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DĖL ALŽIRO NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠIANDIEN 
PRANCŪZIJOJE JAU NEABEJOJAMA...

(Dirvos specialaus korespondento Paryžiuje]
Dar ir šiandien Prancūzija ne

žino, kokiu būdu pabaigti Alžiro 
karą. Vienas iš alžiriečių tauti
nio išlaisvinimo fronto (FLN) 
vicepirmininkų -- Ben Bella, ku
ris šiuo metu kalinamas Pran
cūzijoj, dabar iškyla po savo 
garsaus bado streiko, kurį jis 
laimėjo.

Žinoma, jam laimėti nepapras
tai daug padėjo Maroko karaliaus 
ambasadoriaus Cherkaoui tarpi
ninkavimas pas Prancūzijos pre
zidentą.

ŠIANDIEN
IR RYTOJ

☆ ☆ ☆
DVIPRASMIŠKUMAS 

PASILIEKA
Vienas iš "raudonosios" Ki

nijos gynėjų, reikalaujančių, 
kad ji būtų įsileista {"prakal- 
bininkų klubą” (t. y., Jungt. 
Tautų Organizaciją) pareiškė, 
kad šiandien esančios ne tik 
dvi Kinijos, bet ir du Steven- 
sonai. Jis, be abejo, turėjo 
galvoj tai, kad Stevensonas, 
Amerikos vyriausias delega
tas Jungtinėse Tautose, žino
mai turi dvi skirtingas nuo
mones Kinijos klausimu. Vie
na nuomonė jo paties: Ameri
ka turi keisti savo nusistaty
mą dėl Kinijos, turi "skaity
tis su faktais". Tos nuomo
nės jis, bent anksčiau, neslėp
davo. Kita nuomonė priešin
ga: Kinija jokiu būdu netinka 
į šį "klubą". Tai yra, tuo tarpu, 
oficiali Amerikos vyriausybės 
nuomonė, kurią Stevensonas, 
noroms ar nenoroms, bet uo
liai ir gana įtikinančiai gina.

•
Stevensonui, be abejo, nepa

tinka laikytis netokios linijos, 
kokią jis pats rekomenduoja. 
Kai jam artimų pažiūrų vy
ras Chester Bowles tapo nu
imtas nuo antrosios aukštumu 
kėdės Valstybės Departamen
te, Stevensonui, žinoma, kilo 
klausimas, ar dabar neateis ir 
jo eilė. Prezidentas kažkaip 
svyruoja tarp"naujųakiračių" 
ieškotojų tarptautinėje politi
koje ir tarp "konservatorių". 
Stevensono ir prezidento nu
sistatymai kartais išsiskiria.

Atrodo, kad Stevensonas 
buvo pasiryžęs prezidentą 
kiek spustelti, kad apsi
spręstų, ir paketino pasi
traukti iš tarptautinės politi
kos. Sakėsi, manąs kandida
tuoti į Illinois senatoriaus vie
tą ir išstumti iš senato "at
žagareivį" respublikoną sek- 
natorių Dirkseną. Bet, po 
trumpo sąmyšiuko, tapo pa
skelbta, kad Stevensonas nu
taręs visdėlto ir toliau pasi
švęsti tarptautinei politikai.

•
Kas nulėmė tą apsispren

dimą? Ar prezidentas sutiko 
ateity daugiau nusileisti Ste
vensono pažiūroms? Ar gal 
abudu nedrįso stoti kovon 
prieš Dirkseną ir... pralai
mėti?

Manoma, kad antrasis 
samprotavimas bus turėjęs 
daugiausia reikšmės. Ar Ste
vensonas ta proga bus iš
spaudęs kiek daugiau žalios 
šviesos savajai linkmei, gal 
tuo tarpu dar nebus ryškiai re
gima. Greičiausia, dar bent 
kurį laiką dviprasmiškumas 
("du Stevensonai") Amerikos 
delegacijoj Jungtinėse Tau
tose pasiliks.

Ben Bella prieš keletą metų, 
su kitais keturiais alžiriečių su
kilėlių vyriausybės ministeriais, 
buvo prancūzų sugauti, kai vyko 
lėktuvu iš Tuniso į Maroką, ka
raliaus organizuojamon konfe- 
rencijon. Tad Maroko karalius 
jautėsi moraliniai kaltas dėl Ben 
Bellos pagavimo ir kalinimo. Ka
raliaus sūnus Hasanas H paža
dėjo mirštančiam tėvui daryti 
viską, kad Ben Bella būtų pa
leistas.

Bado streiko metu Ben Bella 
parodė savo tvirtą charakterį ir 
jo pavyzdys buvo pasektas ke
liolikos tūkstančių muzulmonų 
kalinių Prancūzijoje. Savo bado 
streiku jis taip pat sudomino 
arabų kraštus ir atgarsiai buvo 
pasklidę po visą pasaulį.

Dabar Ben Bella perkeltas į 
d’Aunoy pilį, kur kadaise gyveno 
Briandas. Nežiūrint, kad jį sau
gos 80 žmonių sargyba, jis dau
giau jausis aukštu svečiu, negu 
kaliniu: prie jo bus Maroko ka
raliaus paskirtas pasiuntinys, 
marokiečiai gydytojai ir galės 
naudotis telefonu.

Ben Bella savo streikui parinko 
labai palankų psichologinį mo
mentą, kad visiems primintų savo 
buvimą. Paskutiniose derybose 
laikinoji Alžiro vyriausybė jau 
nebestatė sąlygos, kad jis būtų 
paleistas prieš derybas. Jis galė
jo būti visai "užmirštas" ir pa
leistas tik po derybų, kaip pap-

ŽINIOS IŠ VISO PASAULIO

• Vak. Vokietijos kancle
ris Konradas Adenaueris 
gruodžio 9 d. lankėsi pas 
de Gaulle aptarti rūpimus 
klausimus, kuriuos gruo
džio 11 d. Paryžiuje pradė
jo svarstyti Vakarų valsty
bių keturi užsienio reikalų 
ministeriai.

• Venezueloje, prieš Ken- 
nedy vizitą, komunistai Ca- 
racase pradėjo demonstra
cijas, kad vizitą sutrukdy
tų. Iš Baltųjų Rūmų pa
reikšta, kad tų demonstra
cijų bus nepaisoma ir pre
zidentas Į Venezuelą ir Ko
lumbiją važiuos.

• Rytų Vokietijoje komu
nistai pradėjo vykdyti nau
jus gyventojų terorizavi
mus, kad Įvarę baimės, ga
lėtų suvaldyti auganti pa
sipriešinimą.

• Chruščiovas naujai pa
sakytoje kalboje vėl aiški
no, kad Sovietų Sąjungai 
graso Vakarai, bet jie turį 
net virš 100 megatonų ato- 

NEHRU: - Gaila, kad tik tokias žirklutes turiu Mao nagams apkarpyti...

rastas karo belaisvis.
Savo idėjomis Ben Bella yra 

artimesnis Tunisui ir Marokui, 
negu Ben Khedda, kuris yra tik
ras komunistas ir visi staiga su
prato iš kur jis semiasi raudo
ną šviesą ir gauna instrukcijas. 
Jo pasiuntiniai jau lankėsi Mask
voje, kur pasirašė su sovietais 
sutartį, kad busimoji Alžiro 
valstybė nieko bendro neturės ne 
su jokia Europos valstybe, už 
ką Maskva duos jai ekonominę 
paramą.

Šita naujiena pirmą kartą iš
kilo Prancūzijos parlamente, 
svarstant Alžiro biudžetą. Ga
limas dalykas, kad tai žinojo 
jau daug anksčiau Tunisas ir 
Marokas. Ir tai paskatino juos 
tarpininkauti pas de Gaulle, kad 
Ben Bella Alžiro laikinoje vy
riausybėje sudarytų tam tikrą at
svarą.

Dabar Prancūzijoje jau nebe- 
keliamas klausimas, ar Alžirui 
duoti nepriklausomybę, bet 
rimtai svarstoma, kokia bus nau
jos valstybės vyriausybė ir kaip 
jai bus perduota valdžia, kokia 
bus jos politika, ekonomija ir so
cialinė doktrina, kokios bus eu
ropiečių ir muzulmonų reakcijos. 
Nes jei Chruščiovui ar MaoTse- 
tungui pasisektų įkelti koją į Al- 
žirą, susidarytų rimtas pavojus 
visai Šiaurės Afrikai ir senelei 
Europai.

minių bombų ir savo rake
tomis gali pasiekti bet ku
rią pasaulio vietą.

• Kinija pradėjo masinę 
propagandą prieš Indiją. 
Jie ne tik nemano Indijai 
atiduoti virš 12,000 kv. my
lių užgrobtos teritorijos, 
bet dar reikalauja tris kar
tus tiek kitų plotų.

• Tanganika, 45 metus 
išbuvusi Anglijos valdžioje, 
gavo nepriklausomybę. Tai 
jau 29-oji Afrikos nepri
klausoma valstybė.

UŽ SUNKU DARBA - RUBLIS PER DIENA
Karvių šėrikų atlyginimas Lietuvos sovehozuose

"Valstiečių laikraščio" ben
dradarbis, žemės ūkio profsą
jungos pareigūnas, gavo tokį 
paklausimą:

--Kokie darbai įeina į karvių 
šėrikų (piemenų) pareigas, kiek 
valandų per dieną jie privalo 
dirbti ir koks jiems mokamas

ALEKSANDRA GUGEVIČIUTE - HERRMANN, Brazilijos lietuvaitė, prie savo išsiuvinėto Rembrandto 
kūrinio, kuris drauge su kitais jos darbais šiuo metu išstatytas New Yorke vykstančioj parodoj.

Helen V. Kulber nuotrauka

BRAZILIJOS LIETUVAITES MENIŠKAI SIUVINĖTU
PORTRETU PARODA NEW YORKE

šiomis dienomis ameri
kiečių spauda plačiai pami
nėjo Brazilijos lietuvaitę 
A 1 e k s andrą Gugevičiūtę- 
Herrmann, kurios meniškai 
išsiuvinėtų portretų paroda 
nuo lapkričio 13 dienos dar 
tebevyksta New Yorke —■ 
10 Rockefeller Plaza, Bra- 
zilian Center patalpose; Ji 
tęsis iki šio mąn. 20 d. Ap
rašant jos parodą daug kar
tų minimas ir Lietuvos var
das, kad ji 1927 metais iš 
Lietuvos emigravo į Brazi
liją, kad darbai meistriškai 
atlikti.

Visi portretai išsiuvinėti 
spalvotais siūlais, kuriuos 
ji pati dažo, nes neįmanoma 
gauti Įvairių pereinamų 
spalvų. Veiduose ji sugeba 
išreikšti visus žmogaus 
jausmus: rimtį, liūdesį, 
šypseną, juoką ir nepapras
tą panašumą į žmogų, ku
rio portretą ji siuvinėja.

Pati pirmoji jos siuvinė
jimo mokytoja buvo p. Jan- 
čienė Kaune, kurios organi
zuotus kursus ji lankė. Vė
liau tobulinosi pati ir siu
vinėjo tik portretus.

Šioj parodoj yra apie 20 
kūrinių: karalienės Elzbie
tos, Brahmso, Beethoveno, 
Mozarto, Rembrandto, Van 
Gogh, Rafaelio Madonos ir 
kt.

1943 m. Aleksandra su-

atlyginimas.
Atsakymas štai koks:
--I karvių šėrikų (piemenų) 

pareigas įeina sekantys darbai: 
valyti tvartus, srutų duobes, pa
dėti melžėjoms valyti gyvu
lių stovėjimo vietas, išvežti 
mėšlą į mėšlidės, prižiūrėti, 

ruošė pirmąją parodą, po 
kurios gavo užsakymą iš
siuvinėti portretą Argenti
nos diktatoriaus Perono, 
buvusio Brazilijos preziden
to sūnaus ir kitų.

