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LIETUVOS NAUJIENŲ ATKANKA

Iš Radviliškio 
praustis į Šiaulius

SENAI KALBA APIE DEGAMAS DUJAS, BET JŲ NESU
LAUKS BE 1961 METŲ. — SPECIALINIŲ MOKYKLŲ PADĖ 
TIS. — ALYTUJ DABAR 12,00 0 GYVENTOJŲ. — KAS DA

BAR VADOVAUJA KULTŪRINIAM GYVENIMUI?

Radviliškio vienintelė viešoji 
pirtis dėl remonto visą rudenį, 
jau trys mėnesiai, uždaryta. 
Miesto ūkio valdybos pareigūnai 
nusiskundžiantiems gyventojams 
(namie vonių nėra) rekomenduo
ja važiuoti nusiprausti į 
liūs ....

Šiau-

KADA BUS DEGAMOSIOS 
DUJOS

Yra projektas tiesti degamųjų 
dujų (gazo) tiekimo vamzdžius 
iš Dašavos (Ukrainoje) į Lenin
gradą per Gudiją, Lietuvą, Lat
viją. Per Lietuvą magistralinė 
natūralinių degamųjų dujų lini
ja turi eiti pro Vilnių, Panevėžį, 
Šiaulius. Nuo jos numatytos ša
kos pro Lentvarį į Kauną ir pro 
Telšius, Akmenę — į Klaipėdą.

Tikimasi, kad linija pasieks 
Vilnių 1961, Panevėžį — 1962, o 
kitus Lietuvos miestus — 1964 
metais.

59 TECHNIKUMUS VALDO 
12 MINISTERIJŲ

Specialinės mokyklos Lietuvo
je, sovietiniu pavyzdžiu, dabar 
yra pavadintos technikumais. Jų 
Lietuvoje yra 59. Jų valdymas 
išblaškytas po 12 vietinių ir mas- 
kvinių ministerijų.

Darbo rezervų valdybos virši
ninkas Lietuvoje (B. Doktorovi- 
čius) siūlo, kad visi technikumai 
pereitų tos valdybos žinion. Jos 
centras yra Maskvoje.

KIAULĖS KITOS, O BĖDOS 
TOS PAČIOS

Agitpropas tūkstančius kartų 
yra priminęs, kad nepriklauso
mos Lietuvos laikais ūkininkams 
tekdavo ilgai laukti bekoninių 
kiaulių supirkimo punktuose ir 
"buržuaziniai agentai’’ vistiek 
ne visada nupirkdavę . ..

Prieš trejetą metų Chruščio-

turėjo būti parašytas ir atiduo
tas spausdinti gruodžio 1 dienos 
vakarą. Jis pasirašytas 59-nių 
asmenų, gyvenančių daugiausia 
Vilniuje ir Kaune, bet kai kurie 
gyvena Šiauliuose ir kitur. Jie 
negalėjo per tokį trumpą laiką 
ne tik susirinkti nakrologo pasi
rašyti, bet negalėjo visi net ir 
telefonu ar telegrafu susisiekti 
tenykštėmis telefono bei telegra
fo veikimo sąlygomis. Parašai 
galėjo būti padiktuoti tik iš vie
no centro, kuris ir nustatė, kam 
leistina ir pridera po tokiu aktu 
pasirašyti. Todėl pasirašiusiųjų 
sąrašas ir reikšmingas.

Jame yra įtraukta: 
a) Partijos vadovybė — A. 

Sniečkus, B. šarkovas, V. Niun-

dabar "memuarų” rašytojas ...
Palyginus su 1957 m. rugpiū

čio mėn. A. Vienuolio-žukausko 
negrologu, krinta į akį, kad ir 
ten daugiau kaip du trečdaliai
(42) pasirašiusiųjų yra tie pa
tys. Iš ano sąrašo dabar jau ne- 
bekartojami vardai tų, kurie per 
tą 15 mėnesių iškrito iš savo tu
rėtų pareigų (pavyzdžiui, Ozars- 
kis, J. Laurinaitis — abu šįmet 
atleisti, vienas iš "sovnarchozo” 
pirmininkų, kitas iš plano komi
teto pirmininkų, arba buvęs prof
sąjungų pirmininkas B. Bara
nauskas, buvęs vicepremjeras P. 
Levickis ir kt.), arba šiaip dėl 
viešai nežinomų priežasčių šį 
kartą jau nebeįtraukti. šių tarpe 
įsidėmėtini šie "iškritėliai" iš 
"kultūrinio avangardo" arba po
litiškai pripažintos "aristokrati
jos": K. Boruta, buv. universi
teto rektorius J. Bulavas, rašy- 
toas J. Paukštelis, Marcelinas 
šikšnys. Pastarasis gal buvo 
specialiai tik Vienuolio atvejui ir 
įtrauktas.

vienas turi savo atskirus planus. 
Be to, šie planai labai nepasto
vūs".

"Išduodamos dažniausia neap
galvotos technikinės sąlygos, jos 
beprojektuojant arba, dažniau
sia, jau pateikus projektus de
rinti, vėl iš esmės keičiamos. To
dėl projektų atlikimas uždelsia
mas nenormaliai ilgai ir veltui 
eikvojamos projektavimui skir
tos lėšos”.

"Visti blogiausia tai, kad nėra 
respublikos ir atskirų miestų 
elektros tinklų bei postočių sta
tybos vystymo schemos. Tiesa, 
tokios schemos buvo sudarytos 
respublikai ir Vilniaus bei Kauno 
miestams. Tam išleista daug pi
nigo, bet jos atliktos tik 5 metų

Kai du daktarai susitinka ne visada kalbasi vien apie ligas ... Dr. J. Bartkus (kairėje) ir Dr. 
Biežis, žymūs visuomenininkai, Chicagoje vieno posėdžio metu svarsto politines problemas.

Alias raketos iššovimu į erd-
perspektyvai, šiuo metu jau pa-|v^ ameriiiitčiai užfiksavo reikš

mingą pažangą, pasiektą per pa
staruosius metus. Tačiau kari-

NĖRA ENERGETINIO 
PLANO LIETUVOJ

Inžinierius elektrikas L. Va
lentinas TIESOJE rašo:

"Energetinio ūkio valdybos 
vadovai, neturėdami prieš akis

ka, J. Maniušis, A. Barauskas jokios schemos respublikos ener- 
(visi CK sekretoriai), CK įstai- getinės sistemos vystymui, kiek- 
gos kultūros skyriaus vedėjas V.
Uogintas, Kauno partijos komi
teto atstovė J. Narkevičiūtė;

b) Valdžios-administracijos at
stovai — J. Paleckis, K. Preik
šas (vicepremjeras kultūros rei
kalams), J. Banaitis (kultūros 
ministras), M. Gedvilas (švieti
mo ministras), J. Piligrimas 
(Kauno miesto vykdomojo komi
teto pirmininkas) ir, žinoma, M. 
šumauskas;

c) Partijos dienraščių redakto
riai — TIESOS G. Zimanas ir 
SOVIETSKAJA LITVA V. Meš- 
čeriakovas (bet nėra CZERWO- 
NY SZTANDAR redaktoriaus 
A. Fedorovvicziaus);

, d) Rašytojai, dailininkai, ak
toriai, muzikai, mokslininkai —
J. Avyžius. J. Baltušis, A. Bal
trūnas, J. Čiurlionytė, A. Dzis- su v^uJe įmontuotais 150 sv, 

instrumentų ("normalaus varto
jimo" atveju raketa toje vietoje 
neša hidrogeninį užtaisą).

senusios ir nenaudojamos .
Kitas specialistas (A. Augus-

taitis, Kauno Politechnikos In
stituto energetinės pramonės 
mokslinės-techninės draug i j o s 
pirmininkas) susirūpinęs įrodi
nėja, kad būtinai reikia statyti 
Smalininkų hydroelektrinę jėgai
nę. Susirūpinimas kyla iš to, kad 
naujajame sep t y n m eč i a m e 
Chruščiovo plane ši statyba nu
tylėta, nors Lietuvoje šią vasa
rą jai ir buvo pradėta jai reng
tis. Chruščiovui šiuo metu labiau 
patinka šiluminės jėgainės ir 
plane apie jas tekalbama. LNA

NAUJAUSIO ŽEMĖS SATELITO 
IŠŠOVIMO REIKŠMĖ

DIDELĖ PAŽANGA, I1ET DAR NEPAKANKAMA

Lapkričio 28 d. buvo baigta 
Atlas raketos bandymų serija, 
apvainikuota raketos skridimo 
distancijos rekordu. Gruodžio 18 
d. ta pati raketa erdvėn sėkmin
gai iškėlė 4.5 tonos sveriantį 
žemės satelitą.

Tiesa, šį žemės satelitą suda
ro ne specialus "indas" su apa
ratūra, t. y. ligšiolinė ketvirtoji 
raketos dalis, kuri būdavo išsvie
džiama nuo trečiosios dalies "ve
žimo”, o tiesiog trečioji Atlas da-

ka, J. Dovydaitis, B. Dvarionas, 
A. Gricius, J. Grušas, A. Guze- 
vičius, A. Jonynas, V. Karužie
nė, K. Kymantaitė, K. Korsakas, 
J. Kriščiūnas-Jovaras, J. Kup-

vas ėmė raginti, kad Pabaltijy | Činsk^’ A,LaS.taS’ X'.
cius, Just. Marcinkevičius, J. Ma-vėl būtų auginamos bekoninės 

kiaulės, nes ten žmonės turį tam 
patyrimo.

Dabar TIESA "signalizuoja":
"Ariogalos gyvulių paruošimo 

ir supirkimo punkte žmonės, at
rodo, tam tik ir pasodinti, kad 
atsakinėtų: 'šiandien jūsų beko
nų pirkti negalime. Nėra kur dė
ti’. Po keleto dienų atveši — ir 
vėl tas pats. O laikas bėga, beko
ninės kiaulės perauga į lašini
nes, jų kaina krinta, žibulių in
validų namuose nupenėta kelios 
tonos gražiausio bekono, bet nie
kaip negalima priprašyti, kad 
nupirktų".

ALYTUJ 12,000 GYVENTOJŲ
Alytaus kultūros skyriaus va

dovybė reikalauja, kad valdžia 
statytų naują kino teatrą Alytuj, 
nes dvylikai tūkstančių gyvento- 
jii vieno (prieškarinio) esą per 
maža.

1939 metais Alytuj buvo 9,200 
gyventojų.

"KULTŪRINIS
AVANGARDAS"

Kas šiuo metu 'Lietuvoje ofi
cialiai įskaitomas į "kultūrinį 
avangardą", vaizdžiai liudija vir
tinė parašų po nekrologu Sofijai 
Čiurlionienei.

S. Čiurlionienė mirė Kaune, 
gruodžio 1 dieną. Nekrologas iš
spausdintas gruodžio 2 dieną 
rytą išėjusioje TIESOJE, taigi

tūlis, E. Mieželaitis, J. Mikalaus
kas, J. Mikėnas, V. Mykolaitis- 
Putinas, E. Matuzevičius, V. Mo
zūriūnas, K. Petrauskas, V. Rei- 
meris, P. Rimša, J. Rudzinskas, 
I. Simonaitytė, M. Sluckis, P. 
Stauskas, J. Šimkus, T* Tilvytis, 
P. Vaičiūnas, S. Vainiūnas, K. 
Vairas-Račkauskas, A. Venclova, 
V. Žilionis. J. Žiugžda, A. Žmui
dzinavičius. Ir dar V. Vitkaus
kas — generolas, pensininkas,

Rusams šis faktas davė pro
gos patriukšmauti, kad ameri
kiečiai bandą pasaulį apgauti, 
klastodami paties satelito svorį, 
t. y. jin iškaitydami ir "erdvės 
vežimo” svorį, ir kad rusai tebe
laiką erdvėn išsviestų satelitų 
svorio rekordą. Tačiau iš tikrųjų 
paskutinis Atlas bandymas ro
do, kad įprastinis žemės satelitų 
aukštis jau pasiekiamas supras
tintai ir su mažesnėmis išlaido
mis.

Sėkmingas aštuntojo žemės 
satelito išsviedimas erdvėn aiš
kiai parodė, kokios pažangos

niai specialistai sako, kad ji dar 
nesanti pakankama užsitikrinti 
pirmavimui moderniųjų ginklų 
lenktynėse.

Raketos, kurias Strateginė 
Oro Komanda yra paskirsčiusi 
europinėse bazėse, dar nesudaro 
jėgos netikėtam puolimui atmuš
ti. Atlas raketa vis dar nesanti 
pakankamai tiksli. Pęr lapkričio 
28 d. bandymus nukrypo nuo tai
kinio 28 mylias (6,300 mylių at
stume). Tai reiškia, kad jos tiks
lumas yra 1 1,4 laipsnio, o iš tik
rųjų jis .turėtų būti matuojamas 
šimtosiomis ar tūkstantosiomis 
laipsnio dalimis.

Dar daugiau aliarmuojantis 
momentas yra tai, kad rusai atei
nančių 12 mėnesių bėgyje galį 
turėti 300 tarpkontinentinių ba
listinių raketų, o JAV jų gamy
bos dar net nepradėsianti per 
ateinančius 18 mėnesių. Tos ra
ketos galėsiančios nešti atominį 
ar hidrogeninį užtaisą 8,000 my
lių ir taikinį kliudyti 3 mylių 
tikslumu. Užtaisas būsiąs 5 me
gatonų, o Atlas tegali nešti tik 
1 megatoiio užtaisą.

Rusai nutarė pradėti tarpkon
tinentinių raketų gamybą prieš 
dvejus metus — dar tada, kai 
jos nebuvo visai išvystytos. Bet 
jie darė pakeitimus ir patobuli
nimus po kiekvieno bandymo. 
Tai labai brangus kelias, bet jis 
įgalina anksčiau pradėti pasiren
gimus gamybai. Amerikiečiai jį 
naudojo, vystydami B-47 bombo
nešį, tačiau raketų gamyboje to 
kelio atsisakė.

Šia proga tenka pastebėti, kad 
amerikiečiai turi užtektinai ži
nių apie rusų raketas, nes dalis 
jų bandymų yra užregistruoja
ma ilgų distancijų radaro moni
toringais, o apie trumpų distan
cijų raketų iššovimus į Baltijos

moksle ir ginklų gamyboje JAV 
yra pasiekusi per pastaruosius 
metus — nuo tos dienos, kada 
erdvėn buvo iššautas Sputnikas 
I. Trumpai:

• JAV šiandien turi balistinę 
raketą, kuri gali pasiekti ne tik 
priešo taikinius už 6,300 mylių, 
bet ir iškelti erdvėn sunkų "krū
vį”, kuris galėtų būti gyvybiškai 
svarbus ne tik kariniams reika
lams, bet ir komerciniams;

• JAV šiandien turi raketų 
vairavimo sistemą, kuri gali ko
reguoti raketos kryptį, tad da
bar jau nebereikės raketų kelio 
labai tiksliai apskaičiuoti iš ank
sto (Atlas trajektorija po iššo- 
vimo buvo taip pat pakoreguo
ta) ;

• JAV raketų motorai šiandien 
jau yra toki galingi, kad raketai 
įskristi erdvėn nereikia papildo
mos pagalbos.

• Radijo komunikacija jau yra 
pasiekusi tokį laipsnį, kad sate
litai gali priimti pranešimus iš 
žemės ir perduoti atgal, kaip šį 
kartą prez. Eisenhowerio kalbą, 
kuri buvo perduota į satelitą, 
praėjus beveik 24 vai. po jo iš- 
šovimo;

• Raketos iššovimas į Marsą 
ar Venerą jau yra netolimos atei
ties klausimas. Taip pat žmogaus 
pakilimas į erdvę.

Gruodžio 18 d. iššautasis že
mės satelitas erdvėje išbus apie 
tris savaites. Sėkmingas jo iššo
vimas paskatino mokslininkus 
eiti prie kitų projektų. Trys daug 
didesni žemės satelitai, galį pri
imti ir perduoti tūkstančius pra
nešimų per trumpą laiką, jau 
ruošiami ir bus iššauti erdvėn 
iki 1960 metų. Sakoma, kad jie 
galėsią transliuoti pranešimus 
visame pasaulyje išsklaidytoms 
JAV karinėms pajėgoms. Tiems 
dirbtiniams mėnuliams pradėjus 
veikti, daugelis karinės tarny
bos užblokuotų žinių kanalų at
sipalaiduos civiliams reikalams.

Taip pat ruošiamasi visai eilei 
kitų projektų. Vienas įspūdin
giausių būsiąs "Project Sentry”

- kameros pagalba žemėlapius Thor raketos paleidimas iš Cali 
perduodąs satelitas, kuris būsiąs fornijos bazės. Thor raketa tai 
paleistas iš JAV, tačiau erdvėn kinius pasiekia už 1,500 mylių ir 
įeisiąs tik virš Sovietų Sąjungos. Į gali lėkti 10,000 mylių greičiu.

jūrą žinios surenkamos dar ir iš 
papildomų šaltinių (iš čia rusų 
jautrumas dėl amerikiečių lėk
tuvų skraidymo virš Baltijos jū
ros).

