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Komunistai valymais slepia
maisto krizę

Chruščiovas įsakė iš pagrin
dų reorganizuoti Sovietijos že
mės ūkio aprūpinimą ir jo ga
minių paskirstymą. Bus su
darytos naujos tarpinės agentū
ros tarp pramonės ir žemės ū- 
kio, kurios turės užtikrinti ge
resnį kolchozų aprūpinimą maši
nomis ir trąšomis, o taip pat 
geriau paskirstyti maistą gyven
tojams.

Chruščiovo pasiūlymai buvo 
priimti praeitą savaitgalį po il
gesnį laiką užsitęsusių komunis
tų partijos centro komiteto po
sėdžių ir jo pasakytos ilgos kal
bos, kuri tik iš dalies paskelbta, 
praėjus keturioms dienoms.

Pasiūlymais siekiama likvi
duoti žemės ūkio atsilikimą Ir 
išdirbti naujus kelius, kad būtų 
geriau aprūpinti gyventojai, ne 
tik pienu, kiaušiniais, mėsa, bet 
ir bulvėmis bei duona.

Naujoji agentūra pagal šį planą 
būsianti "visasąjunginė", kuriai 
priklausys "respublikiniai", ra
joniniai ir t.t. skyriai iki pat 
atskirų kolchozų. Per tą agen
tūrą kolchozai turėsią užsakyti 
jiems verkiančiai reikalingus 
traktorius, trąšas ir mašinų da
lis.

Chruščiovas taip pat pasiūlė, 
kad dabartinės traktorių taisymo 
stotys, šiuo metu priklausančios 
atskiriems kolchozams, būtų 
perduotos naujosios agentūros 
žinion. Kaip atsimename, Chruš - 
človas prieš kelerius metus 
panaikino atskirai veikusias 
traktorių stotis, įjungdamas jas 
į kolchozus, kad sumažinus biu
rokratizmą. Dabar kiek pakeista 
forma vėl grįžtama prie seno
sios sistemos.

Tik iš dalies paskelbtoje 
Chruščiovo kalboje nutylimos 
tikrosios reorganizacijos prie
žastys -- maisto stoka dėl blo
go derliaus. Joje aiškinama, kad 
sovietinė pramonė ir gynyba taip 
sustiprėjusios, jog valstybė ga
linti nukreipti didesnį rūpestį į 
gyventojų aprūpinimu.

Esą, "imperialistai gerai ži
no mūsų stiprumą. Jie gerai ži
no faktą, kad mes galime su
krėsti .tuos, kurie mėgsta kari
nes avantiūras, iš kurių jie 
neišeis gyvi." Todėl reikią dau
giau pinigų skirti žemės ūkio 
vystymui ir kasdieninio reika
lingumo prekių gamybai, kad gy
ventojai gautų "daugiaudrabužių, 
batų, maisto, kad būtų patenkinti 
visi jų reikalavimai".

Komitetas priėmė Chruščiovo 
programą, kurios 
rintl būti beveik

pasėkoje tu- 
padvigubinta

grūdų, pieno ir mėsos produk
cija. Jo reikalavimu, partinis 
aparatas turįs būti apvaldytas nuo 
tų, kurie "apgaudinėja valstybę" 
falsifikuotomis statistikomis ir vienam gyventojui, o Amerika 
kitaip "nelegaliai trukdo" že
mės ūkio augimą.

Priimtieji reformų projektai 
reiškia netiesioginį Chruščiovo 
prisipažinimą, kad jo 1957 me
tais paskelbtoji programa maisto 
gamyboje "pralenkti Ameriką 
1960- ar 1961 metais" nepasiekė 
tikslo. Jis pareiškė, kad dauge
lis sovietų ekonomistų ir tuome
tinis premjeras Malenkovas, ku
ris vėliau buvo Ištremtas į Azi
ją vienos elektros jėgainės ad
ministruoti, tada jo programą pa -

vadinę nerealia, bet jis tikįs, kad 
laikas įrodysiąs, jog jis buvo 
teisus. 1957 metais Sovietija ga
mino apie 75 svarus mėsos kiek-

—220 svarų. Vietoj patrigubinus 
mėsos produkciją, jos gamyba 
praeitais metais padidėjo tik apie 
20%

Pekino radijo pranešimu, par
tinio aparato valymas dėl maisto 
stokos pradėtas ir komunistinėje 
Kinijoje. Ten valymo aukos kal
tinamos sabotažu. Maisto stoką 
ir kai kuriuose Kinijos rajonuo
se visuotinį badą iššaukė dvejus 
metus iš eilės siautusios saus
ros ir potvyniai.

KARAIBŲ JUROJE PAGROBTAS 
PORTUGALU LAIVAS

Portugalų liuksusinis laivas Santa Maria, plaukęs iš Tolimųjų 
Rytų į Port Everglades, Fla. (3), buvo sustojęs St. Lucia saloje 
(3), kur paliko 8 sužeistus įgulos narius ir po to pabėgo nežinoma 
kryptimi. Sąmokslininkai įlipo laivai Curacao ir La Guayra uos
tuose (1).

Ginkluotų vyrų gauja Karaibų 
jūroje pasigrobė portugalų kelei
vinį laivą Santa Maria ir grasina 
jį su 600 kareivių nuskandinti, 
jfei kas bandys juos sulaikyti.

Nepaisydami grasinimų, ame
rikiečių ir britų karo laivai bei 
lėktuvai ieško laivo, remdamiesi 
tarptautiniais įstatymais, lie
čiančiais kovą su jūrų plėšikais.

Kanados laivyno įstaigos pa
skelbė, kad 20,906 tonų dydžio

laivu keliavo amerikiečiai,olan
dai, venezueliečiai ir portuga
lai. Ligšiol neturima žinių, kad 
keleiviai būtų nukentėję, tačiau 
vienas įgulos karininkas buvęs 
nužudytas ir kitas sužeistas, kai 
70 vyrų, ginkluotų kulkosvai
džiais ir granatomis, užpuolė lai
vą, tuo metu praplaukiantį pro 
Martinikos salą. Kitas praneši
mas iš Trinidado sako, kad su
žeistų jūreivių valtis buvusi iš
kelta į krantą St. Lucijos saloje,

(Nukelta į 6 psl.)

Kolchozų krizė: "Reorganizuosim partinį aparatą, tai derlius 
karto padvigubės".

iš

Advokatas ir poetas NADAS RASTENIS šiais metais švenčia dvigubą sukaktį. Sausio 4 d. suėjo 70 
metų amžiaus ir liepos 14 d. sukanka 50 metų nuo atvykimo į Ameriką sukaktys. Jis yra gyvenęs 
Clevelande (1935-1936) kur vertėsi teisės praktika.K. Karpiui lankantis Lietuvoje, laikinai redagavo 
Dirvą. Nadas Rastenis yra vedęs clevelandietę Julę Baltrukonytę, Dirvos skaitytoją ir rėmėją. Nuo
traukoje Nadas ir Julė Rasteniai savo namuose Baltimorėje.

Okupantų administracinis
Lietuvos žemėlapis

Apie dešimti metų po ka
ro okupacinė bolševikų val
džia Lietuvoje neprisirengė 
ar gal net vengė leisti savo 
pagrobtos Lietuvos terito
rijos žemėlapių. Jų pasiges
davo ir šiaip žmonės, o ypač 
geografijos mokytojai mo
kyklose. Paskui pradėjo ro
dytis mažų brėžinėlių bent 
su upių, ežerų ir sambesnių- 
ju miestų atžymėjimais, o 
kai kuriuose brėžiniuose bu
vo žymimi jau ir geležinke
liai ar net ir plentai.

Tik 1955 metais Rygos 
kartografijos fabrike buvo 
pagamintas "Lietuvos TSR” 
(tai yra. tokios Lietuvos te- 
ritarijos, kokią jai yra Mas
kvos valdžia teikusis nusta
tyti) gana geras ir nema
žas (1:60(>.C()0) žemėlapis,

redaguotas rusės Z. A. Go- 
riainovos. Ta laida, matyt, 
tapo labai greit išgraibsty
ta. Užsienių ji, rodos, nei 
pasiekti nespėjo. 1956 me
tais buvo išleista nauja pa
taisyta laida, kurios vienas 
kitas egzempliorius pasiekė 
ir užsienius, šiame žemėla
pyje rodomas administraci
nis Lietuvos teritorijos su
skirstymas rajonais Rajo
nų (vietoj Lietuvos laikais 
buvusių 26 apskričių) žemė
lapyje1 sužymėta 83. Pirmo
je laidoje, turbūt, buvo net 
87.

Dabar štai turime prieš 
akis trečiąją to žemėlapio

laidą, žymimą kaip 1958 
metu, bet aktiškai išėjusią 
tik 1959 metais. Spausdin
ta, kaip ir antrosios laidos, 
gana daug — 40,000, o tai 
rodo, kad žemėlapis gana 
plačiai vartojamas. Paaiš
kinimuose sakoma, kad ir 
ši laida pataisyta. Tačiau iš 
esmės ji beveik nesiskiria 
nuo antrosios laidos. Patai
sų yra tik vietovardžių pa
vadinimų raidžių dydžio pa
rinkime. Antrojoj laidoj kai 
kurie "rajoninio 
♦no” m i e s t a i 
žymėti raidėmis,

pavaldu- 
buvo pa

skirtomis

(Nukelta į 5 psl.)

KATANGA ORGANIZUOJA
SVETIMŠALIŲ LEGIJONĄ

Reuterio pranešimu Iš Kongo 
provincijos Katangos, apie 300 
prancūzų, italų ir vokiečių nau
jokų atvyko į Katangos "svetim
šalių legijoną" ir dabar esą ap
mokomi "nenustatytoje vietovė
je". Jie buvę lėktuvais atgabenti 
į provincijos sostinę Elisabeth- 
vilę, iš kur, kaip tikima, išvyko 
į Kolvezi kareivines, kurios yra 
už 200 mylių nuo sostinės. Ma
noma, kad jie bus įjungti į pro
vincijos žandarmeriją, kurią da
bar sudaro apie 5000 vyrų.

Žandarmerija turi judrią smo
giamąją grupę, susidedančią iš 
kelių šimtų vyrų. Karininkai esą 
belgai. Apie 30 belgų karininkų 
atvykę ir į pik. Mobutu vadovau
jamą Kongo armiją.

Jungtinėse Tautose Kairo vy
riausybė pranešė, kad JA R kari
nis kontingentas iš Kongo būsiąs 
atitrauktas vasario 1 d. Kairas 
tuo norįs paspausti Jungtines 
Tautas, kad jos keistų Kongo po
litiką ir grąžintų valdžion nu
šalintą premjerą Lumumbą.

Iš Leopoldvilės pranešama, 
kad šešių sunkvežimių vilkstinė 
su ginklais atvyko Į Aru, rytinės 
provincijos miestą prie Sudano 
sienos. Tai laikoma pirmu aiš
kiu įrodymu, kad ginklai žemės 
keliu gabenami Lumumbos šali
ninkams. Jungt. Tautų Koman
dos daliniai esą nedelsiant pa
siimti į rytinę provinciją sienai 
su Sudanu uždaryti.

Taip pat jau turima konkrečių ' 
įrodymų apie ginklų siuntas oru. 
Sovietų lėktuvai IL-14, kurie 
greičiausiai turį bazes Jungt. 
Arabų Respublikoje, mėtą gink
lų ir kitų reikmenų siuntas ry
tinėje provincijoje, Kongo pa
reigūnai sakosi turį konkrečių 
duomenų, kad sovietų agentai vei - 
kia Lumumbos šalininkų kontro
liuojamose teritorijose. Kivu 
provinciją faktiškai valdąs so
vietinis "patarėjas" o rytinėpro
vincija esanti pilna agentų iš visų 
komunistinių Europos kraštų ir 
Egipto.

A. a. adv. JUOZAS BATAITIS, Korp! Neo Lithuania filisteris, 
buvęs Vokietijos Lietuvių Bendruomenės centro valdybos narys, 
didelis Dirvos bičiulis, mirė sausio 17 d. 9 v.v. Vokietijoje, Hei
delbergo Universiteto ligoninėje. Jis buvo gimęs 1894 m. spalio 
17 d. Raseiniuose. Palaidotas sausio 23 d. Huettenfeldo kapinėse, 
netoli Vasario 16 gimnazijos.
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IKI PASKUTINIO ŠOVINIO... (31]

"Virš Stalingrado migla 
ir raudoni dūmai...’’

Sausio 31 šeštosios armijos ži
nių karininkas pavedė šiaurinia
me žiede apsuptam XI korpui, 
kaip paskutiniam armijos liku
čiui, užmegsti tiesioginį ryšį su 
vyriausiąja fiurerio būstine. Tai 
buvo paskutinis jo tarnybinis 
veiksmas.

Retas pėstininkų tinklas dar 
tebelaikė griuvėsius, generolai, 
apie kuriuos Vokietijos radijas 
kalbėjo, dar tebebuvo ten, bet 
jie gulėjo už kulkosvaidžių. Ka
reivių taip pat dar buvo, bet jie 
skaičiavo kiekvieną šovinį, prieš 
paspausdami šautuvų nuleidik- 
lius. Tarp fronto ir Volgos pu
sėn atsisukusių 389-sios pėsti
ninkų divizijos likučių virš kas 
antro namo, jei taip galima dar 
buvo vadinti tuos griuvėsius, 
plevėsavo vėliava su raudonu 
kryžium, arba Ją vaizduojąs 
medžiagos gabalas.

Vasario naktį susirinko 16-tos 
tankų divizijos likusieji karinin
kai į savo štabą mažo fabri
ko rūsyje. Dvidešimt vyrų dar 
buvo ten. Nesiskutę, ilgomis 
barzdomis ir nešvariais tvars
čiais, purvini, apsirengę kuo pa
puolė: maskavimosi apsiaustais, 
ilgomis vežikų milinėmis arba 
trumpomis šoferių vatinėmis. Iš
ėjus generolui, jie pakėlė rankas 
prie kepurių.

—Mano ponai kova baigta. 
Šeštoji armija nustojo egzistavu
si. Mes išpildėme savo parei
gą, kol pajėgėme. Dėkoju jums. ; 
Paskutiniu savo uždaviniu lai
kau pareigą atpalaiduoti jus nuo 
priesaikos. Nuo šio momento 
kiekvienas atskiraitežino, ką jam 
daryti. Jei kam pasisektų prasi
mušti iki savųjų linijų, tepasvei- 
kina jis. tėvynę.

