkursas, kaip žinia, rengiamas pajudinti mūsų 
fotografus ir mėgėjus, o taip pat pažadinti ir tuos, kurie 
fotografijai turi patrauklumo, bet vis dar neišsijudina. 
Pagaliau, konkursas rengiamas ir mūsų skaitytojus Įpra
tinti, kad graži nuotrauka negulėtų vien šeimos albume, 
bet jos grožiu, o šiuo atveju ir mūsų jaunimu, visi skai
tytojai galėtų pasidžiaugti.

Dėkodami tiems, kurie i mūsų skelbiamą konkursą 
greit atsiliepė, tikime, kad dabar, daugiau laiko turint, 
dar gausiau atsilieps ir konkursą naujomis, meninėmis 
nuotraukomis praturtins. B. G.

APIE MUTUAL FONDUS

Jurgis Jakubonis Dirvoje (Nr. 
97) rekomenduoja lietuviams 
tolimą, svetimą spekuliatyvį 
biznį, pabrėždamas, kad yra "in
vestuotojų daugiau, negu 4 mili
jonai. Ir ilgu straipsniu netiesio
giniai kalbina lietuvius dauginti 
tą 4 milijonų skaičių.

Pasakymas, kad "Mutual Fondų 
aktyvas viršija 15 bilijonų 
dolerių" reiškia, kad tiek bili
jonų dolerių yra išviliota Į tuos 
fondus, kuriuose spekuliantai 
gražiai gyvena.

Geresniam paakstinimui sako, 
kad fondai akcijas atperka iš 
norinčių atgauti savo pinigus, pa
gal dienos vertę, bet vertė pa
prastai būna sumažėjusi. Ir at
skaitomas procentas už par
davimą akcijų jau atima per kelis 
metus gautą pelną. Kaip ir kito
kios akcijos, šių fondų akcijos 
paprastai neša dividendą nuo 
kokių 7 centų iki dolerio-kito 
akcijai.
Tų "mutual fondų" yra apie 

190, tarp kurių, kad ne po lygi? i, 
išsiskirstę tie 15 bilijonų dolerių. 
Vienų jų akcijos vertos vos $2 
su centais. Didelė dauguma, tarp 
$2 ir $10. Dalis tarp $10 ir $20 
vertės. Ir kelių fondų virš $30 
vertės.

Greta kitokių gerų ypatybių, 
J. Jakubonis įrodinėja, "mutual 
fondai yra valdžios prie *roje» 
- reiškia, verti pasitikėjimo.
Amerikoje visokie bizniai yra
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"valdžios priežiūroje", kartu ir 
bankrotą vimas. Valdžia nė vienos 
bendrovės ar finansinės firmos 
nesulaiko nuo bankrotavimo, kada 
jos prieina bankroto slenkstį, 
įvairiausių bankrotavimų šalyje 
kas mėnesį būna daugiau kaip po 
1,000.

O "valdžios priežiūra" tokia: 
bet kokia grupė ką nors orga
nizuodama, aplikacijoje pasira
šo, kad vienas yra "prezidentas", 
kiti kitokie pareigūnai. Ir gauna 
leidimą atidaryti biznį. Ohio val
stijoje, pav., reikalavimai vieno
kie, kitur kiek kitokie, bet lei
dimai vis gaunami. Rytuose viena 
valstija pragarsėjusi davimu lei
dimų tokiomis lengvomis sąly
gomis, kad daugybė finansinių 
įstaigų visame krašte ir veikla 
jos leidimais. Lengvomis sąly
gomis praeina ir bankrotavimai.
Federalė valdžia čia pa

tarnauja tik "graborlum". Ji 
visame krašte turi paskyrusi 
bankrotavimo referentus. Ir 
asmuo ar bendrovė pripažįstama 
bankrotavusi ne vienoje kurioje 
valstijoje, bet visame krašte.

Tegal Jurgis Jakubonis, ir dl- 
žiausiomis raidėmis įrodo, kad 
tie fondai negali bankrotuoti, ir 
kad lietuviai gali jais pasitikė
dami sukišti save pinigus, bet 
mano įspėjimas yra toks:

"Mutual fondus" operuoja gry
nai spekuliantų grupelės, ne savo 
pinigais, kaip daro paskiri asme
nys biržose, bet lengvatikių,

Sparnuoti Vienybės žodžiai 
nutūpė Naujienose

Savo reportaže iš Chica
gos gruodžio 4 dieną Vieny
bė jai įprastu būdu mėgina 
apšviesti savo skaitytojus 
apie Lietuvių studentų są
jungos suvažiavime Chica
goje buvusį pasikalbėjimą 
tema „Lietuviai išeiviai ir 
politika šiandieną”. Savo 
informaciją Vienybė perlei
do per labai jau menkos rū
šies stiklo prizmę. Tad ir jos 
vaizdas išėjo kreivas.

1. Vienybė sielojasi, kad 
„politinės partijos atsiuntė 
ne kokius aktyvius Lietuvos 
Nepriklausomo laikotarpio 
partinius politikus, bet to-, 
kius, kurie dar nebuvo pa
jėgę nepriklausomybės me
tu pilnai išsiskleisti: krik, 
dem. dr. K. Šidlauską, liau
dininkai Mečį Mackevičių, 
tautininkai J. Paplėną, o 
frontininkai inž. Narutį”.

Turiu sutikti, kad man, 
kaip ir daugeliui kitų, tik
rai dar nepavyko taip ”iš- 
siskleisti”, kaip "išsisklei- 
dė” Vienybės šeimininkai, 
talkininkaudami Tiesos re
dakcijai. O dėl siuntimo no
riu pastebėti, kad mane Į 
studentų suvažiavimą ne
siuntė jokia partija. Į su
važiavimą mane pakvietė 
patys suvažiavimo rengėjai, 
pasiūlydami kalbėti jų pa
čių parinkta tema.

2. Vienybė skelbia, esą 
”J. Paplėnas, anksčiau kal
bėjusių lyg ir pristatytas 
kaip diktatūros atstovas, 
kritikavo Vliką. Altą ir net 
rasteninę Neprikla u s o m ą 
Talką, siūlydamas vietoje 
jų sudaryti naują politinį 
centrą demokratinių rinki
mų būdu!”

Palikdamas Vienybės ter
minologiją jos pačios rašė- 
jams, drįstu betgi prisipa
žinti, kad esu pareiškęs nuo
monę, jog vieningas, demo
kratiškai sukurtas, politinis 
centras galėtų sėkmingiau 
tarnauti Lietuvos laisvini-

kurie susižavi gero uždarbio 
pažadais.
Jeigu J. Jakubonis žavisi "mu

tual fondais" ir jų pelnais, tai 
jo laisva valia. Bet asmuo, suki
šęs kelis šimtus, ar kelis 
tūkstančius dolerių, kai atsiti
kime reikia pinigų iŠ tų fondų 
operatorių gauna paaiškinimą, 
kad jų akcijų vertė dabar nu
puolusi. Ir tada turi imti kiek 
siūlo.
Daug daugiau, negu tie 15 bi

lijonų dolerių, Amerikos žmonės 
pražudė. Tarp jų ir lietuviai, 
savo sunkiai uždirbtus pinigus, 
tikėdami "užtikrintais saugu
mais" ir "valdžios priežiū
romis".

K.S. Karpius, 
Cleveland

NE VISI VIENODAI RŪPINASI
Man atsiųstas laiškas, rašytas 

vieno Vasario 16 Gimnazijos pa
reigūno, kuriame rašoma:

"Praeitais metais kreipėmės 
į ALTą dėl pagalbos iš Lie
tuvos atvykusiems mokiniams. 
ALTui buvo rašyta gimnazijos 
3 kartus, tačiau netik negavome 
jokios paramos, bet nesulaukė
me nė atsakymo. Pasielgta 
taip, lyg mūsų prašymo nebūtų 
buvę."
Sunku pasakyti, kodėl ALT taip 

elgiasi. Greičiausia, tų raštų kiti 
ALT Vykd. Komiteto nariai nė 
nematė, o skaitė tik ALT sek
retorius. Bet geriau palaukti, gal 
gi kuris iš Vykdomojo Komiteto 
pareigūnų atsilieps.

D. B-Įskųs, 
Chicago

PA DAŽNINUS DIRVĄ

Džiaugiuos, kad Dirva bus daž
nesnis svečias. Ir dabar Dirva 
labai gražiai leidžiama. Ryškios 
ir švarios nuotraukos laikraščiui 
duoda daug gyvumo ir įvairumo. 
Manyčiau, kad nereikia vengti ir 
kitų nuotraukų, ir ne lietuvių 
gyvenimą vaizduojančių.

JONAS PAPLĖNAS 

mui, nei keli paskiri vad. 
veiksniai. Nemaniau tai sa
kydamas, ir nemanau da

- Nesijuok, aš esu didvyris, tokio kito nėra pasaulyje. Vietoj 
kovojęs prieš komunistus, puolu savuosius. Ir kai per savo prizmę 
perleidžiu informaciją, ją tuoj persispausdina marksistinė spauda. 
Ar tu nemanai, kad dėl to mane ir iš Tautinės Sąjungos išbraukė?...

bar, kad Į tą politini centrą 
turėtų Įeiti ir Altas. Tai jau 
Vienybės receptas.