Grįžtant prie strateginių klau
simų, dar vienas reikšmingas 
momentas yra gyventojų susi
koncentravimas. Sakysim, jei 
JAV norėtų sunaikinti 15 nuo
šimčių Rusijos gyventojų, jai 
reikėtų sunaikinti 45 rusų mies
tus. Rusai to paties efekto pa
siektų, sunaikindami tik 15 ame
rikinių miestų. Panašus santykis 
liečia ir rusų pramonės pajėgu
mą, nes rusai savo pramonę yra 
sistemingai išsklaidę.

JAV bombonešiai ir trumpųjų 
distancijų raketos, o taip pat ir 
Atlas, kai ji bus pradėtas nau 
doti, europinėse bazėse nėra ap 
saugotos nuo netikėto rusų už 
puolimo; visi tie ginklai yra la 
bai efektingi tik tuo atveju, je 
jie smogtu pirmi. Bet krizės at 
veju, kaip pastebi Foreign Af- 
fairs Quaterly, rusai gali patys 
duoti pirmąjį smūgį, kad apsi
gynus nuo amerikiečių smūgio 
Ir tie amerikiečių bombonešiai 
kurie su pakrautomis bombomis 
be pertraukos dabar patruliuoja 
ore (kai kurie specialistai sako 
kad jų esama 200), norėdami pa 
siekti rusų miestus, turėtų prasi
veržti pro ilgų distancijų naikin
tuvus ir rusų priešlėktuvinių ra
ketų užtvaras. Pastangos laikyti 
ore daugiau tokių bombonešiu 
arba raketų skaičiaus padidini 
mas europinėse bazėse, sakoma 
toliau tame žurnale, tik padidin
tų rusų nervingumą ir paskatin
tų juos greičiau smogti.

Siekiant užsitikrinti ginklų 
pirmavimą, reikalinga paskubin 
ti moderniųjų ginklų, ypač rake
tų, programas, bet čia kaip kas
met, jau susiduriama su lėšų 
klausimu.

1959 metų biudžete rusai 
smarkiai padidino išlaidas pra
monei ir tyrinėjimams. Spėja
ma, kad po tais padidinimais 
slepiamos padidintos išlaidos ka
riniams reikalams. Ką JAV kon
gresas tuo reikalu padarys, pa
matysime netolimoje ateityje.

(ipsus)
»

• Kuboje švenčių proga laukia
ma naujos sukilėlių "generalinės 
ofenzyvos".

VISAM PASAULY
• Egipto diktatorius Nasseris, 

minint britų ir prancūzų įgulii 
atitraukimo iš Suezo zonos su
kaktį, Port-Saide pasakė kalbą, 
kurioje smarkiai puolė Sirijos 
komunistus, kad jie siekią su
griauti arabų vienybę.^

• čiangkaišekas greičiausiai 
nesieksiąs perrinkimo Tautinės 
Kinijos prezidentu 1960 metais. 
Tokia išvada daroma iš jo prie
šinimosi pakeisti konstitucijos 
straipsnį, kuris dabar neleidžia 
būti renkamu trečiajam termi
nui.

• Dvylika kurdų komunistų,
baigusių atitinkamas Maskvos 
mokyklas, kaip patiriama iš Pra
gos, išsiųsti į Bagdadą. Jų užda
vinys: suaktyvinti "nepriklauso
mo Kurdistano idėjos agitaciją.

JT ATSAKYMAS LD ŠEFUI

Jungtinių Tautų Organizacija 
yra atsakiusi į Lietuvos Diplo
matijos šefo protestą, pareikštą 
dėl I. I. Gaškos įrašymo į Gen. 
Asamblėjos delegacijų sąrašą 
vadinamosios Lietuvos sovietinės 
respublikos "užsienio reikalų mi
nisterio" titulu.

Savo atsakyme J. T. Organiza
cija paaiškina, kad delegacijų 
nariai yra įtraukiami į sąrašą 
tais titulais, kuriuos atitinkamos 
valstybės praneša Sekretorija- 
tui. Pastarasis gi nėra kompe
tentingas tirti ir spręsti, ar tie 
titulai pagrįsti.

Marshai Chu Teh

Grandinėlės šokėjos amerikiečiams rodo lietuvišką kalėdinę eglutę. 
IŠ kairės: L. Kasparavičiūtė, A. Alkaitytė ir J. Gailiušytė.

PARAMA DIRVOS 
SKAITYTOJAMS 

GAUTINGENO 
SANATORIJOJE

Gautingeno sanatorijoj esan
tiems Dirvos skaitytojams pa
remti atsiuntė:

Vincas Babinskas .............$5.00
Kazys Rimkus ............... 5.00
Jonas Jurkūnas ............. 10.00
J. A. Urbonas ............... 5.00
J. J. K.............................. 5.00
Eug. Bartkus ................. 10.00
Irena ir Algirdas 

Budreckai ..........  10.00
Anksčiau buvo gauta $140.00, 

taigi dabar iš viso suaukota — 
$190.00.

: f' •į

Mao Tse-tung

Įvairūs ūkiniai sunkumai priver- 
ė komunistinės Kinijos valdovus 

padaryti kai kurių propagandi
nių permainų vyriausybėje. Mao- 
cetungas pasitraukia iš premjero 
posto, jo vieton ateis gen. čuteh.
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Šia savaitę,
Balys Gaidžiūnas

Dvi dienas Clevelande posė
džiavo Vilties Draugijos valdyba. 
Posėdžiuose dalyvavo Tautinės 
Sąjungos pirmininkas E. Bart
kus ir vicepirmininkas J. Paplė- 
nas. Posėdžiuose buvo ieškoma 
nauju galimybių, kaip Dirvą pa- 
dažninti, jos turinį dar labiau 
pagerinti, o svarbiausia, kaip 
padidinti Dirvos skaitytojų šei
mą. Visi priėjo vienos nuomonės, 
kad Dirva tik tada galės dažniau 
savo skaitytojus lankyti, kada 
jos šeima paaugs bent 500. Ir vi
si buvo tos nuomonės, kad tiek 
naujų skaitytojų gali atsirasti, 
jei į šią talką įsijungs visi tau
tinių organizacijų nariai ir visi 
ankstyvesnieji Dirvos bičiuliai. 
Tat tos talkos mes ir laukiame.

į Tautinės Sąjungos skyrių 
narius talkos reikalais kreipsis 
pati Tautinės Sąjungos vadovy- 
1 ė, gi j kitas organizacijas kreip
sis pąji Dirvos redakcija. Kreip
sis prašydami pabūti šių laikų 
knygnešiais, aplankyti visus 
tuos, kurie Dirvos iki šio laiko 
neskaito, bet skaityti gali. O kad 
tokių dar nemaža yra, štai ge
riausiai kalba ir tokia laiško iš
trauka, prieš dieną gauta iš Ka
nados: "Esu labai dėkinga tiems,

__ _ kurie mane jums rekomendavo,
nes seniai galvojau užsiprenu
meruoti Dirvą, tik vis tas nelai
mingas nerangumas”. Ir kiek
vienam mieste, didesniam ar ma
žesniam, tokių yra, tik reikia 
juos surasti ir paraginti.

Antras klausimas, kuris pla
čiau buvo peržvelgtas, tai naujos 

x spaudos technikos įvedimas. Ir
Dirva ta nauja spaudos technika 
jau labai greit pasirodys. Mes de
dam visas pastangas, kad tai 
įvyktų su pirmuoju 1959 metų 
numeriu, žinoma, jei neįvyks ko
kių netikėtumų, kokių, baigiant 
įrengti visą savo spaustuvę, gali 
pasitaikyti. Sakysim, buvo, tokia 
smulkmena, bet ji mus užgaiši- 
no dvi savaites. Reikėjo gauti 
kelius lapus specialaus plieno, 
kuris yra atsparus mūsų naudo
jamiems chemikalams. Ir jie Cle
velande buvo gauti kelioms sa
vaitėmis vėliau, negu rangovai 
buvę pažadėję užbaigti atitin
ka mrs įrengimus.

Posėdžio dalyviai buvo išsa
miai supažindinti su naujos 
spaustuvės įrengimo kaštais. 
Vykdytam vajuje surinkti pini
gai naudojami vien tik spaustu 
vės įrengimams, todėl kai kurių 
skaitytojų galvosimas, kad iš tų 
pačių pinigų buvo išleista ir nau
jai pirktų Vilties Draugijos na
mų įrengimams, neturi jokio pa
grindo. Ir taip tvarkantis, už su
rinktus pinigus dar neįmanoma 
visų spaustuvės priemonių su
pirkti grynais. Ir noroms neno
romis, reikės dar ieškoti paramos, 
kurią teiksime jau ne nauju va
jum. bet kitais būdais, kurie po
sėdyje ir buvo aptarti.

Pasidžiaugta, kad nauja mūsų 
spaudos technika mums leis Dir
vą labai gausiai iliustruoti lietu
viškojo gvvenimo vaizdais. Vaiz
dais ne iš vienos kurios koloni
jom. bet iš vimo pasaulio lietuvių 
kolonijų. Reikia tik, kad mūsų 
bendradarbiai tuo reikalu dabar 
rūpintųsi, i talką įtrauktų foto
grafus, nuotraukas mums labai

greit siųstų. Siųstų, atžymėda
mi dalyvių pavardes ir duodami 
kitas reikalingas žinias. Skaity
tojai nori ne tik nuotrauką ma
tyti, bet ir joje esančius asme
nis atpažinti.

Trečias klausimas, kuris buvo 
daugiau informacinio pobūdžio, 
buvo platesnis supažindinimas su 
senųjų Vilties Draugijos namų 
pardavimu. Namai parduoti už 
$15,000, pinigai jau gauti. Par
davimo kaina gera, davusi net ir 
pelną, neskaitant, kad tuose na
muose Dirva beveik šešerius me
tus turėjo savas patalpas. Taip 
pat pasidžiaugta, kad ir naujieji 
namai, kurie yra daugiau kaip 
tris kartus didesni, labai planin
gai sutvaikyti ir ekonomiškai 
tikslingai naudojami. Jie Vilties 
Draugijai nesudarys jokios naš
tos, bet dar padės ir pačiai Dir
vai.

Ketvirtas klausimas, kuris po
sėdžiuose nemažai užėmė laiko, 
buvo Dirvos nuolatinio persona
lo išlaikymas ir pastovių bendra
darbių telkimas. Savaime su
prantama, patiems atliekant vi
sus redakcijos ir spaustuvės dar
bus, su tokiu mažu tarnautojų 
skaičium jau neįmanoma išsi
versti, todėl reikalinga kitokio 
persitvarkymo ir naujos talkos 
bet ji gali ateiti, tik finansiniams 

i ištekliams leidžiant. Apsvarsty- 
I tos ir galimybės į pastovių ben
dradarbių eiles įtraukti naujus 

! asmenis, kurių raštais galima 
labiau sudominti Dirvos skaity
tojus. Aptarta ir dailininkų jėgų 
įtraukimas į Dirvos turinio ge
rinimą, nes nauja spausdinimo 
technika tokias galimybes pilnai 
sudaro.

Posėdžiai buvo labai darbingi, 
nilni gražių sumanymų ir di
džiausio noro, kad Dirva augtų 
ir platesnius skaitytojų būrius 
užkariautų.

”Iš Lietuvos — knyga ir
[gintaras,

Iš Sibiro — kapų vaizdai,
Iš laisvojo pasaulio — siunti-

[ nelis
yra tai simboliai, kuriais dali- 

[nas šios dienos lietuviai, 
prisirišimą vienas kitam reikš- 

[dami.”

• Prof. Juozą Rauktį, švenčianti 
60 metų sukaktį, pasveikino Bos
tono neolithuanai ir Tautinės Są
jungos skyriaus valdyba.
• Vasario 16-osios gimnazijai 
paremti $20.00 auką atsiuntė 
Kazys ir Sofija Rimkai.
• Lietuvių Moterų Atstovybė
Nevv Yorke, per Vincę Jonuškai- 
tę-Leskaitienę atsiuntė $15.00 
auką, kaip padėką už patalkini- 
mą rengiant parodą. Labai ačiū!
• Praėjusiam Dirvos numery at
spaustas straipsnis "Sovietai ci

niškai tyčiojasi iš žmogaus tei
sių deklaracijos”, yra Dr. B. Ne
micko kalbos,''pasakytos Paverg
tose Tautose, santrauka.

• Vincas Kazakevičius, iš VVood
haven, N. Y., mums padarė ma
lonią staigmeną. Atsiuntė laišką 
ir $60.00 čekį. Jis, už malonų pa
tarnavimą Dirvos bičiulio ir Vil
ties Draugijos nario Leonardo 
Dargio, gyv. Milvvaukee, Wis., jo 
vardu įnešė $50.00 auka. Ta au
ka ir įrašyta į L. Dargiu Vilties 
įnašų sąskaitą. Likusius $10.00 
jis atsiuntė Dirvos prenumera
tai apmokėti.

Labai ačiū V. Kazakevičiui, o 
taip pat ir L. Dargiui, kuris lie
tuvišku širdingumu savam tau
tiečiui padėti, drauge ir mus pa
remti, sąlygas sudarė.

• Dr. B. I Kalvaitis, iš Bostono 
neša, kacy paskelbtos žinios, būk 
jis išsikelia į Los Angeles, yra 
pramanytos, greičiausia konku
rencijos tikslais. Jis niekur nė 
nemano keltis.
• Apie Audronės Dragunevičiū-
tės meninius sugebėjimus, jai 
reiškiantis kaip dailininkei, labai 
gražų, iliustruotą rašinį paskel
bė The Hartford Times.

• Dr. V. Čepas yra amerikie
čių skautų žiemos stovyklos ad
ministratorius. Nežiūrint, kad šį 
tarnyba atima daug laiko Dr. 
Čepas daug dirba ir kul.fhrininė- 
je srityje. Ponia Čepienė, Vyr. 
Pirmijos skautininke, dirba vie
noje apdraudos firmoje. Sūnus 
ir duktė studijuoja. Vilija Čepai
tė aktyviai dirba skautuose, šiuo 
metu įstojo į Korp! Neo-Lithua
nia.

• Juozas Vaičjurgis baigęs 
aukštąjį mokslą Bostone, gavo 
darbą savo specialybėje Wol- 
worth kompanijoj, kurios įstaiga 
iš Bostono persikėlė į Braintree, 
Mass.

• Ant. Andriulionis, Tautinės 
S-gos valdybos narys ir Balfo 
pirmininkas, išrinktas Balfo sei
me direktorium.

• Vladas Mickūnas aktyvus 
Tautinės S-gos narys, yra Atlan
to pakrašty įsigijęs gražų, trijų 
aukštų namą, Lietuvoj buvo Vid. 
R. M-jos pareigūnas. Turi ketu
rius sūnus, iš kurių vienas gyve
na Kanadoj, o, 3 Bostone. Česlo
vas Mickūnas lanko techneologi- 
jos institutą.

• Stoja į Korp. Neo-Lithuania.
Šiuo metu Bostono akademinio 
jaunimo dalis yra padavusi pa-

reiškimus priimti į Korp. Neo- 
Lithuania.

• Serga Andriušienė. Dailinin
ko V. Andriušio žmona susirgo 
ir paguldyta Corny ligoninėje. 
Dr. Mikai padarė operaciją. Li
gone taisosi, šventėms tikisi 
grįžti į namus.

• Naujų Metų sutikti renka
mės į Tautinės S-gos namus. Yra 
dar likę neužsakyti 4 stalai.

• Tautinės S-gos visuotinis 
nariu susirinkimas įvyks sausio 
mėn. 17 d.. 7 v. v. Visi skyriaus 
nariai prašomi tą dieną aktyviai 
dalyvauti.

Pradeda pirmadienį
9:30 AM iki9PM
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PAGERBTAS KUN. J. BAKŠYS
Gruodžio 14 d. rochesteriečiai 

pagerbė savo buvusį ilgametį 
kleboną kun. J. Bakšį. Jis šiai 
parapijai vadovavo, virš 25 me
tų. Tas laikotarpis tai ištisa py
nė gražios lietuviškos veiklos.

Iš pat jaunystės kietas kovo
tojas dėl lietuvybės, mokėjo su
derinti religinį ir tautinį momen
tą (dar pridėkime ir amerikinį). 
Tie reikalai jam niekur nesikir- 
to. Jis pirmasis JAV įvedė tau
tinių švenčių metu Lietuvos Him
ną bažnyčioj. Už tai buvo ir vys
kupijoj įskųstas.

Dėkingi lietuviai, susirinkę 
parapijos salėj porą valandų už
trukusios programoj, pasveikino 
kun. J. Bakšį, iškabino'salėj jc 
paveikslą, jaunimas padainavo 
jo taip mėgstamų lietuviškų dai
nelių.

Visiems buvo didelė staigme
na vėl pasirodęs choras, dabar 
jau vadovaujamas muz. Strolio.

Užbaigai pilnutėlė salė savo 
buvusiam klebonui ir dideliam

Laiškai iš Vokietijos
Dirvos skaitytojai atsiuntė iš

traukų iš iaiškų, jiems rašytų li
kusių lietuvių Vokietijoj švenčių 
proga.