Generolas kiekvienam padavė 
ranką, dar kartą asmeniškai pa
dėkojo. Paskui jis nužingsniavo 
traktorių fabriko link. Jį kurį 
laiką lydėjo vyr. ltn. Brendgen.

—Pasilikite, Brendgenai. Jūs 
turite išpildyti' mano įsakymą, 
nors tai ir mano paskutinysis.

Ir vyr. ltn. Brendgen pridėjo 
ranką prie kepurės ir žiūrėjo

į generolą, dingstantį už griuvė
sių. Netrukus generolo nebuvo 
galima išskirti iš daugelio tūks
tančių žuvusiųjų.•

Tuoj po vudunakčio XI korpas 
gavo iš vyriausios fiurerio būs
tinės radiogramą:

"Vokiečių tauta laukia iš jū
sų, kad savo pareigą lygiai taip 
pat išpildysite, kaip ir pietinio 
žiedo įgula. Kiekviena diena, 
kiekviena valanda, kurią išsilai
kote, palengvina kurti naują fron
tą.”

Kas trijuose katiluose iš tik
rųjų atsitiko, vyriausioji fiure
rio būstinė jau nebežinojo, su pora 
gautųjų išpūstų žodžių tebeko- 
vojantl grupė nieko negalėjo pra
dėti. Neslepiama ironija skam
bėjo, ir atsakymas, kuris be jokio 
parašo buvo pasiųstas iš šiau

rinio žiedo:
"Kovojanti grupės stebisi, ko

dėl komanduojantis generolas dar 
negavo Ąžuolo lapų."

Vienuoliktą valandą prasidėjo 
ugnies kanonada į traktorių fab
riką. Už 45 minučių šiaurinis 
žiedas išsiuntė paskutinį pra
nešimą vyriausiajai karo vado
vybei:

"XI korpas su savo divizijomis 
kovojo prieš keleriopai gausesnį 
priešą iki paskutinio vyro. Te
gyvuoja Vokietija."•

Karinėje vadovybėje žinia apie 
kapituliaciją buvo priimta su di
džiausiu sukrėtimu, nors ji ne
buvo nelaukta. Tik vienas Hit
leris atrodė tariamai nesukrės
tas šeštosios armijos likimu ir 
jis kalbėjo tą patį, ką buvo pa
sakęs lapkričio pabaigoje:

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

jListen to Rudolph Ringwall and his "Memorable 
Music” WJW Radio, Monday thru Friday, 

7:05-7:30 P. M.

GREETINGS and BEST WISHES

CHIN'S RED 0RA60N 
RESTAURAHT

SERVING THE FINEST CHINESE 
AND AMERICAN FOOD

3048 ST. CLAIR AVĖ. PR 1-0190

Šeštosios armijos paaukojimas 
buvo rekallngas, kad būtų galima 
sukurti naują frontą, ir blogi o- 
rai, peranksti prasidėjusi žie
ma palaužė tiekimą oro keliu. 
Vokietijos likimą išsprendė 
aukštesnioji jėga, o Visagalio ke
liai neišaiškinami.

Vasario 2 popietinėmis valan
domis gen. pik. Zeitzleris per
davė Hitleriui žinią apie šiau
rinio žiedo galą. Tas pareiškė:

"Aš negaliu tikėti, kad Paulus 
išėjo į belaisvę, jis galėjo pa
sirinkti gyvenimą ar amžiną gar
bę, nejaugi ant nemirtingumo 
slenksčio susvyravo. Aš negaliu 
pagalvoti, kad maršalas rinktųsi 
gyvenimą. Bet šeštoji armija 
nėra žuvusi, Zeitzleri, pasirū
pinkite, kad divizijos būtų iš 
naujo suformuotos."

♦

Tos pačios dienos 15 valandą 
ant marš. Mllcho stalo gulėjo 
aviacijos žvalgybinės grupės 
pranešimas:

"Stalingrade nepastebėta jokių 
kovos veiksmų."

Bet maršalas tuo pranešimu 
nebuvo patenkintas ir įsakė tęsti 
žvalgybą. Buvo įsakyta į Stalin
gradą pasiųsti 10 transportinių 
lėktuvų su reikmenimis ir galu
tinai ištirti, ar apsuptieji dar 
tebesigina.

Aštuoni lėktuvai grįžo iki 18:30 
valandos ir pranešė tokias ži
nias: keturi lėktuvai nepastebė
ję jokio judėjimo spėjamose vo
kiečių pozicijose: du lėktuvai ne
galėjo to tikrai patvirtinti, o ki
ti du, spėdami tebevykstančlas 
kautynes, savo krūvį išmetę.

Maršalas Mllchas įsakė pa
siųsti dar šešias mašinas. Jų 
žvalgybos duomenys buvo gauti 
22 valandą, ir juose pasakyta:

" Priešlėktuvinė gynyba nuo že
mės labai stipri, katilo nebega
lima jau atrasti, tokio pat stip
rumo artilerijos ugnis iš prie
šo ir buvusios savųjų pusės. 
Iš visų pusių per miestą trau
kia stiprios priešo jėgos, įvai
riausių spalvų raketos laidomos 
be jokios sistemos."

Daugiau lėktuvų žvalgybon ne
buvo siunčiama. Abu pranešimai 
vyriausiajai fiurerio būstinei 
buvo pasiųsti tą patį vakarą.

Valanda vėliau rytų fronto že
mėlapyje mažasis mėlynasis ap
skritimas buvo perbrauktas rau
donu kryželiu — anas mėlynasis 
apskritimas, kuris ne taip se
niai vaizdavo dvidešimt dvi divi
zijas su 364,000 vokiečių karių.

Hitleris buvo teisus, jo be pa
liovos kartojami žodžiai išsi
pildė:

--Kur vokiečių kareivis įkelia 
koją, ten jis lieka, ir jokia že
mės jėga jo iš ten neišstums.

Taip, ketvirtis milijono žmo- 
v nių ten liko amžinai, šaltam žie

mos - vėjui ūžaujant beribėse 
stepėse...

Vasario 2, 12:35 valandą, Do
no armijų grupė dar pagavo vie
nišą radiogramą, kuri buvo pats 
paskutinysis signalas Iš Stalin
grado katilo:

"Debesų aukštis penki tūkstan- 
tančiai metrų, matomumas 12 
kilometrų, giedras dangus, su 
pavieniais mažais debesėliais, 
temperatūra minus 31 laipsnis, 
virš Stalingrado migla ir raudo
ni dūmai. Meteorologijos stotis 
išsijungia. Sveikinimai tėvynei."

Pabaiga

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

S T. CLAIR
AVINGS

AND LOAN COMPANY
ASSOCI ATION

ON SAVINGS

SAVINGS DEPOSITS INSURED TO 
$io,ooo.or 

813 E. I85th St.
IV 1-7800 

25000 Euclid Avė. 6235 St. Clair Avė.
AN 1-1200 HE 1-5670

GREETINGS and BEST WISHES

ST. CLAIR BUILPERS 
& SIIPPLY C0.

BUILDERS SUPPLIES - BRICK - 

CEMENT - LIME
20020 ST. CLAIR AVĖ KE 1-60

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People 

WILSON and CO.
INSURANCE

ALL KINDS OF INSURANCE

11800 Shaker Blvd. Call WY 1-5800

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

THE EXCELSIOR VARNISH 
W0RKS INCORPORATED

1228 West 74th Street AT 1-86QO

GREETINGS and BEST WISHES

THOMAS J. UNIK CO.

švelniu skoniu!
Smagu atsiminti praėjusias atostogas. Ir smagu prie tų 
atsiminimų po ranka turėti Stroh’s, dadėti atsigaivinimą 
ir gerą skonį. Visada turėkite atšaldyto ir paruošto Ame
rikoj vienintelio ugnim virto alaus. Tai yra geriausias 
būdas priimti svečius!

Jums patiks

THE STROH BREWERY COMPANY, DETROIT 26, MICHIGAN

Stroh’s alus gaunamas 
įvairiuose patogi u o s e 
įpilimuose ir iš krano.

NAUJAS "KARIO" NUMERIS

Sausio mėn. išėjo 1961 m. "Ka
rlo" Nr. 1. Šio numerio turinyje 
įdėti šie rašiniai: Dr. Jono Re
meikos — Generolas Antanas 
Gelgaudas ir 1831 m. sukilimas; 
pik. ltn. Jokūbo Baublio -- Ge
ležinkelių būrys Vilniaus krypti
mi (1920 m. žygių ilgesni atsi
minimai. Spausdins per keletą 
numerių): V. Mantvydo — Su- 
stiprinklm priešpuolį; Jono Rū- 
tenio — Ten, kur vyrai vėlia
vą iškėlė; gen. St. Dirmanto — 
1960 metus palydinti; K. K. — 
Kalėdų eglutė; Iš lenkų karo ata- 
šės pik. L. Mitklevlčiaus Kauno 
atsiminimų 1938 ir 1939 metais 
(tęsinys seks kituose numeriuo
se); A. Rėklaičio — Žuvusiems 
dėl Lietuvos paminklo atida
rymas; K. P. — Savanorių Kū
čios tremties stovykloje; L. 
Paulausko — Kariuomenės ug
niagesiai;' Ed. Šulaičio — Pa
saulio šachmatų olimpiada ir 
kt.

Be to įdėta karinių žinių, kro
nikos ir kt. "Kario" adresas: 
Karys, 916 Willoughby Avė., 
Brooklyn 21, N. Y.

INSURANCE AGENCY

EVERYTHING IN INSURANCE

East 9th St. Pier Bldg. TO 1-O2OO
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CONCRETE PIPE CO. 
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ALBINAS IR KAZYS TREČIOKAI 
311 Walnut Street, Newark 5, N. Jersey 

Telefonas; MArket 2-4867

LIETUVIŠKI SŪRIAI, JUODA DUONA. AUKŠ
ČIAUSIOS RŪŠIES RŪKYTI KUMPIAI. DEŠROS 
IR SKILANDŽIAI PIGIOMIS KAINOMIS GAU

NAMI KRAUTUVĖJE

6409 56 ROAD, MASPETH 78, N. Y.

MARTHA & PETER LISAUSKAS

Telephone; TWaining 4-8087
Prekes siunčiame ir per paštą.
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Prašau atsiųsti...........................................................
Nurodykit prekę

Nurodykit adresą:.....................................................
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No. Street City Statė
b 
c

Šiltas, Įprastas celės kvapas 
apgaubė Iloną, tartum Į namus 
parėjus. Jai čia buvo pažĮstamos 
tos niūrios sienos, kiekviena narų 
lenta, vielos tinklas aplink elekt
ros lemputę, emaliuotas ąsotis 
vandeniui ir cinkuotos skardos 
kibiras atmatoms. Jaukumo
jausmo liūliuojama, Ilona už- ,
migo. Bet ji pabudo prieš kėli
mą, alkana kaip niekad. Pagaliau, 
laiptuose ir koridoriuose pasi
girdo batų trypimas: sargybų pa
sikeitimas. Netrukus sučirškė 
skambučiai: šešta valanda kė
limas. Prasidėjo kalėjiminis ce
remonialas: kibirus ištuštinti, 
praustis, atsinėšti vandens. Se
nasis prižiūrėtojas buvo tarny
boje. Jis kartu su Ilona nuėjo Į 
tualeto celę, bet nieko nekalbėjo. 
Pusryčius dalinant, Ilona buvo 
aplenkta. Duonos vežimėlis ir 
kavos indas pravežti pro jos ce
lę. Ji pabeldė Į duris.

—Kas yra? — paklausė senis 
pro langelĮ.

—Aš negavau pusryčių.
—Vėliau.
Senis nužingsniavo. Nepraėjus 

pusvalandžiui, durys buvo atra
kintos. Sargybinis, kurio Ilona 
dar nebuvo mačiusi, Įėjo celėn. 
Jis atnešė padėklą su kakava 
ir sviestainiais.

—Majoras siunčia, — pasakė 
jis, padėdamas pusryčius ant na
rų.

Ilona nežinojo, ką galvoti. Sve
timasis sargybinis išsitraukė iš 
kišenės užrašų knygelę ir pieš
tuką.

—Kurio numerio drabužius dė
vite?

Ilonai reikėjo susivokti, ir sar
gybinis pradėjo nekantrauti.

--Majoras liepė paklausti.
—Šešioliktas.
--Batų dydis?
—Septintas.
Sargybinis išėjo.
Karštos kakavos kvapas pri

pildė celę. Nedideliame inde til
po trys puodukai. Lėkštelė i r puo
dukas buvo storo, balto porce- 
lano, kaip viešbučiuose. Ant pa
dėklo gulėjo balta servietėlė. 
Dažnais protarpiais nuo langelio 
nuslysdavo skardinis dangtis, ir 
apvalioje skylėje pasirodydavo 
senojo prižiūrėtojo akis su aki
niais, bet Ilona valgė, nekreip
dama dėmesio. Jai pavalgius, 
vidun Įėjo senis.

--Kodėl aš gavau tokių daly
kų?--paklausė Ilona.

Jis netardamas žodžio, paėmė 
padėklą, bet, prieš užrakinda
mas celę, dar Įkišo galvą.

--Tu turi leidimą gulėti. Iš 
majoro.

Ilona atsigulė, bet negalėjo už
migti. Iš majoro pusryčiai, iš 
majoro leidimas gulėti, viskas iš 
majoro. Ko nori majoras?

Ir per pietus kalėjimo maisto 
indas buvo prastumtas pro jos 
celę. Kiek vėliau svetimasis sar
gybinis celėn atnešė dėžę.

--Iš majoro, jūs turite persi
rengti, -- pasakė ir išėjo.

Dėžė buvo rudo kartono. Ilona 
nuėmė dangtelĮ. Vasarinė sukne
lė buvo šviesiai mėlyna. Tai buvo 
toks šviesus mėlynumas, jog jis 
būtų atrodęs beveik baltas, jeigu 
suknelės apikaklė ir diržas nebū
tų buvę visai balti. Po suknele 
gulėjo baltinių komplektas, nau
jas, dar niekada nedėvėtas, kuris, 
kaip ir drobiniai bateliai, buvo 
Įvyniotas Į popierių. Kairiajame 
bate buvo Įkištas celofano maiše
lis su kojinėmis.

"Mane paleis, tikrai mane pa
leis," taip galvojo Ilona, persi
rengdama ir Įsivaizduodama, kad 
kur nors, netoli kalėjimo, jos 
lauks Kuzinas. Bet ji negalėsianti 
prieiti prie jo, ir jis suprasiąs 
pasveikinimą, jei ji lengvai link
telėsianti galvą. Kaip tada plaks 
jos širdis! Ji jau dabar plaka, 
kaip pamišusi. Kad neturėtum jo
kių nervų!