Anksčiau manęs kalbėjo 
dr. K. Šidlauskas ir M. Mac
kevičius. Nei vienas nei ki
tas manęs "nepristatė” nei 
kaip diktatūros nei kaip de
mokratijos atstovo. Jie iš 
viso nieko nepristatinėjo. 
Nepristatinėiau ir aš. Klau
sytojus su kalbėtojais supa
žindino moderatorius J. 
Šmulkštys. Tr tai jis padarė 
labai korektiškai.

3. "šedevrą” Vienybės in
formatorius paliko pabai
gai. Jis skamba taip: "J.

Padažninus būtina politinių 
įvykių apžvalga. Lengvesnio turi
nio pasiskaitymai, ypač iš pasta
rojo karo užkulisių ir tada va
dovavusių asmenų gyvenimo. 
Mielos yra ir karikatūros.

A. Juodvalkis, 
East Chicago

YRA DIDESNIŲ KLAIDŲ
Neseniai skaičiau komunistų 

laikraštį "Laisvė", kuriame pa
garsėjusi Maskvos tarnaitė - 
Antanas Bimba, sako: "Mūsų pre
zidentas Eisenhoweris padarė 
dvi dideles, nedovanotinas klai
das. Jis užtraukė ant Amerikos 
gėdą savo atsilankymu pas gen. 
Franko. Jis nusidėjo taikos 
idealui savo pareiškimu, kad 
Amerika bile dieną galinti pradė
ti naujus atominių ginklų ban
dymus".

Man atrodo, kad tos paminė
tos klaidos yra ne klaidos. O 
didžioji ir nedovanotina klaida, 
tai tautų pavergėjo Chruščiovo 
atsikvietimas į JAV su juo do
vanų keitimasis ir pažadas lan
kytis Maskvoje.

R. Stanaitis, 
Chicago

— Broleli, Dirva rašo 
apie mane ir mano draugus. 
Bėgsiu ir kaimynams pasa
kysiu, kad ir į jų namus 
Dirva ateitų.

Paplėnas, paliesdamas seni
mo ir jaunimo santykius 
tarp kitko paleido tokius 
sparnuotus žodžius. Girdi, 
reikėio laukti Olio mirties, 

kad Į jo vietą Įsodinus jau
nesnį žmogų”.

Išplėšusi iš mano kalbos 
kelis žodžius ir juos savaip 
surikiavusi, Vienybė pakišo 
skaitytojams tokią mintį, 
kuri yra svetima mano įsi
tikinimams ir mano pažiū
rai į garbingos atminties 
Antaną Olį. Tokia interpre
tacija galėjo gimti tik išra
dingose Vienybės bendra
darbių galvose. Koks to viso 
tikslas? Jis, manau, sutam
pa su generaline Vienybės 
linija, kurią jos redaktoriai 
ypatingai išryškino 1959 
metais, bet kuri, deja, nesi
derina su vardu, kuriuo 
puošiasi tas savaitraštis.

Kalbėdamas apie Alto re
formos reikalingumą, pri
miniau a. a. A. Olio prieš 
6 ar 7 metus keltą mintį, 
kad Alto vykdomojo komi
teto narių skaičių reikėtų 
iš 4 padidinti iki 8, kad ja
me šalia senųjų galėtų tilp
ti ir jaunieji. Ir čia, pasi
sakęs prieš tendenciją nu
vertinti jaunimą ir prieš kai 
kurių grupių nenorą pra
plėsti Altą, pastebėjau, kad, 

Foto konkurso taisyklės
Tema: "Mūsų jaunimas” — mažieji, moksleiviai, 

studentai; jų užsiėmimai, organizacinė 
veikla, pramogos ir t.t.

Dalyvauti gali visi lietuviai foto mėgėjai ir profe
sionalai iš visų pasaulio kraštų. Nuotrau 
kų skaičius neribojamas.

Data; nuo paskelbimo dienos iki š. m. kovo 31 d. 
(pašto antspaudo data). Dalyviai prašomi 
pradėti siųsti nuotraukas tuoj pat, kad jų 
perdaug nesusitelktų pabaigoje.

Sprendėjai: visi Dirvos skaitytojai; balsuoja už 
tris, jų nuomone, geriausias nuotraukas. 

Vykdymas: konkurso dalyviai siunčia nespalvo
tas, nemažesnes už atviruką, blizgančio 
paviršiaus foto kopijas su Įų pavadini
mais ir turimais techniniais, duomenimis 
(aprašymu, ką ji vaizduoja, nuotraukoje 
esančių asmenų pavardėmis ir t.t.) — Dir
vos redakcijai, 6997 Superior Avė., Cleve
land. 3, Ohio, pažymėdami, kad jos skirtos 
konkursui. Gautos nuotraukos numeruo- - 
jamos ir pagal gavimo eilę skelbiamos 
Dirvoje. Balsuojama, konkursui pasibai
gus, specialiu balsavimo lapeliu, kuris bus 
atspausdintas Dirvoje, drauge pakartojant 
sumažintas konkurse dalyvavusias nuo
traukas.

Premijos: a) dalyviams — daugiausiai balsų su
rinkusi nuotrauka gauna $50 premiją, 
antroji — $30, trečioji — $20.

Balsų skaičiavimo komisijos sąstatas bus paskelb
tas prieš balsavimą.

nesulaukęs Alto praplėtimo, 
Olis turėjo mirti, kad į jo 
vietą galėtų ateiti jaunes
nis ...

Ši nusivylimo ironija la
bai jau aiškiai buvo nu
kreipta į savo amžių atgy
venusią Alto struktūrą, ne
leidusią Antanui Oliui susi
laukti Alto viršūnėje vy
resniųjų ir jaunesniųjų ko
alicijos, kurios jis taip no
rėjo, bet kuriai priešinosi 
kiti Alto ^struktūros lėmė
jai. Bet Vienybės informa
torius panoro mano žodžius 
suprasti kitaip, kad galėtų 
sukurti brutalią sensaciją.

Nevykusią Vienybės in
formatoriaus interpretaciją 
paneigia ir tas faktas, kad 
Amerikos Lietuvių Tauti
nės S-gos centre niekad ne
buvo varžybų dėl atstovavi
mo Alte. Niekas į ji nesi
veržė ir niekas nelaukė jo
kios progos atstovui pakeis
ti. Garbingos atminties A. 
Olis keliais atvejais buvo 
apsisprendęs iš Alto pasi
traukti. Jis siūlė deleguoti 
jo vieton kitą žmogų. Ir tik 
centro valdybos narių vie
ningai ir primygtinai prašo
mas, Olis sutikdavo Alte 
likti. Centro Valdyba norėjo 
i Alto viršūnę deleguoti ki
tą atstovą ne į Olio vietą, 
bet šalia Olio. Bet Alto pra
plėtimas, kaip ir bet koks jo 
pertvarkymas, kitoms gru
pėms buvo nepriimtinas.

Atkakliausiai dėl betko- 
kių reformų spyrėsi socia
listai. Nepatiko jiem kritiš
kas žodis ir ši kartą. Kriti
kuodamas Alto pažiūrą Į 
kultūrini darbą, o taip pat 
šabloninius jo veikimo me
todus ir susenusią struktū
rą, pastebėjau, kad kai ku
rie Alto šulai nelinkę 
Įtraukti i talką jaunesnių
jų ; jei Viešpats Dievas juos 
laikytų iki 100 metų, jie vis 
dar manytų, kad dabarties 
jaunuoliai, pasiekę kad ir 
70 metų amžiaus, vis dar 
būtų nepribrendę politiniam 
darbui, nes vis dar būtų 
jaunesni už tuos garbingus 
veteranus. Nemanyda mas 
betgi, kad Lietuvos reikalui 
būtų geriau, jei jaunieji iš
stumtų senuosius, siūliau 
taip praplėsti Alto centrą, 
kad jame būtų vietos ne tik 
jaunesniems ar vyresniems, 
bet ir platesnei politinei lie
tuviu diferencijacijai.

Tai, žinoma, negalėjo pa
tikti Alto sentikiams. Nesi
stebiu todėl, kad Vienybės 
"sparnuotus žodžius” po 
dviejų savaičių pasigavo 
Naujienos ir, juos dar kiek 
pafrizavusios, nutupdė savo 
gruodžio 21 d. numeryje ša
lia kitų nesąmonių mano 
adresu. Tai jų kasdieninė 
duona.
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Konkursinė nuotrauka Nr.19 Pasivyti ir pralenkti Ameriką!
Roko Rokundos pastabos

Mama, kur tu?!...

Kelionė po kitos planetas m
Kitur gali būti labai protingų būtybių...

Merkurijaus planeta yra ar
čiausiai saulės, tik už 50 mi
lijonų kilometrų, ir ten saulė 
atrodo dešimt kartų didesnė, ne
gu matoma iš žemės. Tempera
tūra ten svyruoja tarp 230 ir 
400 laipsnių C.

Šviesa, nežiūrint ten debesuo
tos atmosferos, yra tokia stipri, 
kad per kelias minutes mes tap- 
tumėme akli.

Kaip mėnulis, sukdamasis apie 
žemę, terodo tik vieną savo pusę, 
Merkurijus panašiai sukasi ap
link saulę. Tad Merkurijuje yra 
nuolatinė diena arba nuolatinis 
karštis vienoj pusėj ir nuola
tinė naktis, arba sibiriškas šal
tis kitoj pusėj.

Jei Merkurijaus gyventojai turi 
akis, tai jos skirtingos nuo mū
sų. Ne tik akys, bet ir kiti or
ganai turi būti apsaugoti nuo 
baisaus karščio, kuris rrius už
muštų per kelias sekundes.