širdingai dėkoju Jums už ne 
nuilstamą šelpimą lietuviški 
spauda. Ne'turiu supratimo, kaip 
reiktų apseiti be Jūsų prisiunčia
mos mums spaudos. Patiems už
sisakyti neįmanoma. Anksčiau 
Balfas mus dar sušelpdavo šiuoe
tuo. Dabar jau antri metai, kai 
iš Balfo nieko negauname: nei 
maisto, nei rūbų, nei avalynės, 
nei kitko.

Vokietijoj politinė atmosfera 
bent mums iš šalies žiūrint neiš- 
rodo, kad būtų tokia, kokia pa
geidautina. Juk Berlyno proble
ma Paryžiuje sprendžiama be 
vokiečių. Vokietijos prezidentas, 
vizituojant Angliją,, nebuvo ten 
■sutiktas, kaip draugingos vals
tybės galva. Vokiečiai galvas 
kraipė ir reiškė apsivylimą. 
Prieš kiek laiko Adenauerio vy
riausybei susidarė nesmagumo 
lėl to, kad Eiselis galėjo pabėg-J 
ii į Egiptą, o dabar kitas parei
gūnas Zimdt pabėgo. Vokiečių 
'pandoje jau statomas klausi
mas: Ką veikia Teisingumo mi
nisterija, kad tokie reiškiniai
vyksta? J. Balsys, Augsburg

*
Ypatingą padėką Jums reiš

kiame už nuolatinę ir gausią 
spaudą: Įvairius laikraščius, žur
nalus ir kitokius leidinius. Tai 
didelis mums dvasinis penas. Be 
Jūsų prisiunčiamos spaudos mes 
čia dvasiškai užtrokštume. Mū
sų čia visa paguoda ir pasididžia
vimas yra tas, jog jus ten anapus 
vandenyno telkiate jėgas Lietu
vos laisvinimui, šalpai ir veikia-

lietuviui sudainavo ilgiausių me-1 te kultūros dirvoje. Dauguma Čia
tų. B. U.
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esame sveikatoje palūžę ir ne
daug tegalime prie tokių darbų 
prisidėti. Mūsų duktė dabar jau 
šeštoje gimnazijos klasėje. Dar 
liko treji metai. Mokosi gerai. 
Tokių lietuvių jaunuolių Vokie- 
fijos lietuvių tarpe yra nemaža. 
Mes negalėsime savo vaikų iš
leisti į aukštus mokslus, jei ne
turėsime pašalinės paramos. Ar 
negalite jūs ten surasti galimy-

prof. J. Puzinas, vice- bių paremti tuos jaunuolius? Tuo 
J. Stikliorius ir L. Kau-|Jie būtų išgrelbėti lietuvybei.

J. Vyšniauskas, Muenchen

Sudaryta LB apylinkės valdyba
Gruodžio 7 d. įvykusiame vi

suotiniame susirinkime išrinkta 
Bendruomenės valdyba, kuri pa
reigomis pasiskirstė sekančiai: 
pirm.
pirm. -
linis, sekr. — O. Roznikienė ir 
A. Impulevičius, ižd. — V. šau- 
dzys ir H. Savickas, kartotekos 
ir archyvo ved. — G. Mačiūnie
nė, iždin. pad. — Z. Jankauskas 

Reikia pasidžiaugti, kad susi
rinkimas praėjo gražioje nuotai
koje, nors ir nebuvo labai gau

sus. Visuotinis susirinkimas 
ienbalsai priėmė rezoliuciją, 
merkiančia "Naujienas” ir jos 

redaktorių Grigaitį, už jo pra- 
aištingą darbą Lietuvių Ben-
ruomenei.

CHICAGOS
GYDYTOJAI

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

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas, 
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet. 
Rezid. 3241 W. 66th PLACE.

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

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvest Medical Center
2336 West Chicago Ave. 

Chicago 22, III.
VAL.: 1-3:20, 6-8:30 p. p. pirmad 

antrad., ketvird., penktad.
Tik susitarus trečiadieniais.

Telefonas: Ofiso REpublic 7-5020 
Namų WAlbrook 5-3765

J. Ramunis, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2557 W. 69th Street 
(Įėjimas iš Rockwell St.)

VAL.: kasdien 2-4 p. p. ir 6-8 p. p. 
Šeštadieniais: 2-4 p. p. ir 5-7 p. p.

Sandelio
Sutaupysi

Nuo 20 iki arocent
nua v'so, ką perki! Negirdėtos vertybės: namų reikmenys — grindą patiesalai, 

užuolaidos, lempas, indai, ir stiklo dalykai, namų apyvokos reikmenys ir daug kitų. 

NEMOKAMA KELIONE AUTOBUSU iš Downtown

tiesiog į sandėlį...

ir atsimink ....

EAGLE ŽENKLAI PADIDIN?. SUTAUPĄS

Dr. V. Kudirkos minėjimas
^vyko gruodžio 13 d. Apie sukak
tuvininką ir jo darbus A. Mer
kelio paruoštą paskaitą, skaitė 
prof. J. Puzinas. Meninėje dalyje 
dalyvavo V. ir A. šalčiūnai, pa
skaitydami ištraukas iš V. Ku
dirkos raštų, o N. Kaulinytė gra
žiai paskambino keletą V. Kudir
kos komponuotų dalykų. Tik gai
la, kad tiek per Tumo-Vaižgan
to, tiek p?r V. Kudirkos minėji
mus labai mažai teatsilankė klau
sytojų.

šeštadieninė lituanistinė 
mokykla

gruodžio £7 d., 6 vai. vak., šv. 
Kazimiero parapijos salėje ren
gia mažųjų pasirodymą. Bus su
vaidintas Alės Nukaitės scenos 
vaizdelis ”Spindėkit žvaigždės”. 
3e to bus tautiniai šokiai, geras 
bufetas, loterija ir kt. Visi tėvai, 
turintieji mokyklinio amžiaus 
vaikų, atsilankykite į šį paren
gimą ir pratęskime mūsų ma
žųjų kalėdines nuotaikas.

Naujųjų Metų sutikimą
kaip kas met, taip ir šiemet, ren
gia Bendruomenės Balso radijo 

• valandėlė, šv. Andriejaus parap. 
salėje. Pradžia 9 vai. vak. Gra
žiai papuoštoje salėje, prie gero 
bufeto ir gero orkestro palydėsi-

Kalėdas ir Naujuosius Metus 
mes čia Luebecko lietuviai šven
čiame šeimyniškai pagal savo iš
gales ir sugebėjimus. Visokie ba
liai, pramogos ir visokie šventi
niai pertekliui mums nei iš tolo 
neprieinami. Todėl šventės pra
eina ramiai. Viešų parengimų su
ruošti negalime dėl to, kad esa
me negausūs, o vietos visuome
nė į "Auslanderių” parengimąl 
negi eis. Nei manyti negalime, 
kad pajėgtume suruošti tokią 
pramogą, i kurią atsilankytų 
vietos vokiečių visuomenė.

Sniego čia buvom sulaukę du 
jykiu, bet šalčių neturėjome ir 
miegas neišsilaikė. Pastovesnio 
:r šaltesnio žiemos oro sulaukia- 
ne tik sausio ir vasario mėne
siais. Vasara čia oras taipgi ne- 
oastovus.

Jurgis Pyragas, Luebeck
♦

Linkėdamas linksmų Kalėdų ir 
laimingų Naujųjų Metų širdin
gai dėkoju už mums prisiunčia
mą spaudą. Ji čia mums suteikia 
daug džiaugsmo, malonumo ii’ 
informacijų. Jei galima, tai pra
šau siuntinėti Margučio po du 
numeriu. Mat čia atsirado klai
pėdietis, kurs labai nori sekti lie
tuvių spaudą, o Marguti tai nori 
"asilaikyti. Kostas Lalykas,

Salzget-Lebensted(

DAYTON
Mirė seniausias lietuvis

Gruodžio 16 d. mirė Juozu 
Augustauskas, 98 metų amžiau ;. 
Velionis kilęs iš Kauno priemies
čio. Čia ilgus metus išgyvenęs, 
3 kartus perplaukęs vandenyną 
iš Lietuvos į Ameriką.

Jis neturėjo poniško gyveni
mo, sunkius darbus dirbo ir su 
daktarais mažai reikalų turėjo.

me senuosius ir sutiksime nau-Jako 3 sūnūs ir duktė. Palaido- 
juosius metus, o be to, paremsi- tas Kalvarijos kapuose, greta ša
me ir radijo valandėlę. P. M. | vo žmonos. J. A. Urbonas
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REMKIME MAŽŲJŲ AUKLĖJIMĄ
Pagrįstą psichinės higienos mokslu ir gimtosios 

kalbos meile

D. PETRUTYTfi

Gal ne vienas *) šiandien nu
stebęs klausia: o kam, kokiam 

reikalui steigiama dar viena 
draugija, kai jau ir taip turime 
begales visokiausių organizacijų
ir jų padalinių?

Klausimas rimtas, ir nuosta
ba nebe pagrindo. Juk iš tikrųjų, 
kaip toj Baranausko giesmėj: 
kalnai ant kalnų, o ant tų kalnų 
kalnai ir maži kalneliai, taip ir 
mūsų visuomeniniame išeivijos 
gyvenime: draugijos, brolijos, 
susivienijimai, sambūriai, o ša
lia jų dar įvairios kuopelės, bū
reliai, rateliai, kuriuosna, atro
do, tikrai turėtume sutilpti visi. 
Tačiau žvelgiant į šių organiza
cijų tikslus bei uždavinius, ran
dame, kad nė vienai jų nerūpi 
tiesioginis gvildenimas šeimos 
uždavinių, nei tiesiogiai susijęs 
su šeima vaiko dvasinės plėtros

^Jęsnių pažinimo reikalas.
Keista, bet faktas, kad mes 

viskuo besirūpindami, visokias 
problemas bespręsdami, visai 
esame užmiršę mūsų jauniausią
ją kartą — priešmokyklinio am
žiaus vaikus arba' tiksliau pasa
kius — vaikus nuo gimimo die
nos iki 6 m. amž.

Nesvarbu, kokiam luomui ar 
kokiais profesijai ar d-jai kas 
bepriklausytų, bet vienas daly
kas turėtų vienodai visiems rū
pėti, tai mūsų tautos pumpuras 
— vaikija, nes tik stiprus, gerai 
išsivystęs ir darganų nesužalo
tas pumpuras tegalės mums duo
ti gražų žiedą — jaunuomenę, 
štai, kodėl šie silpniausieji ir 
jauniausieji mūsų bendruomenės 
nariai yra reikalingi ne tik tėvų 
sąmoningos globos bei priežiū
ros, bet ir visos bendruomenės 
paramos.

Tuo tarpu iki šiol šių jauniau
siųjų ugdymo reikalas nebuvo ir 
nėra siejamas nei su visuomenės 
santvarkos uždaviniais, nei su 
lietuvybės išlaikymo pagrindinė
mis problemomis, nei pagaliau su 
siaubingu jaunuomenės bei ma
žamečių pakrikimu.

*) Pranešimas, skaitytas Ame
rikos Lietuvių Montesorinės 
Draugijos susirinkime 1958 m. 
lapkričio 21 d. Chicagoje.

Taip galvodami, tik parodome 
didelį savo egoizmą ir nesupra
timą, ką tai reiškia vaiką augin
ti, o tuo labiau jį tinkamai auk
lėti. Taip yat iš tų pasakymų kišo 
aiškus mūsų nesiorientavimas, 
nei kas tas vaikas yra, nei kodėl 
jam duota tokia ilga vaikystė, 

^cei kas jam tame amžiuje būti-
^ai yra reikalinga.

Dabar trumpai norėčiau pa
liesti klausimą, kodėl šią d-ją 
nepavadinome: Birutė, Rūta ar 
Mėta, ar iš vis auklėjimo ar ko
kio intelektinio lavinimosi d-ja, 
o kažkokios italės ”gydytojėlės” 
vardu.

Be abejo, gal ne vienam pasi
rodys keista ir nepatikima, kai 
išgirsite, jog naujųjų psicholo
ginių ir pedagoginių tyrinėjimų 
šviesoje, kuriuos yra įvykdžiusi 
didžioji pedagogė M. Montessori, 
visų šių neišsprendžiamų proble
mų šaknys didžiąja savo dalimi 
glūdi užmirštojo vaiko problemo
je. Taip, mažasis vaikas, o ne kas 
kįtas ir yra tas mažasis kupste
lis, į kurį mes nekreipiame dė
mesio, bet kuris apverčia didelį 
vežimą. Nesistebėkime todėl, jei 
mūsų darbai ir pastangos išlai
kyti lietuvybei, pakelti morali
niam lygiui, nedaug teduoda vil
čių, nes tasai, kuriam pati pri
gimtis yra davusi galią šias ver
tybes pasisavinti, yra paliktas 
likimo valiai ir nustumtas į sve
timųjų lopšelius ar darželius.

Taigi žvelgiant į gyvenimą iš 
šitokio požiūrio, tokios d-jos rei
kalingumas yra neabejotinas. 
D-jos, kuri išimtinai rūpintųsi
tuo, ką visi yra apleidę, t. y. 
jauniausiuoju mūsų tautos prie- 
augliumi. Sakau: visi, nes su 
kuo tik nekalbi tuo reikalu, tai 
kiekvienas, kaip toj evangelijoj' 
pakviestieji į puotą, atsiprašo, 
sakydami: mes neturime vaikų, 
aš nevedęs, aš netekėjusi, aš 
dvasiškis, o mūsų ordenas to ne
leidžia, o aš visuomenininkas — 
kultūrininkas ir labai užimtas 
gyvosios lietuvybės išlaikymo 
problemomis, vadovėlių leidimu, 
aukštųjų lituanistikos kursų 
steigimu ir t.t., ir pagaliau visi 
vienodai užbaigia savo pasiteisi

A. Tyruolis

IŠBLAŠKYTOS KIBIRKŠTYS

Kur lekiate jūs, išblaškytos kibirkštys 
Iš mano tėviškės ugningo žaizdro,
Turėjusios „naktigoniams nušviest naktis,
Duot rankom grumbančiom malonią kaitrą?

Matau, kaip blaško vėjas jus rudens,
Kaip snaigėm krintate į drėgną, šaltą žemę.
Čia vienas lašas, mažas kaip rasos, vandens 
Jums greitą, neišvengiamąją mirtį leniia.

Nėra čia slėpiningų žodžių nei maldų,
Kurių vardan kaip lauže kilti būtų skirta, 
Tiktai aprūkęs kalvis dideliu plaktu 
Prie savo žaizdro dieną naktį plakant girdis.

Tačiau pačiam giliausiame vidurnakty 
Aš netikiu akla nakties tamsybe:
Nedingsta žvaigždės — mažos kibirkštys, 
Skaisčiai dangaus aukštybėse sužibę.

Iš žaizdro mano tėviškės brangaus 
Po visą plačią žemę išblaškytos,
Tos kibirkštys gaisais padanges dar nusiaus,
Kol saulė mums atneš vėl laisvės šventą rytą.

Iš spaudai paruošto rinkinio 
PAUKŠČIŲ TAKAS

nimą: čia tik tėvų reikalas, tegu 
jie ir žinosi. Tai klaidinga nuo
monė iš pagrindų, kurios mes čia 
šiandien plačiau nenagrinėsime. 
Tai lygu pasakymui: mes sveiki, 
tegul ligoniai patys pasirūpina 
savo gydymu.

Montessori vardas ir jos vardu 
pavadintasis sąjūdis, tai sąjūdis, 
kuris pirmą kartą žmonijos is
torijoje imasi uždavinio skelbti 
žmonėms svarbą ir reikšmę ma
žojo vaiko sprendžiant tautines, 
socialines, ekonomines, pagaliau 
taikos ir karo problemas. Šis są
jūdis yra pasaulinio masto, o jo 
dinamiškas paplitimas visame 
pasaulyje tarp civilizuotų ir ne
civilizuotų tautų tik per pusę 
šimtmečio rodo, kad jis atitinka 
žmonių aspiracijas, jų giliausius 
troškimus, kurie amžių bėgyje 
yra susikaupę žmonių pasąmony- 
je. Todėl ir 4 Montessorį nebega
lima žiūrėti, kaip į tam tikros 
tautos asmenį, bet tiktai kaip į 
"vaiko šimtmečio’* reprezentan- 
tę.

Kodėl pasirinkome Montessori 
auklėjimo metodą, o ne kokį nors 
kitą, kurį jau daugelis laiko at
gyvenusiu, nors iš tikrųjų dar 
nėra spėję net apgraibomis su 
juo susipažinti?

(Bus daugiau)

SKAUTAI
• Buenos Aires lietuvių skau

tų atstovai — psktn. S. Babronis 
ir taut. šokių grupės vadovas 
pskltn. Z. Jaunius aplankė italų 
organizacijos Unione e Benevo- 
leiza įstaigą. Italų pareigūnai iš
reiškė pasigerėjimą anksčiau 
matytais lietuvių tautiniais šo
kiais bei šokėjais. Jie pageidavo

užmegsti kultūrinius ir meni
nius ryšius su lietuviais Argen
tinoje. Anot jų, lietuviai yra nu
matomi kviesti dalyvauti spal
votame filme, kuris bus suka
mas gamtoje. Filme pasirodyti 
kviečiamos tik geriausios ir pa
jėgiausios tautinių šokių grupės.