Prieš keturis metus ji 
lankėsi Europoj ir sukūrė 
Monaco princesės Grace' 
portretą, kuriuo princas 
Rainier negalėjo atsistebė
ti, kaip ji padarė taip na
tūralią veido ekspresiją, jo 
gyvo nematydama. Pakvie
tė pietums plačiau išsikal
bėti. Madonos portretas pa
rodos metu Paryžiuje buvo 
nupirktas už 2,000 dolerių.

Aleksandros vyras yra 
vokiškos kilmės lietuvis, at
vykęs į Braziliją iš Kybar
tų. Jie augina dukterį Ire
ną, baigusią teisės mokslus 
ir sūnų Voldemarą, studi
juojantį archetektūrą Sao 
Paulo, Brazilijoj.

Šalia visų garsenybių por
tretų, jos kūrinių tarpe bū
tų labai miela matyti ir 
mūsų Vytautą Didįjį ar 
Mindaugą. Ir tikiu, kad ki
tą kartą mes tai matysime.

Vieno portreto išsiuvinė- 
jimas jai trunka 6-8 savai
tes. Darbą ji pradeda nuo 
akių, nes tai nulemia visą 
portreto pasisekimą. Jei 
prie vieno kūrinio ji dirba

kad karvidėse normaliai veiktų 
kanalizacija ir ventiliacija, 
švariai užlaikyti tvartų terito
riją, atvežti pašarus, išleisti gy
vulius pasivaikščioti, padėti mel
žėjoms nuvesti kergti karves, pa
dėti veterinarijos darbuotojams 
tikrinant gyvulių sveikatos stovį 
ar juos gydant.

Vasaros metu šėrikai (pie
menys) privalo pakaitomis dieną 
ir naktį ganyti gyvulius. Budė
jimas tvartuose nakties metu į 
gyvulių šėrikų pareigas neįeina,

(Nukelta į 2 psl.)

LIETUVIŲ KALBA PARYŽIAUS KATEDROJE
Pasaulinės emigracijos dienos proga, Pary

žiaus vyskupo Mgr. Ruppo pakviesti, iškilmingose 
pamaldose dalyvavo Lietuvos pasiuntinybės Pary
žiuje patarėjas prof. dr. J. Baltrušaitis, pasiunti
nybės sekretorius A. Liutkus, Lietuvių Bendruo
menės pirmininkė ponia Pagnier-Jokubauskaitė. 
Pamaldas laikė Sens arkivyskupas Mgs. Froderic 
Lamy.

Popiežiaus Jono XXIII atsiųsta apaštališko 
palaiminimo telegrama buvo perskaityta 18 kalbų. 
Lietuviškai labai gražiai skaitė kun. Petrošius. Ir 
tai pirmą kartą iš šios šventovės, per prancūziš
kas pamaldas, pakiliai ir muzikaliai skambėjo lie
tuvių kalba.

6 savaites, neatrodo, kad la
bai brangintų savo talentą, 
nes man ten tebesant, jos 
kūrinį ”Venus”, laiškų blo
ko didumo formato, įsigijo 
vienas 1 ankytojas už 600 
dolerių. Tačiau ji, kaip ir 
kiekvienas menininkas, ne
sirūpina kūrinių kaina, bet 
jausdama savo aiškų ir re
tą talentą, džiaugiasi jo 
pripažinimu ir visur pabrė
žia, kad jos talentas gavo 
pradžią jos tėvynėj Lietu
voj, kurią paliko būdama 
16 metų.

Į JAV dabar atvyko pir
mą kartą, bet pasilikti gy
venti čia nenorėtų. Jai at
rodo, kad čia branginamas 
ne žmogaus gyvenimas, ne 
sveikata nei šeimos laimė, 
bet tiktai pinigas.

Aplankiusi gimines, kur 
visi šeimos nariai dirba ar 
vaikai mokosi, sužinojusi, 
kad dauguma amerikiečių 
šeimų ir lietuvių taip tvar
kosi, Aleksandra reiškia gi
lią užuojautą moterims ir 
negali suprasti, kaip jų jė
gos išlaiko tokį gyvenimo 
tempą.

Čia visai nėra šeimos idi
lijos, — sako ji, — motina 
su vaikais dalinasi Įspū
džiais tik indus plaudama 
ar butą valydama. Ir tai vis 
nervingai, skubant, sten
giantis jais kuogreičiau nu
sikratyti, siunčiant prie te
levizijos. Man atrodo, kad 
tas visas moters uždarbis 
sunaudojamas ne šeimos 
laimei kurti ir palaikyti, 
bet nervų specialistams ir 
biznieriams perkant įvairių 
mašinų virtuvės ir aplamai 
namų ruošai pagreitinti. O 
taip pat begalėms drabužių, 
kurių susitvarkymui ji ne
turi laiko ir vienus meta, o 
kitus perka.

— Tuos kelius, Amerikoj 
praleistus mėnesius, aš pri
siminsiu visada su siaubu 
ii- gailesčiu dirbančioms ir 
turinčioms šeimą lietuvėms, 
šio krašto moterims, — bai
gė savo įspūdžius A. Guge- 
vičiūtė-IIerrmann.

E. čekienė
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JEI HITLERIS BŪTĮ LAIMĖJĘS K*Rį...Į2)

SLAPTAS HITLERIO SUSITARIMAS SU
VOKIETIJOS PRAMONĖS MAGNATAIS

1930 metų rugsėjo mėnesio į- 
vykiai vokiečius pasuko Trečiojo 
Reicho kryptimi. Daugelis politi
kų, pramonininkų ir armijos 
aukštųjų kariškių pradėjo gal
voti, kad nacionalsocialistų są
jūdis gal nėra jau toks blogas 
ir pažadins vokiečių patriotiz

Hitleris jau nuo pirmos dienos iš savo pasekėjų reikalavo aklo 
paklusnumo.

mą, kurį respublika per pasku
tinįjį dešimtmetį buvo prislo
pinusi. O svarbiausiai jie gal
vojo, kad šis sąjūdis tautą ati
tolins nuo komunizmo ir so
cializmo.

Gen. Alfred Jodl, vyriausiojo 
štabo operacinio skyriaus vir
šininkas paskutiniajame kare, 
Niurembergo teisme paaiškino, 
ką reiškė Hitlerio liudijimas 
Leipcigo teisme.- Iki to laiko 
aukštieji kariškiai galvojo, kad 
Hitleris norįs susprogdinti ar
miją. Bet tada jie gavo užtik
rinimą, jog jis galvojąs ją 
iškelti, duoti jai svarbų uždavinį, 
būti vienu pagrindiniu Vokietijos 
ramsčiu.

Pramonės magnatai, nemažiau 
už generolus, buvo suklaidinti. 
Jie galvojo, kad jei duos Hit
leriui pakankamai dideles sumas 
pinigų, jis pasiliks jiems dė
kingas, o jei atsisės valdžioje, 
jų klausys.

Idėja, kad Hitleris vieną dieną 
galės paimti valdžią, po 1930 
metų rinkimų, vokiečiuose vis la
biau pradėjo plisti.

1931 metais, kaipsakėNiurem- 
bergo teisme Walter Funk, stam
bieji pramoninkai ir jis pats bu
vo įtikintas, kad nacionalsocia
listų partija labai artimu laiku 
paims valdžią į savo rankas. Tų 
pat metų vasarą Walther Funk 
atsisakė iš Berliner Boersenzei- 
tung vyr. redaktoriaus pareigų 
ir įstojo į partiją. Užimdamas 
tarpininko pareigas tarp partijos 
ir vokiečių pramoninkų, ypač tų, 
kurie turėjo didelius interesus 
Reino kasyklose, ragino juos sto
ti į partiją, kad ji galėtų tęsti 
privačios nuosavybės politiką.

Tame laikotarpy partijoj eko
nominiais klausimais buvo prieš
taraujančios nuomonės. Kai vieni 
griežčiau pasisakė už nacionali

Pasakykite savo bankininkui, savo 
advokatui ar savo agentui

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

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

Phone MA 1-2075

zaciją, Hitleris, gal būt nenorė
damas pramonininkų išgąsdinti, 
jiems ne kartą užtikrino, kad jis 
esąs priešingas suplanuotai eko
nomijai ir palaikąs privačios ini
ciatyvos idėją, nes norint pakelti 
produkciją, reikalinga konkuren
cija.

Hitleris, kaip pasakoja Funk, 
slaptai susitikinėjo su Vokieti
jos finansininkais, kurių rankose 
buvo Vokietijos pinigai. Partijai

UŽ SUNKU DARBA - RUBLIS
(Atkelta iš 1 psl.)

ir tarybinių ūkių (t. y., valdi
nių ūkių, sovchozų) administra
cija neturi teisės reikalauti iš 
šėrikų, kad jie budėtų per naktį 
tvarte.

Praeitų metų pabaigoje visose 
žemės ūkio organizacijose vi
siems darbininkams ir tarnauto
jams buvo nustatyta ne ilgesnė 
kaip 7 valandų, o išeiginių dienų 
ir švenčių išvakarėse ne ilgesnė 
kaip 6 valandų darbo diena. Tokio 
ilgumo darbo dieną turi dirbti ir 
tarybinių ūkių galvijų šėrikai.

Jei tarybinių ūkių administra
cija įsako galvijų šėrikams dirbti 
per dieną ilgiau už anksčiau nu
rodytą laiką, pastarieji turi teisę 
reikalauti atlyginimo už viršva
landį darbą.

Melžiamų karvių šėrikams 
(piemenims) mokama:

1) už kiekvieną prižiūrimą kar
vę arba telyčią po 80 kapeikų per 
mėnesį,

2) už kiekvieną primelžto pie
no centnerį po 17 kapeikų,

3) be to, papildomai išmo
kama vidutinio uždarbio suma, 
kurią gauna bandos melžėjos už 
primelžtą virš metinės normos 
pieną ir už tai, kad bandoje ne
buvo bergždžių karvių.

♦

Šėriko - piemens pareigų ap
rašymas rodo, kad jo darbas su
dėtingas ir sunkus. Žinoma, kiek
vienam ūky yra nevienas šėrikas, 

buvo reikalingos didelės sumos 
pinigų finansuoti rinkiminę kam
paniją, propagandai ir išlaikyti 
šimtams partijos pareigūnų bei 
privačiai SA ir SS armijai, kuri 
1930 metų pabaigoje jau turėjo 
daugiau šimto tūkstančių narių. 
Taigi jau daugiau, negu buvo 
reguliarios vokiečių armijos.

Bet partijos pajamos buvo ne 
vien iš finansininkų įnašų. Dar 
buvo surenkami pinigai iš na
rio mokesčio, aukų, už parduotas 
knygas ir laikraščius. Bet 1931 
metais Hitleris nutarė sistema- 
tiškai išnaudoti stambiuosius Vo
kietijos pramoninkus ir finansi
ninkus.

Tų asmenų, kurie remdavo 
partiją, pavardės buvo laikomos 
griežtoje paslaptyje. Mat, parti
ja vedė dvigubą politiką. Kai Hit
leris pramonininkams žadėjo 
neliesti jų nuosavybių, Goebel- 
sas, Strasseris ir Frick turėjo 
žavėti mases, skelbdami, kad na
cionalsocialistai yra tikri so
cialistai ir nusistatę kovoti su 
"finansų baronais".

Iš Funko parodymų Niurem
bergo teisme žinoma, kad Hit
leris buvo sudaręs slaptą susi
tarimą su Vokietijos pramo
nės ir finansų magnatais, kaip 
anglies kasyklų savininku Emil 
Kirkdorf, plieno magnatais Fritz 
Thyssen, Albert Voegler ir ki
tais.

Kai jau buvo žinoma, kad Hit
leris valdžią laimės, jų sąra
šas padidėjo. Bet ne visus mag
natus iš karto Hitleriui pavyko 
paimti į rankas. "Patrankų pirk
lys" Krupp pradžioj smarkiai 
priešinosi ir pasidavė tik tada, 
kai Hindenburgas Hitlerį pasky
rė kancleriu.