GALIMAS DALYKAS, KAD 
VENEROJ YRA GYVYBĖ

Veneroj gyvenimo sąlygos, jei 
ir skirtingos, yra labiau pana
šios mūsiškėms. Venera yra ar
čiau mūsų, negu Merkurijus, tad 
toliau nuo saulės, ir nejaučia 
tokio didelio karščio. Bet klima
tas yra tropikinis ir, nežiūrint 
storo sluoksnio debesų, kurios 
saugo planetą nuo saulės, tem
peratūra siekia 100 laipsnių C.

Venera, kaip Merkurijus, ne
sisuka ir todėl Į saulę atkrei
pusi tik vieną pusę. Kitoj pusėj, 
kur nepasiekia saulės šviesa, 
temperatūra yra žemiau nulio -40 
laipsnių C. Atmosfera, kurioj yra 
160 kartų daugiau anglies dvide
ginio negu žemėje, yra geltona 
ir tirštesnė. Venera yra kiek ma
žesnė už žemę, bet trauka be
veik tokia pat.

Galimas dalykas, kad Veneroje 
•yra gyvų būtybių, bet jos turi 
būti kitokios, negu žemėje. Gel
tonoj atmosferoj ten rastume to
kias spalvas, kurias mes nega
lime įsivaizduoti. Jei ten yra 
būtybės t tai jos kvėpuoja kitaip 
negu mes, jau vien dėl to, kad 
atmosferoje yra anglies dvide
ginio, o antra, kad atmosferos 
tirštumas toks didelis, kad mū
sų plaučiai negalėtų ilgai dirbti, 
nekalbant jau apie tai, kad ten 
nėra deguonies, kuris mūsų or
ganizmui labai reikalingas.

Jei Veneros gyventojai turi au
sis, jos nėra kaip mūsų, nes 
mūsiškiai ausų būgneliai ten ne
atlaikytų nė mažiausio garso. 
Pliaukštelėjimas delnais Ve
neroje girdisi kaip patrankos šū
viai. Galimas dalykas, kad tokioj 
tirštoj atmosferoj Veneroj gy
venančios būtybės skraido. Tad 
ten galima tikėtis rasti būtybes, 
kurios nebus nei žmogus, nei žu
vis, nei paukštis, bet kažkas 
kita kas gali judėti toj tirštoj 
atmosferoj, visomis kryptimis 
be sparnų, kurie ten būtų la
bai nepatogūs...

Jei Veneroj yra mąstančių bū
tybių, tai susisiekimui jos grei
čiausiai naudoja lęšio formos 
priemones. Tai,, jei žemėj pa
stebėtos skrajojančios lėkštės 
nėra kurios nors valstybės sti
priai saugoma .karinė paslaptis, 
tai galimas dalykas, kad jos at
skrenda iš Veneros.

IR MARSE...

Marsas yra planeta, labiausiai 
dominusi žmones nuo to laiko, kai 
mokslininkai manė atradę ka

Ar taip atrodo Marso ir Veneros gyventojai?

nalus. Šiandien žinoma, kad buvo 
klaida.

Marsas yra planeta, turinti vi
sas sąlygas, panašesnes į žemės, 
nors ten nusileidę be skafandro, 
negalėtume išgyventi kelių mi
nučių. Marsas sukasi aplink sa
vo ašį kiek ilgiau negu žemė 
(24 vaL 39 min. 35 sek.) Marse 
yra metų laikai, kaip ir pas mus, 
ašigaliai atrodo apsidengę snie
gu žiemą, kuris ištirpsta vasarą. 
Atmosfera skystesnė, bet mėlyna, 
kaip ir aplink žemę. Tačiau Mar
se šalčiau. Dieną temperatūra 
būna 5 laipsnių C, o naktį - 60 
laipsnių C žemiau nulio. Marsas 
yra du kartu mažesnis už žemę 
ir trauka ten yra žymiai ma
žesnė. Žmogus žemėj sveriąs 
150 svarų, Marse svertų tik 50 
svarų. Ten atmosferoje yra du 
kartus daugiau anglies dvidegi
nio negu žemėje.

JUPITERY SIAUČIA AUDROS

Tarp Marso ir Jupiterio yra 
daug mažų planetų. Didžiausioji 
yra Ceres, turinti 800 km. skers
mens, apie 1,600 planetų, kurių 
skersmuo tėra tik 20 km., ir 
40,000 planetų dar mažesnio 
skersmens. Yra daug planetų, 
kurios neturi formos; jos yra, 
kaip uolos gabalai, keliaują er
dvėje.

Šiandien įsitikinta, kad visos 
tos mažos planetos yra suskilu
sios didelios planetos likučiai. 
Kas atsitiko? Ar ji susidūrė su 
milžinišku aerolitu, kokio mes 
dar niekad nematėme? Ar jos 
gyventojai prisigyveno iki to,kaip 
ir mes, ir buvo kvailesni, negu 
mes (bent šiuo metu), kad ją 
susprogdino? Arba tai padarė 
kitos planetos gyventojai, kurie 
pamatė tų gyventojų kvailumą 
ir pavojų visai saulės sistemai, 
ją susprogdindami. Gal būt vieną 
dieną sužinosime.

Jupiteris, karališkiausia iš vi
sų planetų saulės sistemoje, yra 
milžinas. Jis 1,310 kartų dides
nis už žemę. Penkis kartus to
liau nuo saulės už mus, aplink 
ją apsisuka vieną kartą per 11 
metų 10 mėnesių ir 17 dienų. 
Bet diena Jupitery yra trumpes

nė, nes aplink save apsisuka 
per 9 vai. 55 minutes!

Kas ten darosi, sunku įsivaiz
duoti. Dėl tokio didelio sukimo
si ten būna tokie dideli vėjai, 

kad žemės jautis per vieną se
kundę būtų vėjo sudraskytas.

Šiluma ir šviesa Jupiteryjeyra 
27 kartus silpnesnė, negu že
mėje, tad nėra ko stebėtis, jei 
ten temperatūra yra - 150 laips
nių C. žemiau nulio.

Jupiterio atmosferoje yra daug 
amoniako, bet manoma, kad yra 
deguonies ir azoto. Mes žino
me, kad azotas, kuris yra ir 
mūsų žemės atmosferoje, nors ir 
negalima juo kvėpuoti, reika
lingas gyvybei. Ar ne tas pats 
ir su Jupiterio gyvūnais?

Jei ten yra būtybės, <ai jos 
skirtingesnės nuo mūsų, negu 
kitų planetų, nes juk ten yra 
didelė trauka. Žemės žmogus 
ten sunkiai galėtų judėti, nes 
Čia sveriąs 150 svarų ten svertų 
370 svarų.

Jupiteryje yra dideli šalčiai 
ir nuolatinės audros. Jo pavir
šius nei skystas, nei kietas. Ma
noma, kad tai skysto vandenilio 
okeanas. Tačiau jame pastebimos 
raudonos dėmės ir manoma, kad 
tai gali būti milžiniški kontinen
tai.

IR KITOSE PLANETOSE...

Kad ir mažesnis už Jupiterį, 
toliau seka Saturnas su savo 
fantastišku žiedu, Neptūnas ir 
Uranas. Pagaliau dar yra Plu
tonas - paskutinioji Žinoma pla
neta mūsų saulės sistemoje.

Kitų planetų sąlygos mažai kuo 
skiriasi nuo Jupiterio. Urane 
saulė matoma, kaip degtuko gal
velė.

Kaip atrodo uraniečiai, Jupi- 
teriečiai, veneriečiai?

Žemės gyventojai pažįsta tik 
tris kūnus: kietą, skystą ir du
jinį. Mes ir esame iŠ jų sudaryti. 
Bet gal dar yra kitokių kūnų? 
Mes to nežinome, lygiai kaip 
mes tepažįstame tik tris ma
tavimus, bet gal dar yra ir kitų.

Kitų planetų gyventojams mes 
gal atrodytumėme atsilikę gy
vūnai, kaip mums atrodytų plokš
čios būtybės tik dviejų ma
tavimų...

Galimas dalykas, kad mažųjų 
planetų gyventojai (Merkurijaus, 
Veneros ir Marso) yra labai

Profesorius Čumakovas, so
vietinės mokslų akademijos Ma
skvoje narys korespondentas, 
spalio mėnesį paskelbė straipsnį 
apie visoj Sovietijoj vartojamus 
naujus vaistus nuo vaikų para- 
ližiaus - polio. Vaistai esą ge- 
reni už amerikiečio J. Saiko 
skiepus. Naujieji vaistai esą pa
gaminti tablečių forma ir jų ne
reikia skiepyti. Tie vaistai 1959 
m. pavasarį esą plačiai bandyti 
Pabaltijy, Maskvos apylinkėse 
ir Taškente (Azijoje).

*

Profesorius Čumkovas savo 
straipsnyje, pabrėžęs, kad nau
jieji vaistai esą geresni už ame
rikiečio Saiko vaistus, vos pa
stebimai tepaminėjo, kad tie nau
jieji vaistai išrasti irgi ameri
kiečio Alberto Sabino... Ir kad 
tasai Mr. A. Sabin apie savo 
išradimą pasakojo spaudai Vo
kietijoje rugpūčio mėnesį,t.y., du 
mėnesius anksčiau, negu prof. 
Čumakovo straipsnis paskelbtas.