• Lietuviškojo kilnojamojo ki
no sav. J. Galvydis šį rudenį at
šventė'25 m. savo veiklos Argen
tinoje sukaktį. Ta proga Buenos 
Aires demonstravo porą valandų 
trukusį apžvalginį filmą iš ne
priklausomos Lietuvos laikų. Di
delę apžvalgos dalį sudarė vaiz
dai iš antrosios Tautinės Stovyk
los A. Panemunėje, lordo R. Ba- 
den-Powellio viešnagė Palangoje, 
Lietuvos skautų šefo Antano 
Smetonos priimamas skautiška
sis paradas Kaune ir kt. malo
nūs skautiškosios praeities vaiz
dai po Tėvynės dangumi. Skau
tiškosios praeities vaizdai buvo 
rodomi Lietuvos Skautybės 40 
m. sukakčiai paminėti.

• Brolijos Vadija paskelbė 
gruodžio mėnesį Kalėdų gerojo 
darbelio . mėnesiu, Vokietijoje 
esantiems skautams ir skautėms 
paremti. Dirbantieji Brolijos na
riai kviečiami aukoti bent po 25 
c., o nedirbantieji nors po 10 C.

Čia tai gyvenimas!
GERAI ČIUOŽTI... GERI DRAUGAI... IR STROH’S
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Amerikoj tiktai
ugnim virtas 
alus!

Jums patiks jis Šviesesnes

Už vietines kainas The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Michigan

LABIAUSIAI PO BIBLIJOS PERKAMA 
KNYGA YRA VIRIMO VADOVĖLIS

N. B-NĖ

Nemaža yra^virimo vadovėlių, 
kurių ligi šiol išparduota milijo
nais. Ypač garsūs Amerikoje 
yra "Fanny Farmer”, ”The Bet
ter Homes” ir "Garden Cook- 
book”. Taip pat plačiai yra žino
mas vienos vokiškos firmos, ga
minančios kepimo miltelius, vi
rimo vadovėlis ir trys knygos 
"Mystery Chefs” (surinkti per 
radijo skelbiami receptai).

Didžiausias virimo knygas bu
vo parašę ne moterys, bet vyrai. 
— Tų garsių knygų autoriai bu
vo: Colius Apicius senoje Romo
je; Vokietijoje Marx Rumpolt 
1521 metais išleido pirmą vokie
čių kalba virimo knygą; Angli
joje Lamb, vyriausias keturių 
Anglijos karalių virėjas ir t.t.

Anksčiau žmonės daugiau val
gė, negu šiandien___Tokia išva
da gaunasi, skaitant virimo kny
gas. Pavyzdžiui, Davidis knygo
je yra toks patarimas: "Jeigu 
kepsnys numatomas pagrindiniu 
patiekalu, tai reikia skaičiuoti po 
vieną svarą kiekvienam asme

'b-,’ ..xxų ----- f

Nusiimamos pačiūžos ir 
imamas Stroh’s. Tai 

šaltas, bet draugiškas 
atsi gaivinimas, kuris 
labai tinka linksmam 
laikui. Gaukite Stroh’s 
šiandien!

niui.” Arba vėl: "Perkant kum
pį, reikia skaičiuoti metinį jų su
vartojimą apie 15-16 štukų. Tik 
nedidelės šeimos savo metinį 
kumpių suvartojimą gali apribo
ti 8-10 kumpiais.

Anksčiau ir piknikuose valgiai 
buvo įvairesni. — Prisiminus 
Amerikos piknikuose įprastus 
patiekalus — dešreles, "hamb'ur- 
ger", geriausiu atveju — "lobsf- 
ter” ir vištieną, net patys kuk
liausi nurodymai dėl piknikų at
rodys labai prabangūs. Toks Jo- 
hannes Sydow knygoje 1884 me
tais duotas patarimas skamba: 
"šalto alaus sriuba", "vėžys su 
žiedbastučiais", "bulijonas”, "vė
žių mišrainė", "viščiukų frika- 
sai", "keptos kurapkos”, kre
mas”. ..

Ne visus virimo patarimus 

reikia rimtai vertinti. — Vieno
je moderniškoje virimo knygoje 
yra net toks patarimas: "gerą 
Vienos šnicelį galima pažinti iš 
to, kad jis nepalieka jokių taukų 
dėmių ant vyriškių kelnių, jei
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būtų ant jų nukritęs”.
Amerika yra tikras rojus vi

rimo vadovėliams__ čia kasmet
pasirodo šimtais virimo knygų 
visokių virtuvių: prancūziška, 
itališka, vieniška, kiniška, sia- 
miška; taip pat mannomitų vir
tuvė, kvakerų, shanerų ir t.t. yra 
net atskiros knygos žuvauto- 
jams, medžiotojams, skuban
tiems ir t.t. Dar yra vadovėlių: 
"Naudojant maža cukraus”, 
"Naudojant maža druskos” ir t.t. 
Mrs. Horace Mann savo knygą 
pavadino "Krikščionybė virtuvė
je”.

žmonių maistas keičiasi. —
Prieš keletą šimtų metų žmonės 
valgė keptą erelį, frikasus iš beb
ro uodegos, ežero skorpijonus su 
tulpėmis, kremą iš rožių ir t.t., 
apie kuriuos šiandien žmogus nė 
pagalvoti nenori.

1951 metais išėjo virimo kny
ga, kuriai ligi tol nebuvo pana
šios. — Ją išleido UNO. Joje 
daug receptų, bet, svarbiausia, 
ten nurodyta, kaip gaminti atski
rų kraštų mėgstamiausius val
gius: suomiškas silkių salotas, 
austrišką veršienos guliašą, ven
griškus kopūstų kuodelius, Luk- 
semburgo jaknų kukulius, ukrai- 
niškus barščius, anglišką slyvų 
pudingą, Ceilono svogūnų salo
tas, Kubos ryžius su juodomis 
pupomis, Islandijos žiedbastučių 
putas, Thailando auksinį šilko 
desertą ir t.t.

KĄ RAŠĖ NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS LAIKRAŠČIAI 

PRIEŠ 35 METUS
99A. Smetona suimtas. "Vai

ro” redaktorius p. Ant. Smetona, 
už įdėjimą prof. Voldemaro 
straipsnių, karo komendanto nu
tarimu nubaustas sumokėti 2000 
litų arba 2 mėnesius kalėti. A. 
Smetonai atsisakius pabaudą su
mokėti, jis lapkričio 11 d. paso
dintas dviem mėnesiam kalėti.”

"Renkamos aukos A. Smeto
nos pabaudai sumokėti. Liet. 
Universiteto studentų iniciaty
va grupė ėmė rinkti aukas, kad 
apmokėjus piniginę pabaudą, 
2000 litų, išliuosuotų p. Smeto
ną nuo kalėjimo. Aukas kviečia 
nešti į Universiteto Rūmus, kam
barį 23.”

"TRIMITAS”, Nr. 165 
1923 m. lapkričio 15 d.

*
žinutė vaiduoja, kokia spaudos 

laisvė buvo taip vadinamais šei
miniais laikais, kada krikščionių 
demokratų vyriausybė už atvirą 
ir kritišką žodį valdantiesiems, 
nesidrovėjo uždaryti į k;dėjimą 
Vasario 16 Dienos Akto signa
tarą, valstybės Tarybos pirmi
ninką ir pirmąjį Lietuvos Res

publikos prezidentą.

Tik Dirvą skaitydamas sužinosi, 

kaip gyvena viso pasaulio lietu

viai.

MAŽAS NESUTARIMAS

JURGIS JANKUS

Dievuliau mano, juk ir aš kada buvau 
vyras. Aukštas, lieknas, švariu rausvu veidu, 
tamsiais-tamsiais, truputį į rusvumą pasine
šusiais plaukais. Į tokį rusvumą, kurin pa
žiūrėjus šiluma per širdį nueina. Jie ir ne
buvo tokie arklio karčių prigimties, kur vie
nas pluoštas drimba, kur kitas, bet dailiomis 
bangomis susimetę. Vieną sykį nugirdau 

^^lergaites sakant: "Tas Genys tai saldainis. 
Paimtum, rodos, ir sučiulptum. Tik kad jis
nė į tą pusę nežiūri".

Tokia Dievo dovana didelis dalykas. Bū
davo su viena išeinu pavaikščioti, su kita pa
šokti ir nė viena nepasako šiandien neturinti 
laiko, kitą sykį.

Geros buvo dienos, bet jos visada bai
gėsi, kaip ir daugumai laimingųjų. Sutikau 
Eleną, ir daugiau nieko nebereikėjo. Ji irgi 
aukšta, šviesi, tamsiais plaukais, o svarbiau

sia: kai yra kartu, rodos, kad turiu kartu ir 
visą pasaulį — niekas nerūpi, o kai nėra — 

ir man nieko nebėra. Rodos, jeigu būtum ne

žmogus, bet paprastas šuo, būtų lengviau: 
prasidarytum langą ir kauktum.

Vieną sykį ir sakau: Ale, Alyt — būkim 
visada kartu.

Ji irgi sako: būkim.
Ir vedėm.
Gražu buvo. Vaikus auginom. Namie bū

davo daug saulės. Kartais užplaukdavo koks 
debesėlis, bet ir nuo jo tamsu nepasidaryda
vo.

Alė buvo nuostabi žmona. Su charakte
riu, bet nuostabi. Ji tvarkė namus, vedė ūkio 
reikalus ir net nieko nesakydavo, jeigu su
grįždavau namo vėliau ir nemokėdavau pasi
teisinti, iš kur ant marškinių apikaklės yra 
rausvų dėmelių.

Aš ją didžiavaus. Eini būdavo namo, ži
nai, kad rasi namie jaukumą ir šilumą, grįžti 
pasivėlinęs, irgi žinai, kad tą patį rasi. Atvi

rai kalbant, aš tos šilumos ir buvau vertas. 
Aš ją mylėjau, ir man kitos gyvenime nerei

kėjo, tik buvo smagu, kad moterims vis tebe

su saldainis, kurį kiekviena pasigardžiuoda
ma sučiulptų. Prisipažįstu, kad tai buvo tuš
tybė, bet kuris mūsų jos neturim. Atvirai sa
kant, gal mes vyrai jos turim dar daugiau, 
negu moterys. Aną sykį draugo vardadieny 
šnekinu, šokinu, vėl šnekinu tik pirmą sykį 

susipažintą moterį ir girdžiu:
— Bet kad tas Genys ir sarmatos nebe

turi. Visiškai baigia plikti, o prie tokios jau
nos moters, beveik dar mergytės, visą vaka
rą kaip smala prilipęs!

Kaip ugnim širdį nudiegė. Vos susilai
kiau ranka pakaušio neprisidengęs. Šokis ne
sisekė, kalba nebesimezgė, pirmai progai pa
sitaikius žmonai pašnibždėjau, kad man tru
putį negerai pasidarė, kad einu namo.

Ji baisiai susirūpino.
Tada pasakiau, kad jaučiuosi porą tau

rių perdaug paėmęs, kad rytoj, lyg tyčia, 
laukiąs sunkus darbas. Man geriau būsią nu
eiti ir atsigulti, o ji turėtų rasti ką draugui 
pasakyti, kad nepyktų. Pasakyk, kad turėsiu 
anksti kelti ar ką.

Ji mane suprato. Ji pasiliko, o aš tyliai 

dingau ir pasileidau namo. Iš karto pagalvo
damas, gal dar reikėtų grįžti. Juk tai toks 

menkniekis. Galvojau sugrįžti ir pašokdinti

tas pačias, kur mokėjo taip pašnekėti, bet 
kojos pačios žengė namų pusėn. Ir vis grei
čiau ir greičiau. Kambarin beveik tekinas 
įbėgau ir griebiau veidrodį. Užsidegiau visas 
lempas ir ėmiau žiūrinėti.

Šukomis subraukiau plaukus į priešakį 
ir krūptelėjau: Dievuliau tu gerasis: pusę 
plaukų buvo kaip pešiote nupešiota. Ir žiūrė
jau ir visaip sklaidžiau, bet uždengti negalė
jau. Vieną vietą dengiu, kita šviečia. Ir Ele
na! Piktumas pradėjo imti. Kiekvieną šeš
tadienį savo minkštais mikliais piršteliais 
man galvą trinkdavo, nė pusės žodelio nepra
sitarė, kad mano pasididžiavimas ir moterų 
susižavėjimo priežastis slenka užmarštin.

— Plikis. Dievuliau tu brangiausias — 
aš plikis!

Negalėjau nei gulti, nei sėdėti. Ėjau ir 
ėjau iš kambario į kambarį, iš kampo į kam
pą. Ir piktumas kilo, kaip potvynis. Kodėl ji 
nepasakė. Matė juk, bet nesakė. Ir iš karto 
kaip saulė patekėjo. Išgirdau jos žingsnius 
kieme ir pasidarė lengva.

Ji skubėjo namo. Aišku, nepasitikėjo 
manim. Manė, kad einu ne namo. Ir apie plau
kus tylėjo, kad mane norėjo turėti tik sau.

Aišku, norėjo, kad nė viena moteris į mane 
nebežiūrėtų.

Greitai rengiausi ir vis aiškiau darėsi, 
kodėl ji pastaruosius mėnesius visada buvo 
tokia linksma, laiminga. Ir aš plikas beprotis 
buvau taip apsvaigęs jos smagumu, kad pri
žadėjau, neprašytas pasiūliau ir minko kai
linius, ir laikroduką su deimantais, ir ...

Vos spėjau palįsti po apklotu, kai jį įlėkė 
į kambarį.

— Sakyk, kas tau ? Man taip rūpėjo, taip 
rūpėjo, kad nebeištvėriau. Ar liga kokia pra
dėjo staiga imti? Tu visą vakarą toks smagus 
buvai. Gal apendicitas? Ar nesidaro pikta?

Man tikrai buvo pikta. Ir ko ji labiau 
rodė rūpestį, piktumas vis didėjo. Bet išsi
laikiau. Tą sykį išsilaikiau.

O kitą dieną pats sau tyliai tariau:
"Išgrauš, mergyt. Džiaukis kaip nori, o 

plaukus aš turėsiu!"
Savaitę mažai kitais reikalais tesirūpi

nau, visus užkampius išlandžiau, bet subadau. 
Suradau vietą, kur man sutiko padaryti dirb
tinius plaukus, prastai tariant, peruką. Ir pa
darė. Puikiai padarė. Uždedi, ir jokio ženklo, 
kad plaukai ne tavo. Ir spalvą priderino, ir 
bangas. (Bus daugiau)

i
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KUR MES ESAME?
DR. J. PAPLĖNAS

Ne tik politines partijas, bet ir 
ideologines organizacijas įpras
ta skirstyti į dešiniąsias, viduri- 
niąsias ir kairiąsias, šitoks skirs
tymas, žinoma, yra reliatyvus. 
Jį sąlygoja skirstymo kriterijus 
ir istorinis momentas.

Skirstymo kriterijumi gali bū
ti religija, tautiškumas, kultūra, 
socialekonomika, santvarka ir 
kt. Dažniausia jis yra daugialy
pis. {grupavimą į kurią srovę le
mia keliu aspektu kombinacija.

Politiniu organizacijų vietą 
dešinumo-kairumo rikiuotėje ap
sprendžia jų siekimai socialinė
je, ekonominėje ir valstybės san
tvarkos, jos tikslų ir funkcijų 
srityse. Kiti elementai — bent 
teoriškai — yra antraeiliai.

Ideologinių junginių vietą daž
niausia nulemia pažiūros į tau
tiškumą, religiją ir plačiosios 
prasmės kultūrą. Tačiau ir so- 
cialekonominiai ir santvarkiniai 
klausimai nėra jiems svetimi. 
Tik jie neturi to dogmatinio po
būdžio, kuris būdingas religijos, 
tautiškumo ir kultūros elemen
tams.

Pravartu čia prisiminti istori
nio momento reikšmę. Istorinis 
momentas vienai ar kitai grupei 
prikergia tam tikros srovės eti-1 
ketę, kuri lieka kaip jos charak
teristika ir ateičiai, nors ta gru
pė yra tiek evoliucionavusi, kad 

sme jai’ nėra kvalifikuotasavo esm 
būti toje 
tė žymi.

Mūsų diferencijacijoje istoriš
kai susiklostė praktika rūšiuoti 
į religinį momentą. Religinis mo
mentas mūsuose lemiamas netgi 
politinių partijų grupavimui. 
Tuo tarpu daugelyje vakarų pa

dysena visą laiką buvusi ir tebe
santi grynai demokratinė. Jos 
organai renkami ir visi svarbes
nieji klausimai sprendžiami bal
savimo keliu.

Būdinga smulkmena. Jei kada 
praeityje korp. filisterių sąjun
ga yra mėginusi duoti senjorų 
sueigai daugiau ar mažiau "pri
valomą” patarimą, ji dažnai su
silaukdavo opozicijos. Ir ne tiek 
dėl paties patarimo, kiek dėl fak
to, kad patarimas ėjęs "iš vir-v Msaus .