Senasis prižiūrėtojas pasi
žiūrėjo pro langelĮ. Ilona buvo 
nugarą atsukusi Į duris. Ji abiem 
rankom tvarkė plaukus, tarytum 
prieš veidrodĮ. Paskui ji per
žvelgė save, atkišo priekin de
šinę koją, kairę; vėliau perbrau
kė rankomis liemenĮ, kiek ilgiau 
sustodama ties talija ir šlauni
mis.

Kai celė buvo atidaryta, ji sto
vėjo valandėlę lyg pagauta. Sve
timasis sargybinis atnešėpadėk- 
lą su pietumis.

--Iš majoro, — pasakė jis, 

prieš išeidamas.
Iš majoro pusryčiai, iš ma

joro suknelė, baltiniai, batai, ko
jinės ir pietūs iš majoro.

"Ar jis vykdo paleidimus?" 
svarstė Ilona. "Tikriausia atlei
dimai yra jo sritis. Žinoma, rei
kės pasirašyti pareiškimą: visa
da gerai traktuota, su nieku apie 
kalėjime išbūtą laiką nekalbėti, 
nieko nematė, negirdėjo. Iš
ėjusieji nekalba apie tai. Visi, 
kurie kartą buvo patekę, bijo. Jie 
bijo, kad gali būti vėl suimti."

Veršienos gulažas su makaro
nais garavo iš lėkštės. Šalia 
stovėjo lėkštelė su abrikosų 
kompotu. Ar nenorėjo Kuzinas 
pirmuosius abrikosus skinti 
kartu su ja? Valgydama Ilona 
galvojo apie tai. Bet abrikosai 
vargu galėjo būti šiemetiniai, 
nes tebebuvo birželis.

Indų paimti Įėjo senasis pri
žiūrėtojas. Ilona nusišypsojo 
jam, bet jo veidas liko rimtas, 
ir ji paklausė, kiek suabejoda
ma:

—Ar ne tiesa, aš būsiu pa
leista?

Jis jau turėjo padėklą savo 
rankose. Jis padėjo jĮ atgal, pasi
taisė akinius, paėmė vėl pa
dėklą ir tarė:

—Iš čia neišeisi, kol neapsi
mokėsi iki paskutinio skatiko.

Ties durimis jam atėjo Į galvą 
geresnis sakinys, bet jis užra
kino celę, nes iš kito korido
riaus galo artėjo jo kolega. Se
nis šnypštė. Nedaugelis kalinių 
išlaiko rafinuotą tardytojų žai
dimą iki paskutinio ciniškojo 
akto. Senis prižiūrėtojas nega
lėjo atsiminti jokios moters, 
kuri nebūtų kapituliavusi prieš 
tai. Jis džiaugėsi, kad šią savai
tę jam reikėjo būti tarnyboje 
dienomis. Jis vėl pradėjo tikri
nimą -- nuo celės iki celės. 
Kiekvieną kartą, kai sargybinėje 
suskambėjo telefonas, jis susto
davo. Pagaliau atsitiko tai, ko 
jis laukė. Vachmistras atnešė 
raštelį su nurodymu: kalinę Far- 
kasch iš 238 celės tardymui Į 
kambarį nr. 5; apyrankių neuž
dėti.

Kol vachmistras buvo netoli, 
senis keikdamasis triūsė prie 
celės durų, tartum užraktas bū
tų užsikirtęs. Ilona jau stovėjo 
prie slenksčio. Senis pasitaisė 
akinius ir negarsiai sumurmėjo: 

--Paskui velnias paėmė jĮ ant 
labai aukšto kalno. Ten parodė 
jam visas pasaulio karalystes 
su jų turtais ir kalbėjo: visa 
atiduosiu tau, jei parpulsi ant 
kelių, — toje vietoje kosėdamas 
pertraukė citatą ir paskui, tar
tum tarp kita ko, pridūrė:--... ir 
mane pagarbinsi; taip pasakyta 
toliau.

"Ką jis nori šiandien pasakyti 
tomis citatomis," mąstė Ilona, 
bet nusišypsojo jam.

—Išeik, -- pasakė jis garsiai.
Priešais celę ji sustojo ir su

dėjo rankas už nugaros.
—Ne, -- pasakė senis, — eik 

taip.
Koridoriuje kiekvienas sargy

binis žvalgėsi Į merginą.
*

Majoras vėl buvo civiliškai 
apsirengęs. Jis atleido prižiū
rėtoją ir atsistojo priešais sta
lą.

--Tamsta žaviai atrodai.
Ilona žiūrėjo Į savo batelių 

galus.
Jis atidarė langą.
—Aš gi negaliu jaunai damai 

sakyti "tu".
Ilona paraudo.
—Nuostabi diena, -- pasakė 

jis, — ar ne?
Majoras negavo atsakymo. Jis 

žvilgterėjo Į savo rankinĮ laik
rodi, keletą kartų perėjo kambarĮ 
ir staiga sustojo.

—Ar tamsta būsi protinga ir 
tylėsi?

"Tai paleidimas, tai gali būti
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Lietuviams gerai pažįstamo dainininko Kipro Petrausko 75 metų 
amžiaus sukaktis Lietuvoje praėjo blankiai paminėta, vengiant spau
doje užsiminti bent vienu žodžiu ar nuotrauka apie jo sceninę 
veiklą Nepriklausomybės laikais. Vilniuj leidžiamas komunistinis 
žurnalas Švyturys Įsidėjo tik šią nuotrauką ir porą mažyčių, nuo
traukėlių kai Kipras dainavo 1911 m. Peterburgo scenoje ir 1959- 
-1956 m. Vilniauš operoje, parašant tik šiuos žodžius: "šių metų 
lapkričio 23 d. sukanka 75 metai, kai gimė Įžymus mūsų daininin
kas, TSRS liaudies artistas Kipras Petrauskas".

GĖRIO IR BLOGIO KOVA
CIMARRON FILMĄ VERTA PAMATYTI

ALE RŪTA
Kas mėgsta stiprius vaizdus 

ir norėtų labiau pažinti Ameri
kos praeitĮ, turėtų pamatyti fil
mą Cimarron.Glenn Ford ir Ma
ria Schell vaidyba negalėtų ap
vilti ir didelių reikalavimų este
tus.

"Clmarron" romaną parašė 
Pulitzer premijos laureatė ra
šytoja Edna Ferber, autorė šių 
ankstyvesnių knygų: Giant, So 
big, Show Boat, Saratoga T runk, 
Come and get it ir kt. Visi 
paminėti jos romanai buvo fil
muoti ir susilaukė pasisekimo. 
Cimarron pastatė Metro-Gold- 
wyn-Mayer studija. Pastatymas 
esąs gigantišklausias visoje stu
dijos istorijoje.

Tai Amerikos vakarų tikrovė. 
Prasideda 1889 -- taisiais me
tais. Du milijonai akrų indėniš
kos teritorijos nuo saulėtekio 
iki saulėlydžio vienos ir tos pa
čios dienos tampa tūkstančių bal
tųjų nusavinta. Per tris die
nas išauga Oklahomos miesto 
užuomazga. Tereikia kelių mė
nesių, kad tai jau būtų moder
niškas (anų laikų prame) mies
tas. Vieni, antri metai — ir 
ištryškusios alyvos versmės ne
ša milijonus, buvusius vargšus 
paversdamos multimilijonie
riais.

Ir visų Įdomiausia šioje isto
rijoje — amžių amžiais ta pati 
kova gėrio su blogiu žmoguje 
ir žmonėse. Ta pati kova, tiktai 
kitokiose formose. Tas pats žmo
gus, gėrio ir blogio indas, vis
tiek, ar jis važiuoja automobi
liu, ar lekia žirgu, ar skuba 
pėsčias. Skubėdamas lekiaĮmir- 
tĮ Amerikos žmogus šiandien, 
besivydamas ir betverdamas — 

tik paleidimas, tai gali reikšti 
tik paleidimą," pagalvojo Ilona 
ir linktelėjo galvą.

(Bus daugiau) 

nenutverdamas už uodegos vel
niškai gražiai švytinti dolerĮ. Su 
tuo pačiu godumu lėkė raiti, va
žiuoti dideliais ratais ar dvira
čiais 1889-tųJų metų ameri
kiečiai, atvykėliai iš Prancūzi
jos, Anglijos, Švedijos, Lietuvos, 
Vokietijos, Išplėtę akis, kie
tai suspaudę lūpas, pavydžiai dai
rydamiesi Į lenktyniautojus, 
verždamiesi užgriebti ko di
džiausią, ko derlingiausią žemės 
plotą. Nes buvo paskelbta val
džios, kad nemokamai gaus kiek
vienas užsiregistravęs iš anksto 
ateivis tokĮ žemės plotą savo 
nuosavybei, kokĮ lenktynėse su ki
tais laimės.

Žinoma, tose godumu persunk
tos e lenktynėse buvo ir šilto 
žmoniškumo atspindžių: tėvas, 
kriokdamas iš susijaudinimo ir 
skubėjimo, veržėsi dėl geresnės 
savo vaikų ateities; ištrenktas iš 
vežimo, griebėsi už vadžių, ar 
net už arklio uodegos, kad tik 
būtų tempiamas pirmyn, kad tik 
neatsiliktų, nors jo kruvinas kū
nas buvo daužomas Į akmenis, 
mindomas pralekiančių. Dauge
lis tokių Iškritusių iš vežimų, 
partrenktų buvo mirtinai su
trypti. Vieni jų žuvo dėl vaikų, 
dėl mylimos žmonos, dėl senų 
tėvų, bet daugumas —iš godumo 
pralobti, iš egoizmo.

Toje kondensuotoje Oklahomos 
kūrimosi istorijoje prasiveržė 
kondensuotos ir blogybės. Kam 
klasta nutraukiamas nuo vežimo 
indėnas? Jis irgi buvo užsire
gistravęs žemei gauti, irgi turėjo 
teisę Į lenktynes. Tai rasių ne
apykanta, Ir kai indėnas per 
skausmingas pastangas pasiekia 
savo lopelĮ žemės ir Įsikuria, 
piktos akys JĮ Ir čia atseka, ne
kaltai apkaltina ir be teismo 
pakaria. Kam, irgi klastingai, 
lenktynėse užkliudomas Ir ap
verčiamas vežimas seno laikraš
čio redaktoriaus? Užtat, kad a- 
name laikrašty buvo kovojama 
už tiesą, kad buvo raunami apy
linkės pikto diegai. Kas iškyla, 
kylant gerbūviui, šaunant Į vir
šų alyvos versmėms, virstant iš 
po darbščių rankų daržovėms 
ir kukurūzams? — Girtuokliai, 
valkatos, traukinių ir ūkių už
puolikai. Jei vieni dirba ir sten
giasi, atrodo, beveik normalu 
šioje žemelėje, kad kiti tuo pa
čiu metu tyčiotųsi iš anų gražių 
pastangų, tžpuldiuėdami Ir žudy
dami, keldami nerimą perpil
dytose užeigose ir už jų slėnų.

(Nukelta Į 6 psL)
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Devyni parašai ir lituanistikos 
studijos

Šių metų pradžioje beveik visi lietuviški laikraščiai 
atspaude atsišaukimus, kad jaunimas susirūpintų litua
nistikos studijomis. Dirvoje tas atsišaukimas taip pat 
buvo. Ir, greičiausia, jį mūsų jaunieji ir vyresnieji skai
tytojai skaitė.

Tą atsišaukimą yra pasirašę deVyni jaunuoliai, pri
klausą aktyvioms lietuvių studentų organizacijoms: Lie
tuvių Studentų Sąjungai, ateitininkams, santariečiams, 
skautams ir neoiithuanams. Yra ir Fordhamo universi
tete studijuojančio lietuvio studento, kur kelias vasaras 
vyko lituanistikos studijos, parašas.

Taigi sutelkta visa studentiška sunkioji artilerija, 
kad tuo reikalu šūvis Į pačius studentus būtų įtikinantis. 
Ir atsišaukime apie lituanistikos studijų reikalingumą 
svariai ir patraukliai pakalbėta: „Senesnioji mūsų karta 
šiandien vadovauja lietuviškai spaudai, dirba mokyklose, 
organizacijose, Lietuvos vadavimo judėjime. Bet jie ne
amžini. Kas pavaduos juos? Juk tai mūsų pareiga. Bet 
ar mes esame tam darbui pasiruošę? Ar mes mokame 
savo mintis reikšti gražia lietuviška kalba? Ar turim 
pakankamai šiam reikalui žinių?”

Tame atsišaukime yra pasakyta ir nemaloni tiesa 
visai mūsų studentijai. Būtent, kad tris vasaras Fordha
mo Universitete veikusios lituanistikos studijos jau pra
ėjusią vasarą negalėjo įvykti. O negalėjo įvykti todėl, kad 
neužsiregistravo reikiamas bent 25 studentų skaičius. O 
ir iš ankstesnių vasarų matyti, kad tą reikiamą skaičių 
daugiausia išgelbėdavo lietuvaitės vienuolės. Taigi ates
tacija nekokia ir dabar tais devyniais pačių studentų pa
rašais norima ją pataisyti.

Dėl lituanistikos studijų reikalingumo mes jau pra
ėjusiais metais buvom pasisakę, iškėlę ar bent paryškinę 
priežastis, kodėl norinčių studijuoti mažoka, o norint rei
kalą pagyvinti, būtina ir organizuotos mūsų visuomenės 
talka.

Šiemet, kad lituanistikos studijos vasarą įvyktų, vėl 
reikia tų 25 studentų, Įsiregistravusių iki kovo mėn. 15 d. 
Jei toks skaičius neįsiregistruos, bus vėl tokia pat gėda, 
kaip ir praėjusią vasarą. Tik šį kartą nemaža gėda bus 
ir toms visoms organizacijoms, ir jų atstovams, kurių 
vardu tas atsišaukimas pasirašytas ir visuomenei pa
skelbtas.