♦

Dr. Sabinas spaudos konfe
rencijoje Vokietijoje, tarp kitų 
dalykų paminėjo, kad vaikų pa
ralyžium susirgimų daugiausia 
pasitaikė...Pabalti j y. Kažku
rios spaudos atstovus Vokieti
joje tas pareiškimas nustebino: 
iš kur tenai galėjo atsirasti da
bar ta "amerikoniška" liga, kuri 
anksčiau tenai buvo beveik ne
žinoma?

Dr. Sabinui tas spaudos atstovų 
klausimas buvo netikėtas. Jis 
mat, nežinojo, kad Pabaltijys 
beveik nepažinojo tos ligos ir 
kad ji ten dabar... vienas iš 
"Amerikos vijimosi" reiškinių. 
Tačiau jis paaiškino, kad viena 
iš esminių vaikų paraližiaus pli
timo sąlygų esanti gyventojų 
kilnojimasis. Esą, pastara- 
siais laikais Pabaltijy vykusi di
delė gyventojų migracija, tai 
yra, daug žmonių išvykę kitur 
ir daug atvykę iš kitur. Pa
našiai esą ir Azijoje (Sovieti
jos valdomojoje), ypač Kazach
stane. Ir, paties Sabino žinio
mis, kaip tik vienur ir kitur jo 
išrastieji vaistai buvę plačiai 
sėkmingai pavartoti.

*

Lietuvoje spalio mėnesį su
šauktajame medikų suvažiavime 

artimai į mus panašūs forma, 
bet galimas dalykas, kad toli
mesnių planetų būtybės yra pri
sitaikiusios visai skirtingoms 
sąlygoms, iŠ pagrindų skirtingos. 
Gali būti dalykų, kurių mes ne
žinome ir dėl to mes negalime 
suprasti. Pavyzdžiui, kai kurie 
mūsų turi mažą orientacijos 
jausmą, tuo tarpu yra gyvių, 
pas kuriuos šis jausmas yra 
stipriai išsivystęs. Pav., garniai 
be jokių kelrodžių ir žemėlapių 
visad lengvai susiranda savo gūž
tą, peskridę tūkstančius ki
lometrų. Gali būti daugiau jau
smų, negu mes žinome ir apie 
kuriuos neturime jokio suprati
mo ir net įsivaizdavimo.

Jei ratas žemės žmogui leido 
padaryti didelę pažangą, galimas 
dalykas, kad kitose planetose gy
ventojai stebėtųsi mūsų ratu, nes 
jie yra suradę ką nors nuosta
besnį, kas jiems padėjo padaryti 
dar didesnę pažangą.
Mes atradome garo energiją, 

vėliau elektros ir tik dabar pra
dedame naudoti atominę, bet dar 
labai priešistorinėmis priemo
nėmis, nes mes radome tos jė
gos perdavimą karščio formoje, 
kuris labai aikvoja energiją. Da
bar jau daromi žygiai išnaudoti 
energiją magnetinių laukų ar sau
lės. Galimas dalykas, kad kitų 
planetų gyvybės tai daug anks
čiau už mus atrado.
Tad, jei yra labiau išsivys

čiusių būtybių, jos gali keliauti 
iš planetos į planetą. Sakysit, ko
dėl jos mums nepadarė vizito? 
Kas žino? Gal jos jau mus vi
zitavo, tik mes nežinojome.
Jei tos būtybės yra labiau iš

sivysčiusios, jos žino viską apie 
mus, net ir čia neatvykusios. 
Teleskopai, net elektoriniški,ar
ba raketos galbūt joms jau se
niai atgyventas dalykas. Gal joms 
yra nepaslaptis ketvirtasis ma
tas: laikas-erdvė. Kas žino?

kalbėjo ir Sovietijos sveikatos 
ministeris S. Kurašovas. Tarp 
ko kita, kalbėjo apie "demogra
finius rodiklius". Pranešė ne vien 
medikams žinomą dalyką, kad 
"natūralinis gyventojų prieaug
lis Lietuvos republikoje yra di
desnis, negu kitose sąjunginėse 
respublikose"...

Daugelis gydytojų salėje kar
čiai nusišypsojo, mintyse paly
ginę natūralinį priauglį ir "kaž
ką nenatūr alinį", nuo kurio re
zultatas, galų gale, pasidaro at
virkščias. Visi prisiminė, kad 
nelabai seniai pats Baleckis savo 
brošiūroj skelbė, jog 1940 me
tais Lietuvoje buvo 3 milionai 
ir 150 tūkstančių gyventojų (Skai
tant su Klaipėdos kraštu, kuris 
1940 metais buvo nuo Lietuvos 
atjungtas, ir visai kitais plotais, 
kurie dabar yra administracinė
se Lietuvos respublikos sienose, 
arti tiek gyventojų Lietuvoje tada 
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| NEĮTIKĖTINA, BET TIESA... |
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• AMERIKOJE kas 64 minutės įvyksta žmogžudystė, kas 
46 minutės apiplėšimas ir kas 36 minutės moters išprievar
tavimas. Vyriausias prokuroras William Rogers sako, kad nu
sikaltimų skaičius Amerikoje padidėjęs 9.3% Žurnalistų pa
klaustas, ar tiesa, kad moterų išprievartavimai daugėja, atsakė: 
"Nežinau, bet kiekvienu atveju moterys daugiau skundžiasi..."

• NESENIAI suėjo šimtas metų, kai vienas amerikietis tarp 
New Yorko ir Chicagos išbandė geležinkelio vagoną, aprūpintą 
miegamais guoliais, šildomą medžiais ir apšviestą žibalinėm 
lempom. Jo vardas George Pullman tapo įrašytas į visų kraštų 
enciklopedijas. Ir vagonai, su miegamomis vietomis, dabar 
vadinami jo vardu.

• BAHREIN Šeichas Al Kalifah, vienas turtingiausių pasaulyje 
žmonių, kurio krašte yra neišsemiami naftos šaltiniai, neseniai 
pasistatė labai modernišką jachtą, kurioj įrengtas automatinis 
oilotas, radio-telefonas ir net televizija. Šeichas, žinoma, pir
miausiai atsisėdo prie televizijos, bet ekrane nieko nematė. 
Įpykęs iššaukė amerikiečius technikus ir pagrasino galvas nu
kirsti. Veltui jie aiškino, kad norint jog televizija veiktų, reikia 
turėti siunčiamąją stotį. Šeichas neklausė jų aiškinimų. Jis 
norėjo, kad televizija veiktų. Tada vienam technikui atėjo ideališka 
mintis. Jachtos dėnyje įrengė mažą televizijos siųstuvą, kokie 
būna įrengti didžiose Amerikos krautuvėse publikos stebėjimui. 
Šeichas nusiramino, nes dabar jis galėjo ekrane matyti, kaip 
jo jūrininkai mazgoja jachtos dėnį. Už tą papildomą įrengimą 
technikai gavo 150,000 dolerių...

• ATIDAVĘS užsimaskavusiam plėšikui nedegamosios spin
tos turinį, Stocktono, Calif., banko tarnautojas pakišo jam pa
sirašyti pakvitavimą. Plėšikas pasirašė nesiginčydamas, ir kas 
keisčiausia, savo tikra pavarde Teodoro Lopez Herrera. Tai 
padėjo policijai jį lengvai pagauti.

• JUODOJI jūra, kuri niekad nebuvo juoda, paskutiniom dienom 
įgauna pieno spalvą. įvykis neišaiškinamas, sako mokslininkai, 
bet panašų atsitikimą jau aprašė 158 metais Claudios Galenos.

• NERŪKANČIOS moterys gimdo kūdikius 9 svarų, gi rūkan
čios - mažiau 5 svarų, sako Birminghamo universiteto pro
fesorius dr. Lowe, kuris nustatė, kad nėščiai moteriai rūkant 
cigaretę, kūdikio širdis pradeda smarkiau plakti ir tai atsiliepia 
į jo išsivystimą.

• ŠVEICARIJOJE praeitą vasarą turistai pavogė 7,780 karvių 
varpelių, išsiveždami prisiminimui.

• GHANOS valstybės vienos negrų genties vadas pasiūlė 
22 karves už gražią vokietaitę, kuri atvyko į šį kraštą su preky
bine misija kaip sekretorė. Misijos vertėjas turėjo daug vargo, 
kol negrui išaiškino, kad vokietaitė neparduodama.

• PENKI vokiečių mokslininkai atliko popiežiaus Klemenso II, 
mirusio 1047 metais, "skrodimą". Jie su elektroniškais mikrasko- 
pais nustatė, kad popiežius tikrai buvo nunuodytas švinu,

• "LABAI gražu yra siųsti raketas į mėnulį, bet autobusas, 
kuriuo aš turėjau šį rytą važiuoti į Tbilis vis dar nepataisytas." 
Taip rašo įpykęs vienas gruzinas vietiniame komunistų laik
raštyje . "Zaria Vostoka". įiomu, kad šį laišką perspausdino 
Maskvos laikraščiai.

ir buvo). Ir visi prisiminė, kad 
1959 metais surašinėtojai jų toje 
pačioje teritorijoje rado tik 2 
milionus ir 713 tūkstančių, į- 
skaitant kone pusmilionį naujai 
imigravusių rusų - okupantiškų 
administratorių ir koloniza
torių). Tai geras "prieauglis"...