Niekam nepavyko nustatyti, 
kokiaą sumas pramonininkai Hit
leriui sumokėjo. Sakoma, galėjo 
būti apie 2 milijonai markių. Bet 
žinant, kokiomis sumomis par
tija operavo, manoma, kad jų 
duoklė buvusi kelis kartus dides
nė.

Kitame numery: KAIP VIENOS 
BENAMIS SURADO POLITINĮ. 
PAŠAUKIMĄ.

ir tuos darbus jie visi privalo 
atlikti pasidalindami. Kiekvieno 
jų darbo laikas apribotas septy
niomis (savaitgaliais šešiomis) 
valandomis per dieną. Bet vistiek 
tas darbas turi būti atliktas. Vie
nam šėrikui --piemeniui tenka to 
darbo dalis, atitinkanti jo prižiū
rimų karvių skaičių, o jų vie
nam paprastai tenka apie 20 
ar daugiau. Dažniausiai ir neįsa
kytam tenka dirbti ilgiau, negu 
įstatyme nustatytos valandos. 
Antvalandinis atlyginimas tačiau 
mokamas tik tada, kai adminis
tracija įsako ilgiau dirbti. Bet 
už tas papildomas valandas at
lyginimas skaičiuojamas toks 
pats, kaip ir už pagrindines dar
bo valandas: pusantro karto ar 
dvigubai už antvalandžius mokėti 
tenai nepraktikuojama. Bet to, 
apskaičiavimas nepaprastai su
dėtingas, nes ir už pagrindinį 
darbą atlyginimo apskaičiavimas 
painus.

Apytikris supratimas, koks iš 
tikrųjų yra tokio darbininko at
lyginimas, galima susidaryti 
tik iš apibendrinto apskaičiavimo 
būtent:

1) Leiskime, kad šėrikas - pie
muo prižiūri (ir gano) jam ten
kančią bandos dalį -- 20 mel
žiamų karvių ir 5 jaunikles. Jam 
priklauso po 80 kapeikų per 
mėnesį nuo galvos, tai yra, 
per mėnesį ,20 rublių, o per vi
sus metus -- 240 rublių. Tai 
yra jo pagrindinis ir lengvai su
skaičiuojamas atlyginimas.

2) Leiskime, ūkyje karvės yra 
neblogo pieningumo ir vidu
tiniškai primelžiama po 2500 
kilogramų (po 25 centnerius, 
nes oficialiai centneris yra 100 
kg) iš karvės. Iš 20 karvių susi
daro 500 centnerių. Po 17 ka
peikų -- 85 rubliai, per metus, 
kuriuos pridėjus prie pirma su
skaičiuoto kas mėnuo išmokamo 
atlyginimo, išeina 365 rubliai 
per ištisus metus, arba lygiai po 
vieną rublį per dieną!

Trečiame punkte žadamas pa-

Stalinas mokėjo sužavėti vakariečių vadus. Visi jie, pataikaudami Kremliaus diktatoriui, tarpusa
vy lenktyniaudami stengėsi padaryti patarnavimą su plačia šypsena...

STALINO GABUMAI IR NEŽMONIŠKUMAI
Stalinas pilnai nuvainikuotas 

ir pažemintas. Be kitų nusikal
timų jis kaltinamas nužudymu ir 
daugelio tikrų, senos kartos ko
munistų. Jis nebeskaitomas ir 
nebevertinamas ir kaip karo va
das.

Stalinas save laikė Jono Žiau
riojo ir Petro Didžioji įpėdiniu. 
Teisingai, jis kaip ir tiedu, buvo 
Rusijos statytojas - kūrėjas vi
siškai nesiskaitant su priemonė
mis.

Stalinui viešpataujant Sov. S-ga 
padarė didelę pažangą ekonomi
nėje ir kultūrinėje srityje. Ypač 
atsimenant, kad Rusija buvo tam
sus, visais atžvilgiais atsilikęs 
kraštas. Žmonėms, kurie ims tik 
tuos faktus, negalvodami apie 
nepaprastai aukšta jų kainą, Sta
linas gali pasirodyt vertas ste
bėjimosi ir įvertinimo.

Politiniai Stalinas taip pat pa
siekė didelių rezultatų laimėda
mas karą ir gudriai mokėdamas 
išnaudoti jo pasekmes. Sovietų 
S-ga ne tik sugebėjo prisijungti

PER DIENĄ
skatinamasis atlyginimas yra 
"popierinis", kadangi labai ne
tikras dalykas, ar bus primelžta 
"antplaninio" pieno. Dažnai atsi
tinka primelžti mažiau, o tada ir 
antrajame punkte apskaičiuotasis 
atlyginimas mažesnis. O jei šėri
kui skirta prižiūrėti mažiau kar
vių, tai ir pagrindinis atlygini
mas atitinkamai mažesnis, nors 
darbo ir su mažesniu karvių 
skaičium per akis. Ypač "po
pierinis" pažadas yra mokėti pa
pildomą atlyginimą, jeigu ban
doje neliks bergždžių karvių. 
Kadangi šėrikas, kurs nedirba 
apskritą parą, ne vienas tas pa
čias karves prižiūri (jam tiktam 
tikras skaičius priskaitomas.bet 
savo darbo pamainoje jis šeria 
ar gano dukart ar triskart dau
giau karvių), tai bergždžių kar
vių nebuvimo žiūrima visojeban- 
doje, o ne tik jampriskaitomame 
karvių skaičiuje. Bet, kad šimto 
ar daugiau karvių bandoje neliktų 
nei vienos bergždžios, yra beveik 
neįmanomą, nepaisant, kokia be
būtų rūpestinga priežiūra. Taigi 
ir apie tą papildomą atlyginimą 
svajonės paprastai esti bergž
džios.

Gali būti šėrikų, kuriems at
lyginimo išeina ir bent kiek dau
giau, kaip vienas rublis per die
ną, bet yra daug ir tokių, ku
riems teišeina gerokai mažiau,

Iš to atlyginimo šėrikas turi 
pragyventi, nes dvaras ne
duoda jam nei pastogės, nei ap
rangos, nei maisto.

Lietuvoje ūkininkų samdiniai 
gaudavo visą išlaikymą, tai yra, 
pastogę, maistą ir darbo dra
bužius (įskaitant ir apatinius) ir 
algos litais maždaug tiek pat, 
ar daugiau, kaip dabar moka 
rubliais be jokio išlaikymo. O 
dabartinio rublio perkamoji ga
lia yra maždaug tokia pati, kaip 
buvo lito, jei ne menkesnė.

Amerikoje vidurinis žemės 
darbininko uždarbis dabar yra 
irgi tik... vienas doleris, bet per 
valandą, o ne per dieną. Že- 

po I-jo pasaulinio karo nusto
tas teritorijas, bet dar pavergė 
100 milijonų žmonių, gyvenančių 
Rytų Europoje, Vakarai ir JAV 
šito nenumatė...

Stalinas visad žinojo ko norįs. 
Galvojo šaltai, kantriai laukė 
progos, bet jos nepražiopsodavo. 
Jis nedarė planų, kaip Hitleris, 
kad pasiektų ir paimtų viską vie
nu užsimojimu. Jis veikė kant
riai, palengva ir labai retai nu- 
klysdamas. Jis nemėgo rizikos, 
visad stengdavosi pasiekti savo 
tikslą, kad ir vėliau, bet pigiau
sia kaina. Ir, jei tik įmanoma, 
klasta.

Jis nebuvo, toli gražu, politi
niu genijum. Jis yra padaręs 
klaidų, ir net labai didelių. Pav., 
pasirašymas Molotovo - Rib- 
bentropo pakto. Stalinas tikėjosi, 
kad Vakarai ir Vokietija bus karo 
nualintos. O būdamas neutralus 
ir turėdamas visas savo jėgas, 
momentui atėjus taps pasaulio 
valdovu. Tuo tarpu karas su 
Prancūzija nei kiek nenusilpnino 
Vokietijos. .Priešingai -- vokie
čiai pasiėmė Prancūzijoje ras
tus ginklus ir jos uostai bei 
fabrikai, mažai nukentėję nuo 
žaibo karo ir ėmė dirbti jų ka
riuomenei.

Stalinas taip pat peranksti 
įsikišo į Balkanus. Tai sutrukdė 
Hitlerio planus ir šis, jausdama
sis nenugalimas, nutarė 1941 m. 
pulti Sovietų S-gą. Stalinas, nors 
Churchillio perspėtas, netikėjo 
būsimu karu ir buvo smarkiai 

mės ūkio samdiniai Amerikoj 
dirba vidutiniškai tik aštuonis 
mėnesius, bet maždaug po 9 
valandas darbo dieną, iš viso apie 
1200 valandų. Jo uždarbis, pagal 
Amerikos gyvenimo lygį, nedi
delis -- apie $1,200 per metus 
(irgi skaitant be jokio išlaikymo). 
Rusai savo rublį dabar laiko apie 
10% vertingesnių už dolerį, bet 
lyginant visą pragyvenimo kai
ną, ne vien kai kuriuos tenai 
nupigintus reikmenis, vistiek 
praktikoje išeina, kad rublis var
giai pajėgia pusę to nupirkti, ką 
pajėgia doleris. Tad šėrikas, no
rėdamas susilyginti su Amerikos 
žemės ūkio darbininku -- sam
diniu, turėtų turėti pajamų apie 
2,000 - 2,500 rublių per metus. 
Bet jam moka tik apie 360, ir 
dirbti jis turi ne 1200 valandų 
per metus, o apie 2100.

♦

Kolchozuose tokių šėrikų — 
piemenų, kaip ir kitų, atlygini
mai dar tebėra daugiausia kitais 
pagrindais tvarkomi, visais atve
jais jie yra net menkesni, negu 
valstybiniuose ūkiuose, sovcho- 
zuose.

Valstybiniai ūkiai yra bolševi
kinės Rusijos imperijos įmo
nės, įsteigtos iš Lietuvos pi
liečių atimtoje žemėje. Ir iš kol
chozų imperija perka gaminius 
priverstinai, savo nustatytomis 
kainomis. Rusija, kaip iš kasyklų 
gelmių turtus, kasa iš Lietuvos 
maistą, kurį gamina labai menkai 
apmokamomis, iki kraštutinumo 
išnaudojamomis Lietuvos darbo 
žmonių jėgomis.

(LNA) 

prigriebtas.Hitleris užėmė mil
žiniškus Rusijos plotus ir paė
mė belaisvėn šimtus tūkstančių 
raudonosios armijos kareivių. 
Tiesa, Stalinui pasisekė karą lai
mėti, bet tik dėl JAV siųstų 

, ginklų ir kitokios paramos.
Karui pasibaigus Stalinas lai

mėjo dar vieną, ir gal pelnin
giausią mūšį. Stalinas tada vyku
siai išnaudojo amerikiečių meilę 
ir naivumą, rodomą rusų tautai. 
Jis sugebėjo atidėti galutiną tai
kos pasirašymą ir praplėtė Ru
sijos rubežius kaip jam patiko.

Taigi negalima užginčyti tij 
Stalino gabumų, bet negalima ir 
nutylėti jo nepaprastai žemos 
moralės. Stalinas ir Hitleris buvo 
despotai, nekaltai išžūdę ir de
portavę milijonus žmonių.

Stalinas žudė ir deportavo ne
va komunizmo priešus. Bet pri
siminkime, kad jis tą terorą vyk
dė 30-ties metų bėgyje. Ir dar 
pačioje Rusijoje, kur komuniz
mas jau buvo įsigyvenęs ir kur 
tam rėžimui nebegręsė joks rim
tas pavojus. Sovietų S-oje Stali
nas išžudė daug senų komunistų, 
Lenino ir savo bendrų, jų bijo
damas ir norėdamas būti absoliu
čiu ir vieninteliu viešpačiu.

