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Lietuvos kvislingų galerija
Pirmą vieta užima Sniečkus.- Paleckis trečioj vietoj

Nors po „destalinizaci- 
jos” sovietinė spauda pa
prastai iškilmėse pasirodan
čius didžiūnus mini pavar
džių abėcėlės tvarka, šįmet 
revoliucijos sukakties iškil
mių metu’ Vilniaus radijo 
pranešėjas tribūnoje stovė
jusius Lietuvos kvislingus 
išskaičiavo pagal rangą.

Taigi pirmoj vietoj minė
jo Sniečkų (nes partija 
aukščiau už viską, o Snieč
kus Vilniuj yra aukščiausiai 
partijoj). Antrą vietą už
ima vietinės valdžios prem
jeras šumauskas. Paleckis, 
nors ir neva prezidentas, 
minimas tik trečioj vietoj 
(ir tai tik pagal formalu
mą, o ne pagal galią). Po 
šių trijų sekė kiti keturi 
partijos sekretoriai, vyres
niškumo tvarka: šarkovas, 
Niunka, Maniušis, Baraus
kas. Po jų — tik aštuntas 
— pirmasis premjero (šu- 
mausko) pa va duoto jas 
Ozerskis ir (devintas) Liau
dis, VSK (Valstybės Sau
gumo Komiteto, rusiškai 
KGB) pirmininkas. Dešim
tą ir vienuoliktą vietas už
ima Paleckio pavaduotojai 
Matulis ir Baltušis. Dvylik
toj vietoj pasirodė Mešče- 
riakovas, Sovietskaįa Litva 
redaktorius (ne Tiesos Zi
manas!). Tryliktoj — kom
somolo vadas Petkevičius, 
keturioliktoj — Preikšas 
(nors ir premjero pavaduo
tojas ir dabar net ir "užsie
nių reikalų ministeris”). 
Paskutines (15 ir 16) vietas 
galerijoj gavo "sovnarcho- 
zo„ ("liaudies ūkio tary
bos") pirmininkas Kairys 
ir Vilniaus miesto partiios 
pirmasis sekretorius Griš
kevičius.

Tokia buvo Lietuvoj for
maliai viešpataujančioji di
duomenė šių metų lapkričio 
pradžioje.

LATVIJOS VALYMŲ 
AIDAS LIETUVOJ

Ar išsilaikys Sniečkus, 
tai buvo klausimas, kurį 
Lietuvoje dažnas kartojo 
tylomis arba net ir pusbal
siu paskutiniomis lapkričio 
dienomis, kai Latvijoje "nu
virto” Kalberzinš, kompar
tijos pirmasis sekretorius 
Latvijoj, tai yra "latvių 
Sniečkus”.

Kalnberzinš tapo "perkel
tas i kitą darbą”, bet niekas 
perdaug neslepia, kad tas 
perkėlimas įvyko pabauda 
pirmajam sekretoriui už tai, 
kad nesugebėjo išauklėti 
latvių jaunimo taip, kaip 
partijai reikia. Jaunimas 
apsikrėtęs "buržuaziniu na
cionalizmu”. ..

Dėl "nacionalistinių” po
linkių (faktiškai, dėl ban
dymų pramonės darbą bent 
kiek pakreipti ir pačios Lat
vijos naudai, ne vien tar
nybai Rusijos labui) prieš 
kelias savaites buvo paša
lintas premjero pavaduoto
jas Berklavs, pakeista be
veik visa komsomolo vado
vybė, pakeistas profsąjungų 
vadovas ir t.t. Bet Kalnber
zinš buvo iš jų visų pati di
džiausia figūrą: jis buvęs 
poigrindininkas ir nuo 1940 
metų, kaip ir Sniečkus Lie
tuvoj, be pertraukos buvo 
partijos padalinio Latvijai 
pirmuoju sekretorium.

Būdinga buvo, kad Berk- 
lavą, kai tas buvo pašalin
tas, smerkė ir barė ne Kaln- 
berzinš, o Pelšė, antrasis se

kretorius. Dabar tas Pelšė 
ir užėmė Kalnberzinio vie
tą.

Arvydas Pelšė yra vieno 
iš turtingiausių Latgali jos 
(Lietuvos pasienio) ūkinin
ko sūnus. Į komunistus įsi
jungė dar būdamas jaunas 
studentas Rusijoj, 1916 me
tais. Atsiskyrė nuo šeimos, 
pasiliko Rusijoj po I karo, 
Latvijoj atsirado tik 1940 
metais. Taigi, neturėjęs 
progos apsikrėsti latvišku 
„buržuaziniu nacionalizmu”.

Sniečkaus kilmė panaši. 
Ir jis iš pasiturinčio Suval
kijos ūkininko šeimos, ir jis, 
tiesa, ne studentu, o tik 
pradiniu gimnazistu būda
mas pritapo prie komunis
tų, išsiskyrė iš visos šeimos 
ir Lietuvos nepriklausomy
bės laikotarpio dalį praleido 
Rusijoj arba iš ten atsiųs
tas pogrindiniame veikime 
(ir šiek tiek kalėjime). 
Sniečkaus broliai yra pasi
traukę į vakarus, giminės 
buvo ištremti i Sibirą. Pel- 
šės visa eilė giminių irgi bu
vo ištremta, jis atsisakė 
padėti, brolis irgi yra pasi
traukęs, gyvena New Yor
ke, prieš kiek laiko buvo lat
vių parapijos bažnytinio ko
miteto pirmininkas ...

Tie palyginimai leidžia 
spėti, kad Sniečkus turi 
Kremliui patenkinamas kva
lifikacijas (panašus j tą, 
kuris Latvijoj iškilo), tad 
gali dar ir išlikti. Nors prie
kaištu dėl ”buržuazinio na
cionalizmo” Lietuvos jauni
me jis negalėtų išsiginti, 
nes ir pats neretai pripažįs
ta, kad jo Lietuvoj yra ...

Sniečkus dabar bus likęs 
vienintelis respublikinis pir
masis sekretorius visoj So- 
vietijoj išsilaikęs toj pozi
cijoj nuo 1940 metų. Ir Pa
leckis bus vienintelis res
publikinis ”prezidentas” vi
soj Sovietijoj irgi išsilaikęs 
tokioj pozicijoj taip pat nuo 
1940 metų.

Vasario 16 Gimnazijos krepšininkai (tamsia uniforma) rung
tynėse su vokiečių komanda Heidelberge kovoja už sviedinį.

O. Kušneraičio nuotrauka

PRIVERSTI KEISTI 
KOLŪKIŲ DARBININKŲ 

ATLYGINIMUS
„Labiausiai pažangi ir 

geriausiai visuomenės bei 
kolūkiečių interesus atitin
kanti atlyginimo forma yra 
g a r a n tuotas atlyginimas 
pagal tiesioginį piniginį 
įkainojimą už išdirbio nor
mą ir produkcijos vienetą, 
neskaičiuojant atlikto darbo 
darbadieniais. Pats faktas, 
kad kolūkiečiai gauna vie
nokio ar kitokio dydžio tvir
tą atlyginimą už savo darbą 
kiekvieną mėnesį, o ne me
tų pabaigoje, skatina kol
ūkiečius gausiau ir akty
viau dalyvauti visuomeni
niame darbe, gaminti dau
giau produktų”...

Taip dabar aiškina 
Romanovičius, kolchozų or
ganizavimo valdybos virši
ninkas Vilniuje, žemės ūkio 
ministerijoje.

Ligi šiol būdavo aiškina
ma, kad laimingiausias ir 
uoliausiai dirba kolūkietis 
tada, kai žino, kad metams

(Nukelta į 5 psl.)

Šiuo metu besilanką Amerikoje su sovietine komanda, lietu
viai sportininkai chicagiečlų tarpe. Iš kairės: chicagietis laik
raštininkas Edvardas Šulaitis, Jūratė Daktaraitė žaidžianti So
vietų Sąjungos moterų krepšinio rinktinėj, tos rinktinės vyr. tre
neris Stepas Butautas. Toliau sėdi chicagiečiai lietuviai Rimas 
Dirvonis ir Valdas Adamkavičius.
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Lapkričio 26 - 28 d. New Yorke įvykusio Korp. Neo Lithuania visuotino suvažiavimo iškilmingo po
sėdžio prezidiumas, o apačioje dalis publikos. Prie stalo sėdi (iš kairės): Rima Kašubaitė, Algis Mo- 
destavičius, Stasys Mažulis, Irena Stankūnienė, kalba Povilas Ališauskas, Petras Ulėnas, Dalia Mau- 
rukaitė, Mindaugas Gilvydis ir Stepas Mackevičius. Algio Eidukevičiaus nuotrauka

EISENHDWERIUI KELIONĖJE TEKS SPRĘSTI 
LABAI DAUG KLAUSIMU

Prez, Eisenhowerio pradėtoji 
22,000 mylių kelionė per U kraš
tų, kurie iš JAV yra gavę para
mos už 25 bil. dolerių, nėra 
vien tik pasisvečiavimas pas kai
mynus. Nekalbant jau apie pa

Lietuvoj laukia 
naujų trėmimų
Iš pavergtos Lietuvos vis gau

sėja Žinios apie didėjantį gyven
tojų nerimą, kad netrukus reikią 
laukti naujų deportacijų, pirmoje 
eilėje grąžinimo į Sibirą iš ten 
grįžusių tremtinių. Pastarosio
mis savaitėmis komunistinės į- 
staigos juos naujai suregistravo, 
įsakydamos nepasitraukti iš da
bartinių gyvenamų vietų, nes po 
Naujų Metų būsią duoti nauji 
nurodymai persikelti kitur.

Kartu su daugely "broliškųjų 
respublikų" vykdomais vadovau
jančių asmenų pergrupavimais, 
pakeisti daugumo ministeriai Pa
baltijo valstybėse. Lietuvoje vie
ton K. Liaudžio paskirtas tūlas 
Raikevičius ar Randakevičius.

Latvijos komunistų partijos 
sekretorius KalnberžinŠ, nušali
nant jį į "prezidento"postą, buvo 
apkaltintas "nepakankamu jau
nuomenės auklėjimu". Iš to ste
bėtojai daro išvadą, kad pasi
priešinimas bolševizmui visame 
Pabaltijy tebėra gyvas, ypač jau
nuomenės tarpe. Norėdama jį pa
laužti, Maskva į atitinkamus pos
tus įstatanti griežtesnius stali- 
nistinio plauko smogikus.

• JAV laivynas sėkmingai iš
bandė kapsulę, kurioje žmogus 
keliaus į erdvę. Kapsulė su bež
džione "Samu" buvo pasiekusi 
55 mylių aukštį.

grindinį kelionės punktą-Vakarų 
keturių didžiųjų susitikimą Pa
ryžiuje - prezidentui visos ke
lionės metu, susitinkant su lan
komų kraštų vadovaujančiais vy
rais, teks susidurti ir aptarti 
daug ir komplikuotų problemų. 
Prezidento marŠrutan įtraukti 
kraštai turi 700 mil gyventojų - 
beveik ketvirtį viso pasaulio 
žmonijos. Kai kurie tų kraštų 
yra draugingi Amerikai, kai 
kurie save laiko neutraliais.

Italija iš JAV yra gavusi pa
galbos už 5 bil. dol., bet jos 
negauna ir neprašo dabar. Kraš
tas gyvena klestėjimo periodą. 
Eksportas aukštas, kreditai toki 
geri, kad daugelis bankų varžosi, 
siūlydami paskolas. Tačiau dau
gumas 50 mil. gyventojų yra 
neturtingi, L2 mil. bedarbių. 
Krašte yra L 8 mil. komunistų, 
kurie rinkimuose laimi 36% bal
sų. Italija yra NATO narys, įsi
leido JAV raketų bazes, bet nėra 
kviečiama į Vakarų viršūnių pa
sitarimus, ir jaučiasi atstumta. 
Prezidentui teko ieškoti spren
dimų, kurie įrodytų, kad Italijos 
draugystė Amerikai yra lygiai 
brangi, kaip Prancūzijos, Bri
tanijos ir Vak. Vokietijos,

Būdamas Romoje, prezidentas 
lankėsi ir Vatikane, pas popiežių 
Joną XXIII. Tai pirmas JAV pre
zidento vizitas po Wilsono ap
silankymo 1919 metais.