Korporacijos esminis bruožas,, 
jos trade-mark, idėjinė jos bazė 
ir pagrindinė veikimo sritis — 
tautiškumas. Jei kitose srityse
nukrypimai į vieną ar kitą pusę lygomis yra praktiškiausi.

KODĖL AŠ ĮSTOJAU Į KORP! 
NEO-LITHUANIA?

STASYS MAŽULIS

yra galimi, tai tautinių vertybių Į MŪSŲ VEIKLA 
srityje Neo-Lithuania niekad ne-l *
buvo linkusi daryti jokių nu- METINĖ SUEIGA
krypimų ar nuolaidų. CLEVELANDE

Iš šių samprotavimų plaukia Gruodžio 7 d. įvyko Korp! Neo
geną tiesa: tradicinėje kairumo- Liithuania CleveJando skyriaus 
dešinumo rikiuotėje Neo-Lithu- metinė seniorų ir filisterių suei- 
ania yra centre. Bet koks ryš- ga.
kesnis poslinkis į vad. dešinę ją Sueigą atidarė pirmininkas 
suplaktų su ateitininkiškomis or- kol. C, Modestavičius, pakvies- 
ganizacijomis, o šuolis į vad. kai- damas į prezidiumą pirmininkau- 
rę ją sulietų su socialistiniais- ti kol. Mauruką, sekretoriauti 
ateistiniais junginiais. kol. Yasukynaitę.

Abiem atvejais Neo-Lithua- Toliau sekė valdybos apyskai- 
nia prarastų savo esmę ii* pa- ta. Pirmininkas C. Modestavi- 
bėgtų nuo pagrindinių tikslų, ku- čius apibūdino praeitų metų veik- 
riems siekti ji buvo įkurta. O lą. Būtent: buvo dalyvauta Chi- 
darbas ir auka tiems tikslams cagos metinėje šventėje. Cleve- 
dabar, valstybei laisvės netekus, landė buvo suruošta pavasario 
yra daug reikalingesni ir pras- šventė, kurios programą atliko 
mingesni nei jie bet kada yra juniorai. Tos šventės metu Cle- 
buvę nuo korporacijos gimimo, velande buvo suruošti centro

Griežtas nrincjnu ir idėiu lai. valdybos ir skyri« valdyby P°sė‘ 
, . v . . 1X1-1 j džiai, kurių metu buvo aptartakymasis betgi nereiškia, kad . n, , . , . ., ... , , . . . vasaros stovyklos ir moksleiviųkorp. veikimo metodai arba jos .... . . . _ v.. u . , .. .. neo-lithuama organizavimas. Ru-formalinė praktika turėtų būti , . . T, .,. , .y, , deni buvo suruoštas jaunųjų me-nekintama. Dinamiškas korpora- . , . ... , - ,. ... i . .v , .1 nininkų koncertas, kurio progra-cijos pobūdis ne tik leidžia, bet .y .... T. L ,

’mą išpildė Jina Varytė ir kol. 
A. Smetona. Taip pat buvo su
ruošta metinė šventė, sutraukus

Kodėl iš viso stoti į bet kokią 
organizaciją? ... T i k si iausias, 
galbūt, šiam klausimui atsaky
mas glūdi pačioje žmogaus pri
gimtyje. Juk jau pačios gamtos 
taip įdiegta, kad panašūs vienon 
grupėn spiečiasi; panašumas ar 
gentimi, kalba, ar tai bendrais 
interesais pasireiškiąs bebūtų. 
Istoriją sau liūdininku kviesda
mas, tvirtinsiu, kad pas žmogų

ir skatina kiekvienu atveju pasi 
rinkti toki darbo metodą ir to
kius formos ir procedūros niuan-, , . . , . . TA ., . . , net 115 jaunųjų dalyvių. Daly-sus, kurie gyvenamojo meto są-| , \ .. ..'vauta paskutinėje Chicagos me

tinėje šventėje.
Į darbų eilę įeina ir gimnazi

jas baigusiems juniorams pa
baigtuvės, kol. E. Jarašiūnui su
rengtas "barnvakaris", su pro 
grama dalyvauta Tautinės Są
jungos rengtame Tumo-Vaižgan
to minėjime, valdyba dalyvavo 
New Yorko centro valdybos 
rengtame skyrių valdybų suva-

menybėm gerbę, jai korporacijos 
verčiamos vagos į gražų tautinį 
arimą nebūtų susikloščiusios;. v. . .
arimą, kurin pasėtas jaunas stu-IZlavlme’ k?rporacUa buvo repre-

šis jausmas ypatingai išbujojęs, 
ovėje, kurią ta etike-1 Jeigu jau ne veikti, tai bent da- 

j lyvauti savo bendruomenėje
kiekvienas nori.

Tačiau, šiandieniniame skir
tingumų pasaulyje nebeužtenka 
pasakyti, kad filosofija — tai 
visų dalykų žinojimas. Nepapras
ta specializacija, pasaulėžiūrinės

saulio kraštų įeliginis momentas H)ej politinės srovės, įvykiai, iš- 
politinėje difei encijacijoje aiija radimai buvo faktoriais pateisi- 
visai nefigūruoja arba teturi an-|nančiais formavmąsi ir augimą 

daugelio, kad ir ne taip skaitlin-traeilės reikšmės. Pagal bendri
nę dabarties sampratą.politinėje i organizuotų vienetų, kurių 
klasifikacijoje dešiniaisiais lai-Į gja Amerikoje ypatingai daug. 
komi konservatyvūs, viduriniaiis, v
siais — nuosaikiai pažangūs ir 
kairiaisiais — radikaliai pažan-| 
gūs. Pažangumas
daugiausia žymi socialinį progre-| 
są. Verta betgi pastebėti, kad so-1 
cialinė pažanga gana dažnai,
ypač čia, JAV-se, sutapatinama 
su socializmu. O tai nėra tas pat.

Ieologinėmis dešinės grupė
mis, bent mūsų tarpe, laikomos 
tos, kuriose vyrauja religinis mo
mentas. Vidurio grupėms būdin
gas tautiškumo akcentavimas, o 
kairiosioms — ateizmas.

Kurioje vietoje šioje rūpioje

Ir kelias atviras į ne vieną iš jų.
Bet šioje vietoje, realizuoda

mas organizacinę situaciją, ir
1 1 įrodęs sau, kad norą dalyvauti

ar veikti jau su gimtąja nuodė
me pasaulin atsinešęs turiu, aš, 
lietuvis studentas, statau sauTri- 
tą klausimą: ar stot į lietuvišką 
organizacinį sąjūdį?

— "O, taip", — girdžiu kaž- 
i kur taip giliai širdyje paslėptą 
atsakymą, lyg ir truputėlį ame
rikonišku akcentu atmiežtą. Bet 
jis toks silpnutis, vos pastebi
mas, tas akcentas ... Ir, ar tai
tėvų pasakojimų sukeltas, ar tai 
mano paties atminimu įrėžtas, ir 

i pasąmonės kampelyje išlikęs, 
utims. Religinis mo-Į formuojasi paveikslas, aukštais, 
krikščioniškoji doro- prje dvaran vedančio kelio, to

poliais pasipuošęs, brąstos akme
nėliais, per kuriuos upelio van
duo taip srauniai bėgdavo, nu
barstytas, paežerės nendrėm, 
saulėlydžio metu nedrąsiai prisi
dengęs ... Taip! — jau drąsiai 
ir ryžtingai prabyla balsas.

Tuos du žingsnius padarius, 
liko dar vienas — paskutinis. 
Juk ir tų lietuviškų geroko būrio 
besama. Kurią pasirinkti?... 
Vienos dar Lietuvoje įsteigtos, 
kitos vienur ar kitur išeivijoje, 
tačiau nebūtų verto nė galvoti, 
kad kurios nors vienos ir su ide
ologija apsilenktų su doros ar 
sveikais visuomeninės moralės 
principais. Tad, žiūrint iš to taš
ko, jos visos lygiai geros. Bet aš 
juk suinteresuotas į tikrai lie
tuviškos dvasios organizacijos 
eiles įsijungti. O vardas Neo-Li
thuania taip savaip skamba. Gry
nas, atviras, slapyvardėmis ne- 
pridangstytas; tikrai pagal ne
veidmainingą lietuvišką būdą. 
Dievuli Tu mano, kaip aš dar ir 
dvejoti galėjau ... Ar mūsų tau
tos milžinai, kaip Vaižgantas ir 
Maironis būtų jos eiles savo as-

schemoje yra Neo-Lithuania?
Trijų esminių elementų joje 

vyrauja 
mentas -
vė — yra jos moralės pagrindas. 
Tačiau religinė narių praktika 
joje nėra kontroliuojama. O ir 
pats krikščioniškumas nesiribo
ja tik katalikiškumu. Tuo būdu 
Neo-Lithuania yra (1) tarp tų, 
kurie per religijos prizmą verti
na nemedžiagines vertybes, vie
nu ar kitu būdu kontroliuoja re
liginę nariu praktiką ir savo vei
kimą vienaip arba kitaip sieja 
su religija ir (2) tarp tų, kurie 
arba religiją ignoruoja arba 
prieš religiją kovoja. Jei pirmuo
sius laikysime dešiniaisiais, o 
antruosius kairiaisiais, tai Neo- 
Lithuania yra centre.

Socialinių problemų Neo Li
thuania, kaip organizuotas vie
netas, nesprendžia. Netiesioginė 
jos pozicija socialinėje srityje 
yra artimiausia kitiems tautinio 
vidurio junginiams — nuosaikiai 
pažangiesiems.

Dėl valstybinės santvarkos 
Neo-Lithuania niekad nebuvo pa
sisakiusi ir jai, kaip apolitinei 
korporacijai, niekad nebuvo rei
kalo deklaruoti tuo klausimu sa
vo nusistatymą. Jos pačios val-

zentuota bendrame Clevelando 
studentų susirinkime. Yra įsteig
tas moksleivių neo-lithuanų sky
rius — su 25 nariais.

Per metų veiklą buvo sureng- 
tautinę sąmonę išpuoselėjusiems I ta 17 juniorų sueigos, 3 mokslei- 
ir čionai atvežusiems skolingu vių neo-lithuanų sueigos ir 2 se- 
jausdamasis, 1958-tais metais, | niorų — filisterių sueigos, 
sausio 18-tą dieną, kada ”Ten su-

dentiškas grūdas duodavo gra
žių vaisiu, tikrai savosios žemėst 4. f
vertų.

Todėl žmogiškų ir lietuviškų 
jausmų vedamas, o taip pat, tą

simastęs tamsus Nevėžis"... 
skambėjo, Korp! Neo-Lithuania 
spalvomis tapau papuoštas.

KOL JAUNAS, O 
BROLI...

Vice pirmininkas, iždininkas 
kol. J. Gaška pranešė finansinę 
apyskaitą.

Naujos valdybos rinkimuose 
buvo išrinkto: kol. C. Modestavi 
čius — pirmininkas; kol. J. Gaš 
ka — vicepirmininkas, iždinin 
kas; kol. B. Navickaitė — sekre
torė; kol. D. Benokraitytė ir V

Šį mėnesį sutampa šimtmetis I Gulbinaitė — nariai. K. G 
nuo mūsų tautos didvyrio Vinco
Kudirkos gimimo. Tai visų lietu-1 PIRMIEJI JUNIORAI 
vių minėtina šventė, o ypač stu- BOSTONE
dentijos, nes Vincas Kudirka Korporacijos valdybos posė- 
daug yra davęs patarimų lietu- dyje, įvykusiam gruodžio 7 d., į 
vių jaunimui savo įvairiuose korporaciją priimta šie junioral:
raštuose. Juozas Rauktys, Giedrė Malėnai-

Iš daugelio jo eilėraščių jauni- tė ir Makaitytė
mas gali semtis dorovinės ir pa- Tėvūnas Dr. V. Čepas paruoš 
triotinės stiprybės, gali juose j juniorus pakelti į seniorus. 
rasti darbštumo, pasiryžimo ir Tame pačiame posėdyje Korp. 
ištvermės elementus. pirmininkas pakvietė įsijungti į

Ta lietuvių karto, kuri stovėjo Neo-Lithuanią Jaunosios Lietu- 
ant slenksčio Kudirkos numaty- vos filisterius prof. J. Rauktį ir
tos nepriklausomybės, tiesiogi
niai sėmėsi stiprybės ir vilties iš 
jo gausybės išreikštų minčių. Ta
da per Lietuvą ėjo didi audra, o 
Kudirkos palikimas davė jos 
žmonėms jėgų. Kudirka juose su
kūrė tikėjimą, kad Lietuva taps 
Nepriklausoma. Ir kada pirmojo 
karo audra baigėsi, Vinco Ku
dirkos palikimas ir turėjo geriau
siąjį atgarsį.

Bet tai nebuvo Kudirkos idea
lų pabaiga. Toliau juos tęsė Ne
priklausomos Lietuvos studentai 
burdamiesi į daugybę korporaci
jų, tarp kurių Neo-Lithuna ir 
buvo viena iš pavyzdingiausių.

Dabar, mūsų Tėvynei vėl pra
radus laisvę, privalome mes, iš
eivijoje esantieji studentai, at
gaivinti ir tęsti tuos Vinco Ku
dirkos darbus. Mes turime vyk
dyti tai, ką Lietuvoj pasilikęs 
mokslus einąs jaunimas norėtų, 
bet negali padaryti. Įsidėmėki
me gerai Kudirkos eilėraščio 
"Labora" pirmąjį posmą. Tebūna 
jis mūsų kasdieninis šūkis:

"Kol jaunas, o broli, sėk pasė
lio grūdus, ir dirvos neapleiski"!

B. N.
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Neo Lithuania skyriaus redak
cija sveikina visus korporantės, 
korporantus ir skyriaus skaity
tojus linkėdama geriausių Sv. 
Kalėdų ir Naujųjų Metų!

Birutę Svielienę. Gi draugiškų 
korporacijų seniorai ar filiste
riai, pareiškus jiems norą žodžiu 
ar raštu, priimami į Korp. Neo- 
Lithuahią.

Taip pat svarstyta galimybė 
įsteigti moksleivių Neo-Lithuanų 
skyrių.

Nutarto įsigyti korp. herbą ir 
jį iškabinti Tautinės S-gos namų 
viršut. salėje, šalia garbės nario 
Antano Smetonos biusto.

Valdyba nutarė kreiptis į kor-

korporacijos spalvas: kepurę, f 
juostą ir ženkliuką. Pinigus $10 
ir išmierą pasiųsti ligi sausio 10 
d. korp. sekretoriui Juozui Rauk- 
čiui, 851 E. 5th St., So. Boston, 
Mass.

Kreiptasi į korporantus-tes 
Worcester ir Nashua, kad šie įsi
jungtų į Bostono skyrių, praneš
tų savo adresus.

Į korporaciją yra pasižadėję 
įstoti stud. Romas Bričkus, Vyt. 
Dilba ir Svilas — šiedu atlieka 
karinę prievolę kariuomenėje ir 
kurie jau greit grįš į namus.

Romas Bričkus nesenai grįžo 
iš kariuomenės ir stipriai įsijun
gė į studijas. Jis labai aktyvus 
skautas.

Posėdis Įvyko ponų Svilų ūky
je, po kurio malonūs šeimininkai 
valdybą pakvietė vakarienei.

Iš NEW YORKO
Gfuodžio mėn. 7 d. p. Macke

vičių bute įvyko neolithuanų ar
batėlė. Kol. Danutė Statkutė 
pravedė gyvas diskusijas korpo
racijos ideologiniais klausimais. 
Po trumpos įžangos į diskusijas 
įsijungė visi dalyviai.

*
Kol. Danutė Statkutė išrinkto 

į Studentų Sąjungos New Yor
ko skyriaus valdybą.

*
New Yorko neolithuanų finis 

semestri ruošiamas vasario mėn. 
7 d., Lietuvių Piliečių Klubo sa
lėje.

*
Nevv Yorko Korp! Neo-Lithu

ania pirmininkas kol. Algirdas 
Sperauskas per šias Kalėdas su
mainė žiedus su kol. Milda Savu- 
kynaitė. Sėkmės jaunavedžiams! 

♦

Korp! mecenatas Juozas Gin
kus, buvo sunkiai susirgęs. Jam 
padaryta operacija. Kurį laiką 
išbuvęs ligoninėje, grįžo namo. 
Sveikata gerėja.

Mecenatas P. Narvydas yra 
parašęs ilgesnį straipsnį — at
siminimus apie Korp! Neo-Lithu
ania atstovus Amerikoje ir jų 
veiklą, kurie čia buvo atvažiavę 
1922 m. Korp! rūmų statybai 
aukų rinkti. Straipsnis — atsi
minimai netrukus pasirodys 
spaudoje.

ŠYPSOKIS, KOLEGA
I

Profesoriaus paklaustas, ko
kią paskirtį turįs stuburkaulis, 
anatomijos studentas taip atsh- 
kė:

"Tai yra plonas, ilgas kaulas. 
Galva tupi ant vieno galo, o Jūs 
pats tupite ant kito”.

II

Medicinos fakulteto profeso
rius mokiniams rodydamas brie- 
žinius, aiškino:

— šis asmuo šlubuoja, nes jo 
viena koja trumpesnė..