Dabar yra pats laikas pasirūpinti, kad tokios gėdos 
būtų išvengta. Juk mūsų studentų skaičius šiame krašte, 
greičiausia, bus gerokai persisvėręs į antrąją tūkstantinę. 
Taigi kandidatų turėtų užtekti. Tik reikėtų didesnės vi
suomenės talkos, kad tie kandidatai, kurie paprastai va
saroms užsidirba kitų metų studijoms, gautų reikiamą 
mūsų visuomenės paramą ir galėtų į lituanistikos studi
jas vykti. Jei tokios paramos nebus, tada jau bus visų 
beveik vienoda kaltė — ir jaunesniųjų, šiuo atveju stu
dentų, ir vyresniųjų, kurie apie jaunimo lietuviškumą 
išdeklamuoja gražiausias prakalbas, bet praktikiniam 
darbe nieko nepadeda. B. G.

BUS VĖL RĖKIANČIŲ, KAD 
NORS PUSĖ KUBOS LIKTŲ 

BOLŠEVIKAMS...

New York Times dienraštis, 
kuriuo remiasi veik visi lietu
viai laikraštininkai, ypač naujai 
atvykusieji, daug pasitarnavo 
Castro revoliucijai laimėti.

Kennedy savo rinkimą vajaus 
kalbose, tiksliau painformuotas 
apie raudoną Kubos diktatorių, 
neigė prez. Eisenhowerio poli
tiką. Savo patarėju Kubos reika
lams Kennedy buvo pasikvietęs 
Eisenhowerio paskirtą Kubai am
basadorių Earl Smith, kurį su
stiprėjęs Castro tuoj iš Kubos 
išstūmė.

Tiksliai nušviestas apie Kubą, 
Kennedy paskelbė:

"Mes privalom Kubos gyven
tojams pranešti apie mūsų apsi
sprendimą, kad jie kurią nors 
dieną vėl bus laisvi. Mes nepa- 
rodėnj savo nusistatymo į ku
biečių laisvę diktatoriaus Batis
to laikais—ir mes nei kiek aiš
kiau nepasisakom dabar Castro 
diktatūros laikais.

"Mes privalom sulaikyti mūsų 
vyriausybės persekiojimą laisvę
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mylinčių kovotojų prieš Castro 
režimą Kuboje ir mūsų šalyje. 
Nors negalim peržengti tarptau
tinių dėsnių, mes vis tik turim 
pripažinti, kad kovotojai Kuboje 
ir į čia pabėgusieji atstovauja 
tikrą Kubos balsą. Ir mūsų imi
gracijos ir teisingumo depart- 
mentų pareigūnams neturi būti 
leista juos persekioti. Mes pri
valom remti prieš Castro reži
mą kovotojus, dirbančius jo nu
vertimui. Iki šiol jie negavo iš 
mūsų valdžios jokios paramos."

Kennedy pasakė dar ir daugiau: 
"Mes turim duoti Castro su
prasti, kad nesiduosim stum
domi ir nemanom leistis išstu
miami iš Guatanamo arba palikti 
negavę teisėto atlyginimo už pag
robtą amerikiečių nuosavybę." 
(Castro už visa tai Kennedy 
pavadino "ignorantu, bemoksliu, 
bebarzdžiu bernioku.")

Smith liudijo senate ir išpasa
kojo kandidatui Kennedy, kad 1957 
metais, Kubos revoliucijos pra
džioje, paskirtas ambasadorium 
Į Havaną, Valstybės Departamen
to pareigūno buvo įsakytas pasi
matyti su N. Y. Times repor
teriu. Smith iš jo gavo visą 
"diplomatinę pamoką" kokios 
taktikos, kaip ambasadorius,turi 
laikytis. Ir vienas įsakymas buvo 
skubintis nuversti Batistą.

Tas Times korespondentas 
savo straipsniuose smerkė prez. 
Batistą (nes jis 1952 metais 
nutraukė su sovietais santykius 
ir suvaržė Kuboje komunistų

AUKSINU] DIENELIŲ PRISIMINIMAI
Antroji Lionės Jodytos dainų plokštelė

Jau užpernai klausant ir vė
liau rašant įspūdžius apie Lio
nės Jodyt&s dainų plokštelę "Dai
nos iš Lietuvos" iš karto man 
buvo aišku, kad tų savotiškų Lie
tuvos dainų repertuaras,melodi
jos ir tekstai, nepriklauso prie 
dalykų, apie kuriuos mes visi 
galėtume būti bendros nuomonės. 
Tai buvo, sakyčiau, kontraversi- 
nės dainos, kurios daugeliui pa
tiko Lietuvoje ir tebepatinka už
sieniuose, bet dėl kurių tūli kiti 
buvo ir tebėra rūsčiai nusiteikę.

Tos dainos betgi buvo gyva Lie
tuvos gyvenimo iškarpa. Jos ėmė 
atsirasti prieš Pirmąjį pasauli
nį karą ir ypač Nepriklausomy
bės dešimtmečiu, buvo plačiai 
dainuojamos miestuose ir kai
muose ir sudarė mūsų lietu
viškos, tuomet dar menkai teiš
vystytos "lengvosios muzikos" 
barą. Tik kiek vėliau jas pra
dėjo užgožti moderninių šokių 
("šlagerių") melodijos ir jau ne 
liaudies dainių, bet kiek daugiau 
įgudusių poetų gaminami joms 
originalūs tekstai ar laisvi ver
timai.

Šis antplūdis buvo neišvengia
mas ir gal net reikalingas, nes 
visuomet į tuštumą kas nors 
veržiasi iš šalies. Tradicinės 
mūsų liaudies dainos, kurios pa
tiko ir tebepatinka lietuviams, il
gainiui tačiau lyg ėmė nusibosti. 
Mūsų kompozitoriai ir poetai 
gal per maža prisidėjo joms at
šviežinti, perkurti ir pritaikinti 
naujųjų laikų ir kintančios psi
chikos žmonių pomėgiams. Šiek 
tiek patys kurdami sava, mes ta
čiau dar daugiau pradėjom sko
lintis arba kaimyninių tautų, dau
giausia slavų, pagaunančius 
motyvus arba įvairias klaidžio
jančias tarptautines melodijas, 
kurių kilmę kartais jau tik gilūs 
muzikos eruditai begalėtų nusta
tyti.

Tos dainos, kurios buvo panau
dotos Lionės Jodytėš pirmojoje 
ir dabar antrojoje ilgo grojimo 
plokštelėje, daugumoje nėra tra
dicinės lietuvių liaudies dainos. 
Bet jos mūsų žmonių buvo pasi
savintos, neaiškūs poetai surez
gė joms žodžius, kartais visai 
vykusius, kartais gramėzdiškus, 
tas melodijas (daugiausia val
sus ir polkas) grodavo kaimo mu
zikantai vakaruškose ar kariuo
menės dūdų orkestrai miestelių 
ir miestų baliuose.

Tad patiko tai kam ar nepati
ko, turime sutikti su faktu, kad 
šis dainų ir šokių repertuaras 
sudarė mūsų lietuviško dvasinio 
gyvenimo ir meninio išgyvenimo 
dalį, net ne visai mažą jo iškar
pą.

Ar tai buvo "lietuviškas dva
sinis gyvenimas"? Mano mokyto
jas prof. Balys Sruoga, giliau 
tyrinėjęs mūsų tautosakos poeti
nes priemones, teisingai aiškino, 
kad ne tautosakos, poezijos ar ap
lamai meno turinys ir temos ap
sprendžia jų tautiškumą, bet 
bendrai žmogiškam turiniui 
tautines savybes suteikia for- 

veiklą). Castro jis laikė "Abra
omu Linkolnu".

Valstybės Departamentas labai 
greit pripažinęs Castro revo
liucinę vyriausybę. Ir taip Ame
rika išsiaugino savo antyje rau
doną gyvatę, kurios nuodai dabar 
plinta visoje Pietų Amerikoje. 
Jau ir čia slaptai sugužėjo tūks
tančiai žinomų Castro teroristų 
—agentų.

N.Y. Times, talkinęs Castro 
klikai revoliucijos metu, pernai 
balandžio mėnesį atspaudė dide
lį skelbimą Castro išgarbinimui 
ir jo pristatymui kaip patrioto, 
drauge užginčijant Amerikos 
spaudos pranešimus, kad Castro 
gauna ir perka ginklus iš ko
munistinių kraštų.

Naujoje Kennedy vyriausybėje 
yra daug auklėtinių tų pačių mo
kyklų ir tų pačių nuo Hitlerio 
atbėgusių žydų profesorių, ku
rie paruošė Alger Hiss, Acheso- 
ną ir daug kitų. Tūli jų jau rim
tai kalba už pripažinimą raudonos 
Kinijos ir priėmimą į JT narius. 
Jie vykdys Kubos išlaikymą 
sovietams net iki to, kad kilus 
kontrevoliucijai prieš Castro, 
pradės iš Washingtono šaukti: 
"Sulaikykit ugnį!" Sulaikykit, kad 
pusė Kubos vistiek liktų bolševi
kų rankose., f

K.S. Karpius 
Cleveland 

mos, stiliaus ar išgyvenimo 
būdo skirtingumai. Šiuo atžvil
giu, pvz., svetimos, iš kitų sko
lintos dainų melodijos netampa 
lietuviškomis, joms prirašant 
patriotinio turinio žodžius. Jos 
galėtų daugiau "sulietuvėti",tik 
suteikiant joms savitą išraišką, 
būdingą lietuvišką interpretaciją,

Dainininkė LIONE JODYTĖ su dukrele ir vyru Aleksu Mathews 
praėjusią vasarą Brooklyn, N. Y., apylinkėse.

mūsų dainavimo būdą ir išgyve
nimo formą.

*
Ar Lionei Jodyt ei tai pavyko, 

dabar mums paruošiant šio re
pertuaro kone 30 dainų, aš ne
galėčiau aiškiai atsakyti, o tik 
ir šiaip ir taip. Mat, čia neį
manoma viską kaip vaistinėje at
sverti ir surūšiuoti. Bet nuojauta 
sakytų, kad ji išreiškė tai, kas 
buvo gana platus mūsų tautos, 
ypač liaudies tam tikro laiko
tarpio dvasinis ir pramoginis 
lobis, o su tuo faktu negalima ne
siskaityti. Ji dabar pakartojo ir 
kiek papildė tai, ką atsivežė iš 
Lietuvos, iš tų "mano Lietuvos 
prisiminimų", iš tų praslinkusių 
vaikystės "auksinių dienelių", iš 
jos gimtosios aukštaitiškos ir 
dainingos Utenos, iš mamytės, 
brolių, draugų, gimnazistų, 
siuvėjų ir skalbėjų, šokėjų ir ar
tojėlių vasarvydžio dainavimų.

Ir ji tai perdavė, kaip pasi
teiravęs patiriau, gana autentiš
ku būdu, iš tiesioginių savo at
minties ir užrašų šaltinių, nors 
reikalui esant, nevengdama kiek 
pakeitimų dainų tekstuose, ar 
naujus žodžius pritaikindama se
noms melodijoms. Bet neabejoti
na, kad jai ir ši kartą dar la
bai trūko prityrusio kompozito
riaus ir poeto talkos.

Antrojoje plokštelėje, vardu 
"Mano Lietuvos prisiminimai", 
kurią nesenai išleido New Yorko 
Marlboro Records bendrovė, tel
pa 14 dainų su piano, gitaros ar 
arfos akompanimentais. Tech
niškai, balsiškai ir meniškai ši 
plokštelė dainininkei pavyko žy
miai geriau, negu pirmoji "Dainų 
iš Lietuvos" plokštelė su Rūtos 
choro talka. Ši pažanga itin ma
lonu pabrėžti, ypač keliose daino
se, kur Jodytė dainuoja "duetus",

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas. 

sinchronizuojant jos pačios pir
mąjį ir antrąjį balsą.

♦ -

Nesigilinant į kiekvieną šio 14 
gabalų albumo dainelę, tektų pa
sakyti, kad jų daugumą sudaro 
populiariųjų šokių melodijomis 
sukurtos valsų ir polkų dainelės, 
mūsų sumieščionėjusios liaudies 

romansai (vienas iš jų, atrodo, 
su poeto J. Mikuckio žodžiais), 
kaikas bene bus atklydę iš provin
cijoje taip anuomet mėgiamų 
liaudies operečių, o pora dainų 
iš žinomų mūsų kompozitorių 
repertuaro, joms virtus "liaudies 
dainomis" arba taip perdirbant 
melodijas ir prirašant naujus žo
džius, kad gana sunku iš viso 
beatsekti jų tikrąją kilmę.

Viena iš tokių ryškiausių ir 
daugeliui klausytojų sukelsianti 
didžiausias abejones, man rodos, 
bus daina "Ne pušis vaitoja", 
kuri yra bene puikiausiai iš viso 
rinkinio balsiškai ir jausmiškai 
dainininkės išpildyta,, ir ji neabe
jotinai atrodys grynai rusiška 
ir, rodos, taip jau buvo priimta 
ją išpildant kai kuriuose koncer
tuose pvz., Detroite. Bet arčiau 
panagrinėjus ir pagal tvirtinimą 
už mane daug geriau muzikoje nu
simanančių, šios patriotinio 
teksto dainelės melodija nėra 
nei rusiška, nei ukrainietiška, 
o lenkiška, atėjusi pas mus per
dirbant vieną bene komp. J. Nau
jalio dainą pagal lenkišką moty
vą.

L. Jodytė Šiame antrajame dai
nų albume pagirtinai atidavėgra- 
žią duoklę Lietuvai ir ypač Ame
rikos lietuviams. Man nebėra 
reikalo atskirai ją pagirti už į- 
traukimą pirmojos rinkinio dai
nos -- Maironio "Lietuva brangi" 
(prof. J. Naujalio kompozicija), 
kuri vėlesniais laikais yra iš tik
rųjų virtusi ne tik "liaudies dai
na", bet ir kone antruoju lietu
vių tautos himnu, savo turiniu 
ir forma ligi gelmių intymiau
siai išreiškianti lietuvio meilę 
savo tėvynei ir ilgesingą jos 
grožio išgyvenimą. Tačiau šios 
dainos interpretavimui norė
čiau padaryti dvejopą prie
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REKORDAS...
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kaištą. Dainininkė be reikalo iš
dainavo kone šio eilėraščio teks
tą, kai tuo tarpe mes Lietuvoje 
beveik visi mokėjome, o ir čia 
Amerikoje esame įpratę dainuoti 
tik tris pirmuosius posmus, bet 
visada su dviejų paskutinių eilu
čių pakartojimu. Ir mes ją dai
nuojame lėtu, lygiu, ištisiniu rit
mu, kaip kompozitoriaus para
šyta, be tų dainininkės savaran
kiškai ir netinkamai įvestų rit-' 
minių pakeitimų, kiekviename 
posme darant bereikalingas sin- 
kopas. Tam išvengti, būtų užtekę 
tik žvilgterėti į Chicagos J. 
Karvelio anksčiau išleistą lietu
viškų dainų ir gaidų rinkinį...