Turkija, sparčiai modernėjan- 
ti ir įgyjanti vis didesnę reikšmę 
Vakarų gynybos sistemoje, Ame
rikai kaštavo per 2.6 bil. dol. 
Čia yra didžiausia antikomunis
tinės Europos armija, apginkluo
ta moderniais JAV ginklais, JAV 
aviacijos ir raketų bazės. Tur
kija gins rytinį NATO sparną, 
atsiremdama į Rusiją, Bulgari
ją ir komunistų infiltruotą Iraką. 
Ji taip pat kontroliuoja Sovietl- 
jos išėjimus į Viduržemio jūrą. 
Nepaisant praeitais metais pra
vestų eilės reformų, kurių pa
sėkoje ūkinė būklė pagerėjo, an
gliškai 
prašys

kalbąs prez. Menderes 
daugiau JAV pagalbos.

!j meiies
///romansą

Pakistane prezidentas sve
čiuosis pas gen. Ayub Khan, an
glų karinę mokyklą išėjusį kraš
to prezidentą. Po eilės griežtų 
reformų ir sėkmingos kovos su 
korupcija, jo vyriausybė krašte 
yra populiari. Bet didžiąją kraš
to pajamų dalį praryja gynybos 
išlaidos, ir didžioji Pakistano 
problema yra ne Rusija, bet In
dija bei Afganistanas, su kuriais 
nėra išspręsta eilė ginčų, kaip 
Kašmiro klausimas, vandenų 
naudojimo teisės ir t.t. Gen. 
Ayub nori bendros gynybos su
tarties su Indija, ir prezidentui 
reikės imti tarpininko vaidmens. 
Pakistanas yra neturtingas, JAV 
pagalba, daugiausia kariniais 
reikmenimis, siekia L2 bil.

Afganistanas yra jautriausias 
Vakarams taškas Azijoje, Rusai 
jau kontroliuoja pusę Afganista
no pramonės, apmoko ir aprū
pina jo kariuomenę bei aviaciją. 
JAV tėra davusi Afganistanui tik 
144 mil. dol., tuo tarpu rusai 
tiesia ten plentus, stato fabri
kus. Afganistanas kivirčijasi su 
Pakistanu, JAV sąjungininku. 
Prezidentas penkių valandų vizi
to metu turės ieškoti kelių tiems 
ginčams išsręsti, bus aptartas 
tolimesnės pagalbos tiekimas.

Indija yra pats pagrindinis pre
zidento kelionės punktas Azijoje, 
ir ten jis viešės penkias dienas, 
bandydamas padėti premjerui 
Nehru. 400 milijonų kraštas yra 
neturtingas, ištekliai maži, nuo
lat gresia badas. JAV yra da
vusi Indijai 2 bil. dol. Ūkinės 
pagalbos rėmuose. Nehru lig- 
šiol atkakliai atsisakinėjo re
gionalinių gynybos sutarčių. Bet 
komunistinės Kinijos agresija ir 
smarkiai auganti gyventojų opo
zicija verčia jį atsisakyti pa
taikavimo komunistams. Bus 
svarstoma tolimesnė JAV pa
galba, talka su Pakistanu, gyny
bos problemos.

Iranas gauna per 250 mil. doL 
pajamų iš naftos, bet pažanga 
yra lėta. JAV pagalba, daugiau-

(Nukelta į 2 psl.)
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Apie paminklą dr. Jonui Šliupui
JUOZAS J. BACHUNAS, 

Sodus, Michigan

Daktaras Jonas Šliupas mirė 
Vokietijoje 1944 m. lapkričio 6 
d.. Ir ten jo kūno palaikai, se
novės lietuvių papročiu, buvo su
deginti. Vėliau šeima urną su 
pelenais atsigabeno Į Ameriką, 
kuri padėta Chicagos lietuvių tau
tinėse kapinėse.

Lietuvių tautinio atgimimo 
patriarcho ir vieno iš "Aušros" 
redaktorių tikroji poilsio vieta, 
be abejo, turėjo būti jo gim
tinėje, Lietuvoje. Tačiau Dr. J. 
Šliupas daugiau kaip trisdešimt
mečius buvo taip suaugęs su A- 
merikos lietuvių gyvenimu, tiek 
darbų ir pėdsakų čia palikęs, kad 
jo pelenams ilsėtis dera ir sve
tinga Amerikos žemė. Be abejo, 
laikinai, - kol Lietuvos šalis 
nėra laisva. Ir tikime, kad kada 
nors Dr. J. Šliupo urna grįš 
į tėvynę.

Taigi, praėjo 15 metų, kai dak
taras iš mūsų tarpo išsiskyrė 
pačiuose karo vėsuluose, pakeliui 
iš tėvynės, nebesuspėjęs pasiekti 
Amerikos.

ĮVERTINKIME TIKRĄJĮ 
ŠLIUPĄ

Dr. Jonas Šliupas per savo 
ilgą gyvenimą daug ir įvairiose 
srityse dirbo. Daug ir ginčų tu
rėjo. Kovojo Jis prieš Lietuvos 
pavergėjus, kovojo dėl lietuvių 
tautos laisvės, dėl tautinio są
moningumo, už įvairias idėjas. 
Na, ir pats buvo nemažiau puo
lamas iš kitaip manančių ar ki
taip, negu jis, tikinčiųjų. *

Ypač dėl tų tikybinių kovų mū
sų istorikai ir spauda, atrodo, 
Dr. J. Šliupui darė ir kartais 
tebedaro skriaudą. Kaikurių jis 
įvertinamas, kaip antraeilis ar 
net trečiaeilis lietuvių tautinio 
atgimimo veikėjas. Savo laiku, 
prieš 50-60 metų Amerikoje 
"šliuptarnius" kurstydavo mušti. 
Ir mušdavo.

O tuo tarpu Dr. J. šliupas 
buvo ir liko pirmaeilis Lietuvių 
tautinio atgimimo patriarchas. 
Ir gal pats didžiausias Ameri
kos lietuvių tautinio atgimimo 
veikėjas.

Šliupo kovos prieš lenkuojan
čius lietuvius kunigus, buvo tik 
vienas, ir vargu ar esminis epi
zodas. Tai buvo tik jo teisė 
reikšti savo nuomonę, kaip kitų 
buvo tokia pat teisė ginti.

Tautiniu požiūriu tai neturėjo 
daug reikšmės. Tiesa, ir šian
dien tos rūšies ginčai kartkar
tėmis tebevyksta. Vieni įrodinė
ja, kad be religijos, ypač be ka
talikiškojo tikėjimo, negali būti 
gero ir "pilnutinio" lietuvio. Kiti 
vėl religijos reikšmės neneig
dami, tvirtina, kad tautybei viena 
ar kita religija neturi esminės 
reikšmės.

Dr. J. Šliupo veikla ir nuo
pelnai šakoti. Didysis aušrinin
kas, atvykęs Amerikon, spartino 
lietuvių išeivių atgimimo aušrą. 
Jis kūrė, leido, redagavo, pats 
prirašė naujus Amerikos lietu
vių laikraščius. Stingant inteli
gentų, jis su didele energija 
griebėsi darbų, kurie nepriklau
sė Jo specialybei. Nebūdamas 
literatas, jis rašė lietuvių li
teratūros istoriją. Nebūdamas 
istorikas, jis rašė knygas apie 
Lietuvos istoriją. Nebūdamas po
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litikas, jis rašė knygas patarnauti 
Lietuvos politiniam atgimimui ir 
nepriklausomybei iškovoti. O juk 
būtų, atrodo, galėjęs rašyti tik 
medicinos klausimais, ar dar

Dr. Jonas Šliupas

mažiau - verstis ramia, pelninga 
gydytojo praktika.

KADA SULAUKSIME ŠLIUPO 
MONOGRAFIJOS?

Jo ilgo amžiaus plačių ir di
delių darbų negalima suminėti 
trumpame lakraščio straipsny
je. Prisimenant jo mirties 15 
metų sukaktĮ mano tikslas buvo 
kitas. Tai stambesnis veikalas 
Dr. J. Šliupui paminėti, jo dar
bams aprašyti ir Jo reikšmei 
mūsų tautos istorijoje įvertinti.

Kaip atsimename, jau bus gal 
dešimt metų kai Amerikoje kilo 
mintis išleisti stambesnę knygą 
apie Dr. J. šliupą. Tam tikslui 
Chicagoje susidarė specialus ko
mitetas. Pradėjo rinkti aukas, 
rūpintis rašiniais, surasti tokio 
sudėtingo veikalo redaktorių - 
tvarkytoją.

Redaktoriumi buvo pakvies - 

Dr. Jonas Šliupas (pirmas iš dešinės) aušrininkų tarpe.

tas labai tam darbui tinkamas 
mokslo žmogus - prof. Vaclovas 
Baržiška. Bet Jis tada buvo labai 
apsikrovęs darbais, redagavo 
Lietuvių Enciklopediją.

Pagaliau Jis pasimirė, pasi
imto darbo nebaigęs, o gal nei 
neįpusėjęs.

Po to Dr. J. Šliupo monogra
fijos išleidimas beveik visiškai 
pritilo. Tat ir noriu čia grįžti 
prie to svarbaus reikalo. Noriu 
viešai paklausti: kaip reikalai 
dabar stovi; ką chicagieČių ko
mitetas galvoja; kas jau padaryta 
ir ko dar stinga knygai iš
leisti?

Suprantu, kad toks užsi
mojimas sunkus, painus ir ne
pigus. Surasti šiais laikais naują 
ir rimtą redaktorių nėra lengva. 
Ypač tokį, kuris galėtų ilgai 
pasidarbuoti ne už teisingą at
lyginimą, bet iš pasišventimo. 
Taip pat ir lėšų sutelkimas. 
Stambesnę knygą išleisti daug 
kaštuoja. O iš knygų leidimo, 
kaip visiems žinoma, negalima 
tikėtis ne tik pelno, bet ir įdė
tų pinigų atgauti.

Spėju, jog ne man vienam rū
pi, kad monografija apie Dr. J. 
Šliupą būtų pilna ir gera. Čia 
nėra nei vienos partijos, nei 
srovės, nei vienos kurios tiky
binės (ar netikybinės) grupės rei
kalas. Šališka, arba tik vienu 
kuriuo pažiūriu suredaguota Šliu
po monografija negalėtų atlikti 
tokiai knygai statytinų uždavinių. 
Ir net nebūtų tinkamas Dr. J. 
Šliupo paminėjimas.

Šliupas antrojoje savo gyve
nimo pusėje nebebuvo siaurai 
partinis žmogus. Jaunystėje jis 
buvo socialistas, vėliau plačių 
pažiūru demokratas, tautininkas 
(ne partine prasme). Grįžęs į 
Nepriklausomą Lietuvą, jis, be
rods, jokiai partijai nebe
priklausė. Dirbo tai, ką tikėjo 
8sant naudinga lietuvių tautai. 
Kelis metus jis buvo ir Palangos 
burmistru. Sulaukęs gilios se
natvės, didesnių pareigų nebeno
rėjo. Ir gal nebūtų galėjęs jas 
eiti.

Dr. J. Šliupas, lietuvių tauti
nio atgimimo patriarchas, lais
vės kovų dešimtmečių veteranas, 
priklauso visai lietuvių tautai. 
Nereikėtų jo asmenybės mažinti 
įstatant į siaurus partinius ar 
srovinius rėmelius. Monografi
joje apie Šliupą galėtų pasisakyti 
ir tie, su kuriais jis kovojo. 
Pasisakyti bešališkai, ramiai, 
kultūringai, kaip istorijoje ir 
vertinami dideli veikėjai.

Dar turime Amerikoje teisio- 
ginių ir netiesioginių Dr. J. Šliu
po šeimos narių. Yra sūnus in
žinierius, šiuo metu atliekąs sa
vo profesijos darbus Afrikoje, 
yra dukterys, podukros, anūkai, 
jų šeimos. Reikėtų su jais pasi
tarti, pritraukti į talką. Jų meilė 
ir rūpestis daug galėtų patar
nauti sumanytam tikslui. Susi
daręs platesnės apimties komi
tetas gal lengviau galėtų atlikti 
visus sunkius darbus, patraukti 
daugiau bendradarbių ir surasti 
naują monografijos redaktorių.

Nuo Naujųjų Metų
Dirva eis tris kartus 

per savaitę

Eisenhoweriui...
(Atkelta iš 1 psl.)