*

Ministeris Kurašovas irgi 
tvirtino, kad Lietuvoj rimta pro
blema esanti - poliomelito lik
vidavimas. Taigi, bent šiuo 
požiūriu, Lietuva bus besanti vi
sai gerai "amerikanizuota", "pa
sivijusi Ameriką". Ir, kaip matyt 
iš gyventojų "preauglio" statis
tikos bei vaistų išradėjo paaiš
kinimų apie polio plitimo sąly
gas, ūžtą "amerikanizaciją" Lie
tuva negali būti "dėkinga" nie
kam kitam kaip tik Sovietinei 
"migracijos" (gyventojųkaitalio
jimo) sistemai.
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Atsarga gėdos nedaro

ŽMONA: Jurguti!.. Negi jau ruošiesi skristi Į mėnulį?
RAŠYTOJAS: Ne, Mariute. Skaitau naujausios savo knygos

recenziją...

Nepriklausomybė kruvinu 
riaušių ženkle...

kitų krašto dalių.
Pažangiausia ir kartu ne

ramiausia gentis yra barni- 
lekai, dabartinių riaušių ži
dinys. Jie pirmoje eilėje no
ri nuversti savo vietinius 
karaliukus, kurie savo ran
kose turi žemės ir moterų 
monopolį (kai kurie tų ka
raliukų turi po 100 žmonų).

Jų revoliucines nuotaikas 
gabiai išnaudoja teroristi
nis uždraustosios Kamerūno 
Liaudies Unijos sparnas. 
Pastarajai, kaip visuotinai 
tikima, vadovaująs dr. Fe- 
lix Moumie, tačiau kai kurie 
stebėtojai sako, kad jis jau 
praradęs partijos gaujų 
kontrolę, ir dabartinėse 
riaušėse reikią įžiūrėti dau
giau lokalinius ginčus, negu 
komunistų įtaką.

Tą prielaidą netiesiogiai 
lyg ir patvirtintų faktas, 
kad pirmoji valstybė, pasi
skubinusi pripažinti Kame
rūną, šalia Malajų Federa
cijos, buvo Sovietija, o Vo- 
rošilovas atsiuntė asmeni
nius sveikinimus premjerui 
Ahidjo,

(Atkelta iš 1 psl.)

Maskvoje ir Pekine, kaltina, 
kad Ahidjo vyriausybė ne- 
r e p rezentuojanti g.vvento- 
ių, nes rinkimai buvę su
klastoti, be to, Ahidjo ir to
liau tęsiąs prancūzišką j j re
žimą. Jis reikalavo, kad 
prieš nepriklausomybės pa
skelbimą būtų pravesti nau
ji balsavimai.

Čia pastebėtina, kad Ka
merūnas dar neturi konsii- 
cijos, o Ahidjo yra pažadė
jęs visuotinius rinkimus va
sario ar kovo mėnesį. Ne
laimei, Ahidjo vyriausybė 
be prancūzų pagalbos vargu 
ar galės ilgai išsilaikyti. Ka
merūno sava kariuomenė 
tebėra tik popieriuje. Tėra 
suformuotos tik dvi kuopos, 
o kitos dvi formuojamos iš 
kareivių, atkeliamų iš pran
cūzų dalinių.

Kamerūno nėr a m u m ų 
šaknys slypi fakte, kad 
kraštui stinga etninio, reli
ginio ir geografinio vienin
gumo. šiaurine krašto dali 
dominuoja stipri muzulmo- 
nn klasė, kuri vietiniu pago
niu mases tebe+raktuo.ja, 
kaip vergus. Kamerūno 
šiaurė dėlto yra nenkiasde- 
šimčia metų atsilikusi nuo

J. CIJUNSKAS
LAIKRODININKAS

Taiso ir parduoda laikro
džius, apyrankes ir kitas 
brangenybes. Sąžiningas ir 
garantuotas darbas prieina
momis kainomis.

753 E. 118 St.
Cleveland 8, Ohio 
Telef.; LI 1-5466

Viena seniausią Chicagoje Šv. Kryžiaus lietuvių parapijos baž
nyčia, kuriai jau daug metų vadovauja kun. A. Linkus. Į, šios para
pijos ribas kasmet vis daugiau atsikelia meksikiečių...

B. Beržinio nuotrauka

CHICAGOS LIETUVIU ŽINIOS

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

OFISO TELEF.: M.\in 1-1773 
REZIDENCIJA: l’EMNSVLA 2521

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemies
čiuose, kreipkitės į mane, gausite pigia kaina. Taipgi gausit 
patarnavimą įvairiuose ap<lraudos-insurance reikaluose.

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

STROH’S
VIRTAS 

DĖL 
SKONIO 

VIRŠ 
UGNIES

TIm Strofa Brovary Cfa, Detroit Mkfai*a*

Dabar vietinėmis kainomis

Mes verdame Stroh’s dėl skonio. Jis verdamas prie 
2000°. Tokia stipri ka ira išgauna geriausią skonį 
iš geriausių produktų... suteikia puikų atsigaivi
nimą, kurio nerasite jokiame kitame Amerikos alu
je. Pabandykite vienintelį Amerikoje ugnimi virtą 
alų šiandieną, ir jūs pasakysite, kad tai maloniau
sias, švelniausias alus, kokį esate bet kada ragavę!

JUMS PATIKS ŠVELNESNIS!

neša, kad norintieji lankyti žur
nalistų kursus turi įsiregistruoti. 
Paskaitos būtų saviltgallo vaka
rais. Vieta Ir laikas bus pra
nešta vėliau. Kursuose numatyta 
15 paskaitų, kurias skaitys atskiri 
lektoriai. Paskaitų temos ir 
lektorių pavardės bus paskelb
tos atskirai.

Registruojantis galima pa
reikšti savo pageidavimus dėl 
vietos ir laiko. Rašyti ar skam
binti: A. Gintneris, 6509So. Ash-, 
land Avė., Chicago 36, III. HE 
6-1691; Z. Juškevičienė - 1616 
So. 49 Court, Cicero 50, III. 
OL 2-8546; J. Paplėnas - 5647 
So. Wood St., Chicago 36, I1L 
RE 7-8186; J. Vaičiūnas - 7221 
So. Claremont Ave», Chicago 36 
III. WA 5-6979.

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

Tel. ofiso PRospect 8-1717 
Rezidencijos REpublic 7-7868

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadr-ir sekmad. ofisas 
uždarytas.

Šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet.
Rezid. 3241 IV. 66th I’lace.

I. TALKĄ AUKŠTESNIAJAI 
LITUNISTINEI MOKYKLAI

Chicagoje T.T. Jėzuitų pas
tangomis, yra pastatyti Jaunimo 
Namai, kuriuose puikiai įsikūru
si Aukštesnioji Lituanistinė Mo
kykla, dabar išlaikoma mokinių 
tėvu ir visuomenės pastangomis. 
Vieni ir antri suprato didelę 
reikšmę mokykloje besimokan
čio jaunimo. Daug rūpesčio ir 
triūso šiai mokyklai įsisteigiant 
ir augant, parodė nenuilstamu 
darbu, energija ir dideliu ryžtu 
direktorė Alicija Rūgytė.

Nebuvo mūsų visuomeninkų su
sirinkimų, posėdžių, minėjimų, 
kur direktorė nebūtų kalbėjusi 
mokyklos šalpos reikalais, kel
dama jos didelę reikšmę mūsų 
jaunimo mokymo ir auklėjimo 
atžvilgiu. Ji nepamiršo aplankyti 
mūsų biznierių ir kitų pavienių 
asmenų, suprantančių lietuviškos 
mokyklos reikalą.

Visuomenė jai nuoširdžiai pri
tarė ir šelpė mokyklą savo au
komis. Šiandien mokykla turi 
gražų inventorių, mokslo prie
mones, diplomuotus mokytojus 
ir augantį moksleivių skaičių, 
kur jau dešimti metai, kaip iš
leidžiamas nemažas abiturientų 
būrelis.

Prie šios mokyklos jau antri 
metai yra įsteigti ir Č.P.L. Kur
sai, kur mokosi studentai, bflsi- 
mieji mokytojai. Tat nepalikime 
šios mokyklos vieno arba kelių 
mokytojų rūpesčiu, bet padėkime 
jiems ne tik materialiai, bet

paremkime ir moraliai. Parem
kime mokytojus ir tą jaunimą, 
kuris žengia į lietuvišką visuo
menę. Grąžinkime savo tėvynei 
skolą - paruošdami jaunimą tė
vynės laisvinimo reikalams.

Č.A.L. Mokyklos Tėvų Komi
tetas kas metai ruošia tradicinį 
mokyklos vakarą, kurio pelnas 
skiriamas mokytojų atlyginimui 
ir visoms kitoms mokyklos iš
laidoms padengti. Šiemet nori
ma, kad tas pelnas būtų dides
nis, nes ir išlaidos padidėjusios.
Visi į talką mokyklos Tėvą 

Komitetui atsilankydami į jų ruo
šiamą puikų vakarą - balių, ku
rio pelnas skiriamas lietuviško 
jaunimo labui. Bus graži, ne
matyta programa, kurią išpildys 
A.L. Mokyklos mokiniai "Kada 
rūtos žaliuoja" - rėžis. Faustas 
Strolia. Tautinis šokis "Linelis" 
p. Brazdienės ir kita.

Mokyklos mokinių mamytės 
rengia dovanų laimėjimus. Taip 
pat organizuojamas turtingas .pa
čių gamybos kepsnių ir visokių 
šviežių valgių bufetas. O taip 
pat gėrimų baras.