Bet Amerikos lietuviai daini
ninkei galės būti dėkingi, kad ji 
prisiminė juos net keturiomis 
dainelėmis.

Pirmiausia, už A. Vanagaičio 
(pagal Vinco Stonio žodžius) 
"Gražias daineles", kurios ir 
šiandien tebemėgiamos Ameri
koje ir buvo dainuojamos Lie
tuvoje dar mūsų daugelio vaikys
tėje. Teksto žodžius ji turėjo ne 
iš originalo, o gerokai perdirbtus 
ir išmaišytus, tačiau pusėtinai 
vykusiai. Dabar jau žinomo Ame
rikos lietuvių poeto kun. L. And- 
riekaus "Svajonei" pati L. Jodytė 
davė "savo" melodiją, tačiau ge
rokai iš eklektinių motyvų ir 
be įdomesnio originalumo valsą. 
Tas pats atsitiko ir su Marijos 
Sims eilėraščiu "Jį lydėsiu",su
teikiant jam eilinės kaimo muzi
kantų polkutės melodiją. Bet už 
tat albumą užbaigiančioji kita 
Marijos Sims žodžių daina "Tė
viškė šaukia", irgi pačios dai
nininkės sukomponuota valso rit-

(Nukelta į 6 psl.)

Graži dovana visiems
Naujų metų 

proga 
Plokštelės tik neseniai 

pagamintos 
LITHUANIAN - AMERICAN 
Long Play Hi-Fi Rccorte

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

LIETUVOS 
PRISIMINIMAI” 

(My Lithuanian Memories) 
Kaina $4.98 

Antrąją mažą (angliškai) — 
„Christmas Carols” 

Shepherd Boy and 
Sleeping Child.

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

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

arba 
gaunama visose 
radijo stotyse
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žymėti "kaimo tipo gyven
vietėms”.

Dabar jau berods visi vie
tovardžiai turi raides pa
rinktas "pagal rangą”. (Da
bar penki didieji Lietuvos 
miestai — Vilnius, Kaunas, 
Klaipėda, šauliai, Panevė
žys — ir dvi didžiosios va
sarvietės — Palanga ir 
Druskininkai — oficialiai 
laikomi "respublikinio pa-, 
valdumo” miestais, arba 
kaip nepriklausomybės lai
kais būdavo sakoma —-pir
maeiliais miestais, ir jie ne
priklauso vietinės rajonų 
valdžios. Kiti miesteliai — 
jų yra tokių 81, — laikomi 
"rajoni n i o p a v a ldumo” 
miestais. Be to, dar yra 28 
"miesto tipo gyvenvietės”, 
irgi priklausančios rajo
nams).

Dar viena pataisa trečio
joje laidoje yra, kad nebe

matyti Naujosios Vilnios 
vardo. Naujoji Vilnia pirma 
buvo aštuntas "respubliki
nio pavaldumo" miestas, 
bet vėliau ji tapo įjungta į 
a d m i nistracines Vilniaus 
miesto ribas ir dabar yra 
tik Vilniaus dalis, kaip ir 
Antakalnis, Šnipiškės, žvė
rynas ir kt.

Vilniaus miestas, tačiau, 
pafs dar yra padalintas į 
keturis administracinius ra
jonus, pavadintus Lenino, 
Stalino, Dzeržinskio ir Ta
rybų vardais. Naujoji Vil
nia tapo prijungta prie va
dinamojo Dzeržinskio rajo
no, kuris apima šiaurinę 
miesto dalį.

Šio administracinio žemė
lapio laida išleidus Lietuvos 
teritorijos administracinia
me paskirstyme buvo pada
ryta tokių didelių pakeiti
mų, kad iš tikrųjų žemėlapį 
laikas jau mesti ir leisti 

naują vėl pataisytą laidą. 
Trečioje laidoje dar rodomi 
83 rajonai. Per metus nuo 
išleidimo trimis atvejais 
buvo panaikintas 21 rajo
nas, ir 1959 metų pabaigoje 
rajonų liko jau tik 62. Tiek 
j y yra.

Prie žemėlapio paduota
me rajonų sąrašo dabar rei
kia jau nebeskaityti šių ra
jonų: Daugų, Dotnuvos, Du
setų, Dūkšto, Joniškėlio, 
Kybartų, Linkulos, Naujos 
Vilnios, Naumiesčio, Obe
lių, Pabradės, Priekulės, Sa
lantų, Sedos, Simno, Šven
čionėlių, Tytuvėnų, Troškū
nų, Vabalninko, Veisiejų ir 
Žagarės. Panaikinus maž
daug kas ketvirtą rajoną. 
Jų plotai tapo priskirti pa- 
silikusiems rajonams. Da
bar daugiau kaip pusės ra
jonų ribos yra kitokios, nei 
šiame žemėlapyje rodomos.

Šiaip žemėlapis techniš
kai atliktas gana gerai: tik
slus, spalvos skoningai švel
nios, vietovardžiai oficialio
se Lietuvos ribose rašomi 
taisyklingai lietuviškai, net 
ir Naumiesčiai ryškiai ski
riami, būtent, žemaičių 
Naumiestis (tik be reikalo 
tarp tų dviejų žodžiųįstaty- 
iungtukas) ir Kudirkos 
Naumiestis. Vienintelis vie
tovardžio pakeitimas tėra 
Mari jampolės pakeitimas 
"Kapsuku” (Gyvojoj kalboj 
dabar "Kapšiukas” arba 
’ Kipšiukas”...). Bet jau 
už "respublikinės sienos” 
visai kas kita: Vidzy, Ka- 
ziany, Postavy, Lyntupy, 
Svir, Markuny, Rindziuny, 
Ošmiany, Golšany, Juratiš- 
ki, Lipniški, Eituny, Lazdu- 
ny, Dudy, žirmuny, Beržni- 
ki, S e .i n y , Smoliany, 
Burbiški, Trakiški, šlipliški, 
Šlinokeme, P u n s k , Du- 
beninki, žitkeimi, Vižaini... 

Ir paskui prasideda: Kalini
no, Puškino, Nesterov, Do- 
nrovolsk, Krasnoznamensk, 
Bolšakovo, Sovetsk ir t.t. 
Tik dvi upės — Šešupė ir 
Tilžė — kažkaip dar ir toj 
pusėj išlaikė lietuviškus 
vardus ...

Paaiškinime yra pasaky
ta, kad rutuliukas su taške
liu viduryje žymi apylinkės 
centrą. Apylinkė dabar yra 
mažiausias administracinis 
vienetas, didesnis plotu už 
buvusią Lietuvos seniūniją, 
bet mažesnis už valsčių. 
Apylinkėje yra nuo keleto 
iki trijų dešimčių kaimų, o 
rajone vidutiniškai apie 20 
apylinkių. Iš viso 62-juose 
dabartiniuose rajonuose yra 
1205 apylinkės.

Ar visos tos apylinkės 
tiksliai naujojo žemėlapio 
laidoje parodytos, ilga tik
rinti, bet, patikrinus vien 
tik Šalčininkų rajoną, jau 

FREE ALUMINUMWARE 
W1TH $500.00 OR MORE 

ST. ANTHONY 
SAVINGS & LOAN ASS’N. 
1447 S. 49 Court, Cicero, III.

Tel. BIshop 2-1397 
HOURS: MONDAY 9 to S 

TUESDAY, THURSDAY. FR1DAY 
9 to 5 

SATURDAY 9 to 1 
WEDNESDAY CLOSED

pasirodo, kad skirtumų dar 
yra, nors mažiau, negu jtj 
buvo antrojoj laidoj. Pa
vyzdžiui, Slabada nėra apy
linkės centras (priklauso 
Akmenynės apylinkei), Di
džiųjų Salų kaimas irgi ne 
apylinkės centras, o pri
klauso Daučiūnų apylinkei, 
kurios administracija yra 
Dainavos kaime (tik ne ta
me, kur Dainavos apylinkės 
administracija), žemėlapy
je pažymėtas "apylinkės 
'centras” "Didieji” iš tikrų
jų turėtų būti "Didieji Dov- 
šai”, tačiau tai ne apylinkės 
centras, nes tai yra pačių 
Šalčininkų apylinkė. Antro
joj laidoj buvo Pagaujėnai, 
kaip apylinkės centras, o 
dabar Pagaujėnų nebėra, 
vra Rudnia, bet apylinkė te
bėra Pagaujėnų, ne Rud
nios, jos administracija yra 
Pavidonių kaime, ne Rud- 
nioj.Rudnia nebent kaip 
bažnytkaimis bus kitus var
dus iš žemėlapio išstūmusi?

Ta proga, bežiūrinėjant 
aplink Rudnią, Pagaujėnus 
ir kaimynystėje ryškiai ma
tomas Dieveniškes, sunku 
nestabtelėti ties visa ta Die
veniškių "tabokine” ir ne- 
nasistebėti, kaip ypatingai 
absurdiškai toj vietoj nu
statyta neva Lietuvos-Gu- 
dijos "siena”. 240 kilometrų 
plotas, keturios (Dieveniš- 
:<ių, Pagaujėnų, .Jurgelioniu 
ir Poškų) apylinkės, lygiai 
šimtas kaimelių (jų tarpe 
keli vienkiemiai), suvarytų 
: septynis kolchozus, už- 
smauti i "pusiasalį", lyg’į 
koki tabokos kapšį, su Lie
tuvos "kontinentu” (ne tik 
su sostine, bet nei su rajono 
centru, Šalčininkais) susi
siekti neturi jokio kelio, 
kurs neitų "per gudų dar
žus", tai yra per okupantų 
prie Gudijos priskirtas vie
tas. "Tabokinės kaklelis" 
užžėlęs mišku ir nebent ko
kiu miško takeliu dieveniš- 
kietis gali praslinkti į šalči-

VIRŠUJE: Lietuvos žemėlapis 
išleistas 1958 m. Vyriausios geo
dezijos ir kartografijos valdy
bos Maskvoje. Žemėlapis suda
rytas 1955 m. VGKV Rygos kar
tografijos fabrike ir 1958 m. pa
taisytas. Redaktorius Gairiai- 
novova Z. A. Formatas 62X72 
cm. Mastelis 1:600,000. Tiražas 
40,000 egz. Kaina 2.15 rublių.

ninkus ar Turgelius ir Vil
nių, neįkėlęs kojos "gudų 
žemėn”. Tiesa, ta "gudų že
mė" tai... Beniakonys, Ro
mučiai, Ramoškonys, Pyra- 
gonys, Pažižmė, Bastūnai, 
Varanavas.,.

"Svarbesnieji keliai” žy
mimi dviem linijom, bet į 
taip pažymėtus kelius fak
tiškai įeina net trijų rūšių 
keliai: asfaltuoti ruožai, ak
mens skaldos plentai ir 
svarbesnieji žvyriniai vieš
keliai. Vienodai žymimi ir 
visi geležinkeliai: kaip pla
tieji, taip ir siaurieji. O at- 
nauji ntasis šeštokų-Aly- 
taus geležinkelio ruožas že
mėlapyje dar iš viso nepa
žymėtas.

Nuostabus propagandistų 
neapsižiūrėimas, kad 1958 
metų gale atiduodami spau- 
stuvėn pataisytą že
mėlapį, nesusiprato nupiešti 
jame "Kauno jūros”, kurios 
kontūrai tada jau turėjo 
būti (ir buvo) žinomi. Net 
ir kelias iš Kauno į Vilnių 
ties Pažaisliu, ir ypač vieš
kelis į Kruonį-Alytų tebėra 
su visomis Rumšiškėmis to
kioj vietoj, kur dabar jau 
žuvys veisiasi.

žodžiu sakant, žemėlapis 
įdomus, tik atsilikęs. Reikia 
naujos laidos. O kai išleis, 
gal kas nors vėl prisimins, 
kai jau laikas bent keletą 
rajonų sujungti ar perskel
ti. Ir vėl bus galima didžiuo
tis, kad "Lietuvos veidas 
taip greit kinta”, jog net 
žemėlapių nespėja spaus
dinti: tik atspausdina, žiū
rėk jau ir nebetinka ♦..

— VTo
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Praeitų metų pabaigoje Vilniaus teatre buvo pastatytas latvių kompozitoriaus R. Grinblato su
kurtas egzotiškas baletas, Rigonga, kuriame agituojama už laisvę kolonijų tautoms, bet šūkiai, kaip 
"milijonai dar surakintų rankų vis garsiau žvangina savo pančiais, milijonai širdžių vis stipriau 
plaka laisvės troškimu, milijonai lūpų siunčia prakeikimą kolonializmui -- dvidešimtojo amžiaus gė
dai" žiūrovų yra interpretuojami, kaip manifestas prieš sovietišką kolonializmą Pabaltyje. Balete 
pirmaeiles roles atlieka Č. Žebrauskas, G. Sabaliauskaitė, L. Aškelovičiūtė ir kt. Nuotraukoje: H. 
Banys šoka su G. Žvikaite.

DETROIT
Sektinas pavyzdys.

Doleriai ir centai... K. Gaidžiūnas

ŠVIESŪS IR TAMSŪS 1961 M.
EKONOMINIAI PRANAŠAVIMAI

AKRONO GUMOS FABRIKAI PARDAVĖ 123 
MILIJONUS PAPANGIĮ

Numatoma, kad Amerikos gy
ventojai savo kasdieniniams rei
kalams 1961 m. išleis rekordinę | 
$336.5 bilijonų sumą. Ši suma 
yra $9 bilijonais (3%) didesnė 
negu buvo išleista 1960 m.

Bet amerikiečiai išleis maž
daug $2 bilijonus mažiau per
kant ilgalaikes prekes (automo
bilius, virtuvės įrengimus, t.t.) 
Tokioms prekėms 1960 m. buvo 
išleidę $43 bilijonus, o šiais 
metais tos išlaidos bus $41 bi
lijonas. Automobilių kiekis su- 
mažėsląs 10%, taigi iš 6,600,000 
1960 m. nukris iki 6,000,000 1961 
metais.

Taip šiuos metus apibudina
• McGraw - Hill Publishlng Co. 

savo ekonomijos departamento 
leidinyje "Pulsebeat".