šiai karinė, siekia 1 biL dol. 
Nepaisydamas sovietų spaudimų, 
šachas pasirašė sutartį su JAV.

Graikija buvo pirmasis kraš
tas, gavęs JAV ūkinę ir karinę 
pagalbą kovai su komunizmu 1947 
metais. Komunistai buvo įveikti, 
bet jie vis dar surenka 20% 
balsų. JAV pagalba siekė 2.5 
biL doL, bet Graikijai reikalinga 
daugiau. Graikų reikalavimai dėl 
Kipro vos nesugriovė NATO, bet 
dabar Kipras bus nepriklausomas 
ir graikai dirba su NATO. Ei- 
senhovveris labai populiarus 
Graikijoje, bus šiltai priimtas, 
pažadės tolimesnę paramą.

Ispanijai JAV yra davusi 1.8 
biL dol., amerikinės bazės ten 
kaštavo 400 miL Paskutiniais 
metais Ispanija buvo atsidūrusi 
prie bankroto slenksčio, bet pa
galba iš tarptautinių organizaci
jų išgelbėjo. Franco prašys dau
giau JAV ūkinės pagalbos, o svar
biausia: kad jai būtų pagelbėta 
patekti į NATO.

KALBANT APIE LIETUVIU KOLONIJAS

Prof. K. Pakštui paskelbus nu
matytą lietuviams koloniją Britų 
Hondūre prasidėjo diskusijos. 
Vieni diskutuoja labai rimtai, kiti 
su pašaipomis.
Čia trumpai prisiminsiu apie 

prof. K. Pakšto paskelbtą lie
tuviams koloniją beveik prieš 
25 metus. Apie tai jaunesnieji, 
be abejojimo , visai nieko ne
žino, o senesnieji gal bus už
miršę. Ypatinga, kad tik prof.
K. Pakštas vienas tokiais pro
jektais žaidžia.

Po 1935 metais Kaune įvyku
sio I Pasaulio Lietuvių Kongre
so prof. K. Pakštas Draugijos 
Užsienio, Lietuviams Remti or - 
ganė "Pasaulio Lietuvis" paskel
bė savo parinktą Lietuvos žmo* 
nėms koloniją - Patagonijoj, Pie
tų Amerikoje!

Mažai kas gaudavo "Pasaulio 
Lietuvį", mažai kam į akį krito 
tas K. Pakšto straipsnis. Man 
tai atrodė fantazija. Ir Dirvoje 
kritiškai iš to jo sumanymo pa
juokavau.

Tą Pakšto straipsnį galėtų at
siminti tuometinis DULR pirmi
ninkas adv. R. Skipitis ir, jeigu 
dar gyvi, nors vienas "Pasaulio 
Lietuvio" redaktorius.

K. Pakštas tada aiškino, kad 
Patagonijos klimatas yra ar
timiausias Lietuvos klimatui. 
Nesurandu savo archyve to "P.
L. " numerio ir negaliu smulkiau 
apie tai pasakyti. Bet gal ir ne
verta.

Keista, kad Lietuvos nelaimei 
ištikus prof. K. Pakštas visai 
užmiršo Mozės pareigas vesti
lietuvius į "pažadėtą žemę-Pa - 
tagoniją! Jis pats atvyko į savo 
žinomą U.S.A. ir čia vėl parin
kęs dabar Britų Hondūrą ragina 
lietuvius ten keltis. Britų Hon
dūras daug mažesnė teritorija, 
negu Patagonija, apie 1,000 my
lių į pietvakarius nuo Floridos. 
Iš U.S.A. pasiekiamas ir auto
mobiliu važiuojant.

Kaip lietuviai nori tokioje ap
linkumoje gyventi, parodo labai 
skubus nešdinimasis į šiaurę tų, 
kurie atsidūrė tik Louisianos 
cukraus plantacijose, kurios nė 
vieno nesuviliojo. O ką bekalbėti 
dar apie blogesnes sąlygas.

K. S. Karpius, 
Cleveland

LAUKIAME LIETUVOS 
KRONIKOS

Kadaise pradėjot spausdinti di
džiai vertingą dalyką - Lietuvos 
Kroniką. Nutraukdami su 1921 
metų pabaiga pažadėjot tęsti vė
liau. Labai pasigendu tęsinio ir 
ne aš vienas. Žinau asmenis, 
kurie net nusirašinėjo kai ku
rias datas. Ar nenumatot tęsė- 
ti pažadą? Kad nors ligi 1928 
m. galo - atseit pirmąjį dešimt
metį - paskelbtumėt. Tai jau 
pakankamai sena ir niekam ne
bekenktų.

Bet kuriuo atvėju kronika ne 
mažiau įdomi, kaip kokie panelės 
Dodd'aitės išraitymai.

Linkėdamas sėkmės.
J. Pyragius, 

Australia

Red. pastaba. Dedame visas 
pastangas, kad pažadą galėtume 
tesėti. Ir kai tik autorius paruoš 
- vėl spausdinsime.

LIETUVIU BENDRUOMENĖ
JUNGIA VISUS PASAULIO LIETUVIUS

TRYS PIRMININKAI^ 
f PIRMININKĄ VO IR TU DABAR, 
( ŽMOGUS, SUSIGAUDYK, KAIP 
I SURAŠYTI PROTOKOLA.KAD j y \ VI5I£MS TRIMS PAf/KTŲ...

Nesusipratimai po paskutinio Kanados Lietuvių Benduomenės 
Krašto Tarybos suvažiavimo (Montrealyje) protokolo skaitymo. 
Matusevičiūtė, kun. dr. Borevičius ir dr. Šapoka.

FOTOGRAFAI, PASISTENKIT!
Seku Jūsų foto konkursą ir 

sveikinu už puikų sumanymą. Tik 
nuotraukų, kurios būtų vertos tų 
paskelbtų aukštokų premijų, dar 
mažoka. Negi tik tokius mes 
teturim fotografus? O gal dar 
neišijudino, vis laukia pabaigos?

Patarčiau nieko nelaukti ir 
daug gausiau konkurse dalyvauti. 
Tema labai patraukli. Visi, su
dėjus, turim tiek daug foto apa
ratų. Ir dauguma jau žino kaip 
fotografuoti. Tik reikia daugiau 
judrumo.

Ant. Vilentas 
Verdun

KALĖDOM — VISŲ LAUKIAMOM
ŠVENTĖM

JUOZO IR ONOS GINKŲ
SALDAINIŲ KRAUTUVĖJE

YRA AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS SPECIALIOS 
PREKĖS

• Kalėdiniai ir Naujųjų Metų sveikinimai su lie
tuviškais ir angliškais įrašais

• Didelis pasirinkimas įvairiausių papuošalų eg
lutei

• Įvairiaspalvės elektrinės lemputės eglutei ir 
iliuminacijom

• žaviai grojančios dėžutės ir kiti meniški išdir
biniai

• Įvairūs originalūs žaislai visokio amžiaus ber
niukams ir mergaitėms

• Saldainiai aukščiausios rūšies puošniose dėžėse
• Religinio pobūdžio dovanos — kryželiai ir kitokį 

vertingi daiktai, tinkami dovanojimui švenčių, 
gimtadienių ir vardinių progomis

• Mūsų kavinėje galite atsigaivinti aukščiausios 
rūšies vietos ir importuotu alumi, ledais ir ki
tais skanumynais.

Kviečiame atsilankyti.
Kartu sveikiname mūsų mielus lankytojus su 

Kalėdų šventėmis ir Naujaisiais Metais.

JUOZAS IR ONA GINKAI 
SU SŪNUMI IR MARČIA

495 Grand Street Tel. EV 4-9293
Brooklyn 11, N. Y.

Lapkričio 27 ir 29 d.d. Chicagoje įvyko Lietuvių Studentų Są
jungos suvažiavimas. Nuotraukoje: į susirinkusius kalba dr. J. 
Paplėnas, šalia sėdi dr. K. Šidlauskas, M. Mackevičius Ir P. 
Narutis. e. šulaičio nuotrauka

PAGEIDAUJA MOTERŲ 
SKYRIAUS

Labai pageidaujama, kad Dir
voje įvestumėt moterų skyrių.

S. Greičienė, 
Cleveland

Red. pastaba. Nuo ateinančių me
tų Dirvą leidžiant tris kartus 
per savaitę bandysim šį prašy
mą teigiamai išspręsti.

OPTIMISTIŠKAS LAIŠKAS...

Vienas Dirvos bičiulis, gyvenąs 
nuošalesnėj vietovėj, taip rašo: 
"Ir pas mus lietuvių daugėja. 
Tikime, neužilgo bus galima pra
dėti politines rietenas"...
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SVAJOTI NET IR BE LAISVĖS GALIMA
Lietuvių architektų svajonės apie būsimus namus 

Lietuvos kaimeNet ir naujesniųjų trobesių am
žius Lietuvos kaime dabar dau
giausia yra jau apie 25 - 30 
metų. O yra ir daug senesnių. 
Be to, daugelis trobesių yra nu
kentėję nuo jvairių nenormalių 
priežasčių, o normalaus jų tai
symo dažniausia nebuvo.

Visiems prieš akis dabar stovi 
raginimas keltis į "kolūkines gy
venvietes", tai yra atgal | so
džius, iš kurių prieš apie 30 - 
40 ar daugiau metų išsiskirstyta. 
Toks persikėlimas yra susijęs 
lyg ir su galutiniu kolchozinės 
santvarkos priėmimu, visišku jai 
pasidavimu. Bet iŠ kitos pusės, 
ir keliantis atgal į sodžių tvyro 
prieš akis klausimas - ar il
gam? O gal vėl viskas versis 
per galvą?

Dėl šių abejojimų, o taip pat 
ir dėl jėgų, lėšų bei medžiagų 
stokos, naujų trobesių statymas 
kolchoziniuose sodžiuose ir per
sikėlimas į juos iš vienkiemių 
Lietuvoje vyksta nepaprastai lė
tais pirma vos apie tūkstantis 
tokių persikėlimų per metus te
buvo, dabar, sako, tas tempas 
maždaug dvigubai pagreltėjęs. 
Bet vlstiek dar 280 tūkstančių 
šeimų tebegyvena vienkiemiuose,

Ankstyvesnluoju tempu vi
siems persikelti būtų prireikę 
arti 300 metų. Dabartiniu gal jau 
užtektų 150 ar 120 metų...

O partija norėtų, kad visi per
sikeltų per 12 metų. Tam reiktų 
kasmet pastatyti apie 25 tūkstan
čius naujų gyvenamųjų namų ir 
tiek pat Ūkinių trobesių. Dar 
nematyt, kad Lietuvoj būtų pa
siruošta tokiu tempu išvystyti 
statybą kaime.

Bet atitinkami architektai, jau
ni lietuviai, svajoja ir projektuo
ja tą statybą gražiai ir lietuviš
kai. Palikę nuošaliai aplinkybes 
ir spėliojimus, kas gali būti atei
ty, jie, matyt, yra pasiryžę pa
daryti viską, kas tik galima, kad 
Lietuvos žmonės, jeigu jau sta- 
tydlnsis sau pastoges, tai kad 
pasistatydintų atsakančias. Iš jų 
svajonių, iš projektavimų ir sam
protavimų sklinda ne tik spe
cialistų patarimai, bet ir meilė 
savo kraštui ir savo žmonėms, 
štai vertos susipažinti tokių 
samprotavimų bei projektavimų 
nuotrupos:

APAČIOJE: Trys jaunųjų lie
tuvių architektų projektai gyve
namiesiems namams Lietuvos 
kaimuose.

SAVAIMINGAS PUOŠIMAS

Kaip turi atrodyti gyvenamas 
namas? Visi nori, kad jis bū
tų nebrangus ir gražus.

Mūsų liaudis sukūrė puikių Ir 
savitų medinės architektūros pa
vyzdžių. Žinoma, Jų negalima ak
lai taikyti mūrinei statybai. Kiek
viena medžiaga turi savų reika
lavimų, ir ant čerpių stogo vargu 
ar tinka mediniai žirgeliai. Ta
čiau kaip gražu, kai iš namo 
gali suprasti, kad važiuoji ne 
per Žemaitiją, o per dzūkų kraš
tą. Langinės,gonkelial, gėlių dar
želis gražiai aptverta tvora išryš
kina savitą krašto koloritą. Kaip 
nedaug tai kainuoja, ir kaip daug 
džiaugsmo suteikia. Nors tipiniai 
projektai nenumato tokių pagra
žinimų, kiekvienas pagal savo 
skonj ir sugebėjimą, susitaręs 
su rajono architektu, padarys 
gyvenamą namą širdžiai artimą 
ir akiai patrauklų.