Paskui užklausė vieną studen
tą:

— Ką Jūs šiuo atveju darytu
mėte? (atseit, kaip gydytumėt).

Užklaustasis atsakė:
— Pons profesoriau, manau,

porantus-tes, kad visi įsigytų kad aš irgi šlubuočiau!

SPORTO DIENOS
Redaguoja Redakcinis Kolektyvas. Adresas: J. Kirvelaitis, 9628 

Broad Street, Detroit 4, Mich., telef.: TE 4-1941

Š. AMERIKOS LIETUVIŲ KREPŠINIO 
RINKTINĖ VYKSTA Į PIETŲ AMERIKA

Tvirtai tikint sportuojančio 
jaunimo gajumu ir sportinės 
veiklos prasmingumu, prieš kurį 
laiką imtasi iniciatyvos užmegs- 
ti tampresnį ryšį su Pietų Ame
rikos lietuviais ir išaiškinti glau
desnio bendradarbiavimo gali
mybes. Gauti laiškai ir drauge 
pokalbiai su čia besilankančiais 
Pietų Amerikos lietuviais vaiz
džiai patvirtino sportinio ben- 
bendradarbiavimo reikalingumą 
bei naudingumą.

Užmezgus ryšius iškilo suma
nymas ištirti š. Amerikos lietu
vių reprezentacinės krepšinio 
rinktinės pasiuntimo galimumus 
į kai kurias Pietų Amerikos vals
tybes. šiam sumanymui gautos 
entuziastingas pritarimas, pa
brėžiant, kad krepšininkų vieš
nagė nevien teigiamai prisidėtų 
prie lietuvybės išlaikymo, bet 
taip pat sudarytų puikią progą 
per sportą išryškinti dabartinę 
Lietuvos padėtį ir lietuvių sieki
mus.

Nuodugniai apsvarsčius sąly
gas nutarta šį sumanymą vyk
dyti ir visomis išgalėmis imtis 
darbo jo įgyvendinimui. Pagal 
paruoštą planą š. Amerikos lie
tuvių vyrų krepšinio rinktinė, 
sudaryta iš čia gimusiųjų ir nau
jai atvykusiųjų, numato išvykti 
1959 m. liepos mėnesio pradžioje 
ir lankytis Brazilijoje, Argenti
noje, Urugvajuje bei, eventua
liai, Kolumbijoje ir Venecueloje. 
Apie mėnesį laiko užtruksiančios 
kelionės metu teks rungtyniauti 
su lietuvių ir vietinėmis koman
domis.

Reprezentacinę krepšinio rink
tinę sudaryti pavesto Š. Ameri
kos Lietuvių Fizinio Auklėjimo 
ir Sporto Sąjungos krepšinio Ko
mitetui 9-jų š. Amerikos Lietu
vių Sportinių žaidynių metu, 
1959 m. balandžio mėn. 4-5 d.d., 
Detroite. Rinktinę paruošti ir jai 
vadovauti pakviestas žinomas 
mūsų krepšininkas Vytautas 
Grybauskas.

Viso organizacinio darbo va
dovavimas patikėtas šio sumany
mo vyriausiam iniciatoriui, Vi
durinių Vakarų sporto apygardos 
vadovui Petrui PetruČiui ir ži
nomam sporto darbuotojui bei vi- 
s u o m e n i n in kui Valdemarui 
Adamkavičiui, kurie užmezgė ry
šius su Pietų Amerikos lietuviais 
bei atliko pradinį organizacinį 
darbą.

šiaurės Amerikos Lietuvių Fi
zinio Auklėjimo ir Sporto Sąjun
ga, numatydama, kad šio suma
nymo įgyvendinimas pareikalaus

>didelių pastangų ir pasišventim 
kad lietuviškoji visuomenė, gy
venanti tiek šiaurės tiek Pietų 
Amerikoje, neliks tokiam jauni
mo žygiui abejinga ir jį parems. 

Š. Amerikos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto Komitetas

APYGARDINĖS PIRMENYBĖS
Vidurinių Vakarų sporto apy

gardos vyrų ir moterų krepšinio 
ir tinklinio bei visų klasių stalo 
teniso pirmenybės įvyks 1959 m. 
sausio 31 ir vasario 1 dienomis 
Chicagoje. Pirmenybes praveda 
Chicagos LSK Neris.

Pirmenybėse gali dalyvauti vi
si FASK-to registruoti apygar
dos sporto vienetai. Neregistruo
ti sporto vienetai, norį šiose pir
menybėse dalyvauti, privali 
kreiptis i apygardos komitetą ir 
sutvarkyti savo registracijos for
malumus. Apygardos komiteto 
adresas: J. Kirvelaitis, 9628 
Broadstreet, Detroit 4, Michigan.

Dalyvių registracija atlieka
ma užpildant atitinkamus regis
tracijos lapus iki 1959 m. sausio 
24 d. šiuo adresu: Z. žiupsnys, 
5926 So. Artesian Avė., Chica
go 29, III.

Smulkios informacijos kartu 
su dalyvių registracijos lapais 
bus išsiuntinėtos visiems FASK- 
te registruotiems apygardos 
sporto klubams.

V. V. Sporto Apygardos K-tas

RUSIJOS MOTERYS LAIMĖJO 
PRIEŠ VOKIETES 

81:40
Jeigu vokiečiai didžiavosi nu

galėję rusų Jengvaatletus ir jų 
spauda prirašė ištisus romanus 
girdami savo sportininkus, tai po 
moterų susitikimo neturėjo kuo 
girtis: iš vienuolikos susitikimų 
vokietės nelaimėjo nė vienos pir
mos vietos!

Vokietija pirmą kartą sporto 
istorijoj pergyveno tokį skaudų 
smūgį. Tą pažymi ir jų spauda, 
skelbdama tik sausas varžybų 
pasekmes.

Zalogaitytė, atstovaudama Ru
siją, ieties metime šiose varžy
bose laimėjo pirmą vietą, numes
dama 54.24 mtr. šiuo metu Ru
sijos stalo tenisininkų rinktinėje 
yra ir 13 lietuvių.

Garsusis vokiečių trumpų dis
tancijų bėgikas Hary jau trečią 
kartą šiais metais 100 m. distai^ 
ciją perbėgo per 10.2 sek. PasaiW 
lio rekordas — Williams (USA) 
10.1.

MARGUTIS
yra pat3 seniausias Amerikos 
lietuvių žurnalas. Jis išeina kiek
vieną mėnesį — yra gausiai ilius
truotas, turiningas, įvairus 1? 
skaitomas su malonumu.

Margučio adresas: 6755 So 
VVestern Avė., Chicago, IU.

<3

GLOBĖ PARCEL SERVICE INC.
Linki visiems savo draugams ir klijentams

LINKSMŲ KALĖDŲ 
IR

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Visiems mūsų draugams ir klijentams/ kurie naudojosi mūsų patarnavimu siunčiant 

dovanų paketus į U.S.S.R. per paskutinius dvidešimt penkerius metus, mes norim išreikšti 
mūsų padėką ir įvertinimą.

Mes tikimės tolesnio bendradarbiavimo tarp mūsų klijentų ir mūsų organizacijos.
Paketai yra priimami ir tiesiai siunčiami kiekviename mūsų skyriuje, garantuojant 

greitą, siuntimą <įr teisingą pristatymą:
716 Walnut St. 1991 Broadvvay
Philadelphia 6, Pa. New York 23, N. Y.

Tel.: LYYceum 5-0900Tel.: WAlnut 5-3455 
4102 Archer Avė. 
Chicago 32, III.
Tel.: FRontier 6-6399 
1313 Addison Rd. Cor. 
Superior & E. 71 St. 

•Cleveland 3, Ohio 
Tel.: UTah 1-0807

6446 Michigan Avė. 
Detroit 10, Mich. 
Tel.: TAshmoo 5-5760

683 Hudson Avė. 
Rochester 21, N. Y. 
Tel.: BAker 5-5923

263 Market St. 
Newark 2, N. J. 
Tel.: MA 1-1968

390 W. Broadvvay 
So. Boston 27, Mass. 
Tel.: ANdrevv 8-8764

346 Third Avė. 
Pittsburgh 22, Pa. 
Tel.: GRant 1-3712

/t

Real Madrid (Ispanija) bandė 
pirkti garsųjį Brazilijos rinkti
nės žaidėją už 250,000, bet jo 
klubas prašo apie pusę milijono
dolerių.

x * %
Jugoslavijos futbolo rinktinės 

žaidėjas Cokic nubaustas vienų 
metų kalėjimu už "priešvalstybi
nę veiklą".

*
Lauko tenise JAV visas viltis 

sudėjo į penkis jaunuolius. Davis 
taurės varžybose Ameriką atsto
vavo šie sportininkai:

Earl Buchholz (18), Chris 
Crawford (19), Barry McKay, 
Hamilton Richardson ir Alex 
Olmedo. Seniausias rinktinės da
lyvis — Hamilton Richardson 
(25 metų). Alex Olmedo 
kilme yra perujietis, JAV išgy
venęs 5 metus.

MCSŲ SPECIALYBĖ
Vaistų siuntimas į užsie 

nius. Mūsų sandėliai yra pil
ni, ir užsakymai greit iš
pildomi. Kainos visiems pri
einamos.

MODERN DRUG 
12429 St. Clair Avė.

MU 1-2342
fk)
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LOS ANGELES
ALT Sąjungos skyriaus susi

rinkime pirmininkas Alfa Latvė- 
nas, darydamas apyskaitinį pra
nešimą, kiek ilgiau sustojo ties 
šiais klausimais:

Lietuviu Tautinių Namų Fon
das yra finansiškai žymiai su
stiprėjęs, nes ir Tautinių Namų 
reikalingumo mintis iš vietos vi
suomenės susilaukia kas kart di
desnio- pritarimo ir paramos.

"Kalifornijos Aidai" yra pa
teisinę savo ėjimą, skaitytojų 
buvo sutiktf ir priimti palankiai.

Skyriaus kartoteka, vedama 
Vytauto Aleksandriūno, apima 
virš 1000 lietuvių iš Los Angeles 
ir jos apylinkių.

Naujų Metų sutikimui išnuo
motos dvf erdvios salės ir pa
samdytas orkestras. Naujų Me
tų sutikimui ruošiamasi iš anks
to, telkiant jėgas ir organizuo
jant platesnį organizacinį komi
tetą. Skyriaus narių pareiga atei
ti valdybai į talką.

Skyriaus susirinkime dalyva
vęs Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos pirmininkas inž Eug. 
Bartkus ilgesniame pranešime 
supažindino susirinkusius su ki
tais Tautinės Sąjungos skyriais 
JAV ir Kanadoje ir jų ryškės 
niais darbuotojais. Pasidžiaugė, 
kad Tautinės Sąjungos skyrių 
tinklas tankėja ir jų darbuotojų 
skaičius nuolatos auga. Nors lė
tai, bet užtikrintai einama prie 
tautinės srovės didesnio jėgų su
telkimo ir konsolidacijos.

Kartu inž. E. Bartkus nurodė, 
kad visuomeniniam veikimui fi
nansuoti ir jo gyvybei išlaikyti 
tėra tik vienas kelias, būtent, 
nuolatinė ir pastovi vienminčių 
finansinė parama, į kurią turi
me įpranti žiūrėti, kaip kasdieni
nio būtinumo pareigą. Pasidžiau
gęs Los Angeles skyriaus veikla, 
čia pat per skyriaus pirmininką 
įteikė Lietuvių Tautinių Namui 
Fondui 100 dolerių čekį.

Susirinkimą baigus, visi buvo 
pakviesti prie bendrų vaišių Dan
guolei Pulkauninkaitei ir in; i 
Eug. Bartkui pagerbti, čia inž. j 
Eug. Bartkus turėjo progos pa
sikalbėti su visais skyriaus na-

1959 m. vasario 15 d., gaus pilną
Vinco Krėvės Raštų komplektą.

O tie, kurie užsiprenumeruos 
nuo 1959 m. vasario 15 d. iki tų 
pat metų balandžio 15 d. gaus 
Lietuvos Žemėlapį ir Jono Balio 
"Lietuvių Dainos Amerikoje’’.

Jau išėjusius L. E. tomus nau
jieji prenumeratoriai gaus išsi
mokėtinai pageidaujamomis są
lygomis. Už vėliau išleisimus to 
mus mokama normalia tvarka.

Lietuvių Enciklopedijos leidi
mas nėra kieno nors asmeninis 
reikalas, o vaisius visų lietuvių 
sutelktinių pastargų, vaisius, 
deja, tik laisvame pasaulyje gy
venančių lietuvių. Tad ir nuopel
nai atitinkamai priklauso vi
siems tiems, kurie bet kuriuo bū
du prie šio didelio darbo priside
da.’Darbas kilnus, nes lietuvių 
tautos ir valstybės kančios ir ver
gijos metais, jis skiriamas jos 
garbei ir pasididžiavimui. Dar
bas prasmingas, nes skirtas ne 
tik mokytis ir praturtinti kiek
vieno mūsų žinyną, bet yra bū
das ir priemonė išlaikyti lietuvių 
kalbai ir lietuvybei.

Argi nėra didelis pasididžiavi
mas prieš laisvas tautas, kad pa
vergtos tautos vaikai, plačiai pa 
siskleidę priverstinėje emigraci
joje, sutelktinėmis jėgomis su
geba tokį milžinišką darbą pa 
daryti ?

Ir Tu, Mielas pavergtos tautos 
Sūnau ir Dukra, prenumeruoda
mas L. E., esi tų sutelktinių jėgų 
dalininkas ir Tau, kaip ir visiems 
'endradarbiams ir talkininkams i 
oriklausys būsimųjų mūsų tau-1 
’os kartu padėka ir tinkamas 
•vertinimas.

T.a ūkiame atsiliepiant.
Lietuviu Enciklopedija

265 C St.,
So. Boston 27, Mass.

U. S. A.

IR TAI? 
GYVENIME 

BŪNA
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TpžLINKESE
žurn. Vytautas Gedgaudas, 

paskutiniu laiku Chicagoje dir
bęs vienoje foto laboratorijoje, 
atsikėlė į Clevelandą ir įsijungė 
į Dirvos redakcinį darbą.

Vainikas prie Kudirkos paminklo
Dr. Vinco Kudirkos 100 metų 

sukaktis Clevelande paminima 
keletu viešų parengimų. Tuos 
parengimus baigiama padėjimu 
vainiko prie Dr. Kudirkos pa
minklo Clevėlando Lietuvių Dar
želyje, šį sekmadienį, gruodžio 
28 d., lygiai 12 vai. Vainiko pa
dėjimu rūpinasi Bendruomenės 
pirmoji apylinkė.

Visuomenė prašoma dalyvauti 
ir atvykti i Darželį nevėluojant. 
Iškilmės bus pritaikytos oro. są
lygoms. Jei oras blogas — bus 
visai trumpos, jei pakenčiamas 
— ilgesnės.

Automobilius, vykstančius iš 
Šv. Jurgio parapijos į Lietuvių 
Darželi, lydės policijos palydo
vai. Išvykstama lygiai 11:30 vai.

Grandinėlės
šokėjai praėjusį šeštadienį tele
vizijos pro gramoje pašoko kelius 
tautinius šokius ir žiūrovams pa
rodė kalėdinę lietuvišką eglutę.

Naujųjų Metų sutikimą
moksleiviams neolithuanams ir 
jų draugams rengia Rūta Gai- 
džiūnaitė tėvų namuose.

Bendruomeniškas Nauju Metu 
sutikimas

Naujų Metų sutikimo jaukias 
valandas savo tautiečiams ruo
šia Lietuvių Bendruomenės Pir
mos Apylinkės valdyba, gruodžio 
31 d. lietuviu salėje. Pradžia 8

vai. Bus linksma muzika ir ska
nių valgių bei gardžių gėrimų 
bufetai. Įžangos mokestis tik 
vienas doleris.

Visi tautiečiai kviečiami at
vykti į lietuvių sat^, į bendruo
menišką Naujų Metų sutikimą! 
Čia sutiksite tuos, kuriuos nori
te sutikti ir bendrausite su tais 
asmenimis, su kuriais norite ben
drauti! Beja, Naujų Metų nuo
taikomis bus paruošta trumpa, 
bet įdomi programa, kurią ruo
šia LBPA Vaidilos Teatro ben
dradarbių šeima . . .

Lietuvė moteris išnuomoja
kambarį

vyrui ar moteriai. Nepageidauja 
geriančių. Virtuvės privilegijos. 

1020 E. 76 St. užpakalyje 
UT 1-0462

Turiu parduoti gerą girdėjimo 
aparatą,

drauge su akiniais.
Šaukti telefonu: IIE 1-5835.
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riais ir pasikeisti mintimis bei
nuomonėmis.