Privačių biznių lnvestacijos, 
atrodo, sumažės. Pramonės in
ventoriai sumažės apie $1 bi
lijoną, o naujų darboviečių ir 
įrengimų investacija kris 5%-7% 
žemiau $36.1 bilijonų buvusių 
1960 metais. Bet namų statybos 
išlaidos pakils $1 bilijonu, ir iš 
viso sieks $23 bilijonus.

AUKSINIU DIENELIŲ ...
(Atkelta iš 4 psL)

me, jau daugiau originali, |domi, 
dramatiška ir vykusiai išpildyta.

•
Lionės Jodytės galingas, gra

žus, aksominis kontraltas antra
jame albume skamba dar geriau, 
negu pirmajame, kai solistės ne- 
betaršo ir jai nebekliudo akompa- 
nijuojantis mėgėjų choras. Ypač 
puiki, bevelk net pavyzdinė dai
nininkės dikcija, kuri vietomis 
gal net perdaug paaukoja, kaip 
šioje profesijoje sakoma, kanti- 
lenos liniją.

New Yorko Marlboro Records 
bendrovės direktorius J. Victor 
Manfred, atsiuntęs man šią Lio
nės Jodytės Lietuvos prisimini
mų plokštelę, kaip kalėdinę do
vaną, su "kindest regardsfrom 
Lione and myseir, savo laiške 
reiškė vilties, kad ji gal su
teiksianti malonumo man ir 
kitiems lietuviams. Taip, tariant 
čia viešą dėkui, plokštelė man 
ir keliems ją kartu klausiusiems 
draugams suteikė nemenko malo
numo. Ir kaip iš New Yorko pa
tyriau, jau pirmosiomis savaitė
mis Jos buvo išpirkta per tūks
tantį. Man, kaip pirmojoje vie
toje lietuviškos knygos mėgėjui, 
tai be abejo kelia teisingą pavy
du

S| jausmą, kilusi dar iš paties 
pirmojo Šėtono, mėginu nugalėti 
visomis išgalėmis, taip kaip 
kiekvienam krikščioniui patartų 
|r tėvas Andriekus ir tėvas Ku
bilius (ak, tie nekalti bevaikiai 
tėvai U.) Ir užsimiršimo valan
domis norėčiau linkėti, kad "Lie
tuvos atsiminimų" plokštelė 
pasklistų tarp lietuvių dar antru 
tūkstančiu ir net daugiau.

Bronys Raila

Valdžios išlaidos pakils $6 bi
lijonais (iki $105 bilijonų). Bet 
yra ir tamsių debesų virš šių 
giedrių pranašavimų. Galima, 
kad produkcija dar sumažės, o 
tai jau gerokai padidins bedarbių 
skaičius. Yra nemaža bendrovių, 
kurios 1961 metais planuoja veikti 
80% ar net mažesniu pajėgumu.

Plieno, alumlnijaus, vario ir 
cinko gamintojai, kurie 1960 m. 
gerokai padidino savo įrengimus, 
gaminių kokybę ir kiekybę, pla
nuoja ir toliau veržtis tuo pačiu 
keliu.

Elektrinių prekių gamintojai 
planuoja 14% gamybos padidi
nimą; elektroninė pramonė 11% 
gamybos padidinimą ir elektrinių 
įrengimų pramonė 10% padidini
mą.

Cheminės pramonės bendrovės 
planuoja tokias pačias išlaidas, 
kaip ir 1960 m. O tais metais 
jos buvo apie 30% didesnės, negu 
1959 m. išlaidos.

Elektros jėgos ir gazobendro
vės planuoja apie 4% išlaidų pa
didinimą.

Elektrinių prekių gamintojai 
tikisi 4% pardavimo pakilimą. 
Gazolino ir alyvos gamintojai 
laukia 2.2% pardavimo pakilimo. 
Bet plieno gamintojai tikisi 5% 
mažesnio pardavimo.

Amerikiečiai jau tvirtai pri
prato prie rusiškų papročių... 
gerti vodką. Taip galima inter
pretuoti Clark GavinAssociates- 
pramonės apskaičiavimo bendro
vės pranešimą.

Pagal šj pranešimą, vodkos 
pardavimo kiekis Amerikoje 1960 
m. pirmaisiais mėnesiais pasie
kė 3,361,700 dėžes. Palyginimui, 
per tą pat| laikotarpi, buvo par
duota 3,200,000 dėžės scotch ir 
4,200,000 dėžės džino.

Dar 1951 m. vodkos pardavi
mas Amerikoje tesiekė tik 
500,000 dėžes. 1955 m. šis skai
čius jau pasiekė 2,500,000 dėžes 
per metus, o 1959 m. vodkos 
pardavimo skaičius Jau prašoko 
6,000,000 dėžes per metus.

Kasdien dūsaujant apie bedar
bę, ūkin( atoslūgi ar net ir ūkinę 
krizę, verta atsiminti, ką vienas 
amerikiečių pramonės žurnalas 
pastebėjo. Esą, kada tavo kaimy
nas nedirba - ekonomija yra 
tvarkoje. Kada tavo švogeris bū
na atleistas iš darbo - jau ūkinis 
atoslūgis. O kada tu pats netenki 
darbo - tai jau tikra krizė!

Šimtai naujų skaitytojų, 
pradėję skaityti Dirvą ir ja 
džiaugiasi. PasĮteiraukit, 
ar Dirvą skaito jūsų pažįs
tami ir kaimynai. Jei ne— 
atsiųskit jų adresus. Jie 
Dirvą gaus dvi savaites 
Bemokamai.

' Detroito Lietuvių Orga
nizacijų Centro valdyba į 
„Nežinomosios” spektaklį ir 
Dariaus-Girėno klubas į vė
liavos pašventinimo vaišes 
Dirvos, Draugo ir Naujienų 
b e n dradarbiams prisiuntė 
nemokamus įėjimo bilietus.

Tai puikus ir sektinas pa
vyzdys visoms organizaci
joms. kurios dažnai pasi
naudoja laikraštininkų pa
tarnavimais, reklamuojant 
jų parengimus ir rašant 
apie jų veiklą.

Pašventino vėliavą

Šio mėn. 14 d. Dariaus- 
Girėno klubas pašventino 
savo’vėliavą. Kūmais buvo 
pakviesti Dariaus-Girėno is
torinio žygio rėmėjai adv.
J. Uvickas su J. Pečiūriene,
F. Motuzas su O. šileikaite,
M. Šimonis su D. Memėnai- 
tė, P. Padalskis su A. Ras
tenyte, klubo steigėjas V. 
Perminąs su D. Jurgutienė, 
klubo narys B. Navickas su
J. Baužiene.

Vėliavos pašven t i ni m o 
apeigas atliko klubo garbės 
narys kun. Rudzinskas. Me
ninę programos dalį atliko 
St. Sližio vedamas mergai- 
čiųchoras. Vaišės, kurios 
pradėtos kun. K. Simanavi
čiaus malda, buvo turtin
gos. Dalyvavo virš 300 as
menų.

Vaišins blynais

Š. m. vasario mėn. 4 d., 
šeštadienį, St. Clemens sa
lėje (25-ji prie Michigan 
Avė.) L. M. Kun. Birutės 
Draugija rengia blynų ir 
visokių gardumynų vaišes 
ir šokius, kuriems gros Cle
velando Neo Lithuania or
kestras.

Svečiai, valgydami bly
nus, girdės St. Sližio mer
gaičių chorą, kuris žada iš
dainuoti visą dviejų metų 
išmoktą repertuarą.

Pradžia ? vai.

Nepaprastas susidomėjimas 
koncertu

Sako, kad „Neringos” 
krautuvės durys nebeužsi- 
darančios ir telefonas skam
bąs be pertraukos vis dėl L. 
B. rengiamo Meno Muzie
jaus salėje (5200 Wood- 
ward) š. m. sausio mėn. 28 
d. koncerto, kurio programą 
atliks muz. A. Kučiūno di
riguojami Chicagos vyrų ir 
moterų chorai, dalyvaujant 
solistams D. Stankaitytei, 
St. Barui ir J. Vazneliui.

Koncerto pradžia 8 vai. 
Įėjimas iš Farnsworth gat
vės.

K. Jurgutis

Akrono gumos pramonė tikisi, 
jog 1961 metai bus dar geresni 
pardavimo atžvilgiu, negu buvo 
praėjusieji. 1960 metais buvo 
parduota apie 69 milijonus ke
leivinių mašinų padangų. O visų 
rūšių padangų buvo parduota apie 
123 milijonus. Šiais metais šį 
skaičių tikimasi padidinti apie 
tris procentus.

Jei praeitieji metai pardavimo 
atžvilgiu buvo vieni iš geriau
sių, tai pelno atžvilgiu buvo ma
žesni negu vidutiniški, nes aukš
tos medžiagų ir darbo kainos bei 
didelė konkurencija vertė kainas, 
o tuo pačiu ir pelną mažinti.

Akrono apylinkė turi apie 13-14 
tūkstančių bedarbių ir Ohio val- 
stybėje-yra klasifikuota l C gru
pę, Tai reiškia švelnią bedar
bę. Plieno pramonės miestai yra 
žymiai sunkesnėje padėtyje. 
Nors bedarbė palietė Akroną, 
tačiau taupymai bankuose kyla. 
Manoma, jog bedarbė pasireiš
kė, kai gumos įmonės nutarė 
sumažinti savo inventorius ir 
kartu pradėjo investuoti dide- 
lias sumas į naujų fabrikų sta
tymą bei esančiųjų sumodernini- 
mą.

Akrono ekonomistai prana
šauja, kad bedarbė pasieks di
džiausią laipsnį pavasarį arba 
pirmoje pusėje vasaros. Po to 
vėl prasidės žymus pagerėji
mas.

KARAIBŲ JŪROJE...
(Atkelta iš 1 psl.)

Portugalijos vyriausybė skel
bia, kad jūrų plėšikams vadovau
jąs Henriąue Galvao, buvęs Por
tugalijos kapitonas ir atkaklus 
premjero Salazaro priešas. 
Plėšikų grupę sudarą kelių tau
tybių vyrai. Jie anksti rytą, ke
leiviams miegant, užpuolė sargy
bas, naudodami slaptai įsineštus 
ginklus, ir užėmė strateginius 
laivo punktus, perimdami jo 
kontrolę. Neginkluota |gula prie
šinosi, bet buvo nugalėta. Po 
to laivas pilnu greičiu nuplaukęs 
tolyn į tarptautinius vandenis, 
kad išvengtų pajūrio kontrolės.

Keli JAV laivyno lėktuvai ir 
laivai—naikintojai iš Puerto Rico 
bazės prisijungė prie pagrobtą
jį laivą persekiojančių britų 
laivų. Naikintojams duotas įsaky
mas "surasti laivą, nustatyti jo 
kelionės tikslą ir iškrėsti."

Miami uoste gautas iš 
pagrobtojo laivo pranešimas, ku
riame sakoma, kad Santa Maria 
negalėsianti pagal tvarkarašti at
plaukti į Port Everglades "dėl 
motorų sugedimo". Sklinda 
gandai, kad pagrobtasis laivas 
plaukiąs į Braziliją, tačiau Por
tugalijos įstaigos sako, kad jis 
greičiausiai pasuksiąs į Kubą.

Galvao pabėgo iš vienos Lisa
bonos ligoninės 1959 metais, kur 
jis buvo perkeltas iš kalėjimo. 
1956 metais jis buvo nuteistas 16 
metų kalėjimo už riaušių organi
zavimą prieš Salazaro režimą.

Portugalijos vyriausybė spė
lioja, kad laivas stabtelėjęs Ku
boje, gal|s pasukti į Cape Verde 
salas vakarinės Afrikos pakran
tėje ir ten pradėti sukilimą. Lai
vo |gulą sudarė 300 asmenų, ku
rių vienas, kaip anksčiau minė
ta žuvo, ir 8 sužeisti palikti 
St. Lucia saloje.

JAV ir britų laivai bei lėktu
vai jo ieško, Portugalijos vy
riausybei paprašius.

PRISIPAŽINO SUĖMĖ
C

JAV LAKŪNUS
Sovietų žurnalas Ogoniok pa

skelbė, kad 11 be žinios dingusių 
JAV karo aviacijos karių, kurių 
lėktuvas buvo numuštas 1958 me
tų ruden|, iššoko parašiutais ir 
buvo suimti netoli Armėnijos 
sostinės Jerevano.

Transportinis karo aviacijos 
lėktuvas C-130 su 17 narių įgu
la tada per klaidą perskrido 
Turkijos-Sovietijos sieną ir so
vietų naikintuvų numuštas. Še
šių neatpažįstamai sužalotų ka
rių kūnai buvo grąžinti JAV ats
tovams praėjus 10 dienų nuo in
cidento. Ligi žurnale pasirodžiu
sio aprašymo sovietų įstaigos 
aiškinosi nieko nežinančios apie 
11 kitų karių likimą,

AKRONO LIETUVIŲ VEIKLA

Šiame gumos pramonės mies
te, kuris savo didumu yra 45-sis 
JAV, gyvena keletas šimtų pir
mosios emigracijos lietuvių ir 
jų vaikų bei anūkų. Iš pačios 
paskutiniosios emigracijos čia 
gyvena keliolika lietuvių, kurie 
dirba vienoki ar kitokį Profe
sini darbą. Pati lietuviškoji veik
la yra gana gyva, nors mažai 
kam žinoma už Akrono ribų. Pa
kanka tik pažvelgti 1 sausio mė
nesio veiklos programą:

Naujų metų sutikime, kurį ren
gė Amerikos Lietuvių Piliečių 
Klubas, dalyvavo apie 60 asmenų. 
Sausio 8 dieną |vyko metinis 
SLA 198-354 kuopos susi
rinkimas. Šiai kuopai priklauso 
virš šimto narių. Sausio 15 
dieną |vyko minėto Piliečių Klu
bo susirinkimas. Klubas, nors 
ir neturi savo patalpų, priskaito 
apie du šimtus narių. Turi ke
turženklės skaitlinės turtą, kuris 
praeitais metais paaugo virš 
500 dol.

Sausio 22 dieną buvusio lietu
vių Šv. Petro parapijos statybos 
užbaigimo atžymėjimas. Lietu
viai pradėjo tos parapijos staty
bą 1920 metais ir šiemet buvo 
atbaigta moderniais mokyklos ir 
klebonijos pastatais. Gaila, kad 
lietuviai dėl įvairių sunkumų dep
resijos metais ir vėliau dėl savi
tarpio nesutarimų, nepajėgė iš
laikyti grynai lietuviškos para
pijos. Šiuo metu parapijai va
dovauja Lietuvojegimęs,JAVau-

HOLIDAY GREETINGS

KATHERINE J. WELTER
REAL ESTATE

29025 lake Shore Blvd. W 3-3800

GREETINGS and BEST WISHES

LUIKART INSURANCE 
AGENCY

GENERAL INSURANCE 
18609 St Clair Avenue KE 14770

I.S.AUTO SERVICE

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

24 hours towing
Atidaryta nuo 8 vai. ryto iki 7 vai. vakaro.