NAMŲ KAINOS IR DYDIS
Labai dažnai mūsų kaime sta

tomi nedideli 2 -3 kambarių na
mai, Kažkodėl labai paplitęs 
dviejų kambarių su virtuve-val- 
gomuoju namo tipas. Daugelis 
galvoja, kad toks namas pigiau 
kainuoja. Ta nuomonė ne visai 
teisinga. Imkime, pavyzdžiui 
tipinius projektus namų su plu- 
venų sienomis. Dviejų kambarių 
namas 39,6 kvadratinių metrų 
gyvenamojo ploto kainuoja apie 
34,8 tūkstančio rublių, trijų kam
barių, 45,3 kvadratinių metrų 
gyvenamojo ploto, - apie 37,2 
tūkstančio, keturių kambarių su 
mansarda, 56,9 kvadratinių met
rų gyvenamojo ploto, kainuoja 
apie 43 tūkstančius. Vadinasi, 
statant didesni namą, už kiekvie
ną papildomą metrą teks išleisti 
apie 400 r b., tuo tarpu statant 
dviejų kambarių namą vieno 
kvadratinio metro kaina siekia 
880 rb. Vadinasi, labiau apsi
moka statyti didelius namus.

Dideliame name patogiau gy
venti. Seklyčioje bus priimami 
svečiai, jame vakarais visa šei
ma susirinks radijo paklausyti. 
Ir vasarą, giminėms užgriuvus, 
bus kur juos sutalpinti.

Vieną kambarį galima skirti 
darbui. Čia merginos juostas aus, 
motina rateli burzgins, čia vy
rai užsiimlnės mėgstamu amatu- 
kas drožinės, kas obliuos, o kas 

ir batus pasikals.
Kiekvienas suaugęs valkas tu

rės savo atskirą kambarį. O ir 
sukūrę naują šeimą, kuri lai
ką galės po tėvų stogu pagy
venti.

NAMAI IR KOLCHOZINĖS 
SĄLYGOS

Kol kas dar negalima nesi
skaityti su kolūkinio kaimo bui
tinėmis sąlygomis. Kolūkiečiai 
naudojasi savo sodybiniu sklypu, 
augina asmeniniam naudojimui 
gyvulius. Vadinasi, virtuvė kol
ūkiečio name turi būti didelė - 
didesnė už miesto gyventojų. Ji 
turi būti šviesi - virtuvėje daž
niausiai bus valgoma. Prie vir
tuvės reikia įrengti sandėli- ka
marą. Netoli, geriausiai iš kori
doriuko prie virtuvės, turi būti 
įėjimas | rūs|, kuris įrengiamas 
po virtuvės grindimis. Duonkepės 
krosnies, žinoma, nebereikia 
statyti. Tačiau virtuvinė plyta 
turi būti didelė, su šildoma sie
nele, su gaubtu ant Jos garams 
rinkti ir bakeliu vandeniui šildyti.

Greta virtuvės - valgomojo 
įrengiamas gyvenamasis kam
barys - seklyčia. Durų tarp vir
tuvės ir gyvenamojo kambario 
neapsimoka daryti. Geriau pa
likti didelę angą, uždengiamą u- 
žuolaida. Kai šeimininkė tvar
kysis virtuvėje ir kambaryje 
žais valkai - jie bus nuolatinėje 
motinos priežiūroje. 

Gyvenamojo kambario gale ati - 
tveriamas galas - alkovas, ir 
Jame statoma lova. Ir taip, jau 
mes turime virtuvę - valgomąjį 
ir pusantro kambario.

Apatiniame namo aukšte šių 
patalpų užteks. Geriau daryti ma
žiau, bet didesnius kambarius. 
Užtat palėpėje, mansardoje, |- 
renglami mažesni, bet daugiau 
kambarių. Jie naudojami miega
maisiais.

Kuo patogus namas su man
sarda? Jis pigesnis. Be to, na
mą su mansarda galima užbaigti 
palaipsniui - pirma apačią, pas
kui mansardą. Mansardos plotą 
galima padidinti, darant įžam
bias sienas pagal stogą.

Didelę gyvenamojo ploto dal| 
užima baldai, kuriais retai te- 
sinaudojama. Kai kas galvoja^ad 
sunkūs, gramozdiški baldai - 
kambario papuošalas. Tai ne
teisinga.

Japonai sako: išmesk iš kam
bario visa, be ko gali apsieiti. 
Tvirti, lengvi ir tik būtiniausi

Phlladelphijoje, kaip ir kiekvienoj kitoj lietuvių kolonijoj, sekmadieniais po lietuviškųjų pamaldų 
šventoriuje dar pasišnekučiuojama. Vaizdas prie šv. Andriejaus bažnyčios. Dirvos nuotrauka

baldai, tik tai, kas kambarį puo
šia turi likti namuose,

STATYBINĖS MEDŽIAGOS

Anksčiau prieinamiausią sta
tybinė medžiaga buvo miškas.

Dabar pigiausia ir bevelk 
visur randama medžiaga yra mo
lis.

Kai tik prasideda kalba apie 
molinius namus, daugelio kolū
kiečių atminty iškyla protėvių iŠ 
molio drėbta dūminė pirkia ve
lėnomis apžėlusiu stogu, su ma
žyčiais kaip delnas langeliais, 
drėgnomis apipelijusiomis sie
nomis, nuo rudens darganų pra
žliugusiomis grindimis.

Moliniai gyvenamieji namai 
mūsų respublikoje neprigijo nei 
kaime, nei mieste, O Vokietijoje 
yra net penkių aukštų molinių 
namų, ir Jie stovi dešimtmečiais.

Svarbu ne tai, iš ko statoma, 
o - kaip statoma. Nemokėdami 
ir iŠ plytų sumūrysime šaltus 
ir drėgnus pastatus. O galima 
ir iš molio pastatyti namą ir 
šiltą, ir higienišką.

Daug vietinių medžiagų galima 
panaudoti statant gyvenamuosius 
namus. Molis, šlakas, dolomi
tai, pluvenos, spaliai, durpės - 
viskas tinka sienų statybai, šios 
medžiagos naudojamos labai ne
drąsiai. Bet užtenka vienam ki
tam apylinkėje pasistatyti namą 
iš vietinių medžiagų, kaip ir kiti 
geru pavyzdžiu paseka. Tokiu 
būdu susidarė tartum vietinių 
medžiagų paskirstymas rajonais.

Lietuviai argentiniskame filme
Neseniai didžiojoje Ar

gentinos spaudoje, kino kro
nikoje, buvo rašoma, kad 
baigta sukti dokumentinis 
filmas "Rio Abajo” (Pavan
deniui) ir ateinančių metų 
pradžioje jau bus paleistas 
i kino ekranus. Prie trumpo 
aprašymo tilpo ir lietuvio 
Andriaus Ramanausko nuo
trauka, kaipo svarbiausio to 
filmo dalyvio.

Šlakbetonls daugiausia žinomas 
Telšių, Radviliškio, Klaipėdos 
rajonuose, pluvenų betonas 
Kuršėnų, Biržų, Akmenės rajo
nuose, spalių betonas plačiau
siai naudojamas Biržų, Pakruo
jo rajonuose. Gal Šios medžiagos 
randamos tik Šiuose rajonuose? 
O gal iš tų medžiagų pastatyti 
namai nebetiks kitiems ra
jonams? Nei Lemiamą reikšmę 
turi geras pavyzdys. Trakuose, 
pavyzdžiui, pavyko namas iš šla
ko, ir į Trakus iš Vilniaus ve
žamas Šlakas, nors Trakuose yra 
piuvenų kelioms dešimtims na
mų.

*
Kada ir kokiu mastu tokios 

svajonės išsipildys, atskiras 
klausimas. Bet tas galvas, ku
riose tokios mintys sukasi, jos 
rekomenduoja visiškai simpatin
gai.

Šiam filme yra pavaiz
duotas imigrantų darbštu
mas ir čiagimių apsileidi
mas. Filmavimui vieta buvo 
parinkta ten, kur prieš 30- 
40 metų nebuvo ne vieno 
imigranto, o tik vietiniai, 
gyveną visiškai primityviš
kai. Ta vieta yra Entre Rios 
provincijoje, Ibicuy salose. 
Filmą suko bendrovė ”Ciclo 
Film”, vadovaujant direkto
riui E. Dawi ir režisuojant 
Juan J. Manauta.

Tose salose imigrantai 
sunkiu ir ryžtingu darbu 
užvedė gražius sodus, pel
ningus miškus ir salas pa
puošė gražiais namais. Tuo 
tarpu vietiniai ir šiandieną 
tebeskursta molinėse pašiū
rėse. žinoma, kraštas, dėka 
darbščiųjų imigrantų, greit 
žengia pirmyn. Kadangi sa
lose yra ir lietuvių, kurie 
rodo didžiausią darbštumą, 
tai šio filmo gamintojai 
svarbiausiems vaidmenims 
pasirinko ten gyvenančius 
lietuvius, kurie savo gyve
nime nė nesapnavo, kad ka
da nors teks tapti vienkar
tiniais kino artistais.

Veikalo aktorius L. Gar- 
ra, vaizduoja vienos čeko- 
slovakų šeimos — imigran
tų sunkias naujakurystės 
dienas Ibicuy salose. Taigi 
tos šeimos rolę vaidino ten 
gyvenantis Andrius Rama
nauskas, jo žmonos — S. 
Oželytė-Nalivaikienė ir duk
terį — L. Nalivaikaitė. Taip 
pat per visą filmą, su per
traukomis, dalyvavo Jonas 
Miscenka. Filme matomas 
V. Nalivaikos gražus namas 
su įmūrytu vardu "LIETU
VA”, Kaip statistai dalyva
vo kiti lietuviai, argentinie- 
čiai ir kitų tautybių imi
grantai.

L. Kančauskas

IGNAS ŠEINIUS

Vėl anapus geležinės 
- - - - - - - - - uždangos - - - - - - -

Visiškai tylom, surėmęs kvapą, skubiai, ant pirštų 
galų Petras Vindeikis prislinko prie durų. Įkišė dešinę 
ranką iki delno plačiai prasižiojusim plyšin, tarp staktos 
iš įkabų pusės ir durų. Lyg ką pajutęs usnė pritilo, grįž
telėjo prie durų ir trinkterėjo jomis.

Pasigirdo trekšterėjimas. Jis nudiegė Petro Vindeikio 
ausimis ir lūpomis. Nudiegė visomis kūno gyslomis ir 
nervais. Akyse pasidarė juoda. Bet jis nesukniubo, stovėjo 
kaip vyras prirakintas prie durų.

Durys plačiai, visa žiotimi atsivėrė. Iš įkabų pusės, 
išsidraikiusia juosta nutekėjo aslon kraujas. Petras Vin- 
deikis pagavo iškritusią ranką, suspaudė pirštus kairiąja. 
Jautė, kad pirštai buvo palaidi, sutriuškinti, daugiau nie
kam tikę.

Prieš jį stovėjo usnė. Įsirėmęs šonuose, siaurai su
traukęs antpečius. Svilino siaurutėmis akimis, kaip įde
ginto peilio ašmenimis.

— Na, kokia čia dabar komedija! Boba! Bemokslis 
bernas! Gyvulys neraliuotas!

žengė žingsnį priekin.
— Atsitrauk nuo manęs! Prie sienos!
Visu kūnu ji nukrėtusiu šalčiu pajautė Petras Vin

deikis akimirksnio rimtį. Traukėsi atopakaliu į sieną, 
nieko nekliuvo. Karčia, paskutine panieka žvelgė į per 
du žingsnius atsekantį, revolverį atkišusį bolševiką, men
ką piktžolę.

— Nevertas esi penkių kapeikų šūvio, — įmetė bol
ševikas revolveri kišenėn, mesterėjo galva. — Tik iš 
anksto nesidžiauk, nemanyk, kad tavo parašas būtinai 
mums reikalingas. Ar net tavo balsas. Direktorius Pyplis 
neblogas artistas, mokės nuduoti tave ir tavo balsą. Juk 
gerai pažįsta, žmona apsidžiaugs, išgirdus tave, šunie. 
Ilgesio neatlaikys, atskubins Vilniun.