Tokiam tai žmogui Rooseveltas 
pasitikėjo. Jis Stalinui net buvo 
dėkingas, nes raudonoji armija 
padėjo "sutaupyti" savus karei
vius. Bet negi Rooseveltas ne
žinojo, kad Stalinas yra despo
tas ir jo rėžimas baisiausia dik
tatūra? Negi jis užmiršo apie 
Stalino iki 1941 m. teiktą Hit
leriui pagalbą? Negi jis nesu
prato, kad Molotovo - Ribbentro- 
po paktas buvo II-ojo pasaulinio 
karo tiesiogine priežastim? Negi 
Rooselveltas galėjo jame matyti 
žmogų, mylintį taiką, teisingumą 
ir žmogaus bei tautų teisių ger
bėją?

Žiūrint į demokratinių valsty
bių užsienio politiką tarp 1935 - 
1950 m., pastebime, kad seni 
draugai bei sąjungininkai buvo 
apleidžiami, nuo jų nusisukama.

Priešingai, Vakarų demokra
tijos ir JAV buvo sužavėtos, 
lyg Sov. S-gos pakerėtos, kuriai 
buvo nusileidžiama, pasitikima, 
atleidžiama jos klaidos ir nusi
žengimai, stengiamasi nematyti 
ar pateisinti masinius žudymus 
ar deportacijas.

Vakarai ir JAV buvo lyg tos 
naktinės peteliškės, kurios apa
kintos puola į šviesą, dažnai 
skaudžiai nukenčia ir net žūva.

(ai)

TURIME PASAKŲ, kurios bai
giasi tuo, kad pasakotojas pats 
yra ten buvęs ir matęs, kaip 
vynas tekėjo upėmis. Bet kartą 
tai buvo ne pasaka, o tikras 
faktas.

1943 metais sąjungininkai nu
metė iš lėktuvų apie 100 bom
bų Italijoje, Marsalos mieste, 
kur gaminamas ir saugomas gar
sus visame pasaulyje vynas var
du Marsala. Tuo vynu pripildy
tos statinaitės nuo bombų truko ir 
vynas išsipylė upeliais.

Vyno mėgėjai, tai pamatę, 
užmiršo apie bombas, apie vyks
tantį karą bei pavojų ir nusku
bėjo su buteliais ir kibirais pa
milto vyno semti.
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Didelės baimės padiktuotas 
įsakymas

Ilgokai teko laukti žinių, kaip šiais metais Lietuvoje 
praėjo Vėlinės. O taip pat ir komunistų džiaugsmo — re
voliucijos (lapkričio 7-8 d.) šventės.

Vėlinių, aišku, niekas neturėjo švęsti. O jaunimas, 
kuris prie tos šventės niekad nebuvo pratinamas, net apie 
ją neturėjo nieko žinoti. Tuo tarpu apie revoliucijos šven
tę beveik prieš pusmeti pradėjo visomis komunistinėmis 
triūbomis triūbyti. Ir darė viską, kad išeitų iškilmingiau, 
didingiau ir komunistų partijai naudingiau.

Po ilgoko laukimo atsirado šiek tiek daugiau žinių. 
Jos labai būdingos dabar Lietuvoje susidariusioms nuo
taikoms, išplaukusioms iš tų švenčių šventimo. Apie tas 
nuotaikas ir didelės baimės padiktuotą slaptą įsakymą, 
čia kiek ir užsiminsime,

Kauniečiai šių metų Vėlinių šventėj jau buvo pasi
metę. Senoj vietoj kapinės išdraskytos, o naujoj — dar 
neįprasta taip gausiai rinktis. Todėl žvakučių buvo ne
daug ir kapus tą dieną lankiusieji lyg ir skubėjo.

Vilniuje jau kas kita. Į Rasų kapus buvo prisirinkę 
ypač daug jaunimo. Ir ties visais didžiaisiais Lietuvos 
patriotų kapais žvakučių buvo gausu. Tarp žmonių mai
šės uniformuotų ir neuniformuotų policininkų. Jie žmo
nių nestumdo, bet tarsi sakyte sakė, kad tik pabandykit 
demonstruoti.

Lietuvos himno Rasų kapuose šiemet niekas neuž
traukė. Bet buvo nemažai lapelių, kuriuose Lietuvos him
nas buvo atspausdintas. Net ir tokių lapelių buvo prikli
juota prie kai kurių kapų.

Iš kitų Lietuvos vietų žinių pranešėjas neturi. Tik 
girdėjęs, kad Vėlinių vakaras daugelio šeimų buvo skir
tas žuvusiems ir drauge nesantiems prisiminti.

*
Revoliucijos šventė, komunistų partijos diriguojama, 

buvo triukšminga. Joje dominavo okupaciniai pareigūnai 
ir jų bendrakeleiviai lietuviai.

Girtų, esą, dar tiek daug niekad gatvėse nėra buvę. 
Bet ir tokių įvykių, kokių per šią revoliucijos šventę pa
sitaikė, taip pat jau keleri metai nėra buvę.

Pranešėjo žiniomis, eilėje miestų ir mažesnių vieto
vių, tarsi užgęsę ugniakalniai, pabudo pogrindis. Ir tas 
pabudimas net prasiveržė šūviais už skriaudas, per eilę 
metų vykdytas įvairių piktų pareigūnų. O okupantui pik
čiausia, kad tai įvyko daugelyje vietų ir tomis pat revo
liucijos šventės dienomis.

Be jokio abejojimo, kad ir kaip okupantas slepia to
kias demonstracijas, įvykusias Vėlinėse ir revoliucijos 
šventėje, bet jos labai greit apskrieja visą kraštą. Aišku, 
okupantas jaučia, kad tautinis atsparumas tebėra nesu
laužytas ir jį laužyti reikia dar kitesnių priemonių.

Viena iš tokių priemonių, kad ateity žmonės nebe- 
demonstruotų prie laisvės kovotojų kapų, tai slaptas įsa
kymas partijos ir komjaunimo pareigūnams, tokius ka
pus, be viešumos dėmesio, sunaikinti.

Tai jau labai didelės baimės padiktuotas įsakymas. 
Bet tuo įsakymu vargu ką nors laimės. Juk galima lavo
nus iškasti ir sunaikinti, bet jų atminties nesunaikins, 
tol, kol bus jų laisvės darbais tikinčių ir laisvės siekian
čių. B. G.

Nežiūrint visų kivirčų Berlyne, sovietai viename dalyke sutaria, 
tai prižiūrint karo kriminalinius kalinius Vakarų Berlyne, kur iš 
eilės sąjungininkai neša sargybą. Nuotraukoje sovietų dalinys su 
daina išeina iš kalėjimo, pasikeitęs su amerikiečių sargyba.

Philadelphijos tautinis meno ansamblis, vadovaujamas L. Kaulinio, išpildęs meninę programą Lietu
vos kariuomenės šventės minėjime. v. Gruzdžio nuotrauka

KAS LAIMES: PINIGAI AR TEISINGUMAS?
Šiandien bent trumpai noriu 

padaryti keletą pastabų dėl argu
mentų, kurie yra naudojami ne
mokamo gydymo įvedimo prie
šininkų.

Daugeliui yra aišku, kad ne
mokamo gydymo įvedimas šiame 
krašte sumažintų.kapitalistų gau
namą pelną už įvairius ligos 
apdraudimo mokesčius. Todėl 
nenuostabu, jog prieš nemokamo 
gydymo įvedimą visomis keturio
mis ir spardosi daugumas gy
vybės bei ligos apdraudimo bend
rovių.

Nenuostabu kad įvairiausios 
bendrovės išleidžia milijonines 
sumas kovai prieš nemokamo gy
dymo įvedimą. Nenuostabu, kad 
kapitalas dažnai nuperka ir tuos, 
kurių valia projektai virsta įsta
tymu.

T ačiau, kad kapitalas bando 
bent laikinai sustabdyti teisingu
mą socialiniame gyvenime, tai 
nestebėtina ir iš dalies pateisi
nama. Juk atsimintina, kad pini
guočiui dažnai pinigas reiškia ir 
teisingumą. Pateisinama kapi
talo kova tik ta prasme, jog ne
mokamas gydymas sumažintų ka
pitalistų įtaką. Bet labai dažnai 
tenka nustebti gydomojo per
sonalo elgesiu.

Šiuo metu bene didžiausias ka
pitalui talkininkas prieš nemo
kamo gydymo įvedimą yra or
ganizuotoji daktarija bei įvai
riausios ligoninių ir gailestingų
jų seserų organizacijos. Keistai 
ir ironiškai skamba, kad tos pro
fesinės grupės, kurių nariai yra 
pašventę savo gyvenimą padėti 
žmogui nelaimėje, dabar, bent 
oficialiai, yra įsijungusios į kovą 
prieš paprasto žmogaus vargo 
sumažinimą.

Nei laikas, nei vieta neleidžia 
plačiau panagrinėti priežasčių, 
kurios stumia šiuo nelemtu kapi
talui talkininkavimo keliui gydo
mąjį personalą. Tačiau, kai 
kurios priežastys ryškėja iš ar
gumentų, kuriuos naudoja ne
mokamo gydymo įvedimo prieši
ninkai. Tad žvilgterėkime į tuos 
argumentus.

GYDYTOJAMS SUVARŽOMA 
LAISVĖ

Labai dažnai tenka girdėti gy
domojo personalo pasakymą, kad 
girdi, jie priešinasi prieš nemo
kamo gydymo įvedimą todėl, jog 
pastarasis suvaržo gydomojo 
personalo profesinę laisvę. At
seit, gydytojai būtų priversti gy
dyti ne tą, ką jie nori, bet kas 
būtų "valdžios nurodoma".

Argi? Man atrodo, kad yra vi
siškai priešingai. Nemokamas 
gydymas praplėstų gydomojo 
personalo laisvę, nes tada dau
gelis daktarų galėtų gydyti ir 
tuos, kurių jife dabar negali gy
dyti, nes neturi užsimokėti už 
gydymo išlaidas. Kuris dakta
ras ką gydytų, arba kuris ligonis 
kokį daktarą bei ligoninę pasi
rinktų, visiška laisvė paliekama.

Žodžiu vietoje, kad nemoka
mas gydymas suvaržytų dakta
ro -- paciento veikimo bei san
tykiavimo laisves, jis jas pa
lengvintų, pašalindamas didžiau
sią -- neišgalėjimą užmokėti 
už gydymą. Tai kliūtis, kuri da
bar dažnai būna tik abišaliu ne
susipratimų šaltiniu.

Tikėsite ar ne, tačiau ir gy
domojo personalo, ir apdraudos

I. ŠOLIŪNAS
bendrovių atstovai, dar vis tebe- 
teigia, kad daugumas ligonių pa
jėgia užsimokėti gydymosi išlai
das patys.

Kad taip nėra, daugeliui aišku 
ir apie tai jau esame kalbėję 
praeityje. Pastebėtina tik, kad 
jeigu ir būna, kad susirgęs pen
sininkas įstengia užmokėti už gy
dymą, tai jis tatai atlieka iš
naudodamas arba savo paskuti
nes senatvės santaupas, gauda
mas paramą iš giminių arba par
duodamas nuosavybę. Kiekvie
nu šiuo atveju individualus atsi
lyginimas už gydymą yra atlie
kamas nuskriaudžiant save ir ne
galint pasinaudoti socialiniu vi
suomenės teisingumu, į kurį 
jis turi teisę, kaip tos visuomenės 
narys.

VIENAS ĮSTATYMAS JAU 
GALIOJA

Kai šįmet Washingtone buvo 
pravedami apklausinėjimai dėl 
nemokamo gydymo įvedimo, tai 
tokio gydymo priešininkai, tarp 
daugelio savo argumentų, dažnai 
suminėdavo ir Kerr - Mills įsta
tymą. Labai dažnai nei nemo
kamo gydymo rėmėjai, nei paga
liau jo priešininkai, ir nežinojo 
koks yra tas Kerr - Mills įsta
tymas.