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

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

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’BelI-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 i mus ir būsit patenkinti.

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

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

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

gęs ir mokslus baigęs kun. Ka
zimieras Petrelkls.

Sausio 29 dieną 3 vaL punktu
aliai prasidės Vasario Šešio
liktosios minėjimas. Programo
je A. Augustinavičienės žodis, 
jaunųjų akronlečių akordionis- 
tų ir deklamatorių pasirodymas, 
Čiurlionio vyrų okteto koncer
tas. Viskas bus užbaigta šei
myninių pobūviu prie nuotaikin
gos Versecko trio muzikos. Kvie
čiami ir Clevelando lietuviai pa
bendrauti su akronlečiais.

P.J.

GĖRIO IR BLOGIO...
(Atkelta Iš 3 psl.) 

įteigiamos mokyklos. Ar vi
siems? Ne, tik tam tikrų rasių 
žmonėms; skirtingo plauko vai
kelis, kad ir klek mokslo trokš
tų, negali peržengti mokyklos 
slenksčio.

Ar tyrai, paversti žmonių ran
kų rojumi, turi tapti pragaru? 
Ar blogis, kaip piktžolė gajus, 
turi užkerėti visą gražų pasauli? 
Ne. Yra pasauly svajotojų, yra 
siekiančių tiesos spindulio, stip
riai ir pastoviai mylinčių, drą
sių, pasiaukojančių, nebijančių 
ir mirti už tiesą, — tokių, kaip 
Yancey Cravet (Glenn Ford). Dėl 
jo neįtikimo idealizmo, dėl virš- 
žmogiškos drąsos jis vadinamas 

Cimaronu (pasiutėliu). Tokie, 
kaip šis vyras, nuskaidrina blo
giu užtemusį pasauli. Tokiems 
statomi paminklai.

Sav. J. Švarcas
1254 Addison Rd.
Cleveland 3, Ohio
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SOCIALINIS DRAUDIMAS
Visais šio skyriaus reikalais laiškuš prašom 

adresuoti: Dirva, Socialinis skyrius, 6907 Superior 
Avė., Cleveland 3, Ohio.
—-- -------------J. ŠOLIŪNAS ——----------

ŠJ kartą kalbėsime apie mote
rų pensijas. Būtina bus pami
nėti ir jų amžių. Galbūt kai 
kurioms moterims bus nesma
gu skaityti, kad ir moterys sensta 
ir sulaukia pensininkės amžiaus. 
Tačiau nuo to negalima pabėgti 
ir todėl norisi bent keletą pasta
bų padaryti apie moteriškąsias 
socialinio draudimo pensijas.

PENSIJŲ RŪŠYS
Moterys gali kvalifikuotis net 

keletui pensijų: a) žmonos, b) 
našlės, c) motinos, d) nedarbin
gumo ir e) savo pačios, t. y. 
senatvės pensijai.

Moterų pensijos
Šiandieną sustosime prie žmo

nos pensijos aiškinimo.
Kaip ir visoms kitoms soc. 

draudimo pensijų rūšims, taip 
ir žmonų pensijoms gauti, yra 
visa eilė reikalavimų, kuriuos 
kiekviena moteris, norinti gau
ti. žmonos pensiją, turi išpil
dyti.

Kokie yra pagrindiniai rei
kalavimai žmonos pensijai gau
ti?

L Žmona gali gauti pensiją 
jei jos vyras jau gauna senatvės 
arba nedarbingumo pensiją,

2. Ji paduoda pareiškimą 
pensijos gavimui,

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

JUDGE JOHN J. MAHON

Common Pleas Court

3. Ji pati negauna senatvės 
arba nedarbingumo pensijos ii 
savo pačios uždarbių arba toji 
pensija (jei ji gauna) nėra di
desnė negu žmonos pensija.

4. Ji yra bent 62 metų am
žiaus arba turi savo globoje ma
žametį (arba nedarbingą) vaiką, 
kuris gauna vaiko soc. draudimo 
pensiją.

Taigi visi šitie reikalavimai 
reikia išpildyti, kad moteris tu
rėtų teisę į žmonos pensiją. Ir 
dar ne viskas. Be minėtųjų rei
kalavimų moteris, norinti kvali
fikuotis žmonos pensijai, turi iš
pildyti dar bent vieną iš šių 
sąlygų:

a) ji turi būti vedusi bent 
vienerius metus,

b) ji yra pensininko (t.y. jos 
vyro, gaunančio pensiją) vaiko 
motina,

c) prieš vestuves ji buvo gavu
si našlės, motinos arba nedar
bingo vaiko pensiją (arba bent 
turėjo teisę į šias pensijas).

Tai maždaug pagrindiniai rei
kalavimai. Tikiu, kad dažnai ne
aišku ar moteris turi teisę į savo 
vyro pensijos pusę. Ji abejoja, 
ar ji atitinka, išpildo visas są
lygas. Tačiau nebūtų daug sun
kumų ir nesusipratimų, jei kiek
viena moteris įsisąmonintų, jog 
yra būtina išpildyti minėtąsias 
sąlygas, kad gautum soc. drau
dimo pensijas.

Praeitą šeštadieni Žaibo sporto klubui Clevelande minint dešimtmeti, jaunosios sportininkės ilga
mečiam ir uoliam klubo vadovui A. Bielskui įteikė dovanėlę. Nuotraukoje iš kairės: A. Nasvytytė, V. 
Mockutė, D. Jurgaitytė, R. Končiūtė, A. Bielskus, D. Čiurlionytė, A. Karaliūtė, M. Petkevičiūtė.

V. Pliodžinsko nuotrauka

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

OMER W. SCHROEDER
GENERAL INSURANCE OF ALL TYPES

1105 Chester Avė. Call PR 1-6000

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

IORDAN CAMERA & SUPPLY 
STORE

3802 West 25th Street SH 1-5511

AUTOMOBILISTŲ DĖMESIUI! įsu tast 9 «... prie pat
St. Clair, telef. 70 1 1673 atidarytas laijas, erdvus, lietuviškas garažas

Quik Auto Service, Ine.
TAISOME VIETINIUS IR UŽSIENINIUS AUTOMOBILIUS

Taisoma moderniausiomis priemonėmis stabdžiai ir visi stabdymo 
mechanizmai, išmetimo vamzdžiai ir duslintuvai - "mufflers", mo
torų reguliavimas - "tune - up" ir analizavimas, vožtuvų šlifavimas, 
radijo Ir visų elektros įrengimų taisymas.

Darbas atliekamas greitai, sąžiningai ir žemomis kainomis PRA
NO GRIGONIO priežiūroje.

Atidaryta kasdien, Išskyrus sekmadienius, nuo 8 vai. ryto iki 7 vai. 
vakaro

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

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

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

Užsisakydami Alma Mater naudokitės šia atkarpa:

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

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

Užsakytojas:

(Vardas, pavardė)

(Adresas)

KELETAS PASTABŲ

Labai dažnai gaunama paklau
simų apie žmonų pensijas, kada 
moteris sulaukia 62 m. amžiaus, 
bet jos vyras dar dirba. Tokiu 
atveju, nors vyras būtų ir virš 
65 m. amžiaus, jo žmona negali 
gauti pensijos iš savo vyro už
darbių tol, kol vyras nenustoja 
dirbti ir nepaduoda pareiškimo 
pensijai gauti. Čia klaida da
roma todėl, jog nelsisąmonima l 
pirmąjį reikalavimą. Būtent, kad 
vyras turi pirma pradėti gauti 
pensiją, o tik tada jau jo žmo
na gali gauti žmonos pensiją.

Kita dažna klaida — tai kada 
žmona gauna savo pačios pen
siją iš savo uždarbių ir toji 
jos pensija yra lygi arba di
desnė už žmonos pensiją. Ir 
šiuo atveju žmona negali gauti 
žmonos pensijos, nes soc. drau
dimo dvigubų pensijų nemoka, 
o moka tik tą, kuri yra dides
nė.

Turiu pastebėti, kad neretai 
čia {vyksta nesusipratimų, kai 
žmona gauna savo pačios pensi
ją, kuri yra mažesnė už Žmo
nos pensiją. Jai tada atrodo 
kad ji gauna dvi pensijas. Iš tikro 
taip nėra.

Jei žmona gauna savo pačios 
pensiją, kuri yra mažesnė už 
žmonos pensiją, tai soc. drau
dimas moka tik skirtumą, kuris 
atsiranda tarp jos pačios ir 
žmonos pensijos. Pavyzdys: Bar
bora Kalvienė, sulaukusi 65 
m. amžiaus, pradėjo gauti savo 
pačios pensiją -- 40.00 dol. 
per mėnesi. Šiais metais jos vy
ras Jurgis Kalvis taip pat tapo 
pensininku ir dabar gauna 120.00 
dol. per mėnesi. Kadangi Kalvie
nės pensija yra mažesnė (žmo
nos pensija yra visada pusė vy
ro pensijos), todėl ji padavė 
pareiškimą žmonos pensijai 
gauti. Jai bus mokama ir toliau 
jos pačios pensija 40.00 dol. ir 
skirtumas tarp jos pačios ir 
žmonos pensijų, kuris yra 20.00 
dol (60.00 dol. — 40.00 dol. — 
20.00). ’

Kiekviena moteris, nesvarbu 
kokia jai priklausytų(gali pensiją 
pradėti gauti sulaukusi 62 m. 
amžiaus (tai neliečia moterų, 
kurios turi mažamečius arba ne
darbingus vaikus savo globoje 
ir už tai gauna pensijas). Ta
čiau pačių moterų — pensininkių 
ir žmonų pensijos, jei jų pra
šoma prieš 65 m. sukakimą, 
yra sumažintos. Sumažinimas 
priklauso nuo laiko, kada pen
sijos prašoma. J ei prašoma su
laukus 62 m., ji yra apie 25% 
mažesnė, negu būtų sulaukus 
65 m. amžiaus. Pabrėžtina, kad 
vieną kartą apsisprendus mo
teriai imti sumažintą pensiją, 
ji nebus padidinta net ir sulau
kus 65 m. amžiaus. Bus moka
mą^-toj i sumažinta suma kol 
tik moteris gyvens.

Žmonos pensijos prašant rei
kalingi vestuviniai metrikai tik 
tada, jei vestuvės įvyko tik 4 
paskutiniųjų metų laike, arba iš
kyla koks nors neaiškumas. Taip 
pat dažnai būtina turėti ir am
žiaus įrodymo dokumentus.

Pensijai prašymą paduoti ga
lima 3 mėnesius prieš sulaukiant 
pensininkės amžiaus.

CLEVELANDE 
ir apylinkės,

• Lietuvių svetainės šeri- 
ninku metinis susirinkimas 
šaukiamas šį penktadienį, 
sausio 27. Pagal bendrovės 
statutą, naujų direktorių 
rinkimas vyksta slaptu bal
savimu kortelėmis pačioje 
susirinkimo pradžioje, kad 
speciali komisija galėtų su
skaityti balsus iki susirinki
mo pabaigos. Todėl pats su
sirinkimas neturi įtakos į 
balsavimą ir jo rezultatus. 
Šėrininkai jau prieš susirin
kimą yra apsisprendę už ką 
balsuoti.

Į direktorius yra 20 kan
didatų. Reikia išrinkti 9 di
rektorius, kurie 1961 m. 
šeimininkaus svetainės ir 
piliečių klubo reikaluose. 
Labai svarbu išrinkti dar
bingą vadovybę, kuri ati
tiktų šių dviejų lietuviškų 
įstaigų reikšmę Clevelando 
lietuvių kolonijai. Labai 
svarbu, kad vadovybė tin
kamai derintų biznio ir lie
tuviškus reikalus.

• Blynų balių, vasario 4 
d. Čiurlionio namuose, 10908 
Magnolia Dr., ruošia Lie
tuviams budžiams remti 
valdyba. Pradžia 8 v. v. Bus 
įdomi programa su šokiais. 
Vietų skaičius ribotas, tad 
kvietimus prašoma įsigyti 
iš anksto pas valdybos 
pirm. V. Rutkauską tel. LI 
1-5193 ar pas šarkauskienę 
tel. UL 1-2911.

• Sausio 28 d. rengiamas 
tradicinis Jaunimo Vaka
ras. Tai vienintelis vakaras 
metuose, kur turėsime pro
gos stebėti mūsų kolonijos 
talentus. Tačiau, kokie ta
lentai pasireikš, paaiškės 
tik atvykus į vakarą.

Programa bus įvairi ir 
nenuobodi. Po programos 
šokiai bei tradiciniai lietu
viški rateliai, palydint Neo 
Lithuanų orkestrui. Veiks 
gausus įvairių skanėstų bu
fetas. Tad visi jaunieji ir 
vyresnieji, ruoškimės daly
vauti Jaunimo Vakare įvyk
stančiam Lietuvių svetainė
je. Atsilankę paremsite Va
sario 16 Gimnaziją ir lietu
višką jaunimą.

Vakarą globoja LB Cle
velando I-os ir II-os apy
linkių valdybos.

• Alekas Banis, neseniai 
atšventęs 60 m. sukaktį, 
Lietuvių salės direktorius, 
Dirvai paremti atsiuntęs 
$10.00 auką, artinantis me
tiniam susirinkimui susirū
pinęs, kad ir dabartinė salė

pastoviai išliktų lietuvių 
rankose, ir gerai progai pa
sitaikius, būtų įsigyta už
miestyje lietuviškiems rei
kalams tinkanti vieta.

• Ona Genovaitė Mihelick, 
vyresniosios kartos lietuvių 
veikėja, 6 savaites išbuvusi 
Policlynic ligoninėje, grįžo 
į namus.

Naujiena Electrolux 
vartotojams

žinomiausia ir didžiausia 
Amerikos dulkių surblių fir
ma Electrolux, šį mėnesį iš
leido į rinką naują modelį 
(Special R). Tai labai gra
žios išvaizdos ir nepapras
tai galingas surblys su tur
bininiu (jet) motoru.