Grįžo prie sdalo, paspaudė mygtuką.
Atsirado policininkas pilka sermėga, kalėjiminis.
— Vesk šunį Lukiškin! Nukimšk rūsin, drėgniau- 

sian urvan. Jokių vaistų. Tegul pats laižo savo kvailai 
sudergtus pirštus.

Permetė Petrą Vindeikį akimis nuo galvos iki kojų. 
Lemtingai teatrališkai grįžterėjo į policininką.

— Kitas įsakjnnas. Nutempk jį auštant geležinkelio 
stotin. Perduok Vorkutos sąstato komendantui. Vorkuta 
jam vieta, kaire ranka vartys akmenis! Orderio ateik, 
patupdęs tą šunį.

Policininkas stvėrė Petro Vindeikio sužalotą ranką, 
tiesiai pirštus, ir stūmė šonu pro duris kaip niekam ne
vertą daiktą.

— Nulaužiau meškerę. Tėve, sutaisyk. Tu moki.
Prieš jį stovi nuo rasos blizgančiais batais sūnus. 

Aukštas, laisvėje vyru išaugęs, studentas medikas. Sau
lėje nudegęs, atlapais marškiniais paraitytomis ranko
vėmis.

Petras Vindeikis atkelia nuo pagalvio galvą, žiūri pa
vertomis akimis į sūnų, nesupranta. Sapnuoja jis?

Sūnus prisėda ant lovos briaunos, paima tėv.o suvir
pėjusią ranką, šiltai spaudžia.

— Tu vėl sapnavai? Sapnavai, kad buvai tenai, tėve?
Tėvas nieko neatsako, žiūri į sūnų, dairos į lovą, me

dinę, permeta akimis miegamąjį, žiūri į paliktas laukan 
atviras duris. Pro jas girdėt upė šniokščia, čirkši skrai
dančios kregždės, kur toli klykia vaikas. Pro duris trau
kia gaivus vasaros ryto oras. Mišku, pievomis, nokstan
čiais javų plotais gardžiai sotus.

Nejau tai jam sapnuojas?
Nejau ne?
Jis negali ištarti žodžio. Tik jaučia, kad stembančiose 

akyse atsistoja ašaros.
— Tėve, tu perdaug skaitai. Perdaug gyveni visu 

kuo, kas ten ir Šiapus, tarp mūsiškių atsitinka. Tai nege
rai, tau nesveika.

Tėvas tyli, tik Žiūri į Būnu. Klaidžioja tarp sapno ir 
tikrovės, — tarp dviejų tikrovių. Vis dar nežino, ar jis 
ten, ar čia sapnuoja.

Sūnus mato iš tėvo įtemptų veido bruožų, iš įtemptai 
tiriančių akių, kad jo daug, giliai, visu krauju sapne 
gyventa.

O jei ir atsakytų ką, žino, ką tėvas atsakytų. Kaip 
neretai dienos pasišnekėjimuose atsako. Kad jis serga, 
ir kad jo ligos niekas negalės pagydyti. Nauji įvykiai ją 
palaiko, lietuvių išeivijos negerovės ją pakursto. Patvo
riais išsibarstę veiksniai lietuvybės dvasiai ir kūnui nuo
dus mala, — vieni kitiems bolševikais virsta.

(Pabaiga)
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Akimirksnių kronikos Bronys Raila kokį pusvalandį, gal ilgiau.
Šiandien puikiai įsivaizdinu, ką 

bet kuris kitas žinomas autorius

Musų juodsidabrinė lapė
Praėjusios žiemos sausio 14 

d., beveik 70 metų savo am
žiaus sukakties išvakarėse, 
Stockholme pasimiręs Ignas 
Šeinius buvo didelis lietuvių ra
šytojas ir ypatingas žmogus.

Likimas jį buvo nuskriaudęs, 
kaip rašytoją - vieną iš stam
biausių mūsų dailiosios prozos 
meistrų. Sunku būtų atspėti, dėl 
kdkių priežasčių, bet kartais gal 
dėl to, kad Ignas Šeinius nuo 
pirmojo pasaulinio karo pradžios 
ligi 1933 metų gyveno daugiau
sia Švedijoje, retai ir trumpam 
teatsilankydamas Lietuvon, ne
priklausomybės kūrimo laikotar
pyje savo laiką ir visas jėgas 
paskirdamas, diplomatinei tarny
bai, neberašydamas naujų apy
sakų ir romanų, net nepasirū
pinęs deramai išleisti naujo
mis laidomis savo jau anksčiau 
parašytus veikalus. Jis kažkaip 
savo talento mastu nepateko į 
mūsų literatūros vadovėlių ir 
skaitymų knygas, buvo pražiū
rėtas ar apeitas, kai tuo tarpu 
kiti jo amžininkai, kažkurie net 
žymiai silpnesnio pajėgumo, 
staiga ir be abejo dar per anksti 
ar mažiau pelnytai tapo mūsų 
literatūros klasikais.

O jau pačioje nepriklausomy
bės pradžioje jis turėjo pusė
tinai gražų menininko kraitį. 
Trumpų apysakaičių knyga "Nak
ties Žiburiai” ir net trys ro
manai - Kuprelis, Vasaros vai- 
žės, Bangos siaučia.. Ir tai bu
vo kaikas visai nauja, didelis 
žingsnis į priekį mūsų dailio
sios prozos raidoje. Po patrio
tinės sentimentalinės, realisti
nės, tendencinės literatūros, tu
rėjusios tikslą skaitytoją šviesti, 
dorinti ir tautiškai bei sociališ- 
kai budinti, Ignas Šeinius atėjo 
kone pirmas į mūsų dailiąją pro
zą su stambiais romanais, kaip 
rašytojas be pabrėžiamų "tau
tiškai - sociališkai patriotinių 
tikslų", - kaip grynas meninin
kas, kaip estetas.

Šalia savo bendraamžininko, 
pačioj jaunystėj džiovos pakirsto 
Jono Biliūno, Ignas Šeinius buvo 
mūsų dailiosios prozos pionie
rius, revoliucininkas, stambaus 
masto kūrėjas, šiuo atžvilgiu jo 
nuopelnai ir vaidmuo galėtų bū
ti lyginami su Maironio, kuris 
savo linijoje jau anksčiau re- 
voliucionizavo ir į augštesnį lyg
menį pakėlė mūsų lyriką, mū
sų ligtolinės poetikos skurdžią 
formą ir turinį.

Mūsų prozinės literatūros ru
dųjų lapučių tarpe, jis vienas iš 
pirmųjų išaugo prabangia juod- 
sidabrine lape...

☆
Los Angeles "Lietuvių Dienų" 

leidykla neseniai gražiai išleido 
paskutinį, nes jau pomirtinį vė
liausio laikotarpio Igno šeiniaus 
apysakų rinkinį. Kaip gaila, kaip 
graudžiai gaila, nesinori net pa
tikėti, kad tai paskutinis rinki
nys! Ir jo vardas - intriguojan
tis, patrauklus, pikantiškas: 
"Vyskupas ir velnias"... O ir 
Dirvai gali būti malonumas ir 
komplimentas, nes ši apysaka, 
davusi pavadinimą visam dešimt- 
ties kitų apysakų, novelių bei 
ištraukų gabalų rinkiniui prieš 
porą metų pirmiausia buvo iš
spausdinta šio laikraščio. Šei
nius buvo nuolatinis ir ištikimas 
Dirvos bendradarbis, nemaža jo 
straipsnių ir korespondencijų iš 
Skandinavijos per pastarą de
šimtmetį yra prabėgę jos pus
lapiais.

Šio paskutinio rinkinio man 
gal nei nereikėtų specialiai girti 
ir smulkiau nagrinėti. Geriausia 
būtų, jei intymų jo "nagrinėjimą" 
atliktų patys skaitytojai, įsigiję 
visą knygą, vartydami jos dailius 
puslapius, paskaitydami čia vie
ną, čia kitą gabalą. Daug ne
abejočiau, jog jie nenusivils ir 
tikrų tikriausia nenuobodžiaus, 
ypač pradėję sekti sunkiausius 
Assad Pašos nuotykius arba liu- 
teronių vyskupo Thomo Frosto 
dramą, kai jis, žmonos tušty
bių priverstas, turėjo įsipainio
ti į chruščiovinio pabūdžio ko
egzistenciją su velniu, atvykusiu 
pas jį juodsidabrinės lapės pa
vidalu, - ir sudaryti bendradar
biavimo sutartį, kaip kadaise 
Goethės daktaras Faustas susi
derėjo su Mefistofeliu...

Tas vyskupas ir jo velnias - 
tikrai puiki apysaka, kur seną 
tarptautine ir jau klasikinę te-

Ignas Šeinius prie savo namų 
kupo ir velnio" novelių rašymo lai: 

mą Šeinius nepaprastai gabiai 
pritaiko mūsų moderninio gyve
nimo aplinkybėms. Ir kaip gai
la, kad autoriaus jau nebėra mū
sų tarpe ir nebegalima prašyti 
jo temą plačiau išvystyti ligi 
galo. Apysakos siužetas toks tur
tingas ir kupinas visokių galimy
bių, o jis nutrūksta ten, kur at
rodo kaip tik turėtų prasidėti 
visa keisčiausioji ir įtemptčiau- 
sioji dramos painybė. Kiekvienu 
atveju, tai dėkinga medžiaga di
deliam romanui ir filmo scena
rijui.

☆
Vartydamas "Vyskupo ir vel

nio" knygos puslapius, negalėjau 
apsiginti vaizdais ir atsimi
nimais apie jų autorių, jo pra
eitį, išgyvenimus, jo būdą, apie 
jį patį kaip kartais tragišką, 
kiek savotišką ir visuomet labai 
įdomų Žmogų.

Prisiminė kaikurie jo gauti 
laiškai iš mūsų protarpinių su
sirašinėjimų, pasikalbėjimai 
Kaune, kai jis buvo "Lietuvos Ai
do" vyriausiu redaktoriumi, pa
skutinis susitikimas ir atsisvei
kinimas 1940 metų liepos mė
nesį Gleisgarbeno pabėgėlių sto
vykloje Rytprūsiuose, kur jis ne
tikėtai atsirado iš Vilniaus slap
tai pernėręs bolševikų "žaliąją 
sieną", ir su mumis išbuvo tris 
dienas. Toks švarus, elegantiš
kas, pasikvėpinęs ir kaip visada 
gerai suglaistytu šviesiai rudu 
kostiumu. Jam buvo bepigu, jis 
su savimi turėjo reikiamus do
kumentus ir vizą ir tuojau pat 
išvyko į "savo" Švediją pas šei
mą.

Ignas Šeinius buvo ne tik li
teratūros, bet ir gyvenimo es
tetas, nors tas gyvenimo takas 
nebuvo jam vien rožėmis klotas 
ir kartais šaržiškai raižė jo 
žingsnius. Maža jis tepaliko il
gesnių teoretinių raštų apie me
ną, nedaug apie tai ir tekalbė
davo, bet jo šios rūšies filoso
fija aiški ir griežta, ir jis jos 
laikėsi nuo pačios jaunystės. Kas 
yra menas? Koks jo tikslas? 
Jis atsakydavo trumpiausiai: me
nas yra žaismas, toks jis buvo 
ir lieka nuo pačių seniausių ga
dynių; Meno paskirtis - žaisti, 
pramogauti, reikšti kūrėjo gyve
nimo džiaugsmą, teikti malonu
mo, pramogos ir įdomumo ki
tiems. Tam tikslui nėra nei "že
mų", nei "kilnių" dalykų, visa 
priklauso nuo kūrėjo skonio ir 
kultūros...

Savo meno filosofijos pažiū-
romis jis buvo tvirtas, pasiti
kįs ir, kaip daugumas meninin
kų, be galo atkaklus. Kartą, kai 
jau buvau "Lietuvos Aido" ben- 
dardarbiu ir arčiau susipažinau 
su vyriausiuoju redaktoriumi, jis 
sužinojo mane ėjusprof. B. Sruo
gos teatro seminaro kursą. Ta
da šeinius buvo kątik baigęs ra
šyti savo pirmąjį draminį vei
kalą - "Diplomatų" komediją...