Danguolės Pulkaunnkai'ės ir 
inž. Eug. Bartkaus vestuvės 
įvyks 1959 m. vasario 7 d. Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioje.

per savaitę valgykloje, skirti sa- 
i vaitinę sumą jos asmeninėm iš- 

Chicagoje viena pagyvenusi laidom, nesekioti ir nupirkti nau 
pora atvyko į teismą tryliktą dotą automobilį.
kartą. Advokatai pareiškė, jog i Vyras, sunkvežimių kompa-
jie l andę visas priemones sky j nijos savininkas, pareiškė, jog 
rybas sulaikyti, bet nebesą vii-, reikalavimai gali būti lengvai pa
ties, nes žmona norinti būtinai tenkinami. Jis pažadėjo žmonai 
skirtis. j nupirkti naują 1959 metų auto-

Po paskutinių teisėjo mėgini- mobilį, duoti po 10 dolerių sa
mų sutaikyti, žmona prisiminė, i vailinėms išlaidoms ir eiti val- 

Ta proga laukiama gausaus bū-: j()g, jį kažkur skaičiusi, kad vie-'gyti į valgyklą nors ir kiekvieną 
nai buvę leista pareikšti savo, dieną, jei ji to pageidautų, 
pageidavimus. Ji norinti žinoti] Teisėjui paprašius vyrą pa- 
ar tai būtų galima padaryti. Tei-i teikti savo reikalavimus, jis pa
sėjas sutiko, bet tik su viena są- reiškė, jog turįs lik du: — Nesi- 
lyga, jog ir vyras turės teisę pa- kviesti taip dažnai savo giminai- 
reikšti savo pageidavimus. j čių ir skalbti baltinius.

žmona surašė dešimt pageida-Į šie reikalavimai pasirodė žmo- 
vimų: daugiau pagarbos, nesi-! nai priimtini ir abu patenkinti 
kolioti, supykus išeiti pasivaikš- išėjo iš teismo , salės susikabi- 
čioti, nesiskųsti kaimynams, ne-|nę.

rio svečių iŠ Chieagos.

LIETUVIŲ
ENCIRLOPEUlJOS

TALKA
Lietu\ ių Enciklopedijos Admi 

nistracija skelbia paskutinę Lie
tuvių Enciklopedijos talką nuo 
š. m. spalio 15 iki 1959 m. balan
džio 15 d. Talkos metu naujai L.
E. užsiprenumeravusiems bus 
duodamos premijos.

Užsiprenmeravusieji nuo š. 
m. spalio 15 d. iki gruodžio 15 (f. 
iš leidyklos nemokamai gauna:
1) Vinco Krėvės Raštus — pilną 
komplektą (komplektą sudaro 6 
tomai, kurių trys tomai jau iš 
leisti, o ketvirtasis spausdina
mas; 2) Lietuvos žemėlapį ir 3)
Jono Balio "Lietuvių- Dainos
Amerikoje.”

Prenumeratoriai, kurie užsisa
kys nuo š. m. gruodžio 15 d. iki

b PERSIUNČIAME SIUNTINIUS I SSSR, LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS. į S NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PATIKIMOS, ATIDŽIOS IR SKUBIOS FIRMOS «

: GENERAL PARCEL & TRAVEL CO. INC. «
: 135 W. 14th St., New York 11, N. Y. Tel. CHelsea 3-2583 S

ATIDARYTA KASDIEN NUO 9 6, SEKMADIENIAIS NUO 9-1 VAL.

MŪSŲ SKYRIAI
B■
R

B■

141 2nd Avė.
York City

Tel. YU 2-0380
632 W. Girard Avė. 
Phi’a?elphia 23, Pa. 
Tel. AVAlnut 5-8878

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų šventėms 

atėjus geriausius sveikinimus siunčia

JOHN G. OSHEN REALTY 
AND INSURANCE CO.

NOTARY PUBLIC ANO RENTAI. SERVICE

1141 Ansel Ad. Cleveland 8, Ohio
SW 5-4808; ER 1-4732 \

Įstaigos vedėjas Edv. Karnėnas

900 Literary Rd. 
Cleveland 13, Oh;o 
Tel. TOuer 1-1461
132 Franklin Avė.
Hartford, Conn. 

Tel. CHapel 6-4724

332 Fillmore Avė.
Buffalo 6, N. Y.

Tel. MOhawk 2671
39 Raymond P’aza W.

Nevvark, N. J.,
Tel. MArket 2-2877

■■

rBK
1 1339 Jos. Campau J
Detroit 12, Mich. £ 

Tel. TOwnscnd 9-3980 S
308 West 4th St.
Boston 27, Mass.

Tel. ANdrevv 8-5040
Visais klausimais, susijusiais su siuntinių persiuntimu Jūsų giminėms ir diaugams, kreipkitės į mū

sų patyrusius, atidžius ir mandagius skyrių vedėjus, kurie maloniai suteiks jums visus nurodymus.
Pradžiuginkite savo artimuosius siuntiniu Kalėdoms.

Mūsų didžiulė firma, turėdama tūkstančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja siuntinių pri
statymą. Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas per 48 valandas ir adresatą pasiekia per G-7 savaites (oro 
paštu per 7-12 dienas).

Mūsų įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmo? rūšies maisto produktų, pramonės gaminių: 
skarelių, avalynės, laikrodžių ir kitų daiktų pačiomis žemiausiomis kainomis.

Atsiminkite, kad mes esame siuntinių persiuntimo specialistui.
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J. S. AUTO SERVICE 
Sav. J. Švarcas

1254 Addison Road 
Tel. HE 1-6352

Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.

AUTOMAŠINŲ
TAISYMAS

Mašinų viršaus taisymas 
ir dažymas; motorų, stab
džių patikrinimas ir taisy
mas, greičio dėžės ir kt. ma
šinos dalių įdėjimas.
Parduodami amžini aku
muliatoriai.

21 hours touung.
Dienos telef.: HE 1-6352. 
Nakties telef.: Ll 1-4611.

A
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DĖMESIO! 
GLOBĖ PARCEL 
SERVICE. INC.

Persiunčia Jūsų sudarytus 
naujų daiktų siuntinius į Lietu
vą ir visas Rusijos sritis, apmo
kant muitą siuntėjui. Gavėjas 
nieko neturi piimokėti.

Galima siųsti iki 44 svarų, jei
gu persiunčiami ?ji daiktai telpa 
dėžėje, kurios d. dis nustatytas 
JAV pašto taisyk ių. Maistą kar
tu su rūbai’siųsti neleidžiama.

Nepatikėkit sav< ^brangių siun 
tinių į neaiškias, » iūlančias tar
pininkauti rankas

Globė Parce^ftci ice Ine. siun
čia su Inturi’sto įgaliojimais. 
Siuntiniai pilnai apdrausti.

Siuntėjų patogumui turime 
gerų vilnonių medžiagų, odų. 
skarų, skarelių, batukų, šios pre
kės parduodan^o^ siuntėjams sa
vikaina.

Adresas: 1313 Addison Rd. 
Kampas Superior ir E. 71-st St. 

Te! :QJT 1-0896
Skaitydami KARĮ būsite ge 

rai informuoti apie pasaulinių 
karinius įvykius, rasite straips 
nių iš karinės ir Lietuvos istori
jos retais paveikslais iliustruotu 
ir Lietuvos karių atsiminimus iš 
įvairių laikų.

Metinė prenumerata $5.00; ra 
šykite: KARYS, 916 Willoughby 
Avė Brooklyn 21. N. Y.

JUOZO MIKONIO NAMŲ PIRKIMO-PARDAVIMO ĮSTAIGA

EAST SHORE REALTY
780 E. 185 St. Telef. IV 1-6561. Namų telef. ?1U 1-2154

Jūsų patarnavimui atidaryta kiekvieną dieną. Mes tarpi
ninkaujam namus įsigyti ten, kur Jūs pageidaujat. *

Namus įsigysi — niekad nesigailėsi!

šaukti policijos barnių metu, ne
būti pavydžiam, pietauti kartą

Meą kepame visokius pyragus, lietuvišką 

duoną, tortus ir kitus skanumynus. Prašant 

išvežjojąme į namus.

ST, CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

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

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

produktus.

Kreipkitės j mus h būsit patenkinti

B E F O R E YO U B O R RO W 
TO BUY A HOME

ZoCNO^s1K,
L. • ’

Clcvelano
ang1

THI BANK (OR Atl T( PlOPli

GET OUR LOW RATES 
AND HELPFUL TERMS

OUR ESCROVV SERVICE 
PROTEČTS YOU WHEN 

BUYING OR SELLING 
REAL ESTATE

O
GERESNIŲ Namų Statytojai

pasirenka MONCRIEF
ŠILDYMĄ ir ORO VENTILIACIJA

--'T H E ! H EN R Y F U R N A C E C O , M E D I NA, O

Nedelsk nė vienos dienos, bet šiandien pat siųsk 1 do
lerį ir užsisakyk metams jau aštuntus metus šiame konti
nente einantį iliustruotą humoro-kritikos žurnalą

PELĖDĄ
Išeina kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėn.
Rašykite dar šiandien: PELĖDA, 231 Wallace Avė. S., 

Wclland, Ont., Canada.

DIRVA
atlieka įvairius spaudos darbus. Jūs 
gal’t pigia kaina atsispausdinti pro
fesines korteles, įvairias blankas, va
karams biletus, vestuvių paKvieti- 
mus, plakatus ir kt.

Užsakymai priimami ir paštu.
DIRVA — 1272 East 71 St.

Cleveland 3, Ohio 
Tel.: HE 1-6344

NELAIMĖ IR LIGA
Liga ir nelaimė ištinka netikė

tai. Todėl tu turi užsitikrinti, 
kad TAVO šeima būtų apsaugo
ta pagal Accident and Sickness 
planą.

NATIONWIDE INSURANCE 
COMPANY siūlo platų ligoninės, 

operacinių ir nedar
bingumo pajamų draudimą že
momis kainomis!

Dėl . smuli»gnių informacijų 
skambinti:
. PAULINA MOZURAITIS,

Agentas
¥Tel. SK 1-2183

PARENGIMŲ KALfiNDORIUS

1958 m.
Gruodžio 28 d., 3 v. p. p. Nau

josios parapijos salėje kalėdinė 
eglutė. Ruošia šv. Kazimiero li
tuanistinė mokykla.

1959 m.
Sausio 11d. 11:30 vai. Klaipė

dos krašto atvadavimo minėji
mas lietuvių salėje. Rengia LVS 
Ramovės skyrius.

Sausio 31 d. lietuvių salėje 
vaidinimas. Rengia 68 Balfo sk.

Balandžio 11 d. Vysk. M. Va
lančiaus Lituanistinės mokyklos 
metinis vakaras.

Gegužės 2 d., Slovenian Audi
torium JAV ir Kanados jaunųjų 
dainininkų konkursas. Rengia 
Dirva.

Parduodamas namas
dviejų šeimų, 5 ir 5 kambarių. 
1360 East 65 St. Tel. EN 1-6946, 
arba EN 1-7743. (98)

Tik Dirvą skaitydamas sužinosi 

apie viso pasaulio lietuvių gyve

nimą ir būsi geriausiai informuo

tas apie tarptautinę padėtį.

J. C I J U N S K A S 
LAIKRODININKAS

Taiso ir parduoda laikrodžius 
apyrankes ir kitas brangenybes.
Sąžiningas ir garantuotas dar
bas prieinamomis kainomis.

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

SAVINGS
EARN
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OPEN EVERY SATURDAY %

UNTIL NOON v .- H. ii - •
f/'’;/

SAVINGS► HOME AND 
REMODELING LOANS1

r,,- . _ - • j * . • \

I. J. SAMAS JEWELER
šveicariški i

Laikrodžiu tais1
riausi Amerikos laikrodžiai 

Brangenybės. Įvairus dovanų 
pasirinkimas.

7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre
Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354

P. J. KEESIS
609 Society for Savings Blgd.—Cleveland, Ohio 

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521

Nesėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, 1^/dtp- 
kites į mane, gausite pigia kairia. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir išpildymas 
garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.

LIETUVĄ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ. EX 1-1143

Lietuvių Klubo Direkcija, visus lietuvius lr jų draugus, kviečia 
nepamiršti 1958 m. lietuvių klubo.

Praleiskite laisvalaikį su savais savuose namuose. Klubas turi 
įvedęs garsiakalbius. Sėdėdami bet kurioje vietoje, galite klausyti# 
muzikos, lietuvių radijo valandėlės. Visą laiką veikia televizijos apa
ratas. Penktadieniais veikiu lietuviškų valgių virtuvė.

Atsilankę neapsiriksite, visi patogumai Jums.

JAKUBS A SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui 
Delia E. Jakubs & VVilIiam J. Jakubs 

JLicens?fuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

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

J
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THE FIELD
Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga, visus 

neolithuanes ir neolithuanus Cįicagoje,

sveikina skyriaus valdyba:

S. Mažulis, T. Siliūnas, V. Mažeika,
R. Kašubaitė ir J. žvynys.

Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 6907 Superior Avė., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: 
HEnderson 1-6344. Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GL 1-3976).

CLEVELANDO MIESTO BIBLIOTEKOJE 
YRA 1J00 LIETUVIŠKŲ KNYGŲ...

KĄ PAPASAKOJO AMERIKOS BALSAS APIE CLEVELAN
DĄ? — GARSUSIS AKTORIUS JOHN GELGUD NORĖTŲ AP

LANKYTI LIETUVĄ

Neseniai Clevelande lankęsi ir savo kultūrinėmis įstaigomis.
Amerikos Balso pareigūnas 

Povilas Labanauskas aplankė ke
lis Clevelando teatrus, kurių vie
name sutiko garsųjį anglų akto
rių, lietuvių kilmės, John Gelgu- 
dą.

Pertraukos metu P. Labanaus
kas užkulisy padarė, trumpų pa
sikalbėjimą. Paklaustas, ar jis 
yra ainis generolo Romualdo 
Gelgudo, kovojusio Napoleono 
armijoje, Gelgudas atsakė:

— Tai buvo gen. Jonas Gelgu
das. Jis buvo mano protėvis.

Paklaustas, ar yra buvęs Lie
tuvoje, atsakė ne. štai kaip jis 
pasakė apie savo norą apsilan
kyti Lietuvoje:

— žinau, ten dar yra žmonių, 
kurie pažinojo mano šeimą. Juos 
norėčiau sutikti, pažinti. Tikiuos 
kada norTturėsiu progos ten ap
silankyti.

Povilas Labanauskas, aplankęs 
Clevelando miesto biblioteką, su
sitiko su ten dirbančia Nijole 
Zubrickaite.

— Mūsų bibliotekoje, — pa
sakoja N. Zubrickaite, — yra 
apie 3 milijonai knygų. Užsienio 
kalbomis mes turime apie pus
antro milijono, kurių tarpe yra 
1,750 lietuviškų knygų.

Amerikos Balso pareigūnai 
savo reportažuose apie Clevelan
dą papasakojo apie muzikos mo
kyklą ir ten dirbančius lietuvius 
dėstytojus Birutę Nasvytytę- 
Smetonienę ir Andrių Kuprevi
čių, bei kitas kul ūrines įstaigas, 
kuriose jiems teko sutikti lietu
viu.

Amerikos Balso pareigūnai Al
fonsas Petruitis ir Povilas La
banauskas. dabar radijo bango
mis į Lietuvą perdavė savo pa
tirtus įspūdžius.

Alfonsas Petruitis, pavaizda
vęs Clevelandą kaip rengiamą 
jūros uosta, pastebėjo, kad kar
tu tai yra ir tekinamųjų mašinų 
gamybos centras.

Aplankęs vieną tipiškiausių 
Clevelando fabrikų, Warner ir 
Swasey, Petruitis papasakojo, 
kai 1881 m. šios įmonės įkūrėjai 
pradžioje turėjo tik nedidelę 
dirbtuvėlę, šiandien ši bendrovė 
gamina tekinimo, kasimo ir že
mės lyginimo žemes visam pa
sauliui.

Warner ir Swasey įmonės vei
dą suformavo ne sumani bendro
vės vadovybė, sako Petruitis, bet 
tūkstančiai darbininkų ir specia
listų, kurie per metų metus šiai 
įmonei skolino savo talentus, 
kruopštumą ir kūrybinę dvasią. 
Daugiau nei pusė visų bendro
vės tarnautojų ir darbininkų šio
je įmonėje dirba ilgiau nei 10 
metų. Apie 10% darbininkų pa
stoviai dirba net apie 25 metus.

Kaip s 'kasi dirbti šioje įmo
nėje, Pel ’tis teiravosi ten dir
bančio seno darbininko lietuvio 
Henriko Pličia”s.

— Darbas čia n<s 
sako Henrikas Plit/’s 
mokantis gali išmokti
je jam parodo ir greitai išmoks
ta. čia yra nemažai darbininkų, 
kurie per savo darbštumą ir stro
pumą iškilo aukštai. Pvz., vienas 
lietuvis vilkinąs, neseniai atvy
kęs į Ameriką, pradžioj fabrike 
dirbo šlavėju ir valė mašinas, 
vėliau išmoko mašinisto amato, 
o šiandien jau yra inžinierius.

Bet Clevelandas nėra vien uos
tas ir fabrikų centras. Jis garsus

'kus, — 
Net ne- 
P in io-

1

1948-ji. Ketvirti nelygios ko-1 Chieagos Santaros-Šviesos mo
vos metai. Persunki pasirodė šiamas Naujųjų Metų sutikimas

Dirvą būtinai pasiūlyk savo 

kaimynui susipažinti ir po to 

paragink ją užsiprenumeruoti.