Visi, ypač jaunimas, grojant 
geram orkestrui, didelėj puoš
nioj salėj, galės gerai pasišokti 
ir maloniai praleisti laiką.

Vakaras įvyksta sausio 9 d.
7 v.v. (šeštadienį) Lietuvių Au
ditorijoje - 3137 S. Halsted St.

M.P-nė
ŽURNALISTIKOS KURSAI

Lietuvių Žurnalistų Sąjungos 
Chicagos skyriaus valdyba pra

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

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvest Mcdical Center 
2336 West Chicago Avė.

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

pirmad., antrad., ketvirtai!., 
penktad.

Tik susitarus trečiadieniais.

Telefonas:
Ofiso REpublic 7-5020. 

Namų IVAlbrook 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 ir 5-7 p. p.

Dirvą, kada joje tiek 
daug jaunimo nuotrauką, 
mėgsta peržiūrėti ir jaunie
ji. Pasiteirauk, ar kaimynu 
jaunieji taip pat turi Dirvą?

§ Dirvos skaitytojai kviečiami atidaryti g 
į taupymo sąskaitas lietuvių vedamoj Tau- H 
= pymo Bendrovėj, kuri: =

INSURED

40//0 metinius divi
dendus (dividendai išmo
kami birželio 30 d. ir 
gruodžio 31 d.)

apmoka visas pašto per 
siuntimo išlaidas.

I Mutual Savings j
= anj ^/^ssocialion ~

žEE Charterod and Supervised by the Unitod Statės Govemment =
ĘĖ 2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS g 
= Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres. =
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiuuuiuiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiini

Keliais žodžiais
CHEMINĖ pramonė pranešė, 

jog jau nebetoli laikas, kada iš 
chemikalų bus gaminamos me
džiagos. Jų kaina prilygs popie
riaus kainai, bet turės didžiąsias 
medžiagos ypatybes. Trumpai ta
riant, skalbyklos ir valyklos 
liks be darbo, nes sunešiojus 
drabužį bus galima mesti laukan. 
Tačiau tuo tarpu niekas nesako 
kas atsitiks su popieriniu kos
tiumu arba suknele kai užeis 
lietus!

KENTUCKY valstybėje vienas 
vairuotojas susidūrė su sunkve
žimiu. Išlipęs patikrinti nuosto
lius, pastebėjo, jog sunkvežimio 
vairuotojas yra jo aštuoniolik
metis sūnus.

PHOENIX miesto gyventojas 
prisipažino, jog apspardė savo 
seserį ir du jos vaikus, bet 
paneigė kaltinimą, jog spardęs 
šunį.

TRENTONO policija sulaikė 
jaunavedžius, kurie atskirose 
mašinose važiavo 61 mylios grei
čiu, 48 mylių rajone. Abu gavo 
po lygią bausmę,
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CLEVELANDE 
ir apylinkėse

• Pianistas Andrius Kup
revičius sausio 3 d. kaip so
listas dalyvavo Clevelando 
simfoninio orkestro koncer
te. Buvo išpildyta George 
Gershwin programa. And
rius Kuprevičius skambino 
”Rhapsody in Blue” ir pil
nutėlės salės publikos (ypa
tingai daug jaunimo), buvo 
labai šiltai sutiktas. Po pro
gramos gausiais plojimais 
buvo net kelius kartus iš
kviestas scenon.

Koncerte buvo matyti 
gausus būrys Clevelande ir 
apylinkėje gyvenančių lie
tuvių.

Clevelando didžioji spau
da pianistą Andrių Kupre
vičių labai gražiai iškėlė ir 
įvertino.

• Clevelando lietuviai 
Naujuosius metus organi
zuotai sutiko keliose vieto
se. Šv. Jurgio parapijos sa
lėje rengė Bendruomenės 
abi apylinkės, čiurlioniečiai 
savo namuose. Grandinėlė 
Muzikos mokykloje. Gydy
tojai, akroniečių lietuvių 
gydytojų pakviesti, švedų 
restorane Akrono priemies
ty. Visur buvusi gera nuo
taika ir geros vaišės.

• Zigmas Pivoriūnas, real 
estate broker, pradėjo vi-

Berolina

SKyline 1-5520

$12.95
IR DAUGIAU

ŠIE BATAI GAMINAMI 
VYRAMS, MOTERIMS 

IR VAIKAMS

Skautininkė A. Šenbergienė ir "kalėdų senelis" pskt. V. Jokūbaitis su Clevelando lietuviukais, apdo
vanotais kalėdinėmis dovanomis. v. Bacevičiaus nuotrauka

IMPORTUOTI IŠ VAKARU 
VOKIETIJOS

Jie specialiai pagaminti Europos 
žmonėms, gyvenantiems Amerikoje.

12528 Buckeye Rd. Cleveland 20,Ohio

siškai savarankišką nekil
nojamo turto prekybą. Jam 
talkina žmona Aleksandra, 
turinti real estate pirkimo- 
pardavimo teises. Pivoriūnų 
adresas: 1800 Marcelin Rd., 
telef. IV 1-3542.

• Clevelande Sočiai Secu- 
rity pašalpas gauna 102,238 
asmenys. Jų tarpe 67,721 
yra išėję i pensiją. Kiti: 
pensininkų žmonos ar vyrai, 
našlės ir našlaičiai, sunkiai 
sužalotieji.

POETAS KĖKŠTAS IŠKELIAVO

Clevelando skautininkių suruoštoje priešmokylinio amžiaus Kalė
dinėj eglutėje pasirodė jaunųjų "kvartetas". Tai Petras, Vytas/ 
Mindaugas ir Ričardas Dautartai, akomponuojant L. Obelenytei.

V. Bacevičiaus nuotrauka

Nė vieno iš mūsų, gyve
nusio Argentinoje nenuste
bina, kada perskaitome, kad 
-tokiu ir tokiu laivu Į Lietu
vą išplaukė tiek ir tiek lie
tuvių. Reikia pripažinti, kad 
iš Argentinos j Lietuvą 
daug lietuvių grįžo, Visi 
grįžusieji yra senosios emi
gracijos, o be to, aktyvūs 
komunistai. Išimtį 
tik vienas poetas 
Kėkštas, žinia, kad 
Kėkštas atsirado už
nės uždangos, tikrai verta 
dėmesio.

šeimininkais neatsisveikino, 
tik paliko laišką, kad per
siųstų į Buenos Aires jo vi
są „turtą”.

Tai
žintas
tas.

toks buvo mano pa- 
poetas Juozas Kėkš-

Vladas Veselauskas

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 
mūsų draugams ir rėmėjams

LOUISVILLE TITLE 
INSURANCE CO.

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

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

7:05-7:30 P. M.

sudaro 
Juozas 
Juozas 
geleži-

EAGLE STAMPS DAR PADIDINA SUTAUPĄS

MAY 2 BASEMENT

20 metų tos srities 
praktika

Vokiečių radijų 
taisymas
TELEFUNKEN

Authorlzed Factory Service

Juozo Kėkšto, tikroji pa
vardė yra Adomėnas ar 
Adomaitis. Kada jis atvyko 
j Argentiną, tuo laiku Ar
gentinoje galėjo būti apie 
12 naujų ateivių. Pirmomis 
jo atvykimo dienomis, vieną 
sekmadienį, £uvo mano na
mų svečias. Buvo apie 15 ar 
20 žmonių. Prie stalo Kėkš
tą pasodinau prie vienos 
ponios, kuri mėgdavo daug 
kalbėti. Vėliau toji ponia 
man skundėsi, kad ji nie
kuomet nematė tokio keisto 
žmogaus, kokiuo yra Kėkš
tas. Ji visą laiką kalbėjusi 
kaip į akmenį. Visą laiką 
Kėkštas neištarė nė vieno 
žodžio. Nežinodamas, ką 
reikia atsakyti, mėginau 
juokauti: „žinote ponia, 
kalbant su poetu reikia kal
bėti tik apie jo kūrybą, ta
da jis daug kalbės”.

f/

BALTASIS 
SAUSIO 

IŠPARDAVIMAS
ColorfuI 

Chalk Stripe

Turkiški rankšluosčiai
TELEFUNKEN HI-FI STEREO SETS

SCHWAB RADIO & T. V.

11615 DETROIT AVENUE 
Cleveland 2. Ohio

Sandėlyje didelis pasirinkimas įvairiausią 
modelių

LAkewood 1-4669

Greitai po to sužinojome, 
kad jis yra vilnietis ir buvo 
bolševikų ištremtas i Sibi
rą. 'Pik įstojęs i Anders or
ganizuojamą lenkų kariuo
menę, pasiekė Vakarus. 
Daugelis galvojome, kad tai 
bus labai vertingas ateivis, 
nes jis asmeniškai pažino 
Sibirą, o mes apie Sibirą 
labai ir labai norėjome in
formacijų.

SAVINGS 
EARN

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL NOON

4„ SUPERIOR
/0 SAVINGS

ACCOUNTS
INSURE D TO

• IO ooo ►
 HOME AND J

REMODEUNG LOANS

> CORNER 68TH —SUPERIOR AVENUE 1

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

6621 Edna Avenue 
EN 1-1763

936 East 
KE a -

Sibiro klausiniu Į Kėkštą 
atsidūrėme kaip į akmeninę 
uolą. Jis mums atsakė, kad 
jis nieko negalįs kalbėti 
apie Sibirą. Jis, Kėkštas, 
dar bijąs, kad bolševikai ga
li jį pasigrobti ir prievarta 
parsivežti.