"Aha, tai labai gerai! Pabūk 
tamsta mano pirmuoju kritiku. 
Štai rankraštis, perskaityk ir 
paskui man papasakok savo į- 
spūdžius"... Iš žymaus rašyto
jo ir mano tuometinio žurnalis
tinio boso pusės toks gestas man 
atrodė per didelis. Tebuvau jau- 
nut jaunutėliausias, žalut žalu- 
tėliausias vaikinas, ir be abejo 
man tada visko trūko, išskyrus 
aroganciją, kurios apsčiai buvau 
įgimęs ir tiek, kad gal dar ir 
ligi šios dienos tam tikri pėd-

Stockholme 1956 metais, "Vys- 
:otarpyje.

"Liet. Dienų" klišė

sakai yra išlikę... Pradžioje gy
niausi nuo kritiko misijos, sa
kiau, kad šiuo atveju būsiu dar 
menkas autoritetas. "Ką čia tam
sta niekus kalbi", - pradėjo į- 
tikinėti Šeinius, - "juk kątik bai
gei mokslus, tad savaime aišku, 
kad dabar jauties pats didžiau
sias autoritetas, o man tokio ir 
reikia. Paskui vėliau, kai gy
venimas gerai pabrūžins, nebe- 
sijausi toks didelis autoritetas. 
Tad norėčiau, kad dabar tuojau 
pasakytum savo šviežią ir tikrai 
autoritetingą įspūdį"...

Šeinius visada mokėjo grakš
čiai pašiepti "autoritetus", jų 
perdaug neįžeisdamas.

☆
Gavęs rankraštį kelias dienas 

skaičiau, stengdamasis įsidė
mint! gerąsias vietas, na, ir po- 
pierio skiltelėmis atžymėdamas 
keliasdešimt dialogų ar sceni
nių konstrukcijų, kur pagal iš 
Balio Sruogos ir Andriaus Ole
kos - Žilinsko išmoktus drama
turgijos principus man atrodė, 
kad - blogai... Po to, vyr. re
daktoriaus priėmimų valandomis 
vėl užėjau į "Lietuvos Aidą" 
audiencijai.
Šeinius metė visus kitus dar

bus, pasisodino prie svečių sta
lelio ir su jautriausiu dėmesiu, 
su ko rimčiausia mina laukė ma
no "kritikos". Sudarė tokią rim
tą nuotaiką, kad nejučiomis pra
dėjau tikėti, jog mano įspūdžiai 
ir visas reikalas tikrai turėtų 
būti kažkas rimto, Na, ir pra
dėjau. Pirmiausia, pataikauda
mas kūrėjui, ėmiau paeiliui mi
nėti visas gražiausias kūrinio pu
ses ir teigiamiausius įspūdžius. 
Jo kietas, kiek raukšlėtas ir vi
suomet tokios geltonai šviesios, 
"blondiniškos" spalvos veidas 
staiga pasikeitė, lyg paraudo ir 
apsidengė šilta, malonia šypse
na. Nieko nepadarysi, - galybė 
komplimento, jeigu tik pavyks
ta įtikinti jo nuoširdumu, visada 
yra didelė.

O po to, ėmiau skambinti vi
sai kitais akordais. įgijęs pa
sitikėjimo ar gal iš įsibėgėji
mo pradėjau traukyti iš rank
raščio sąsiuvinio popierėlius, 
kur buvo atžymėtos "silpnosios 
vietos": kaikurių scenų konstruk
cijos, neįtikinami ar netikslūs 
dialogai, posakiai, net atskiri 
žodžiai... Ir tokia arogantiška 
vaikigalio prakalba amžiumi už 
jį dvigubai vyresniam ir jau gar
siam rašytojui truko mažiausia 

Lithuanicos komanda, laimėjusi Chicagos lietuvių krepšinio tur
nyre konsulo P. Daudžvardžio pereinamąją taurę.

Z. Degučio nuotrauka

atsakęs tokiam dar ančiasnapiui 
"kritikui" ir kaip būtų su juo 
pasielgęs. Bet Šeinius - per vi
są ilgiausią mano monologą nei 
trupinėliu nepakeitė savo švel-
nios ir malonios šypsenos, nei 
žodžiu, nei gestu neparodė jo
kio nerimo ar nepasitenkinimo.

Ir kai jis po to pats ėmė 
kalbėti apie savo "Diplomatus", 
supratau, kodėl. Jis buvo taip 
įsitikinęs savo veikalo gerumu, 
taip tikras dėl kiekvienos sce
nos, posakio ar žodžio vietos, 
taip neabejojąs viso jo fantazi
joje gimusio žaismo logiškumu 
ir grožiu, kad jokie kito suran
dami trūkumai nebegalėjo tų į- 
sitikinimų pakeisti, sukelti abe
jonių ar įžeisti. Jis nesutiko, 
kad būtų reikalinga perdirbti 
nors vieną sceną, nerado galima 
pakeisti nors vieną dialogą, iš
mesti nors vieną žodį, - ne
žiūrint, kad buvau užsižymė- 
jęs visą eilę jo pamėgtų var
toti retų, keistų, plačiajai 
publikai net nesuprantamų žo-
džių, o taip pat gausybę mūsų 
rašomajai kalbai neįprastų gra
matinių konstrukcijų,kurių ne
trūksta ir paskutiniame "Vysku
po ir velnio" rinkinyje.

- Nesuprantu, kodėl tamstai 
ši vieta atrodo negera, ana sce
na nereikalinga, tas posakis dirb
tinis, - pradėjo kalbėti Šeinius 
ir vis taip švelniai, šypsodama
sis, nesikarščiuodamas. - Na, 
tik pakalausyk, tamsta, juk tai 
labai gražu. Kitaip čia negali 
būti. Čia kaip tik taip, kaip rei
kia, - ir jis pats skaitė tas 
scenas, kartojo dialogus, skan
davo atskirus žodžius, kad vieto
mis tikrai ėmiau juo tikėti ir 
abejoti, ar nebūsiu suklydęs.

Niekad vėliau nesutikau kito 
lietuvio rašytojo, kuris būtų toks 
tvirtas ir taip nepalaužiamai į- 
sitikinęs, kad tai, ką ilgomis ne
migo ir kūrybinių kančių valan
domis jis padarė, yra geriausia, 
nepakeičiama ir nepaliečiama, 
pats maksimumas, ką jis galėjo 
padaryti. Nors jutausi kiek ne
patogiai gal perdaug išsišokęs, 
bet toks plieninis rašytojo tikė
jimas savo darbu, toks kietas 
užsispyrimas pravesti tik savą
ją daiktų ir idėjų viziją, toks fan- 
natiškas reikalavimas be api- 
piaustymų ir pakeitimų priimti, 
viską, ką jis davė geriausio po 
ilgų apmąstymų ir sunkaus triū
so, man tada padarė didelį į- 
spūdį. Vietoje piktinęsis ar juo
kęsis dėl tokio ožiškumo, nuo 
to laiko keistąjį Šeinių pradė
jau daug daugiau gerbti.

Greetings and Best Wishes 
To Ali Lithuanian People

M M. McKelvey 
tapany

FEDERAL, HAZEL AND

COMMERCE STREETS

YOUNGSTOWN, OHIO

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

HODELL CHAIN DIVISON. 

NATIONAL SCREW & 
MFG. COMPANY

MA1N OFFICE AND PLANT

2440 East 75th Street 
EN 1 2650

Berods, po poros metų "Di
plomatai" buvo įtraukti į val
stybės teatro repertuarą ir pa
galiau išvydo sceną.

Komedijos padariniai bu
vo tragiški: jokio pasisekimo, 
ir veikalas greit buvo visai nu
imtas nuo scenos.

Tuomet jau nebebuvau Lie
tuvoje ir apie tų spektaklių ne
pasisekimą patyriau tik iš atė
jusių mūsų laikraščių recenzijų. 
Pagalvojau, kad reikėtų parašy
ti Šeiniui laišką ir priminti mū
sų buvusias diskusijas pagal vi
sų "išminčių" seną įprotį: na, 
ar aš nesakiau?... Bet nieko ne
berašiau. Kam dar skaudinti 
žaizdą? Juk jis vistiek tebetiki, 
kad kūrinys buvo geriausias, koks 
tik galima. Tik gal žiūrovai jo 
nesuprato ar artistai blogai su
vaidino.

Kitame numeryje: Šeinius mū
sų politikoje, žurnalizme ir gy
venime.

Greetings and Best Wishes 
To Ali Lithuanian People

HICKORY GRILL

— Open Sundays —

PRJVATE DINING AVAILABLE

929 CHESTER AVENUE MA 1-6397

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

THE YODER 
COMPANY

CLEVELAND, OHIO
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pasibaigus gaus „svarų” at
lyginimą už darbadienius, 
nes atlyginimo svarumas 
pareinąs nuo jo darbštumo. 
Dabar jau pripažįstama, 
kad geriau žmogui, kai jis 
iš anksto žino, kiek jis už 
savo darbą gaus, ir gaus ne 
ateinančiais metais, o ne
trukus, mėnesio gale.

Toks aiškinimas atsirado 
kai kolchozai pradėti ragin
ti mesti darbadienių siste
mą, ir kai vienas kitas kol
chozas jau ir Lietuvoje per
ėjo prie „tvirto” atlygini
mo.

„Tvirtasis” atlygini m a s 
dar dažnai pasirodė esąs ne 
toks jau tvirtas, nes kolcho
zai už pirmuosius metų mė
nesius dažniausiai neturėjo 
pinigų ir negalėjo žadėtu 
laiku užmokėti už darbą. 
Yra vietų, kur žmonės lau
kia jau gana nemažų „tvir
tojo” atlyginimo sumų.

Kitas „tvirtumas” irgi 
pasirodė esąs netvirtas, kai 
paaiškėjo, jog už daugumą 
lauko darbų atlyginimas už 
dienos normą svyruoja tik 
tarp penkių ir dešimties 
rublių. Būtent, tie darbai 
surūšiuoti šešiomis klasė
mis, pagal sunkumą, ir už 
lengviausia (pirmos klasės 
arba, kaip ten vadinama, 
kategorijos) darbą moka 
tik penkis rublius, jeigu per 
dieną bus padarytas nusta
tytas to darbo kiekis. Sun
kesni darbai kas kategorija 
vis Įvertinti po rublį per 
dieną daugiau, taip, kad 
šeštajai kategorijai išeina 
10 rublių už dienos normą. 
Gyvulininkystėje dirbantie
ji gauna daugiau, nes ten 
apskaičiavimas dar sudėtin
gesnis: ten turi būti Įskai
tyti visi „darbo rodikliai”, 
tai yra, prižiūrimų gyvulių 
kiekis, pagamintų produktų 
kiekis, prieauglio kiekis ir 
t.t. čia atlyginimai susi
kombinuoja net keliskart 
didesni, negu paprastų lau
ko darbininkų. Geriausiai 
a 11 yginami traktorininkai. 
T r a k t o r i ninkas, atlikęs 
traktoriui skirtą dienos nor
mą, gauna 45 ar net 50 rub
lių (priklauso, kokiu trak
torium dirba). Taigi, tame 
pačiame lauke vienas gali 
per dieną uždirbti tik 5 rub
lius, kitas 50 ...

Dalis atlyginimo ir dabar 
išmokama ne pinigais, o 
grūdais, po vieną kilogramą 
už du rublius, čia iškyla 
pats ryškiausias „tvirto” 
atlyginimo silpnumas. 1938 
metais kilogramo grūdų 
(rugių) kaina buvo 16 cen
tų. Jeigu dabar kilogramas 
yra du rubliai, tai išeina, 
kad 1938 metų litas buvo 
kaip dabar 12 su puse rub
lių. Vienas kolchozas, kuris 
Įsivedė „tvirto” atlyginimo 
sistemą ir sakosi ją vargais 
negalais išlaikąs, nurodo, 
kad vidutiniškai išmoka po 
dvylika su puse rublio žmo
gui už dieną (įskaitant ir 
traktorininkus, ir papras
tuosius, kurie tik po 5 rb. 
tegauna). Tai vidutiniškas 
„tvirtasis” atlyginimas yra 
vienas litas už die
ną! O yra tokių, kurie nė 
pusės to negauna ...

SUSIRŪPINIMAS NAMŲ 
SAVININKAMS

Po visuotinio gyventojų 
surašymo, Maskvos įsaky
mu, ir Lietuvoj rengiamasi 
visuotiniam priv a t i n ė j e 
nuosavybėje esamų gyvena
mųjų namų surašymui. Fak
tiškai bus surašomi ir įkai
nojami visi gyvenami na
mai, bet kadangi nacionali
zuoti, valdžios nuosavybėje 
esantieji namai juk ir taip 
smulkiai surašyti, tai dau
giau rūpinamasi, kokios 
įtakos surašymas gali turė
ti privatinės namų nuosa
vybės srityje.