Šio įstatymo dabar jau galio
jančio daugelyje valstijų istorija 
yra labai keista ir sudėtinga. Ta
čiau dar liūdnesnis yra šio įsta
tymo buvimas. Mat, pagrinde 
šis veikiąs "nemokamo gydymo" 
įstatymas yra nekas kita, kaip tik 
elgetų gydymas. Jis yra dabar 
tvarkomas ir administruojamas 
kiekvienos valstijos atskirai. Fe
deralinė valdžia padeda tiek 
kiekvienai valstijai, kiek ta vals
tija padeda savo gyventojams, t. 
y. dažniausiai padengia pusę gy
dymo išlaidų.

Bet ne čia yra šunelis pakas
tas. Svarbiausia yra tai, jog 
kiekviena valstija reikalauja, 
kad ligonis įrodytų savo neiš
galėjimą užsimokėti gydymosi 
išlaidų.

Ir dar gražiau. Yra reikalau
jama, kad ligonis turėtų įrodyti, 
jog jis nebeturi jokių pajamų, 
net nė turto, kurį naudojant bū
tų galima padengti susidarusias 
gydymo išlaidas.

Ką tai reiškia? Tai nei dau
giau, nei mažiau, kaip reikalavi
mas tapti elgeta, kad gydymo 
išlaidas padengtų valstija.

Esant tokiai padėčiai, nema
nau, kad komentarai būtų reika
lingi dėl to įstatymo naudingu
mo. Tai nėra priemonė žmo
gui padėti, o tik pasityčiojimas 
iš socialinio teisingumo. Pavyz
džiui, Kentucky valstijoj veikian
tis įstatymas reikalauja, kad su
sirgęs asmuo įrodytų, jog jo 
metinės pajamos yra nedidesnės 
kaip $1200.00, jei jis nori kvali- 
fikuotis šešių (!) dienų "nemo
kamam gydymui".

Komentarai taip pat nereika
lingi.

BIUROKRATIJA NUŽUDYS

Nebijokite. Nemokamo gydy
mo priešininkai teigia, kad tokio 
gydymo įvedimas yra neįmano
mas dėl vyraujančio valdžioj biu

rokratizmo. Girdi, visokiausi 
popierizmai pirma numarius, ne
gu pagydys žmogų.

Tačiau šitoks teigimas nėra 
nei teisingas, nei pagrįstas, ka
dangi dabartinis socialinio drau
dimo administravimas jau įrodė, 
kad ir didžiausi projektai yra 
galimi ir įmanomi administruoti, 
naudojantis technikos pažanga. O 
beto, įvairiausio biurokratizmo 
ir popierizmo apdraudos ben
drovėse taip pat rasime nė kiek 
nemažiau.

Taip pat teigiama, kad nemo
kamas gydymas per daug kainuo
siąs. Tiesa, numatomas pro
jektas bei jo vykdymas, kai
nuotų jau pirmaisiais metais virš 
bilijono dolerių. Tai didelė su
ma. Tačiau nemanykime, kad lig
šiol federalinė valdžia neprisi
dėjo prie gydymo išlaidų, Štai 
jau ir praeitais metais minėtojo 
Kerr - Mills įstatymo rėmuose 
federalinė valdžia išleido šimtus 
milijonų dolerių, o paramos 
taip ir nesijautė.

Manoma, kad nemokamo gydy
mo išlaidoms padengti tektų 
pakelti socialinio draudimo mo
kesčius tik 0.025%, padidinant 
sumą nuo kurios būtų tie mokes
čiai atskaitomi (nuo dabartinės 
4800.00 dol. iki 5000.00 dol.). 
Tačiau man atrodo, kad sociali
nio teisingumo vardan tai būtų 
verta padaryti, nes tada už se
nųjų gydymą būtų atsakingi ne tik 
patys senieji, bet visa darbinin
kija. Taip pat nereikėtų ir senuo
sius nužmoginti įsakant jiems 
tapti elgetomis, jei jie nori gauti 
paramos gydymo išlaidų padengi
mui.

KAS LAIMĖS?

Netrukus šio krašto sostinėn 
vėl rinksis tautos rinktieji ats
tovai įvairių įstatymų svarsty
ti. Neabejojama, jog bus svar
stomas ir nemokamo gydymo 
projektas. Vėl vyks apklausinė
jimai, vėl stos karČion kovon

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE 
APLANKYKITE 

imi nUUC CT MAISTO ir LIKERIŲ mlUVlLuI KRAUTUVĘ

2515 West 69 St. Marųuette Parke
PR 8 - 9259

SAV. J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA
Čia gėrimus pirksite tikrai pigiai! 

TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ:
1. ASBACH URALT ................... 5 ths. 4.95
2. BISQUIT 3 star cognac........5 ths. 4.98
3. MARTEL 3 star cognac .... 5 ths. 5.39
4. WHITE HORE SCOTCH

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

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

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

didelis pasirinkimas!

NE TĄ NUOTRAUKĄ ATSIUNTĖ
1961 m. gruodžio 4 d. DIRVO

JE Nr. 139 atspausdinote nuot
rauką iš St. Clair Savings 
Association įstaigos Clevelande. 
Deja, paskutinis sakinys tekste 
po nuotrauka yra kiek klaidinan
tis.

Tikiu, kad ta taupymo įstaiga 
galėjo įsigyti Univac computer 
-- elektroninę skaičiavimo ma
žinę, nes pastaruoju laiku daug 
bankų ir kt. verslo įstaigų nau
doja panašias mašinas. Tačiau 
Dirvoje atspausdintoje nuotrau
koje grakšti banko tarnautoja 
pozuoja šalia kortelių rūšiavi
mo mašinos, angliškai vadina
mos -- sorter. Tokia mašina ga
lima tik surūšiuoti korteles rei
kiama numeracijos arba alfabeto 
eile, bet jokių balansų ja nepa
tikrinsite. Tai tėra viena iš pa
galbinių mašinų bet kuriame 
elektroninio skaičiavimo skyriu
je, angliškai -- Tabulating de- 
partment.

Atleiskite, kad panaudojau po
rą angliškų terminų -- nes dar 
neturime jų lietuvių kalboje.

G. JUŠKĖNAS, 
Cleveland Heights

MANO NUOMONE
Miela Dirvą skaityti ir pavar

tyti. Labiausiai vertinu, kad iš 
Dirvos kuo ne visiškai pranyko 
usnys, o anksčiau jų pasitaiky
davo, Linkėčiau neapleisti vėl 
piktžolėmis.

Pasigendam (šeimoj) panašių 
straipsnių kaip: Dar 3 valandos 
nakties, Stalingradas, Malton 
keliaujanti vilkstinė ir pan. Nuot
raukos puikios.

Nebūdamas nei daktaras, nei 
inžinierius, aukų siunčiu tik porą 
doleriukų.

Redaktoriams sveikatos, o 
Dirvai -- 20,000 skaitytojų, linki

P. PAJAUJIS, 
Detroit

kapitalas ir jo sąjungininkai prieš 
socialinį teisingumą. Kas lai
mės?

Sunku dabar spėti, tačiau ti
kėkimės, kad pergalė teks pap
rastam žmogui. O tos kovos 
belaukiant, kažkaip dar vis nori
si tikėti ir viltis, kad mūsų 
lietuviškasis gydymo persona
las nedvejodamas pasisakys už 
socialinį teisingumą, nors lig
šiolinis patyrimas rodo, jog ir 
mūsiškiai buvo nuolankūs kapita
lo tarnai.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.
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ANGLIJOS MIESTELY, KUR PALAIDOTA 
KUNIGAIKŠČIO SAPIEGOS DUKTĖ...

Pietų Lankašyro pakraštyje 
Anglijoje, yra nedidelis Widnes 
miestelis, kuriame nuo senų lai
kų yra senųjų ateivių kolonija. 
Bet naujiesiems ateiviams ne.- 
buvo tekę girdėti, kad šiame 
miestelyje yra palaidota kuni
gaikštytė Sapiegaitė, nors daug 
kartų kalbėjomės su vietos lie
tuviais, kurie jau gimę ir augę, 
čia, kurių jau tik seneliai yra at
vykę iš Lietuvos.

Kaip dabar paaiškėjo, šiuo kapu 
niekas nesidomėjo, o daugu
mas net nežinojo, kad toks yra. 
J. Jankauskas užsiminė apie tai. 
O Jankauskas yra gimęs čia jau 
prieš 50 metų.

Šis kapas yra miestelio dalyje, 
kuri vadinama Farnworth. Čia 
yra labai sena nedidelė bažny
čia, statyta maždaug prieš 400

metų. Dar ją statė katalikai, kai 
anglikonai nebuvo atsiskyrę nuo 
Romos. Šiandieną ta bažnyčia 
priklauso anglikonams ir vadina
si Farnworth Parish Chruch St. 
Luke. Bažnyčios viduje, kairėje 
pusėje, yra atskira kripta, kurios 
apačioje po grindimis yra rūsys, 
o šiame rūsyje palaidota kuni
gaikščių Bold giminė ir kartu 
lietuvaitė kunigaikštytėSapiegai
tė, kuri buvo ištekėjusi už ku
nigaikščio Bold.

Rūsyje Sapiegaitės palaikai yra 
stikliniame karste užbalzamuoti, 
bet mums neteko nusileisti į rū
sį, nes mūsų vadovas sakė, kad 
šiuo metu rūsio raktas esąs pas 
kunigaikščių vaikaičius, kurių 
pavardė Flytwood ir gyvena kaž
kur apie Blackpoolį. Bet šioje 
kriptoje yra didelė paminklinė

lenta, iškalta iš brangaus mar
muro atminimui Sapiegaitės. Jo
je pavaizduota kunigaikštytės 
mirtis. Ji miršta vyro glėbyje, 
o šalia stovi angelas. Apačioje 
yra ilgas įrašas. Jame be kita 
ko, parašyta: "Atminti Marijai, 
princesei, Sapiegos dukteriai ir 
pono Petro Patten Bold iš Bol- 
do įpėdinei, Lankasterio grati- 
joje ir princo Eustace Sapiegos 
iš Dereczyn žmonai iš Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštijos... gi
musiai 1795 m. rugpiūčio4d.,iš
tekėjusiai 1822 m. gruodžio 21 
d. ir mirusiai 1824 m. gruodžio 
16 d.

Taigi, kaip matyti iš pamink
linės lentos, jaunajai Sapiegai- 
tei teko pagyventi ištekėjusiai 
tik porą metų. Ji mirė dar jau
na, 29 metų amžiaus. Paliko ji
nai gražų įrašą savo kapui, kurį 
jau gaubia 137 metai. Tiek mes,

riausias rugby žaidėjas, nese
niai laimėjęs nacionalinę taurę 
Wembley. Jis vadovauja koman
dai (komandos kapitonas), žaid
žia St. Helens komandoje.

Lukoševičiai, atvykę iš Lie
tuvos labai seniai, pats Lukoše
vičius jau yra miręs, bet jo 
žmona, turinti netoli 80 metų 
amžiaus, dar vaikščioja. Jinai 
turi užauginusi 7 vaikus. Vyres
nysis Juozas, gimęs dar Lietuvo
je, atvežtas į Angliją mažiukas, 
dabar jau turi 57 metus. Jis 
buvęs vietos anglams žinomas 
imtininkas, du jo broliai buvę 
geri boksininkai, vietos ir apylin
kės anglams gerai žinomi bokso 
čempionai, bet vienas karo me
tu yra žuvęs Italijoje. Antrasis 
Martynas, jau nedalyvauja šioje 
sporto šakoje.

O apskritai daugumas vis be
moksliai ir beraščiai, bet darbš
tūs, draugiški, vaišingi. Paskui 
save jie palieka darbovietėse 
gražų atminimą.

A. Gaidelis -- E. Lietuvis

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PAS MUS!
|g1/ MOKAME UŽ BONU

TAUPMENAS
Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės 

valdžios agentūrą.

KAS DU MĖNESIUS DUODAMOS VIS NAUJOS
DOVANOS TAUPYTOJOMS

ST. AHTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

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

sekretorius
Blshop 2-1397

naujieji ateiviai, tiek senieji len
kiame galvas ir pagerbiame šį 
mūsų tautai didingą vardą.