DIRVOS TALKA
Mums būtinai reikia 500 naujų skaitytojų. Jie turi 

užpildyti mirusių senų skaitytojų eiles, jie turi padėti su
daryti ir sąlygas Dirvai dar dažniau išeiti. Nepadidinę savo 
skaitytojų šeimos dar 500 naujais prenumeratoriais, mes 
negalėsime Dirvos leidimo dažninti. Be visų mūsų skaity
tojų ir bičiulių talkos tas planas nebus įvykdytas. Tai žino
dami mes ir prašome:

1. Užprenumeruokite Dirvą, kaip šventinę dovaną, 
savo artimiesiems, kurie dar Dirvos neskaito.

2. Paraginkite Dirvą prenumeruoti artimiausius sa
vo draugus ir kaimynus.

3. Priminkite visiems tautinių organizacijų nariams, 
kad jų pareiga patiems Dirvą prenumeruoti ir kitus raginti.

4. Prisidėkite keliais aukos doleriais į fondą, kurio 
pinigais mes Dirvą užprenumeruojame likusiems Europoje, 
sergantiems ir į didelį vargą patekusiems.

Visi, kurie atsiųs bent vieną naują metinį skaitytoją, 
galės laimėti: rašomąją mašinėlę, radijo aparatą, už $100.00 
lietuviškų knygų biblioteką ir eilę kitų dovanų. Visi nauji 
skaitytojai, Dirvą užsisakydami patys ar kiti jiems užsa
kydami, gauna $2.00 nuolaidos ir metams moka tik $6.00.

Mes laukiame ir tikime, kad bendroje talkoje tuos 
500 nau jų skaityto iu surasime. Tik tegul gruodžio ir sausio 
mėnesiai būna paskirti Dirvos skaitytojų šeima didinti.

Talką vykdydami naudokite Čia esančią atkarpą:

Prašau Dirvą 1959 metais siųsti:

Pavardė, vardas -----------------------------------------------------------------

Adresas _________________________________________________

Prašomą siųsti Dirvą užsakė _________________________________________

(Duoti pilną užsakytojo adresą)

Drauge siunčiame $________ moke«t|.

CHICAGO

• LST Korp! I^eo-Lithuania 
ir Lietuvių Tautinio Akademinio 
Sambūrio rengiamas Naujų Me 
tų sutikimas turėjo tokį didelį 
pasisekimą, jos per savaitę laiko 
buvo užsakytos visos vietos ir 
jūsų korespondentui rašant šią 
žinią, 225 svečius teko atsipra
šyti ir pranešti, kad nebėra lais
vų vietų.

šiame tradiciniame pobūvyje 
korporantai kviečiami dalyvauti 
su spalvomis.

• Chieagos studentų rengia
mas Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas įvyks vasario 22 d. 
Jaunimo Centro salėje.,

• Tėvų Jėzuitų surengti pietūs 
(asmeniui 10 dol.) tikslu parem
ti išlaikymą Jaunimo Centro, su
silaukė labai daug svečių ir vi
sos vietos buvo užimtos. Ameri
kos Lietuvių Tautinė Sąjunga ir 
Korp! Neo-Lithuania aktyviai 
prisidėjo prie šio kilnaus, lietu
vybės išlaikymo tikslo, platinda
ma bilietus ir dalyvaudama pie
tuose.

• Inž. Eugenijus Bartkus pa
skutinėmis šių metų savaitėmis 
vėl išlaikė keliose valstybėse rei
kalaujamus inžinieriaus egzami
nus ir po Naujų Metų vyks tuo 
pačiu tikslu į pietines valstybes.

• Eglė žemgulytė ruošia spau
dai tretįjį LST Korp! Neo-Li
thuania informacinį leidinį. Re
dakcijos adresas: 4315 So. Rock- 
well St., Chicago 32, III.

• Kun. Lionginas Jankus, Bal
fo reikalų vedėjas, švenčių proga 
atvyko į Chicagą ir apsistojo pas 
p. Jonynus, Brighton Park. Vieš
nagės metu turės eilę pasitari
mų su Balfo direktoriais bei vei
kėjais.

Juozas Butvilą

PADĖKA 
MILWAUKES 
LIETUVIAMS

Šiais metais per atostogas tu
rėjau progos pavažinėti po pla
čiąją Ameriką, kaip sakant, lai
mės paieškoti. Tačiau tos laimės 
beieškant, mane užpuolė vargai, 
kurių visai nesitikėjau, turėjau 
tokių asmeniškų problemų, su 
kuriomis man buvo sunku rung
tis.

Patarimų ir pagalbos ieškoda
mas pas Milwaukes lietuvius, bu
vau rekomenduotas kreiptis į p. 
Leonardą Dargį. Kai užėjau pas 
p. Dargį i namus, radaug daug 
svečių ir man buvo nepatogu jo 
trukdyti, bet p. Dargis mane, vi
sai nepažįstamą priėmė, kaip di
džiausią draugą, davė patarimų 
ir suieškojo nakvynę.

Maloniai nustebintas p. Dar- 
gio geraširdiškumu, aš padėko
jau ir išėjau į viešbutį, tikėda
masis, kad man jo nereikės dau
giau trukdyti. Tačiau kitą rytą 
p. Dargis mane aplankė. Mes su 
juo pasikalbėjome, kaip su geru 
draugu, aprodė man visas Mil- 
waukes gražesnes vietas ir mu
ziejus. Be to, kaip minėjau, aš 
turėjau asmeniškų problemų, p. 
Dargis vaikščiojo su manim iš 
įstaigos i įstaigą dėl mano rei
kalų, sugaišdamas daug dienų sa
vo brangaus laiko. Kai pagaliau 
paklausiau, kiek aš esu jam sko
lingas už sugaištą laiką — jis 
atsakė: \Nigko \nesi skolingas, 
nes aš tau padedu, kaip lietuvis

atėjūnų šarvuota divizija Miško 
Broliams-žaliukams gaudyti. Pa
sišaukė atėjūnai talkon vietos 
padugnes į „stribų” — naikinto
jų būrius klastomis ir teroru 
„liaudies ginti” nuo jos pačios 
brolių. Atsišaukė ir Saveljevas. 
Lietuviškoj Marijampolėj gimęs 
— augęs...

1951-ji. Savaitę gulėjo miesto 
aikštėj žuvusiųjų Miško Brolių 
kūnai. Vieną atpažino. Šeimą iš
vežė nežinion. Turtą „stribams” 
išdalino. Kūną palaidojo gimti
nės kapuose — „kad visam kai
mui būtų gėda ...„

Nesigėdino kaimas. Iš nakties 
kapas pražydo gėlių vainikais. 
Šėlo atėjūnai. Liepė išardyti, už
lyginti kapą.

Ir vėl iš nakties — kapas gė-

lietuviui, ir ateityje tau ar kitam 
lietuviui visuomet padėsiu kiek 
galėdamas”.

Tad noriu iš visos širdies pa
dėkoti p. Leonardui Dargiui ir 
jo maloniai šeimai, tardamas lie
tuvišką ačiū už. parodytą širdin
gumą ir gailestingumą. Būtų la
bai gerai, kad visi lietuviai pa- |£se> mecjinis kryžius iš galo
sektų p. Dargio pavyzdžiu, pa- — Nugriauti, sunaikinti! 
duodami vienas kitam ranką rei
kale. Tas būtų gražu saviesiems 
ir kilnu svetimiesiems.

Vincas Kazakevičius,
VVoodhaven, N. Y.

SANTARIEČIŲ 
GYVENIME

Redaguoja R. MEŽIELIS

Artėjant Kalėdų šventėms, 
mūsų mintys nejučiomis skrieja 
Tėvynėn. Prisiminkime ir didvy
riškus mūsų brolius — Miško 
Brolius.

PASKUTINIS MIŠKO BROLIO 
ŠCVIS

Berniuko tik akys nekantriai 
blaškos, lyg paukščiukai narve
ly. Kojelės žengia, lūkuriuodamos 
tų didžiųjų kojų, atsargiai čiupi
nėjančių duobėtą šaligatvį. Tas 
vyras nušiurusia barzda, kurį jis 
laiko už rankos, gal jau senas. O 
gal ir ne. Negi suprasi iš to su
žaloto veido ir užrambėjusiu įdu
bimų akių vietoj... Kas jis 
toks?

Siunčia būrį įsakymo vykdy
ti. Būrį? Būrys dingo. Liko tik 
Saveljevas. Jis įvykdys! Jį atė
jūnas vedasi prie kapo.

Smigo Saveljevo kastuvas že
mėn ties kryžiaus papėde — kar
tą, kitą... Trečią kart dar gi
liau. Ir trenkė perkūnas iš kapo. 
Sumišo žemė, kryžius ir kūnai... 
Atėjūną kažin ar kas besurinko. 
Saveljevo — akių nebesurado...

1958-ji. šešetas metų kaip pa
sibaigė Miško Brolių kovos. Pa
sibaigė ir „stribų” dienos —

įvyks gražiame Marine Room 
St. Clair viešbutyje, kuris yra 
vadinamajame Chieagos „Gold 
Coast” rajone, 160 East Ohio 
Street, šokių muzika: garsaus 
vokiečių Heinz Karney „Conti
nental” orkestras, neseniai su 
dideliu pasisekimu griežęs Jūrų 
Skautų Baliuje. Veiks įvairus ir 
gausus baras ir bufetas. Staliu
kai užsakomi pas: Giedrę Braz- 
dytę, 6600 So. Whipple St., PR 
8-5122; Algimantą Keželį, 3038 
So. Emerald Avė., CA 5-9539; ir 
Lilę Masaitytę, 6035 So. Fran
cisco Avė., HE 4-7339.

New Corke Naujųjų Metų su
tikimas įvyks Sheraton-McAlpin 
viešbučio puošniose patalpose. 
Rezervacijos priimamos pas: 
Anatolijų Butą, MI 7-6274; Dai
vą Audėnaitę, TA 7-9518; Jurgį 
Valaitį, LA 8-2231.

Bostono Naujųjų Metų sutiki
mas rengiamas Aperion Plaza 
salėje. Pakvietimai rezervuoja
mi pas Alf. želvį, 177 H St., So. 
Boston, Mass.

Kviečiame visus šių kolonijų 
lietuvius sutikti Naujuosius Me
tus linksmoje akademinėje nuo
taikoje.

• Įspūdingai Dr. Vincą Kudir
ką paminėjo New Yorko Santa
ra-Šviesa gruodžio 6 d. Sheraton 
— McAlpin viešbutyje. Dr. Juo
zas Pajaujis skaitė paskaitą apie

t

ELIZABETH

DR. VINCO KUDIRKOS 
MINĖJIMAS

AL B-nės Elizabetho Apylin
kės surengtas iškilmingas Dr. 
Vinco Kudirkos minėjimas, įvy
kęs gruodžio 14 dieną Elizabethe, 
paliko atmintiną įspūdį vietos lie
tuviškoje visuomenėje. Jis su
traukė daug Kudirkos gerbėjų, 
kurie savo atsilankymu ir pa
vyzdinga laikysena iš širdies pa
gerbė Didįjį Lietuvį, atkakliau
sią kovotoją dėl Lietuvos laisvės 
jo 100-tojo gimtadienio proga.

Minėjimą trumpa kalba atida
rė apylinkės pirm. K. Bartys. Al. 
Merkeliui negalint atvykti, jo 
paruoštą paskaitą perskaitė B. 
Vyliaudas.

Labai įspūdingai Kudirkos 
publicistinius kūrinius paskaitė 
pedagogas Vacį. čižiūnas. Irena 
Stankūnaitė specialiai minėji
mui paruošė 3 Kudirkos kompo
zicijas pianinui ir jas labai gra
žiai išpildė, o Irena Veblaitienė 
padeklamavo duvgarsius ir aktu
alius Kudirkos eilėraščius „Ma
niesiems” ir ”Ne tas yra didis”.

Labai puikų įnašą į minėjimą 
padarė New Yorko Skautų Okte
tas su skambia lietuviška daina, 
kurių viena buvo specialiai pa
ruošta šiam minėjimui, būtent 
V. Kudirkos ”Kur upelis teka”. 
Oktetui vadovavo muz. Liubers- 
kis.

Minėjimas baigtas Lietuvos 
Himnu, šiam minėjimui Dr. V. 
Kudirkos portretą puikiai nupie
šė Adelė Daokienė.

Ar Tavo pažįstami 

jau skaito 

DIRVĄ?

, . ...... o,-,- Vinco Kudirkos laikus ir idėjinedaugiausia kalėjimuose, Sibire... >. , , x i .m-io i- , ... aplinką, o dr. Kostas OstrauskasTik Saveljevas, gavęs atpildą 
vietoje, dar kada nekada pasi
rodo Marijampolės gatvėj, pri
mindamas žmonėms paskutini 
Miško Brolio šūvį.

Atsargiai jo kojos čiupinėja 
duobėtą šaligatvį. Tik ji vedan
čio berniuko akys nekantriai 
blaškos, lyg paukščiukai narvely.

—vr.
(Iš biuletenio New Yorko San

tara Nr. 1 spalis, 1958).
*

• Ir Chicaga, neatsilikdama 
nuo New Yorko ir Bostono, ruo
šia Naujųjų Metų sutikimą!

SVARBUS PRANEŠIMAS DOVANŲ PAKETŲ 

SIUNTĖJAMS Į U.S.S.R.

Mes džiaugiamės galėdami pranešti, kad nuo 1959 m. sausio 1 d. jūs galėsite dovanų

paketus į USSR siųsti <
<a

SUMAŽINTOMIS KAINOMIS.

Nauji tarifai ir kainos pertvarkytos, kad atpigintų ir pagreitintų siuntimą ir prista

tymą, o taip pat pagerintų bendrą patarnavimą.

Norėdami pasinaudoti šiuo nauju kainų patvarkymu, siųskite savo paketus į bet kurią

iš šių penkių firmų,

kurios yra vienintelės, leidžiamos tvarkyti tokį siuntimą.
M*

KAINOS IR MOKESČIAI VISOSE VIENODOS.

♦
Prašome, užeikite į bet kurią iš šių firmų informacijai šiais adresais:

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC.

220 So.,State St.
Chicago 4, III.
Tel.: WAbash 2-9354

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.

716 Walnut St. 
Philadelphia 6, Pa. 
Tel.: WAlnut 5-3455

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., INC.

135 West 14 St.
New York 11, N. Y.
Tel.: CHelsea 3-2583

PACKAGE EXPRESS CO. & TRAVEL AGENCY
1530 Bedford Avė. 
Brooklyn 16, N. Y. 
Tel.: INgersol 7-7272

UNION TOURS, INC.

1 East 36 Street 
New York 16, N. Y.
Tel.: MUrray Hill 6-1155

— apie Kudirkos asmenį. Meni
nę programą išpildė aktorius 
Henrikas Kačinskas, perdavęs 
„Lietuvos tilto atsiminimus”, ir 
smuikininkas Izidorius Vasiliū
nas. Minėjiman atsilankė gražus 
būrys rinktinės New yorko pub
likos.

• Geriausia Kalėdinė dovana 
yra Santaros išleista Kosto Os
trausko drama „Kanarėlė”. Ji 
gaunama pas Ramojų Vaitį, 926 
Hinman Street, Evanston, III. 
Kaina 2.50 dol. Ta pačia proga 
galima užsisakyti ir artimu lai
ku išleidžiamą poeto Algimanto 
Mackaus eilėraščių rinkinį „Jo 
yra žemė”. Ankstyvoji prenume
rata 2 dol. siųstina Ritai Kavo- 
lienei, 1938 So. 48th Ct., Cicero, 
III.

• Dail. Jurgis šapkus paruošė 
Smūtkelio modelį šv. Kryžiaus 
bažnyčios fasadui ir šiuo metu 
kuria šv. Izidoriaus ir šv. Flori
jono modelius.

• Vytautas Vaitaitis išrinktas 
į Baltijos Studentų Federacijos 
valdybą. Federacijon įeina lietu
vių, latvių ir estų studentų są
jungos.

• Gabrielius Gedvilą atstovavo 
Sahtarą Lietuvos Skautų Sąjun
gos 40 metų sukakties minėjime 
Chicagoje, o Bernardas Prapuo
lenis — Korp! Neo Lithuania, 
Mindaugas Balčiauskas — Korp! 
Kęstutis ir Aleksas Pocius — 
Akademinio Skautų Sąjūdžio me
tinėse šventėse.

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

Kada jūsų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavimo. 
ko visada reikalauja apdraudos 
kompanijos pirm, negu išmoka 
•iž nuostolius.

P. J. KERŠIS,
609 Society for Savings Bldg.

Telef.: MAin 1-1773 
Rezidencija: PENINSULA 262

GREETING & BEST WISHES 
„If It’s Good for Your Garden”-

WE HAVE IT!”
• GRASS SEEDS
• VEGETABLE SEEDS

• FLOVVER SEEDS

• INSECTICIDES

• FERTILIZERS

• LIME — PEAT MOSS
• POWER MOVVERS
• CULTIVATORS

• VVILD BIRD SEED 
We Give Eagle Stamps

SOUTH EUCLID
GARDEN SUPPLY CO. 

COMPLETE GARDEN SUPPLIES

4318 MAYFIELD RD.
EV 1-1866
rfb A