Skaitytojas, kuris ligšiol ati
džiai sekė mano pasakojimą, bus 
pastebėjęs, kad visi mano mi
nėti šnipai turėjo vieną bendrą 
bruožą: jie tiksliai nežinojo ver
tės tos medžiagos, kurią jie su 
pavojumi turėjo parūpinti.

Tai yra tipiška slaptųjų žval
gybų darbui. Todėl nenuostabu, 
kad asmenys, ilgus metus išda- 
vinėję savo kraštą ir pagaliau 
pakliuvę į teisingumo rankas, 
visai atvirai ir nemeluodami ga
li sakytis nieko nežinoję.

Moteris, apie kurią pasakosiu, 
sudaro įdomią išimtį, nes ji ne
buvo "smulki amatininkė". Ji vi
są savo veiklos laiką tiksliai 
žinojo, ko sovietai iš jos nori, 
ir ko verta yra jos parūpinamo
ji medžiaga.

Jos ilgametė veikla niekad ne
būtų buvusi atidengta, jeigu ji, 
kaip ir daugelis moteriškųjų 
agentų, nebūtų įsimylėjusi...

♦

1949 sausio 7, šaltą žiemos 
dieną, tamsiai raudonas chevro- 
letas sustoja ties gražiu, dideliu 
pastatu Washingtone. Iš automo
bilio išlipa gerai atrodąs vyras 
maždaug trisdešimties metų am
žiaus. Po kelių minučių jis grįžta 
atgal su Jauna moterimi. Jie at
sineša automobilin mažą laga
minėlį, ir netrukus chevroletas 
pasuka plentu į Baltimorę.

Trys amerikinės slaptosios 
policijos automobiliai nežymiai 
seka jaunąją porą. Viename po
licijos automobilių sėdi agentė, 
žinoma įvairiais vardais; šiame 
pasakojime ji bus vadinama Ma- 
bele.

Chevroletas sustoja ties ele
gantišku "Southern Hotel" Bal- 
timorėje. Vyras užpildo įsire- 
gistravimo lapelį. "Mr. andMrs. 
H.P. Shapiro, 122 Burnside Avė., 
Hartford, Conn." - įrašo jis.

Pustuzinis amerikinio sau
gumo valdininkų įsikuria greti
mame viešbučio kambaryje. Jie 
susistato aparatus, apie kuriuos 
viešbučio personalas kalba tik 
pašnibždomis. Tai yra mikrofo
nai, kurių pagalba galima klau
sytis pasikalbėjimų per storiau
sias sienas. Vėliau, kai porai 
valandų išeina į miestą, Jų kam
baryje pastatoma slapta kamera, 
kurią galima aptarnauti iš gre
timos patalpos.

Visą naktį tyko saugumo vyrai. 
Be pertraukos keičiamos garso 
juostos. Ir bėga filmas slaptoje 
kameroje.

Anksti kitą rytą jaunas vyras 
su savo palydove išvyksta iš 
viešbučio. Agentai juos seka į 
Philadelphiją, kur pora sustoja 
taip pat puošniame "Bellevue - 
Stratford Hotel". Turtingas pra
monininkas, apsitojęs gretima
me kambaryje, turi išsikelti. Ir 
nežino kodėl.

Vėl kartojamas kamerų ir 
mikrofonų spektaklis.

Vėl anksti kitą rytą pora iš
vyksta iš viešbučio. Chevrole
tas važiuoja į Washingtoną.

Po kelių valandų vyriausioje 
amerikinės kontražvalgybosbūs
tinėje įvyksta konferencija. Ket
virtį valandos saugumo šefas 
peržiūrinėja nuotraukas, klauso 
įrašų garsinėje juostoje. Net už
grūdintiems vyrams konferenci
jos kambaryje nebepatogus bu
vimas moters, agentės Mabelės, 
Nes nuotraukos labai diskretiš
kos. Nemažiau pikantiški ir po

PRADŽIUGINKITE ARTIMUOSIUS SIUNTINIU ŠVENTĖMS!

SIUNTINIAI SIUNČIAMI I SOVIETU RUSUA 
Lietuvą, Ukrainą, Baltgudiją, Latviją, Estiją ir kitas respublikas 

Pasinaudok patikimu, krvopiėki Ir greitu mOay finnea patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO, INC.
135 WIST 14th STREKT Liconaed by USM Atdara kaadien nuo 94;
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Mūsų didžiulė firma turėdama tūkstančius patenkintų klijentų 100% garantuoja prista
tymą. Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 vai. ir adresatą pasiekia per 6—7 savaites 
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Atsiminkite, kad mes esame specialistai, kas liečia siuntinių persiuntimą.

MEDŽIOKLĖ BE NAUDOS

Ji buvo pavojingiausia sovietų 
šnipė šaltajame kare - jauna 
amerikietė Judith Coplon. Ji buvo 
vienintelė, kuriai sovietai buvo 
leidę dirbti visiškai savarankiš
kai.

relės pasikalbėjimai, sklindą iš 
garsinės juostos.

Pagaliau šefas daro išvadą:
- Totališka nesėkmė. Miss 

Coplon greičiausiai teturėjo tik 
malonų savaitgalį su Mr. Sha
piro. Turėsime medžioklę nu
pūsti.

- Ir mums taip atrodo, - skuba 
pritarti vienas agentas. - Mr. 
Shapiro nėra šnipas. Jis yra 
sąžiningas teisingumo ministeri
jos valdininkas. O kad myli mo
teris, tai jo reikalas. Jis juk 
nevedęs.

Antrasis agentas varto bylą ir 
kalba:

- Aš pritariu kolegos nuomo
nei. Pagal įsakymą tyriau Miss 
Coplon praeitį. Ji yra turtingo 
ir padoraus tėvo duktė. Samuel 
Coplon yra pagarsėjęs New Yor
ke savo labdaringumu. Miss Cop
lon yra rūpestinga tarnautoja. Iš 
tame pačiame name gyvenančių 
kaimynų apie ją girdėjau tik ge
riausius atsiliepimus. Ištisus 
dvejus metus ją nebuvo aplan
kęs joks vyras.

Akimirką konferencijos kam
baryje tylu. Paskui žodžio pa
prašo Mabelė. Ji yra jauna, la
bai graži blondinė ir lygiai pro
tinga, kaip ir linkusi į nuoty
kius.

- Norėčiau įsakmiai įspėti, 
kad medžioklė nenutraukt'ina, - 
pareiškia Ji. - Aš esu įsitiki
nusi, kad Judith Coplon yra vie
na pavojingiausių sovietų šnipių 
mūsų krašte.

- Tai turėtumėte mums smul
kiau paaiškinti, - skeptiškai kal
ba šefas.

- Kodėl mes jau ištisas sa
vaites sekame kiekvieną Coplon 
žingsnį? - pradeda Ji. - Prieš 
Kalėdas gavome pranešimą, pa
gal kurį sovietinė pasiuntinybė 
yra puikiai painformuota, kurie 
sovietiniai agentai mums žino
mi. Tie sovietiniai agentai iš 
dalies yra sužymėti teisingumo 
ministerijos registratūroje, iš 
dalies - tos pačios ministerijos 
svetimšalių kartotekoje.

- Visa tai mes jau seniai 
žinome, - nekantriai pertraukia 
vienas Mabelės kolegų.

- Vieną minutę 1 Pagal mūsų 
agento duomenis, rusai turį tu
rėti šnipą agentų registratūroje 
ir Svetimšalių kartotekoje. Ir 
Miss Coplon neseniai iš vieno tų 
skyrių perkelta į kitą. Taigi, ji 
turėjo progos matyti svetimša
lių kartoteką, kur dabar dirba, 

ir puikiai žino agentų registrą.
Dabar šefas pradeda nekan

trauti.
- Ligšiol tamsta tik kartojai 

priežastis, kurios mus paskatino 
sekti Miss Coplon. Ar tamsta 
dar nesi įsitikinusi, kad mūsų 
sekimas buvo veltui?
Mabelė šypsodamosi apsi

dairo.
- Ne, nesu tos nuomonės. No

riu atkreipti dėmesį į kelius 
faktus. Vienas mano kolegų pas
tebėjo, kad Miss Coplon savo 
bute nėra priėmusi jokio vyro, o 
aš konstatavau, kad ją metų bė
gyje septynis kartus septyniais 
šeštadieniais pasitiko septyni at
skiri vyrai, su kuriais ji galbūt 
viešbučiuose užsiregistravo, 
kaip jų žmona. Miss Coplon 
yra nepriklausoma jauna mote
ris, turi gražų butą, kodėl ji 
savo draugų nepriima savo bu
te? Man tai atrodo įtartina.

Agentai susidomi. Ir šefas 
linkteli galva pritardamas.

- Antras punktas: Shapiro. Ne
nuostabu, kad jis įsimylėjo gra
žią Juditą ir su ja praleidžia 
malonias valandas - tęsia Ma
belė neparausdama. - Bet vienos 
aplinkybės neturite užmiršti. 
Viešbučių registracijose Shapiro 
duoti adresai yra netikri. Aš 
klausiu jus: kodėl viengungis vy
ras, norėdamas pergyventi mei
lės nuotykį, užsirašo tikrą pa
vardę, bet neduoda tikro adreso?

- Ar dar kas krito jums į 
akis? - klausia šefas.

- Taip. Aš labai tiksliai ste
bėjau juos filme. Aš netikiu, 
kad Judita myli Shapirą. Ji tik 
vaidina komediją. Kodėl? Aš tvir
tinu: iš Shapiro, kuris dirba už
sienio agentų registratūroje, ji 
nori išgauti informacijas, kurių 
ji negali gauti kitu keliu. O kad 
Baltimorės ir Philadelphijos 
viešbučiuose nebuvo "profesinių 
pokalbių", tai nieko nereiškia. 
Ji pirma nori Shapirą "įšildyti".

(Tęsiny: Nekalta auka ar są
mokslininkas?)

DĖMESIO !
P a s i ž y mėkite, kad 

mūsų adresas ir telefo
nas pasikeitė. Dabar 
yra:

642 Meadowlane Dr. 
Richmond Hts. 24, Ohio 

Telef. HI 2-4450
Mes dabar turim ge

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

Paulina 
Mozuraitis-Bennett

Apdraudos agentas

Lenciiigėlį šokam... Undinė Railaitė, Gidas Radvenis ir Onutė 
Sumantaitė.

105 DIENŲ KARAS
Prieš 20 metų sovietinė armija 

užpuolė Suomiją.
Vienas iš grįžusių raudonar

miečių - taip slaptai pasakojo
si Stalino kareiviai - buvo žmo
nos paklaustas:

- Ivanai, tu kariavai Suomi
joje. Sakyk, ar tai didelis 
kraštas, kurį jūs, didvyriai rau
donarmiečiai, užkariavote drau
gui Stalinui?

- O taip, balandėle, didelis, 
labai didelis, - atsakė Ivanas. 
- Toks dydžio, kaip sovietinė 
Armėnija.

- Ivanai, aš nežinau, ar sovie
tinė Armėnija didelė.

- Hm, - glostė barzdą Iva
nas, - labai didelė nėra. Ne
užtektų vietos palaidoti raudon
armiečiams, kurie žuvo kare su 
Suomija.

O tas karas su Suomija tesi- 
tęsė tik 105 dienas. Bet sovie
tinė artilerija paleido aštuonis 
milijonus sviedinių į tautą, kuri 
teturi tris milijonus gyventojų ir, 
niekeno neremiama, drąsiai ko
vojo su dešimtį kartų didesne 
kariuomene. Didžiausius nuo
stolius - pastebėtina! - ji patyrė 
per paskutinąsias 15 karo minu
čių, kada suomių kariuomenė, 
pildydama ginklų paliaubų sąly
gas, traukėsi atgal, nebesitikė
dama klastingos sovietų artileri
jos ugnies iš visų vamzdžių.

1939 m. lapkričio 30 d. Mask
vos radijas lakoniškai pranešė:

"Leningrado karinės apygar
dos junginiai peržengė Suomi
jos sieną. Jie paėmė miestą Te- 
rioki, kuriame sudaryta komi- 
terno nario draugo Kuusinen va
dovaujama liaudies vyriausybė."