Electrolux atstovas H. 
Stasas kiekvienu metu pa
siruošęs jus su šiuo surbliu 
supažindinti. Skambink i t e 
telef. IV 6-2111.

• L.V.S. Ramovė Cleve
lando skyriaus metinis apy- 
skaitinis narių susirinkimas 
šaukiamas sausio 29 d., 11

vai. 30 min. Lietuvių salėje, 
apačioje. Dienotv a r k ė j e 
skyriaus veiklos apyskaita 
ir revizijos komisijos aktas, 
naujos valdybos ir revizijos 
komisijos rinkimai.

Po susirinkimo — alutis.
Visi skyriaus nariai su

sirinkime prašoma dalyvau
ti.

kaip automašinų, gyvy
bės, nelaimingų atsitiki
mų ir gaisro, kraiptis į 

atstovę

PAULINA
MOZURAITISBENNETT 

HI 2-4450
642 Mea4ow L»e Dr.

Cleveland 24

LIETUVIU KLUBAS
ir

SVETAINĖ
Lietuvių Svetainėje renkite lietuviškus parengi

mus, o poilsį praleiskite tarp savųjų Klube.

— Cleveland —
6835 Superior Avenue EX 1-1143

EAST CLEVELAND-EUCLID & SUPERIOR AVĖ.
SAVINGS 

EARN

ACCOUNTS
INSURED TO

*1OOOO

OPEN EVERY SATUROAY 
UNTIL NOON

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME AND 
REMODEUNG LOAN3

CORNER 68™ —SUPERIOR AVENUE

JAKUBS & SON
FUNERALHOMES

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

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

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

r
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KAS IR KUR?
• Aloyzas Baronas, vienas 
iš Draugo redaktorių, gau
tomis iš Los Angeles žinio
mis, laimėjo šiemetinį Drau
go romano konkursą, gau
damas tūkstantinę už roma
ną ”Lieptai ir bedugnės”. 
Premija bus įteikta vasario 
5 d. Chicagoje.

• Muz. M. Hofmekleris, gy
venąs Izraelyje, ruošiasi at
vykti į JAV. Atvykymo do
kumentus sudarė J. Bačiū* 
nas.

• Australijos Lietuvių Ben
druomenės Tarybos suva
žiavime dalyvavo 75 atsto
vai iš visos Australijos vie
tovių. Dėl labai didelio at
stumo nuo Sydnėjaus nega
lėjo atvykti tik Pertho lie
tuvių kolonijos atstovas.
• Australijos lietuvių laik
raščio ”Mūsų :Pastob<ės” lei
dimas metams kaštuoja 
6,000 svarų. Iš prenumera
tos mokesčio surenkama 
apie 3,200-3,300 svarų. Ki
tus pinigus surenka iš skel
bimų, vakarų rengimo ir kt. 
”Mūsų Pastogė” metams 
kaštuoja 3 svarus. Laikraš
čio redaktorius gauna 19 
svarų savaitinio atlyginimo, 
o administratorius 13 sva
rų. ”Mūsų Pastogės” redak
torium yra Julius Veteikis.
• Australijos Lietuvių Ben
druomenės valdybą dabar 
sudaro: B. Daukus — pirm., 
A. Jaraitis — vicepirm., V. 
Kazokas — vicepirm., V. 
Patašius — sekr., J. Zinkus 
— kultūros reik., B. Stašio- 
nis — jaunimo reik. Kont
rolės komisiją sudaro: L. 
Karvelis, V. Simniškis ir 
V. Danta.
• Simas Velbasis, iš Chica
gos, mokėdamas už Dirvą 
atsiuntė ir $5.00 auką.
• L. Garbacauskas, iš To
ronto, mokėdamas už Dirvą 
atsiuntė ir $5.00 auką.
• K. Germanas, iš St. Char- 
les, mokėdamas už Dirvą 
atsiuntė ir $5.00 auką.
• Jonas šalčius, iš Pittston, 
mokėdamas už Dirvą at
siuntė ir $5.00 auką.

JAV LB Centro Valdybos Pirmi

ninkui

ST. BARZDUKUI ir jo seimai,

netekus brangios ir mylimos motinos, 

reiškiame nuoširdžią ir gilią užuojautą

LB Clevelando
I-os Apylinkės

Valdyba

Mielam prieteliui

Rašyt. ALBINUI VALENTINUI,

Jo brangiai mamytei mirus Lietuvoje, reiškia gi

lią užuojautą

Kazys Žilėnas

PAIEŠKOMI
Adomaitis, Kazys
Arminienė-Žilinskaitė, Elz

bieta, Antano duktė, ir Arminas, 
Jonas

Audzijonis, Antanas, išvykęs 
iš Šiaulių

Babrauskas, Petras, Felicijo
no sūnus, iš Kelmės vai., Ra
seinių apsk.

Balčiauskas, Adolfas, advoka
tas, išvykęs iš Šiaulių

Baranauskas, Stasys, Kazio ir 
Zofijos sūnus

Jakubauskas, Feliksas, Jono 
sūnus

Kanišauskas, Aleksandras
Kubauskienė - Žilinskaitė, 

Magdė, Antano duktė, ir Kubąus- 
kas, Ignas

Maliorienė - Kalvaitytė, Roza
lija", Antano duktė

Nemčauskienė-Valentinavičiū- 
tė, Emilija, jos šeima, ir broliai 
Valentinavičiai, Romualdas ir 
Vladas, Juozo vaikai, kilę iš Pa- 
lūkojo km., Kelmės vai., Rasei
nių apsk.

Požerauskienė, Aleksandra, iš 
Akmenės m., Mažeikių apsk.

Šapkauskienė, Petronėlė, iš 
Akmenės m. Mažeikų apsk.

Šaulytė, Eugenija, mokiu
sis Mažeikių gimnazijoje

šiožinys, Povilas, Petro sū
nus, gimęs 1925 m. Nodėgulių 
km., Utenos apsk.

Sosnlcklenė, Johana, Stasio 
duktė, iš Akmenės m. Mažeikių 
apsk.

Valentavičius, Romualdas ir 
Vladas, ir jų sesuo Nemčauskie- 
nė, Emilija, Juozo vaikai, kilę 
iš Palūkojo km., Kelmės vai., 
Raseinių apsk.

Žilinskas, Antanas, iš Papil- 
vio km., Žilinskas, Matijošius, 
ir Žilinskaitės — Elzbieta Ar
minienė ir Magdė Kubauskienė, 
Antano vaikai, iš Veiverių vai., 
Marijampolės apsk.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:

Consulate General of Lithuania
41 West 82nd Street 

New York 24, N.Y.

NEW YORK
Vasario 16 Gimnazijai 

suaukota $125.00
— Į

Amerikoje turime šešta
dienines lietuviškas mokyk
lėles, kuriose mūsų priaau- 
gančioji karta mokosi lietu
viškai skaityti, rašyti ir yra

LB Clevelando I

II-os Apylinkės
Valdyba

Chicagos Aukšt. Lituanistikos Mokyklos mokinės, atlikusios dainų ir šokių montažą "Aš tau pri
minsiu tėvynę brangią" per mokyklos tradicini vakarą sausio 7 d.

V. Labanausko nuotrauka

CHICAGO
• Stasio Pilkos literatūri- 
nio-dramatinio ir muzikali- 
nio rečitalio programos da
lyje išgirsite Shakespearo 
veikalų vertimus; Otelio, 
Hamletas ir Richardas IIL 
Rečitalį rengia Lietuvių 
Studentų Sąjungos Centro 
Valdyba ir jis įvyks sausio 
29-tą dieną, 5 vai. po pietų, 
Chicagos Jaunimo Namuo
se.
• Prekybininko Jurgio 
Klimkaičio gimtadienio pro
ga, Chicagoje surengtose 
vaišėse dalyvavo gana gra
žus draugų ir pažįstamų bū
rys. Susirinkusieji ne vien 
vaišinosi puikiai pagamin
tais p. Klimkaitienės val
giais, ne vien ilgiausių me
tų dainavo vaišingam šeimi
ninkui, bet ir Vasario 16 
Gimnazijai sudėjo 25 dole
rius. Tai sektinas pavyzdys, 
kad prie gausiai apkrauto 
stalo reikia prisiminti ma
žiau laimingus tautiečius ir 
nors mažą dalį skirti ir jų 
reikalams.

supažindinama su jų ir jų 
tėvų kraštu Lietuva. Euro
poje turime Vasario 16 
Gimnaziją Vokietijoje, kuri 
nemaža dalimi yra išlaiko
ma Amerikos lietuvių auko
mis.

Visi, kurie sielojamės lie
tuviškais reikalais, turėtu
me remti tą mokslo įstaigą 
įsijungdami į rėmėjų būre
lius, aukodami po vieną do
lerį kas mėnesį. O tai pada
ryti tikrai nesunku.

Čia patiekiu vieno Brook- 
lyne esančio būrelio 1960 
metinę apyskaitą. Po 12 dol. 
aukojo: V. Norvaišaitė, Jo
nas Jankus, Jonas Narvy
das, Algis Narvydas, Kaz. 
Kriaučiūnas, P. Narvydas.
E. Leleiva — 9 dol., P. Gai- 
liūnas — 8 dol., D. Klinga
— 7 dol., J. Jokūbaitis — 6 
dol., J. Smalys — 6 dol., j. 
Krušinskas — 5 dol., Taut. 
Klubas — 5 dol., J. Ginkus
— 4 dol., J., Gudelis —- 2 
dol., J. Mokola — 1 dol. Iš 
viso 125 dol. Pinigai per 
BALFą persiųsti Vasario 16 
Gimnazijai.

P. Narvydas, 
būrelio vadovas

VYRŲ OKTETAS

Eilę metų veikęs Skautų Vy
čių Oktetas visuomenei buvo ge
rai žinomas ir daugelio mėgia- 

( mas. Per 8 savo veiklos metus 
jis buvo turėjęs apie 100 pasi

Naujoji lietuvių skautų vadovybė su buvusiu brolijos vyr. skau
tininku A. Matoniu prie žuvusiems dėl Lietuvos laisvės paminklo 
Chicagoje. Nuotraukoje iš kairės: v. j. s. L. Knopfmileris, s. O. 
Gešventas, v. s. A. Matonis, naujasis brolijos vyr. skautinin
kas s. E. Vilkas, pavaduotojas j. ps. Br. Juodelis ir v. s. kun. J. 
Vaišnys S. J.

rodymų Įvairiose rytinio pakraš
čio kolonijose. Kai 1959 m. jis 
buvo likviduotas, žmonės tokio 
vieneto pasigedo. Jaučiant nedi
delio ir judraus vieneto reikalin
gumą New Yorke, pereitų metų 
gale buvo suorganizuotas naujas 
vyrų balsų oktetas. JĮ sudaro kai 
kurie buvusio okteto dalyviai, 
o taip pat ir nauji dainininkai. 
Oktetui vadovauti sutiko žinomas 
pianistas muz. Aleksas Mrozins- 
kas.

Oktetas jau turėjo eilę repe
ticijų, ir apie gegužės men. pla
nuoja savo pirmąjį koncertą. New 
Yorko Vyrų Oktete dainuoja Šie 
vyrai: pirmi tenorai -- Vytautas 
Daugirdas ir Alfonsas Ilgutis; 
antri tenorai -- Ziutka Nakuta- 
vičius ir Romas Kezys; barito
nai -- Kęstutis Simanavičius 
ir Vytautas Alksninis; bosai — 
Vytautas Aukštikalnis ir Leonas 
Ralys. Okteto reikalų vedėjas 
yra Romas Kezys, 130 Hendrix 
St., Brooklyn 7, N. Y.

E. CHICAGO
BALFo susirinkimas

East Chicagos apylinkės 
BALFo 95 skyriaus metinis 
susirinkimas įvyko sausio 7 
d., 4 vai. p. p. šv. Pranciš
kaus lietuvių parapijos pa
talpose, Harbor, Indiana. 
Susirinkimui pirmininkavo 
Jonas Pečiulis, sekretoriavo 
kun. Petras Celiešius.

Buvo priimta 1960 metų 

veiklos ir piniginės atskai
tomybės apyskaita, apsvar
styti visi reikalai, susiję su 
šių metų veikla, kaip būtų 
galima daugiau sukelti lėšų 
Balto šalpos veiklai.

Perrinkta skyriaus valdy-i 
ba ir išrinkta revizijos ko
misija. Skyriaus valdybą i 
1961 metams sudaro: Jonas 
Pečiulis, kun. Petras Celie
šius, Valerija Valeikienė ir 
Aleksas Degutis. Revizijos 
komisiją: Antanas Rimkus, 
Stepas Karvelis ir Algiman
tas Markevičius.

Dalyvių atžvilgiu susirin
kimas buvo labai negausus, 
dalyvavo tik 9 nariai, tai ir 
valdžios sudarymas buvo 
nelengvas. Pažymėtina, kad 
vietos visuomenė visiškai 
nebesidomi Balto šalpos rei
kalais ir net susirinkimų ne
belanko. Prisimintini anks
tyvesni Balto skyriaus me
tiniai susirinkimai, kuriuo
se dalyvaudavo per 40-50 
narių, o dabar ir iki 10 ne

Gavome 130 nauju skaitytoju
450 naujų skaitytojų vajaus lentelė, skaitant už 

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

1931 1939 1947 1955
įa** 1932 1940 1948 1956

1933 1941 1949 1957
1934 1942 1950 1958

įjįg. 1935 1943 1951 1959
1928 1936 1944 1952 1960
1929 1937 1945 1953

10C2 1930 1938 1946 1954
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DIRVA

6907 Superior Avė., 
CLEVELAND 3, Ohio

PRADĖKITE SIŲSTI DIRVĄ

Kam

Kur

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

(Pažymėkite atitinkame lankelyje savo užsaky
mą ir pridėkite atitinkamą mokestį, jei užsakote 
sau ar kaip dovaną).

Užsakytojas:

(Vardas, pavardė)

(Adresas)

"DIRVA*DIRVA"DIRVA*DIRVA"DIRVA*DIRVA"DIRVA"DIRVA"

besusirenka. Įdomu, kur 
dingo tie visi kiti, ar jau 
jiems visiškai neberūpi Bal
to šalpos reikalai, ar ven
gia, kad jų valdybon nebe^ 
išrinktų? Pakenė
----------------------------------- t

GREETINGS and BEST

WISHES

M.O.MATTUN
SPINE T PIANOS 
OF DISTINCTION

Easy Terms can be 
Arranged

I

2027 EUCLID AVENUE
CLEVELAND, Ohio

PR 1-7633

I
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