Daugelis iš mūsų tada 
samprotavo, kad Kėkštas 
sukrėstas ir serga persekio
jimo manija. Tokiu savo 
elgesiu, jis draugų Buenos 
Aires mieste nesusirado.

Kitas jo elgesys parodė 
jį esant prastu džentelme
nu. Kada jis plaukė Į Ar
gentiną. jo laivas sustojo 
Montevideo mieste. Urugu- 
ajuje. Vieliniai lietuviai pa
rinko drabužių ir Įteikė 
Kėkštui. Kėkštas savo pa
dėkos laiške taip rašė, kad 
nors drabužiai ir seni buvo, 
bet buvo švarūs ir gerai su
glaistyti.

Gavęs darbą Kordobos 
mieste, apsigyveno lietuvių 
šeimoje. Pagyvenęs kurį lai
ką, apsisprendė grįžti į 
Buenos Aires miestą. Su

Ma+ching Hand Tovvels 
Ma+ching Wash Clo+hs

šie rankšluosčiai yra taip minkšti, kaip Cone 
rūšis duoda. Jūs galite gauti šio puikaus dydžio 
ir šviežiom spalvom išgražintus baltam dugne. 
Papildyk rankšluosčių atsargą už mažą, mažą 
kainą. Rose, Blue, Gold ir Green spalvos.

Parinktos iš pačių geriausiu 
rūsių. Išverčiamos ir plauna
mos. Pasirinkimas Įvairių pa
gražinimų ir spalvų.

for $1 
for $1

72x90” "Cal*ert" Blankets

80x84" Size Ruffled

A

Plaunami, mothproofed tie
kiai. Gaminti su rayon ir sa- 
tin. Pink. blue. camel. yellow. 
green, aqua ir red saplvos. 
Rayon ir Orlon mišinys. Du 
Pont’s registruota su Acrylic 
medžiaga.

Large 22x44 
Ba+h Size

Sanforized* Bed Pads

Nauja, pigios kainos pa
irai rūšį patiesalas pato- Twln Size 
gesniam miegojimui. Ge
riausios rūšies ilgam ne- Full Size 
šiujimui. Mažesnio kaip 

susitraukimo.

21x27" Size White Down Pillows

Puikios rūšies 100', baltų pa
galvių užvalkalai. Pagaminti 
patraukliai ir ištaikingi, ku
riuos tikrai mėgsit.

5”
The May Co.’s Basement Domestic Depatment, Do^ntoįvn and On the Heights
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KAS IR KUR
• J. ir M. Bačiūnai, lanką 
Pietų Amerikos lietuvius, 
gruodžio 22 d. iš Brazilijos 
atvyko į Buenos Aires, Ar
gentiną. čia, su vietos lietu
viais, surengtame baliuje 
sutiko ir Naujuosius metus. 
Iš Buenos Aires J. Bačiū
nas aplankys Montevideo, 
Uragvajuje. Argentiną ap
leis sausio 13 d. Iš čia, pro 
Čilę ir Panamą, pasieks 
New Yorką.. Kelionę trum
pindami nesustos Kolumbi
joj ir Venezueloj.
• Lietuvos generalinio kon
sulo J. Budrio 70 m. sukak
ties minėjimas įvyksta sau
sio 16 d., 7 vai. vak. Car
negie Endowment Center 
(345 E. 46 St., New York,
N. Y.).
• Iš Lietuvos pasitvirtina 
žinios, kad komunistai vėl 
siunčia į Sibirą ten ilgai ka
lintus ir į Lietuvą sugrįžu
sius. Gautame laiške nuro
doma šeima, kuri gavo tokį 
įsakymą. Tokių esą nema
žai.
• Dr. Aldona šlepetytė, iš 
New Yorko, gruodžio pabai
goje dalyvavo Chicagoje 
moderniųjų kalbų profeso
rių trijų dienų konferenci
joj.
• Lietuvoje dirbantieji gy
dytojai: P. Makariūnas, E. 
Šidlauskienė, M. Stakonis 
(visi iš Vilniaus) ir A. Ver- 
bickienė (iš Šiaulių), už 
sėkmingą kovą prieš vėžio 
ligą, Maskvoje paskirta val
stybinė premija.
• Du kunigai iš okupuotos 
Lietuvos - Butkus ir Krikš
čiūnas jau atvyko studijuoti 
i Romą. Apsigyveno Šv. Ka
zimiero kolegijoj. Tai savo
tiškas įvykis, rodąs tam 
tikrą koegzistenciją tai’]) 
Romos ir Maskvos. Abu ku
nigai į kunigus įšventinti 
jau okupaciniame gyveni
me.
• J. V. Valickas, Dirvos bi
čiulis iš Irvington, N. J., 
vyksta i Los Angeles aplan
kyti artimųjų, o paskiau 
"žiemavoti" į Meksiką, kur 
jau kelerius metus buvo nu
vykęs.
• Birutė Ulėnaitė, New Yor
ko City Colledge studentė, 
vietoj pirkusi kokia daikti
ne dovaną, savo kolegei lat- 
vaitei metams užsakė "Li- 
tuanus” žurnalą.
• Katarina Masiulienė, gy
venanti Chicagoje, surinko 
$50 aukų Vasario 16 Gim
nazijai ir surinktus pinigus 
pasiuntė jai per BALFo 
Centrą.
• Marijai Milvydienei, besi
gydančiai Šveicarijoje, kai]) 
ir ankstyvesniais metais. 
Dirvą vėl užsakė arch. VI. 
Adomavičius, iš Bostono.
• S. šukaitienė. Dirvos skai
tytoja ir rėmėja iš Hamil
tono, Kanados, vėl atsiuntė 
naują prenumeratorių.
• Bostono skautų tunto nau
juoju tuntininku yra inž. 
Mykolas Subatkevičius. Jis 
sveikina visus skautų tėvus, 
rėmėjus ir bičiulius 1960 
metų proga.
• Rašytojas Vilius Bražė
nas, humoristiniai vaizduo
jąs mūsų gyvenimą, paskai 
tys savo ir kitų autorių kf - 
rybos koncerte-vakare, kurį 
ruošia Skautams Remti Ko
mitetas sausio 23 d., šešta
dieni, 7 vai. vak. Apreiški
mo parapijos salėje, Brook- 
lyn, N. X.

Dirvą pasiūlyk sav 
kaimynui susipažinti

DAINAVA ATVYKSTA 
I DETROITĄ C. 1

Sausio 24 d. Chicagoje 
Dainavos ansamblis turės 
muzikinio veikalo Vestuvės 
premjerą. Po šešių dienų, 
sausio 30 d. ansamblis su ta 
pačia premjera atvažiuoja į 
Detroitą ir Henry & Edsel 
Ford Auditorium salėje, 
vienoje iš naujausių ir mo
derniausių salių mūsų mies
te, ją parodys mums. Kon
certo pradžia 7:30 vai. vak.

Garbės svečiais kviečiami 
aukščiausi Michigano vals
tybės ir Detroito miesto pa
reigūnai. Po koncerto ten 
pat, tik kitoje salėje, bus 
šokiai ir detroitiečiai turės 
progos pabendrauti ne tik 
su ansambliečiais, bet ir su 
mūsų valstybės ir miesto 
atstovais.

Bilietus platina "Nerin
gos” knygynas, "Gaivos” 
krautuvė ir visi valdybos 
nariai.

Vs Kutkus

SVEIKSTA
Tautinės minties veikėjas 

Viktoras Griškonis, kuriam 
prieš kiek laiko buvo pada
ryta sunki skrandies opera
cija, guli ligoninėje ir pa
lengva sveiksta.

UŽGAVĖNĖS JAUNUO
MENEI

Gabijos ir Baltijos tuntai 
vasario 28 d. Ispanu salėje 
ruošia užgavėnes. Bus vai
dinama Lašininis — Kana
pinis. Jaunieji kviečiami at
silankyti.

NAUJAS LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

D. Brazis, kuris daugiau 
kaip 30 metų buvo laidotu
vių’ direktoriumi, išėjo po- 
ilsin. Naujas laidotuvių di
rektorius vra Valentinas 
Bauža. V. Bauža prieš kele
tą metu baigė Wavne uni
versiteto Mortuary Science 
skyrių,

KALĖDINĖ SUEIGA
Gabijos ir Baltijos tuntų 

paukštyčių ir vilkiukų kalė
dinė sueiga įvyko gruodžio 
27 d.

Vaizdelį "Kalėdinė Suei
ga" paruošė Stefanija Kau-

Neseniai AveDanedoj, Buenos Aires priemiestyje, Marijonų Kon
gregacija atšventė 50 metų Įsikūrimo sukaktį Nuotraukoje gen. 
T. Daukantas, radęs čia tėvišką prieglaudą, tarp lietuvių mari
jonų. Iš kairės sėdi: kun. V. Palubinskas, kun. kleb. J. Duoba, 
kun. M. Jodka. Stovi: portugalas J. Dos Santos Ramos, kun. A. 
Steigvila, gen. T. Daukantas, kun. A. Lubickas ir brolis P. Gude- 
>vičius. L. Kančausko nuotrauka

Dr. Algio Jankaus ir Dalios Levickytės sutuoktuvės Adelaidėje, Pietų Australijoje. Iš kairės: inž.
Tadas Žurauskas, stud. med. Vytautas Gilmore, jaunieji dr. A. Jankus ir Dalia Levickytė, C. O'Loughlin 
ir stud. med. Jūratė Martinkutė. Dickinson Monteath nuotrauka

Kalėdų eglutė Philadelphijoįe
Gruodžio 27 d. šv. Kazi

miero par. salėje šeštadie
ninės lituanistinės mokyk
los iniciatyva buvo sureng
ta Kalėdų eglutė visiems 
Philadelphijos vaikams. Bu
vo suvaidintas vieno veiks
mo vaizdelis "Kalėdų Nak
tis", kuriame dalyvavo visi 

nelienė. Vaizdelis buvo su
sietas su geruoju darbeliu 
— remkime Vasario 16 
Gimnaziją. Sueigos vadovas 
ps. Al. Vaitiekaitis. Sveiki
no tuntininkai s. J. Pečiū
rienė ir s. V. Pauža.