Pats Widnes miestelis yra ne- 
pertoli nuo Liverpoolio ir Man- 
chesterio, prisiglaudęs prieNur- 
sey kanalo, kuris nuo Liverpoolio 
uosto eina net iki Manchesterio. 
Todėl nenuostabu, kad prieš dau
gel metų mūsų ateiviai ir telkėsi 
netoli uosto: kai tik išlipdavo iš 
laivo Liverpoolio uoste, tai ir 
pradėdavo gyvenimą svetimoj ša
ly-

Šiandieną matome, kad greti
muose miestuose ir miesteliuose 
lietuvių būta gana seniai: Liver- 
poooly, Widnes, St. Helen, Hay- 
dock, Earlwatown, Manchestery- 
je irtt. Pavyzdžiui, Widnes mies
telyje, kurį jau pradėjau pažinti 
maždaug 1950 m., buvo apsigyve
nęs kun. J. Steponaitis, kuris 
vėliau' emigravo į JAV. Kai jis 
čia buvo, tai ir ši sena lietuvių 
kolonija buvo pakilusi "ant kojų": 
senieji lietuviai turėjo tam tikrą 
vietos komitetą, jaunosios lietu
vaitės su netoliese buvusia gar
sia Lawtono angliakasių stovyk
la (tuo laiku buvo maždaug iki 
150 vyrų -- jaunų energingų lie
tuvių) įsteigė tautinių šokių gru
pę. Per trumpą laiką Widnėje 
buvo suruošti net keli lietuviški 
suėjimai, pvz., kai lankėsi Ang
lijoje vysk. Būčys. Čia atvežta 
iš Amerikos parodyti brolių Mo
tuzų filmą, vienais metais suor
ganizuotos eisenos gatvėmis kar
tu su anglų bažnytine procesija. 
Lietuviai turėjo savo DBLS sky
rių ir tautinę vėliavą. Procesi
jos metu pirmosios gretos pasi
rodė tautiniais drabužiais.

Šiandieną šiame miestelyje li
ko tik gražūs prisiminimai iš ne
tolimų laikų. Senųjų ateivių liko 
nedaug. Daugiausia vis jau antra 
ar trečia karta. Vienas kitas 
dar šiek tiek moka lietuviškai, 
bet daugumas jau nebenori prisi
pažinti lietuviais. Iš senųjų atei
vių vyrų visai maža, o moterų 
kurios yra atvykusios dar prieš 
pirmąjį didįjį karą, yra nema
ža, sulaukusių jau po 70-80 
metų amžiaus.

Žymesnių vietos lietuvių, pa
sireiškusių anglų visuomenėje, 
kaip ir nėra. Minėtinas Joy Guy. 
Jo seneliai yra atvykę iš Lietu
vos maždaug 1888 metais. Jo tė
vai yra gimę Anglijoje (pavardė 
buvo Gutauskas). Jis vienu tarpu 
yra buvęs net Widnes miestelio 
burmistru, o dabar valdo vieną 
restoraną. Antrasis tai Vincė 
Karalius, kuris reiškiasi anglų 
visuomenėje ir spaudoje. Taige-

AR ZINAI?
VENECUELOJE, tropikiniam 

miške auga medis Cow. Jis yra 
tuo garsus, kad iš jo tekančioji 
sunka primena pieną. Vietiniai 
gyventojai geria ją tiesiai prie 
medžio, o nusinešę kibirais na
mo, ją naudoja virimui. Taip 
pat iš jos daro suplaktą kre
mą.

*

TIK JŪROS vanduo sūrus taip 
daug kas galvoja. Bet yra ir eže
rų kurių vanduo žymiai sūresnis 
už jūros. Jūros vandeny druskos 
vidurkis yra tarp 3-4 procentų, 
o Grent Salt Lake ežero tarp 
12 - 23 procentų.

*
BULVES nuo kepimo nepra

randa turimo vitamino C. Bet 
jei iškeptos bulvės nebus greit 
suvalgytos, o paliktos nevalgo
mos bent pusei valandos, tai 
jos praranda vieną trečdalį vita
minų. O po keturių valandų nu
stoja visų vitaminų.

KLYSTAME jeigu manome, 
kad JAV šalčiausia valstija yra 
Aliaska. Šiaurės Dakotoje tem
peratūra būna žemesnė už Alias
kos. Be to joje ir sniego dau
giau iškrenta.

♦
YRA ŽINOVŲ, kurie sako, kad 

beveik yra 2000 kalbų, kuriomis

Cicero lietuvių kolonijos gyventojos: O. Šulaitienė, A. Bigelienė 
ir E. Vadopalienė viename parengime platinusios laimėjimų bilie- 
rne E. Šulaičio nuotrauka

žmonės ne tik kalba, bet ir rašo.

♦
SENIAUSI LAIKRAŠČIAI buvo 

spausdinami Kinijoje ir Romo
je. Nuo pirmųjų Romos imperi
jos dienų Romoje išeidavo "Actą 
Diuma" (Kasdieniai įvykiai). 
Laikraštis sustojo eiti 476 
metais. Kinijoje nuo 6 amžiaus 
kiekvieną mėnesį pasirodydavo 
"Tsing - Pao" (Pekingo nau
jienos), tikslu supažindinti gy
ventojus su imperatoriaus įsa
kymais ir kitais oficialiais pot
varkiais. Laikraštis užsidarė 
1935 m.

❖
PIRMĄ AUTOMOBILIcpadarius, 

imta ieškoti tinkamo pavadinimo. 
Buvo pasiūlyti įvairūs vardai: 
gasomobile, autojo, autovia, 
kineters, vietorine, sineque,car- 
beck, ipsomotor. Prancūziškas 
pavadinimas —automobilis, buvo 
rastas perilgas ir juokinąs, bet 
jis laimėjo.

N.B.

BALTIMORE

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

UFE1Y 
>F VOLĄ 
SAVINOS

UF TO
$.10.000

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

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

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

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

• Pinigu taupymui nereikią važinėt, juos galite at
siųsti paštų, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

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

DIRVOS ROMANO KONKURSAS
Dirvos redakcija skelbia pirmąjį romano konkursą. 

Lietuviai rašytojai nuoširdžiai kviečiami tame konkurse 
dalyvauti. Laimėtojui bus išmokėta 1,000 (vieno tūks
tančio) dolerių premija.

Kiekvienam rašytojui, dalyvaujančiam konkurse, 
skelbiamos šios sąlygos;

a) Veikalo žanras — romanas.
b) Veikalas turi būti niekur nespausdintas.
c) Veikalo tematika ir dydis neaprėžiami, bet kūri

nys turi būti vertingas literatūriniu požiūriu.
d) Konkursą laimėjęs autorius premijuotą kūrinį lei

džia spausdinti Dirvoj be atskiro atlyginimo.
e) Premijuoto romano autorius pasilieka sau atskiro 

išleidimo teises, bet sutinka dėl leidimo sąlygų 
tartis visų pirma su Vilties Draugijos leidykla.

f) Viena rankraščio kopija, perrašyta mašinėle, jury 
komisijai atsiunčiama iki 1962 m. rugpiūčio 15 d., 
6 vai. vakaro.

g) Konkurso slaptumui užtikrinti, veikalai siunčia
mi tokiu būdu: 1. Autorius veikalą konkursui duo
da ne tikra savo pavarde, bet pasirašęs slapyvar
džiu, 2. Prie rankraščio pridedamas uždaras vo
kas, ant kurio pakartojamas minėtas autoriaus 
slapyvardis, 3. Vokan įdedamas mažesnis uždaras

• vokelis su tikra autoriaus pavarde ir adresu.
h) Jury komisijos nepremijuoti veikalai grąžinami 

autoriams išlaikant šiuo atveju reikalingą slap
tumą.

i) Jei kurį nors nepremijuotą romaną Dirva norėtų 
spausdinti savo skiltyse, dėl to su autorium ta
riamasi atskirai.

k) Dirvos romano konkurso jury komisiją sudaro 
Dirvos redakcijos atstovas — Stasys Santvaras, 
du rašytojai, Lietuvių Rašytojų Draugijos nariai 
— Antanas Gustaitis ir Faustas Kirša, ir du gro
žinei literatūrai artimi asmenys — dail. Viktoras 
Vizgirda ir Juozas Kapočius'. Jury komisijos 
sprendimai daromi balsų dauguma.

l) Konkursą laimėjusiam rašytojui 1000 dolerių pre
mija bus įteikta Clevelande, Ohio, Dirvos meti
nės šventės metu, 1962 m. rugsėjo 29 d.

m) Dirvos romano konkursui rankraščiai, perrašyti 
mašinėle, nelaukiant nustatyto termino, siunčia
mi šiuo adresu: Stasys Santvaras, Dirvos romano 
konkursui, 404 K St., So. Boston, Mass., U.S.A.

Dirvos Redakcija

KOJINIO ŽAIDĖJŲ KLUBAS 
NERINGA

Šiais metais iš naujųjų atei
vių jaunimo susidaręs kojinio 
(futbolo) mėgėjų būrelis visą va
sarą ir rudenį, V. Saurusaičio ap
mokomas, lavinosi ir rengėsi pa
sirodyti viešai. Rudeniop, loteri
jos būdu pasipelnę pinigų, įsigi
jo aprangą (žali marškiniai, bal
tos kelnaitės). Pirmiausia susi
tiko su vienos aukštesniosios mo
kyklos komanda. Prieš ją dar ne
atsilaikė.

Antrosios iš eilės Neringos 
rungtynės buvo savoje aikštėje 
—Carroll parke gruodžio 3 d. 
Šį kartą priešu buvo Good Coun- 
sel -- stipriausia Baltimorės 
apygardoje jaunių komanda. Mū
siškiai buvo pasitelkę kelis 
Maryland universiteto studentus, 
nes sudaryti stipresnei vienuoli
kei savųjų neužteko. Lietuviško 
jaunimo čia būtų, tik ne visų, 
net ir inteligentų, šeimų prie
auglis pasirodo lietuvių tarpe, 
matyt, gaudo svetimus vėjus.

Šias rungtynes Neringa pra
laimėjo 3:0 Nors daug kartų buvo 
priartėję prie priešo vartą, pro
gų nesugebėjo išnaudoti. Šūviai 
praskrisdavo tai virš vartų tai 
pro šalį. Svečiai buvo geriau iš
sirikiavę, nesubėgdavo krūvon ir 
tiek nesikarščiavo, kaip nerin- 
giečiai. Žaidimas vyko gera 
sparta, ir žiūrovai, kurių buvo 
apie 80, nenuobodžiavo.

įgiję daugiau patirties ir įgudę 
taikliau valdyti kamuolį, šaudyti 
iš tolo ir arti, iš 14 žiemos ir 
pavasario metu turėsimų rungty
nių bent kelias neringiečiai vis 
gal laimės, nes jiems netrūksta 
ištvermės ir noro mokytis.

Buvo graži, saulėta vėlyvo ru
dens diena. Žaidimo pasižiūrėti 
susirinko nemažas būrys vy
resniųjų, tėvų ir kovinės nuotai
kos "įkvėpėjų" -- lietuvaičių, 
kurios vasarą šiame parke žais
davo tenisą. Publika buvo paten
kinta šia pramoga, nes nevienam 
ji priminė jaunas dienas, kai 
pats spardė kamuolį mokyklos 
aikštėje.

Visuomenės dėmesio ir para
mos jauniems kojinio žaidėjams 
netrūks. Tik gaila, kad, pačiam 
vadovui duodant nelemtą pavyzdį, 
pratybų metu jų tarpe daugiausia 
girdėti svetima kalba. Net ir 
gražus Neringos vardas mažai 
tada derinasi.