Vaizdelio pradžioje tėve
lius ir svečius gražiai pa
sveikino skautas Arūnas 
Vaitiekaitis. Po to vyko pa
sirodymas.

Vaidintojams susėdus ra
tu buvo pagiedota eilė ka
lėdinių giesmių. Po to skau
tas A. Kaunelis įvesdino iš 
Lietuvos atvykusį senelį, 
kuriuo buvo H. Dūda. Jis 
pasidžiaugė lietuviška veik
la. Vėliau atvyko trys kara
liai — skautai A. Barčas, T. 
Manvydas ir S. Kaunelis. 
Jiems kelią rodė skautas A. 
Strapšys. Dainoms ir gies
mėms pianu pritarė skautė 
A. Vaitiekaitytė.

žaidimams vadovavo vyr. 
sk. G. šileikaitė ir skautai 
R. Griškelis, A. Jakubaitis,
K. Balys. Akordionu grojo 
skautas V. Marčiukaitis.

JK. 

mokyklos mokiniai. Pats 
vaidinimas paįvairintas šo
kiais bei kalėdinėmis gies
mėmis.

Reikia pasidžiaugti, kad 
visi jaunieji artistai savo 
uždavinį atliko gerai. Vei
kalą režisavo A. Gaigalas, 
gi šokius paruošė ir juos iš
mokė Irena Bendžiūtė.

V a i d i nimui pasibaigus 
Phila. bendruomenės valdy
bos pirm. kun. St. Raila pa
dėkojo visiems šio vakaro 
rengėjams bei dalyviams už 
eglutės suruošimą, gi mo
kyklos tėvų komiteto pirm, 
inž. A. Juzaitis — už teikia
mą globą, ypatingai šv. Ka
zimiero par. klebonui, kuris 
leidžia naudotis mokyklos 
patalpomis, mokytojoms — 
už vaikų mokymą, režiso- 
riui — už vaidinimo sureži- 
savimą ir visiems geros va
lios lietuviams, kurie prisi
dėjo prie šios eglutės suren
gimo bei pačios mokyklos 
išlaikymo.

Po vaidinimo visi jaun. 
artistai ir mažieji svečiai 
tėvų komiteto buvo pavai
šinti. Veikė graži turtinga 
loterija, kurioje kiekvienas 
galėjo laimę išbandyti. Pa
šokus bei pasivaišinus bufe
te, visi skirstėsi patenkinti, 
kupini kalėdinės nuotaikos.

Šios kalėdinės eglutės 
"kaltininkėmis" reikia lai
kyti šeštadieninės mokyklos 
mokytojas — G. Mačiūnienę 
ir B. Rukšienę, kurios be 
savo tiesioginių pareigų — 
vaikų mokymo, apsiėmė mi
nėtą kalėdinę pramogą su
rengti. Joms, tiek vaiku tė
vų, tiek dalyvavusiu vardu 
priklauso didelė padėka.

BALF SUSIRINKIMAS
Lietuvių Banko patalpose 

— 202-4 N. Broad gatvė, 
sausio 10 d., 5 vai. po pietų 
įvyksta BALFo 52 skyriaus 
metinis narių susirinkimas. 
Valdyba maloniai kviečia 
visus narius susirinkime bū
tinai dalyvauti.

"KELEIVIO” RŪSTYBĖ
Tautinės Sąjungos sky

riaus dešimtmečio proga, 
lapkričio 25 d., "Keleivyje" 
Įdėta neva naujiena iš Phi- 
iadelphijos, kur prirašyta 
visokių nesąmonių apie Phi
ladelphijos, ir iš viso apie 
tautininkus. Skaityda m a s 
šias "naujienas" galvoji: 
argi "Keleivio" redakcija 
neturi ko daugiau spausdin
ti, kaip tik melus ir išsigal
vojimus.

SERGA PREL IG. 
VALANčIONAS

Šv. Kazimiero parap. kle
bonas prel. Ig. Valančiūnas, 
kuriam šiais metais kovo 4 
d. sueis 75 m. amžiaus, ser

ga ir guli ligoninėje. Prela
tas yra labai daug pasidar
bavęs šv. Kazimiero parapi
jai atstatydamas sudegusią 
bažnyčią ir pastatydamas 
k a z i m i erietėms seselėms 
vienuolyną. Tremtiniai j j su 
pagarba mini, nes keliolika 
šeimų jis atkvietė iš Vokie
tijos ir padėjo materialiai 
atsistoti ant kojų.

TRUMPAI

A. Kaniušis, po padarytos 
operacijos, gerai jaučiasi ir 
sveiksta.

*
J. Bakuckas su sūnumi ir 

Kęstutis Tvarkūnas atidarė 
-įsigijo benzino stotį, kur 
taisomos ir mašinos.

*

Gruodžio 15 d. mirė lietu
viu draugas Otto Hercog, 
padėjęs keletai lietuvių at
vykti į Ameriką.

*

Gruodžio mėn. 23 d. mirė 
V. Klapatauskas. Velionis 
kartais parašydavo Į "Drau
gą” ir "Vienybę".

*

švenčių metiųsunkiau nra- 
važiuoiančio autom o b i li o, 
sužeista p. Vaškaitienė.

*

Naujuių meti] išvakarėse 
gimtadienius atšventė: A. 
Dilba. P. Vaškys ir Z. Jan
kauskas. P. M.

Pirvai būtinai 
reikalingi 

nauji 
skaitytojai

Dirva jau eina tris kartus per savaitę. Jos nuolati
niam gerinimui, lietuviškojo gyvenimo vaizdais turtini
mui būtinai reikalingi nauji skaitytojai. Ir Jūs galite 
mums tikrai padėti. Padėti užsakant Dirvąxsavo artimie
siems arba atsiunčiant adresus tokių pažįstamųjų, kurie 
Dirvos dar neskaito, bet galėtų skaityti.

Ateikit į talką ir padėkit mums leisti tokj lietuvišką 
laikraštį, kurio joks kitas laikraštis negali pakeisti. Mums 
talkindami naudokitės čia pridedama atkarpa.

Užsakau
Rekomenduoju Dirvą siųsti

(Vardas, pavarde)

(Adresas)

Už naują prenumeratorių siunčiu $..........

(Mano adresas)

Iš Lenkijos 
lietuviu veiklos

C

Lietuvių Kultūros Drau
gija Seinuose, visų lietuvių 
nusistebėjimu, miega žie
mos miegu. Dabartiniu me
tu jos valdybai mokamos 
neblogos algos.

*

Gruodžio 8 d. iš Lietuvos 
į Punską buvo atvykęs ame
rikietis komunistas R. Mi- 
zara. Jį lydėjo Liet. Kom. 
partijos centro komiteto na
rys Zinkevičius. Lankėsi 
Punske, Vidugiriuose, Kle
vuose ir Aradnykuose. čia 
buvo suorganizuoti susitiki
mai su vietos lietuviais. Pa
sakojo neva apie Amerikos 
gyventojų ir lietuvių nelai
mes gyvenant "kapitalisti
niame krašte ir kapitalistų 
priespaudoje". Džiaugėsi te
nykščių lietuvių laime gy
venant po rusų ar lenkų pa
du.

Negailėjo aštrių žodžių 
Amerikoje gyvenant i e m s 
naujiesiems ateiviams. Vie
tos lietuviai jam patiekė ke
letą klausimų. Teko gerai 
paprakaituoti, kad jo ange
lai sargai būtu patenkinti 
atsakymais. Be Zenkevi
čiaus, Mizarą dar lydėjo 
trys lenkų kompartijos na
riai.

♦

Punsko lietuvius gruodžio 
mėn. turėjo lankyti Lietu
vos šokių ir dainų ansamb
lis "Nemunas". Į koncertą 
jau buvo pardavinėjami ir 
bilietai. Tačiau žmonėms 
besirengiant važiuoti i kon
certą, staiga atėjo žinia, 
kad ansamblio iš Lietuvos 
neišleido. Tokie atsitikimai 
jau ne pirmi. Rusai net to
kius smulkius reikalus sa
vaip tvarko, o lietuviški ko
munistėliai giriasi, kad gy
vena laisvėje.

♦
Lenkijoje labai pabrango 

mėsa ir jos gaminiai. Kai
nos pakilo apie 30-35 G' . Mė
sos parduotuvės tuščios. Gi 
darbininkų ir tarnautoju at
lyginimai palikę tie patys 
ar net apkarpyti. Baravykų 
kg. kaštuoja 259 zlotu,, o 
muilo kg. net 609 zlotų (lai 
maždaug 5 doleriai speku
liaciniu dolerio kursu, arba 
24 doleriai oficialiu kursu) 
žinoma, dėl tokiu kainų 
kenčia ir tenykščiai lietu
viai.
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