Komandoj žaidė: Juozas Kali
nauskas (vartininku) Algis Petru
ševičius, Stasys Milunaitis, 
Aleksas Radžius, Eimutis Rad- 
Žius, Eugenijus Šilgalis ir Au
gustinas Uleckas (geriausias žai
dėjas). Atsarginiais buvo: Bal
čiūnas, Račkauskas, Seškūnas, 
Rimas Šilgalis ir Vitkauskas. 
Visi jie lanko aukštesniąją mo
kyklą, išskyrus tik Eug. Šilgalį, 
kuris yra Maryland Universiteto 
studentas.

Parko voveraitė
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Akad. Skautų Sąjūdis .korp. Vytis Clevelande atšventė 37 metų gyvavimo sukaktį. Nuotraukoje nariai su 
svečiais suruoštame gruodžio 2 d. minėjime. V. Bacevičiaus nuotrauka

GRUODŽIO 30 D. Vysk. Valan
čiaus Lit. mokyklos eglutė Šv. 
Jurgio parapijos salėje.

GRUODŽIO 31 D. Naujų Metų 
sutikimas, Naujos parapijos 
salėje. Rengia L. B. abi apylin
kės".

SAUSIO 7 D., 1962Šv. Kazimie
ro Lit. mok. eglutė Naujojoj Pa
rapijoj.

SAUSIO 13 D. Čiurlionio 
ansamblio metinis koncertas 
Naujosios parapijos salėje.

SAUSIO 20 D. Lietuvių salėje 
Vlado Braziulio Vad. dramos stu
dijos premjera. Uošvė -- B.

ASS šventėj, iš Chicagos atvykęs kalba, pirmijos pirmininkas
St. A. Dundzila. V. Bacevičiaus nuotrauka

CLEVELANDE 
ir apylinkėse

• Prof. St. Dirmantas, 
aplankęs Kanadą, New Yor
ką ir kitas vietas, kelias 
dienas viešėjo Clevelande, 
aplankė Dirvą ir susipažino 
su darbu.

• A. V. Dundzila, Liet. 
Skautų S-gos Tarybos Pir
mijos pirmininkas, atvykęs 
iš Chicagos, gruodžio 3 d. 
vidurdienj Čiurlionio na
muose atsilankė j informa
cinę sueigą, kurioje dalyva
vo per 30 Clevelando Nerin
gos ir Pilėnų tuntų bei ASS 
skyriaus vadovų. Sueigoje 
diskutuota Liet. Skautų Są
jungos veiklos aktualiomis 
temomis. Dėka sumanaus 
moderatoriaus sktn. Vyt. 
Kamanto ir sueigos dalyvių 
drausmingumo, išgvildentos 
keturios pagrindinės temos. 
Pareikštos mintys, be abe
jo, sudarys platesni akirati 
S-gos vadovybei tolimes
nėms lietuviškos skautijos 
veiklos gairėms nužymėti.

• Pilėnų tuntas lapkričio 
23 d. — Padėkos dienos ry
tą šv. Jurgio salėje turėjo 
žiemos sueigą. Tuntininkas 
v. s. Pr. Karalius skautams 
ir vilkiukams pravedė kelis 
litu a n i stinius žaidimus,

Sruogos 3 v. komedija. Režisuo
ja V. Matulionis.

SAUSIO 27 D. Čiurlionio An
samblio ir šv. Jurgio parapijos 
choro, pagerbimo banketas — 
koncertas. Rengia LB Clevelando 
I-os Apy. valdyba.

1962 m. VASARIO 3 D. LSK 
Žaibo vakaras -- koncertas Slo
venian Auditorium.

VASARIO 10 D. Čiurlionio An
samblio Namuose, Lietuvių 
Fronto Bičiulių. Clevelando sam
būrio pobūvis.

VASARIO 24 D. Lietuviams 
budžiams remti valdyba Čiurlio
nio namuose rengia Užgavėnių 
blynų balių.

BALANDŽIO 28 D. 1962 m. 
Vysk. Valančiaus Lit. mokyklos 
tradicinis vakaras Šv. Jurgio pa
rapijos salėje.

1962 m. GEGUŽĖS 12 D. Dir
vos jaunųjų talentų varžybų kon
certas Slovenian Auditorium.

1962 m. RUGSĖJO 29 D. Dir
vos metinis spaudos balius - kon
certas.

VAIKO GRAŽIAUSIOS NUOTRAUKOS KONKURSAS
(Nuotraukoms siųsti terminas baigtas 1961 m. lapkričio 1 d.)

skatinančius pažinti Lietu
vą, mums brangias istori
nes datas. Sueiga užbaigta 
scenoje improvizuotu lauže
liu, kur ten buvo "užkur
tais” be dūmų. Po poros 
smagiu valandų sueigoje 
pilėniečiai nuskubėjo namo 
kalakuto šveisti.

• Dr. Z. Sabataitis, po 
sunkios operacijos, tolimes
niam gydymuisi iš ligoninės 
grižo i namus. Dr. Z. Saba- 
taičio adresas: 1226 E. 87 
St., Cleveland 8.

jEAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30SAVINGS 
EARN

ACCOUNTS 
INSURED TO 

*10.000

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME AND 
REMODEUNG LOAN3

IN TO1VN Ul’FICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & VVilliam 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

• Clevelando garsi Lin- 
coln Electric Co., kuri kiek
vienais metais savo pelną 
išdalinai, tarnautojams bei 
darbininkams, šiais metais 
$6.4 milijonai dolerių atite
ko 1,345 asmenims. Taigi 
kiekvienas tos bendrovės 
tarnautojas, kaip dovaną 
gavo antrą metinę algą.

• Naujos parapijos baza- 
ras, praėjo su dideliu pasi
sekimu. Ir šiais metais jis 
bus davęs parapijai apie 
$7,0G0 pelno. Parapijos kle
bonas kun. J. Angelaitis dė
koja visiems prisidėj usiems 
prie šio bazaro surengimo 
ir jį laukusiems.

šiame bazare, tarp 25 
skyrių, dalyvavo ir Lietuvių 
Bendruomenės 2-j i apylin
kė. Ji turėjo šaudymo sky
rių didžiosios salės scenoje. 
Šis skyrius buvo gana gau
siai lankomas. Gal dėlto, 
kad šaudymas čia buvo pra
vestas pirmą kartą. Be val
dybos, kurią sudaro pirm. 
P. Mikšys, vicepirm. V. Be- 
nokraitis, sekr. E. Stempu- 
žienė, ižd. Pr. Puškorius ir 
parengimų vadovas Pr. Juš
ka, labai daug prisidėjo 
prie šio skyriaus — šaudyk
los Įrengimo inž. V. Valys' 
ir inž. M. Balys, kuris tik 
neseniai yra persikėlęs į 
šią apylinkę.

Bazaro metu šiame sky
riuje gražiai darbavosi I. 
Pivariūnaitė, G. Juodėnas, 
š. Goceitas (jis ir skelbimus 
pagamino), J. Garla ir A. 
širvaitis. M. Valienė supir
ko ir padovanojo šaudymo

prizams brangias ir gražias 
dovanas.

Baigus keturias dienas 
vykusį bazarą, paaiškėjo šie 
visų geriausi šaudytojai: 
Vladas Angelaitis, Julius 
Kazėnas ir Algis Karsokas. 
Ketvirtą ir penktą vietą už
ėmė ne lietuviai. Jiems vi
siems ir buvo įteiktos dova
nos.

Bazare dalyvavo ir lietu
vių skaučių gražių rankdar
bių skyrius, šiam skyriui 
vadovavo ir gražiai darba
vosi E. Nainienė, Garlaitė 
ir Gelažiūtė.

Moterų Sąjungos 36 kuo
pa, laikiusi valgių skyrių, 
irgi labai gražiai atstovavo 
lietuvius, šiam skyriui va
dovavo O. Juškienė ir M. 
Maslauskienė.

Labdarybės Draugija, ku
rios pirmininkė O. Mackevi
čienė, turėjo kokių tai gra
žių daiktų skyrių. O gal tik 
man, neturėjus . laimės jų 
išlošti, jie atrodė tokie gra
žūs? E. M.

Parduodamas namas
La Šalie Rd. 18300, tarp 

NeiT Rd. ir 185 St., 2 minu
tes iki bažnyčios ir mokyk
los. Nepaprastai švarus, 
modernus vienos šeimos na
mas su 1<2 vonia. Požemi
nės žolės laistymo Įrengi
mas. Pirmą kartą parduo
damas šeimininko už 23,000 
dol. Galima tuoj užimti. No
rint pamatyti šaukit tol. 
III 2-8391. ' (1 12)

KONKURSINĖ NUOTRAUKA Nr. 126. Loreta Šulaitytė, 4 metų 
amž., iš Cicero, III. Nuotrauka E. Šulaičio.

J. P. MULL-MULIOLIS
Nekilnojamo turto pirkimo, pardavimo, įkaina

vimo ir apdraudos įstaiga.

6606 Superior Avė. UT 1-2345
13229 Superior Avė. UL 1-6666

ALGIMANTAS DALIDĖ,
lietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus 

vedėjas.

Mes kepame visokius pyragus, lietu
višką dueną, 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 į mus ir būsit patenkinti.

KONKURSINĖ NUOTRAUKA Nr. 127. Algirdas Avižienis, 2 metų 
amž., iš Chicagos, III. Nuotrauka K. Avižienio.

KONKURSINĖ NUOTRAUKA Nr. 127. Viktutė Laukaitytė, pusket
virtų metų amž., iš Burwood, Australijos. Nuotrauka E. Karpavi
čiaus.
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KAS IR KUR?
• Savo artimuosius ir pa
žįstamus, artėjančių didžių
jų švenčių — Kalėdų ir 
Naujų metų proga, geriau
sia pasveikinti per Dirvą. 
Atsiųskit sveikinimo teks
tą, pridėkit $5.00 čekį,. ir 
jūsų sveikinimas, per dvi 
skiltis 2 colių aukščio, bus 
gražiai atspaustas ir laiku 
pasieks jūsų artimuosius.

• Lietuvių Bendruomenės 
biuletenis už lapkričio mė
nesį atspaustas 12 psl. Ja
me senoji Lietuvių Bend
ruomenės vadovybė atsi
sveikina, pristato naują va
dovybė ir duoda praėjusios 
veiklos apyskaitas.
• Ona Labanauskaitė Drau
ge pakeičia Salomėją Nar- 
keliūnaitę, pranešinėjų s i ą 
žinias iš Jungtinių Tautų. 
Kaip žinia S. Narkeliūnaitė, 
po J. Tysliavos mirties, įsi
jungė į Vienybės redagavi
mą.
• Adv. Algimantas Rėželis, 
JAV Lietuvių Bendruome
nės centro valdybos narys 
teisiniams ir socialiniams 
reikalams, įsijungęs į ben
druomeninę veiklą nenu
traukia studijas, ruošiasi 
magistro laipsniui.
• Kostas Januška, JAV 
Lietuvių Bendruomenės se
kretorius,'} L. B. veiklą įsi
jungęs nuo pirmųjų dienų. 
Veda visą Lietuvių Bend
ruomenės centro valdybos 
sekretoriatą. Centro valdy
bos susirašinėjimas yra la
bai platus, nes vien Bend
ruomenės apylinkių yra ne
toli 70.
• Dr. Edvardas ir Marija 
Jansonai Dirvai paremti at
siuntė $10.00 auką.

LIEAUVOS VOKIEČIŲ 
LAIKRAŠTIS

Lietuvos vokiečių mėne
sinis laikraštis Heimatstim- 
me kiekviename numeryje 
talpina paveikslų iš Lietu
vos ir straipsnių apie vo
kiečių gyvenimą Lietuvoje. 
Laikraštyje jaučiamas di
delis sentimentas Lietuvai 
ir pasiilgimas gerų, senų 
laikų Lietuvoje.

Lapkričio mėn. numeryje 
įdėta Panevėžio evangelikų- 

Pulk. Pr. Saladžius kalba Lietuvos kariuomenės šventės minė
jime Philadelphijoje. V. Gruzdžio nuotrauka

liuteronų bažnyčia ir platus 
aprašymas ”Ponewesch — 
Bottrop” ryšium su pasto
riaus Bruno Landing 25 
metų kunigavimo jubilie
jum. Be to, įdėtas paveiks
las su antkapiu advokatui 
Juozui Bataičiui, Lietuvos 
vokiečių draugui. Po Šan
čių metodistų orkestro pa
veikslu parašyta: ”Ein Bild 
aus der guten, alten Zeit”.

Kultūros priede Die Rau
te (Rūta) aprašoma dr. 
Werner Essen paskaita 
”Die Deutschcen, die Litau- 
er und die uebrigen Volks- 
gruppen in Litauen”, kuri 
pernai buvo skaityta Lietu
vos vokiečių suvažiavime 
Bad Pyrmont. Autorius sa
vo laiku Muencheno univer
sitete per vieną lietuvį stu
dentą susipažinęs su lietu
vių kalba, vėliau dizertaci- 
jos reikalu gyvenęs Lietu
voje, ieškodamas medžia
gos apie baudžiavą ir že
mės reformą Lietuvoje, su
sirašinėjęs su geografais 
prof. Daukantu ir prof. K. 
Pakštu E. K.

BOSTON
Naujienos Akademinio 

Skautų Sąjūdžio skyriuje
šių mokslo metų studen

tų sueigų vedamoji tema 
yra "Individas, tauta ir 
valstybė". Vienu ar kitu po
žiūriu šią temą nagrinėja 
kandidatės ir junjorai savo 
p r i valomuose referatuose. 
Bendruosi u o s e susirinki
muose ta pačia tema kalbės 
trys kviestiniai prelegentai.

Gruodžio pabaigoje So. 
Bostone bus atidaryta stu
dentų skautų-čių kavinė 
"Gintaras", kuri dabar de
koruojama. Tose patalpose 
vyks ir jų susirinkimai. Sa
vaitgalių vakarais kavinėje 
galės susitikti lietuvių stu
dentiškasis jaunimas, kurio 
Bostone yra beveik visas 
šimtas.

Per Kalėdas Liet. Piliečių 
Klubo salėje bus tradicinis 
Akad. Skautų Sąjūdžio po
būvis, į kurį kviečiamas 
lietuvių jaunimas, šiais me
tais Studenčių Skaučių Dr- 
vės sk. pirm, yra Audr. Ku- 
biliutė, korp. "Vytis" sky
riaus pirm. Romas Venckus 
ir jų koordinatorė — pirm. 
Milita Leimanaitė. jg

Lapkričio 25 d. Philadelphijoje Liberty Federal Savings and Loan Ass. patalpose buvo atidaryta dail. 
A. Rūkštelės darbų parodą, kurią suruošė ALT Sąjungos Philadelphijos skyrius. Nuotraukoje parodos 
rengėjai su dailininku. Iš kairės prof. Puzinas, Impulevičius, dail. Rūkštelė, Vainiunienė, Jonys, Didelis 
ir Cesonis. V. Ramūno nuotrauka

A. Rakštelės kūrinių parodoj Philadelphijoje dalis lankytojų su 
dailininku. Iš kairės: P. Mitalas, A. Gruzdienė, dail. A. Rūkštelė, 
E. Mitalienė. v. Gruzdžio nuotrauka

Vincentas ir Aleksandra Gruzdžiai buvo pirmieji nupirkę A. 
Rakštelės paveikslą Philadelphijoj suruoštoj parodoj.

LIONĖ JUODYTĖ 
THE WORLD

Lionė Juodytė savo koncerte 
Bostone, Jordan Hali, lapkričio 
26 d. visus klausytojus nustebi
no savo gražiu balsu. Mes, kurie 
mylime jos įdainuotas lietuviš
kas daineles, nežinojome, kad ji 
turi talentą taip pat maloniai 
dainuoti klasiškas dainas ir ari
jas. Net Bostono dienraščių kri
tikai ją puikiai išgyrė.

Nors mes lietuviai turime ne
mažai meno pajėgų, bet dažniau
siai tiktai savųjų tarpe įverti
namų. Plačioje Ameikos visuo
menė apie juos mažokai žino. 
Iš dainininkų pirmutinė Ame
rikos lietuvių tarpe buvo Auna 
Kaskas, kuri dainavo Metropo
litan Operoje. Šiais laikais turi
me gerokai prasimušusį Arnoldą 
Vokietaitį. Dabar turėsime ir 
Lionę Juodytę.

Jos koncerto pasiklausyti iš 
New Yorko atvyko John Hoff- 
man, kuris stato spalvotą filmą 
"The World »of Talent”. Buvo 
jo filmo direktorius Harry Al- 
ter, artistės Nadie 1 lope ir Lynne 
Hilton.

Lionė Juodytė yra pakviesta 
toje filmoje atlikti svarbų vaid
menį. Taip pat iš New Yorko 
buvo atvykęs kompozitorius A- 
lan Barrody, kurio kurinį 
"Through a Dream to Death" 
pirmą kartą koncerte dainavo 
Lionė Juodytė.

Iš lietuvių į koncertą buvo 
atvykęs Lietuvos Garbės Konsu
las Antanas O. Shallna su žmona, 
prelatas Pranciškus Strakaus- 
kas iš Brocktono, prelatas Pra
nas Juras iš Lawrence, pran-

VAIDINS FILME 
0F TALENT 
ciškonas Tėvas Prakapas iš Ken- 
nebunkport, Maine, Jonas Ado
monis iš Bostono ir daugiau 
lietuvių, kuriems rūpi mūsų jau
nieji talentai. Buvo nemažas 
skaičius kitataučių.

Galima drąsiai sakyti, kad me
niškai koncertas puikiausiai pa
vyko.

Žmonių į koncertą atsi
lankė vos apie 150.

CHRISTIAN SCIENCE MONITOR
NUOMONĖ

Pirmąją programos pusę ga
lima pavadinti standartine, pa
vyzdine: įprasta tokiomis prog
ramomis naudotis. Atrodė, kad 
tai antrametės (sophmore’s) 
metinis išeitų dalykų sąrašas. 
Trys barokinės dainos: "Bois 
Epais” Lully, "Alma Mia" Ran
delio, "Rendimi” Rossi, trys 
klasinės dainos: "Der Linden- 
baum", "Der Tod und das Mad- 
chen", "Die Allmacht" Schu- 
berto. Trys romantinės dainos: 
"Le Berceaux", "Apres un 
Reve" Faure, "Connais tu le 
Pays" Thomas. Savyje nėra nie
ko bloga pradėti programą jau 
seniai išbandytais keliais, bet 
tokia programa turi būti išpil
dyta labai gerai ir tinkamai.

Beveik kiekvienas taktas iš 
pirmųjų devynių dalykų buvo lė
tas. Išimti sudarė vidurinioji 
"Der Tod" dalis ir E moli 
(E minor) Rossi arijos. Tempų 
kontrastų stoką ir neišvengiamai 
transponotos tonacijos, bendrai 
sunkus išpildymas, pakreipė 

programa tam tikra linkme.
Tai nereiškia, kad panelei Jo- 

dytei truko vokalinės medžiagos. 
Dainininkė turi turtingą balsinę 
medžiagą, pasigirsta pagaunan- 
tys tonai. Tai lieka paslaptis, 
kaip kontraltas gali paimti taip 
aukštus tonus, kaip Fa ir Fa 
su kryželiu, tai vėl leistis į gi
lumą iki Re, kaip tai buvo pa
daryta pas Schubertą. Daininin
kė koncentravosi išgauti turtin
gąjį, gilųjį toną, kas sudarė dai
nos charakterio esmę ir tas 
jai labai gerai pavyko. Švari 
tarsena, spalvingumas, tono šva
rumas -- paliko tam tikrųpagei- 
davimų.

Po pertraukos panelė Jodytė 
padainavo penkias lietuviškas 
dainas prie trijų angliškų. Čia 
nuotaika pasikeitė: suspindėjo 
šviesus tautinis jausmas lietu
viškai dainai. Tikrai puikiai, pro
fesionališkai praskambėjo pia
nissimo dainoje "Visur tyla" 
Gruodžio, kas galėtųbūti ir prog
ramos pirmoje dalyje.

Gyvai praskambėjus Donizetti 
arijai, auditorija audringai rei
kalavo biso. Ir čia įvyko dai
nininkės pasikeitimas. Ji paliko 
savo akompaniatorių, kompeten
tingąjį Fritz Kramer, ir išėjo 
į sceną su savo gitara, pado
vanoti auditoriai kelias liaudies 
dainas. Tas buvo visai žavėtina 
ir parodė, kur slypi panelės 
Jodytės tikrasis talentas.

Artinantis šventėms užsakykit

DIRVA
69o7 Superior Avė.,
CLEVELAND 3, Ohio

Prašau siųsti Dirvą, kaip švenčių dovaną, 
šiuo adresu:

Dirvą savo artimiesiems
Artinasi Kalėdų šventės ir Nauji metai. Rūpinsitės, 

ką dovanoti savo artimiems ir tolimiems bičiuliams.
Dirva tikrai gera ir per visus metus atsimenama 

dovana. Užsakykit ją dar neskaitantiems jūsų kaimy
nams arba kituose kraštuose gyvenantiems, kurie patys 
neišgali užsisakyti.

Naudokitės čia pridedama atkarpa ir tai padarykit 
dabar, kad laiku galėtumėm pranešti apie jūsų dovaną.

Jei jūs neturite tokių artimųjų, kurie Dirvos neskai
to, jūs užsakykit Dirvą lietuviams moksleiviams ar nese
niai iš Lietuvos atvykusiems ir gyvenantiems Vokietijoje. 
Užsakykit džiovininkams ar seneliams, gyvenantiems 
prieglaudose. Tokių adresų mes turime, ir gavę mokestį, 
tuoj pranešime kam Dirvą siunčiame.

Užsakant prašome naudotis šia atkarpa:

Už metus siunčiu $10.00

Už pusę metų siunčiu $ 6.00

Mano adresas:

CHICAGO
Inžinieriai veikia

Gruodžio 17 d., 3 vai., 
Jaunimo Centre, 5620 South 
Claremont Avė., įvyks Ame
rikos Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų Sąjungos, Chi- 
cagos skyriaus metinis vi
suotinas narių susirinki
mas. Programoje valdybos 
metinis pranešimas, naujos 
valdybos rinkimai, einamie
ji reikalai ir sumanymai. 
Ten pat ir tuo pačiu laiku 
renkasi ir žmonų klubo na
rės.

Susirinkimo metu nariai 
turės progos įsigyti bilie
tus ir pasirinkti staliukus 
į vasario 3 d. įvykstantį 
tradicinį balių-vakar i e n ę 
"Drake" viešbutyje. Po 
gruodžio 17 d. bilietai į ba
lių bus gaunami Daina Te- 
levision Co., 3321 S. Halsted 
St. ir Marginiai Dry Goods 
Co., 2511 W. 69th St.

K. B.

ELIZABETH
ALT S-gos skyriaus 

dešimtmetis

ALT S-gos Elizabetho 
skyrius paskutiniame narių 
s u s i r inkime, įvykusiame 
lapkričio 26 dieną, yra nu
taręs atitinkamai paminėti 
savo gyvavimo dešimtmetį.

Dešimtmečio jubiliejinis 
pobūvis įvyks ateinančių 
metų kovo 3 dieną Lietuvių 
Laisvės salėje, Elizabethe, 
N. Jo

Išsikėlė M. ir A. žemaičiai

Dr. Marija Žemaitienė su 
savo vyru Aleksandru že
maičiu išvyko iš Elizabetho 
ir apsigyveno Engehvoode,
N. J.

Ten vienoje didelėje ligo
ninėje Žemaitienė, pagal 
pasirašytą sutartį, dirbs 
kaip daktarė — anestezistė. 
Al. žemaitis buvo veiklus 
ALT S-gos Elizabetho sky
riaus narys. Nors jis ir to
liau pasilieka šio skyriaus 
nariu, bet jau aktyviai ne
begalės reikštis,
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