Bet draugas Kuusinen tuo me
tu neturėjo tokios laimės, kaip 
metais vėliau kiti bolševikiniai 
kvislingai kaimyninėse valstybė
se, Tiesa, maršalo Vorošilovo, 
šiandieninio Sovietijos preziden
to, "nenugalimoji" peržengė pir
mąsias suomių pozicijas, bet 
įstrigo apsnigtuose Karelijos 
miškuose, prieš Mannerheimo li
nijos bunkerius.

Sovietijos gyventojus Suomijos 
užpuolimas lygiai nustebino, kaip 
ir visą pasaulį. Tiesa, Helsinkis 
keliomis dienomis anksčiau buvo 
atšaukęs savo delegaciją iš 
Maskvos, kai ten ultimatyviai 
buvo pareikalauta atiduoti Rusi
jai Karelijos pusiasalį. Bet juk 
tebegaliojo nepuolimo paktas, 
tarp abiejų valstybių, o Maskvos 
reikalavimai nebuvo pagrįsti.

Bet Maskva nutarė išnaudoti 
progą, nes dėkingesnės negalė
jo tikėtis: slaptieji protokolai 
prie Hitlerio - Stalino sutarties 
buvo atidavę jai laisvas rankas 
Pabaltijy, o Vakarų valstybės 
kovėsi dėl savo egzistencijos, 
šiaurvakarinio sparno šuoliui į 
Skandivaviją užsigarantavimas 
Stalinui buvo naudingesnis už iš
metimą iš Tautų Sąjungos, kurion 

jis prieš penkerius metus buvo 
taip sunkiai įsiprašęs.

Žiemos karas Suomijoje 
Maskvai nebuvo vien pasivaikš
čiojimas, jis turėjo visas totali
nio karo žymes. Daugybėje lo
kalinių mūšių ir katilų, pagarsė
jusiuose "motti", rusai prarado 
ne tik ištisus armijos korpus 
žuvusiais ir sužeistais, bet ir ti
kėjimą savo "proletarinės armi
jos" nenugalimumu. Sovietiniam 
kareiviui teko susidurti ir su 
suomių partizanais, kurie tada 
veikė pagal klasiškuosius par
tizanų taktikos nuostatus, o ne 
kaip vėliau n Pas. kare sovie
tiniai partizanai, plėšikavimo ir 
teroro pagrindais.

Uniformuotos suomių grupės, 
atrodančios panašiomis į sovie
tinę lauko žandarmeriją, nukrei- 
pinėjo sovietų tiekimo kolonas į 
krašto gilumą, ir tik sutapimu 
sovietų kariams paaiškėjo, kad 
Jie 14 dienų maitino suomių da
linius. Tai vienas iš daugelio 
linksmesnių epizodų trumpo, bet 
žiauraus karo, kurio pasėkoje 
iš Suomijos buvo atplėšta Kare
lija.

1940 kovo mėnesį kai netikėtai 
pareiškė sutinkanti nutraukti 
karo veiksmus, tai ji padarė 
bėdos verčiama: Kremlius bijo
jo laikyti pririštas savo armijas 
Suomijos fronte 1940 m. pava
sarį, kada Vakarų Europos fron
tuose reikėjo laukti lemiamų jė
gų pergrupavimų. Be to, rau
donosios armijos moralė ir jos 
tarptautinis svoris žiemos karė 
buvo patyrę tokių smūgių, kad 
būtinai reikėjo pertraukos.

Taip negarbingai baigėsi so
vietinė agresija prieš Suomiją. 
Bet Maskva panaudojo iš trijų 
milijonų tautos gautą pamoką 
naujai taktikai: po kelių mėne
sių klastos keliu okupavo Es
tiją, Latviją ir Lietuvą. (tp)

• Lietuviams architektams 
buvo paskelbtas konkursas 
suprojektuoti Lietuvos at
stovybės rūmus Brazilijoje. 
Sprendėjų komisija, kurion 
Įėjo architektai K. Kriščiū- 
kaitis, B. Elsbergas, V. švi- 
pas ir inžinieriai A. Novic
kis ir J. Gimbutas, pirmą 
premiją paskyrė arch. Ar- 
bui, antrą žemaičiui ir tre
čią V. Germanui ir K. Ja- 
čiui,

Nuo Naujųjų Metų
Dirva eis tris kartus 

per savaitę
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Chicagos lietuvių žinios

Smetonos koncerto įspūdžiai
Nemirštantieji muzikos milži

nai, kurie savo kūriniais kelia 
žmogaus dvasią skatindami atsi
palaiduoti nuo kasdienybės ir 
siekti grožio, prabilo!t Chicagos 
lietuvius muzikos mėgėjus, su
sispietusius lietuviškame Kultū
ros Centre Chicagoje, pianisto 
Antano Smetonos interpretacijo
je.

Atrodo, kad lengviau yra pa
siekti technikines veikalo aukš
tybes - Išpildyti be priekaištų 
pasiimtą veikalą. Tatai gali at
likti kiekvienas virtuozas. Bet... 
suprasti kūrinio tikslą,įsigyven- 
ti į autoriaus dvasią, pajusti 
jo polėkius, kančias, meilę ir 
visus jo dvasinius pergyvenimus, 
jau neužtenka būti virtuozu. Tam 
reikalinga jautri muzikinė sie
la, kurią mes pratę vadinti ta
lentu.

Atrodo, kad toksai talentas yra 
mūsų jauname pianiste kuris su
gebėjo užhipnotizuoti lapkričio 
29 dieną savo klausytojus, taip 
gausiai susispietusius Jaunimo 
Centre,

Tikslingai parinktą ir neper
krautą programą jis pradėjo mu
zikos tėvo Bacho prancūziška 
G-dur nr. 5 Šis kūrinys, gal 
kai kam atrodąs "nuobuodus", 
paruošė klausytoją savo rit
minga, matematiškai apskaičiuo
ta melodija tolimesnei koncerto 
eigai.

Sekančiame Mozarto kūriny, 
A-moli sonatoje, koncertantas 
perkėlė mus Į praeito šimtme
čio žavingąją Vieną.Nupiešęs šį 
paveikslą, pianistas grižo prie 
nemirtingojo Beethoveno ir ban
dė perkelti klausytoją į svajonų 
karalystę žinoma Mėnesienos so
nata. Pirmoje daly Adagio Soste- 
nuto, publika pajuto begalinį žmo
gaus sielos ilgėsį, siekimą gro
žio, tobulybės ir aukštųjų idealų. 
Paskutinėje daly, Presto Aglta- 
to, mes Išgirdome autoriaus sie
los sukrėtimą. Atrodo, kad pa
skutinę Beethoveno sonatos dalį 
menininkas pravedė pergreitai. 
Jo prestlssimo tempo kaip ir 
neišryškino tų nuostabiai gražių 
perėjimų iš vienos tonacijos Į 
kitą.

Pademonstravęs Beethoveno 
sielos didybę, koncertantas ape
liuoja į lietuviška sielą. Jis ban

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS 
CHICAGOJE

KORP! NEO-LITHUANIA ir L. T. A. SAMBŪRIS 
CHICAGOJE

rengia Saunų 

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMĄ 
Midwest Hotel, Grand Ballroom salėje

(3-čiame aukšte) 6 N. Hamlin Avė.
Svečiai bus vaišinami musų gamintais užkan

džiais bei kava. Veiks savas gėrimų bufetas. Gros 
smagus Clevelando neolithuanų orkestras.

Visi maloniai kviečiami atsilankyti.
Staliukai užsakomi ir iš anksto sumokama pas

A. Siliūną, 6839 So. Rockwell St. Tel. PRospect 
8-0149.

Dirvos skaitytojai kviečiami atidaryti 

taupymo sąskaitas lietuvių vedamoj Tau

pymo Bendrovėj, kuri:

INSURED
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do gražinti klausytoją 1 lietu
višką Čiurlionį. Tiesa, Čiurlio
nio ekskizuose mes nejaučiame 
įprastinės lietuviškos tematikos. 
Šiuose vokaluose Čiurlionis prik
lauso tarptautinei muzikai, bet 
tos kūrybos akorduose jaučiasi 
lietuviškos sielos harmonija, 
nuoseklumas ir karts nuo karto 
prasiveržiąs tragizmas. Ir nors 
mes negirdime mums įprastos 
lietuviškos tematikos, Čiurlionio 
kūryba atatinka mūsų šių dienų 
būklę. Ji yra sava ir mums 
suprantama.

Pianistas baigia savo progra
mą romatiška Choplno B-moll 
sonata. Šis Choplno veikalas, su
kurtas paskutiniais autoriaus gy
venimo metais, yra itin stiprus 
forma ir turiniu, kuri koncertan
tas perdavė mums visame kū
rinio grožy. Sonatos pradžioje 
Grave stiprūs akordai byloja, 
kad autoriaus sieloje vyksta 
kažkas tragiško. Negirdėti Jo 
švelnių melodijų, kurios taip 
vykusiai išryškintos jo valsuose, 
polonezuose bei etiuduose. Šis 
veikalas yra kančios ir nusivy
limo Išraiška, kuris eventualiai 
išsivysto į Marche Funebre su 
melancholišku akcentavimu, sie
kiančiu giliausias žmogaus sielos 
gelmes. Ir nors trečioje Presto 
sonatos daly dar Jaučiamas ener
gijos atgavimas, kažkur toli dar 
girdėti gedulingo maršo melan
choliški atgarsiai.

Taip aš supratau Antano Sme
tonos koncerto prasmę. Kad jis 
savo jautria siela sugebėjo visų 
dalyvių Jausmus sujudinti, byloja 
ir toji tyla, viešpatavusi per 
visą koncerto eigą.

Nors gausių žiūrovų tarpe ma
tėsi daug žilaplaukių, bet nes
tokojo ir gyvenimą pradedančios 
jaunuomenės. Iš karto galėjo at
rodyti, kad sausas plano reči
talis bus nuobuodus ir neįdomus. 
Bet, tik pirmiems akordams su
skambėjus, publika pajuto, kad 
prie piano sėdi jautrios sielos 
jaunuolis, kuris sugebės pade
monstruoti dvasios galiūnų sie
los gelmes ir mums parodys, 
klek yra estetinio grožio tuose 
muzikos kūriniuose, kiek Juose 
skausmo ir meilės, ir kokia ga
linga genijaus fantazija.

Dėkingi klausytojai nesigailėjo

moka 4% metinius divi

dendus (dividendai išmo
kami birželio 30 d. ir 
gruodžio 31d.)

apmoka visas pašto per
siuntimo išlaidas.

Chicagoje labiausiai lankoma lietuvių Mutual Federal Savings 
taupymo bendrovė, kuriai jau ilgus metus vadovauja žinomas vi- 
suomenlnkas Jonas Kazanauskas, prieš Kalėdų šventes iš lauko 
ir viduj pasipuošė. Dirvos nuotrauka

aplodismentų Jaunam menininkui. 
Palinkėkime, kad jaunas talentas 
tobulėtų savo pasirinktoje kar
jeroje, kuri yra nelengva, bet 
šis Jaunuolio pasirodymas telkia 
vilties, kad jam pasiseks įkopti 
į jos viršūnes.

A. Kalvaitis

Retai kada Chicaga turėjo tokį 
koncertą, kuris susilauktų gra
žiausio įvertinimo ir apie jį il
gai kalbėtų. Tas koncertas - An
tano Smetonos fortepijono reči
talis, įvykęs lapkričio 29 d. Chi
cagoje, Jaunimo Centro salėje. 
Salė nemaža, o buvo kimština, 
kad net ir kelias eiles kėdžių 
dar pristatė. Jų negavusieji nu- 
sagstė pasienius stati stovėda
mi. Taip pat ir antras aukštas 
buvo pilniausias. Sakoma, kad 
publikos buvo per 800.

Tai retas įvykis. Čia pana
šūs rečitaliai tenkinasi daugiau
sia 300 -400,

Publika buvo rinktinė ir ne
žiūrint jokių pažiūrų bei įsiti
kinimų.

* Jaunimo Centrui išlaikyti 
reikia daug pinigų. Kurui, švie
sai, remontui, sargo algai ir kt, 
smulkioms išlaidoms. Jaunimo 
Centro šeimininkai Jėzuitai per 
metus išleidžia apie 12,000 dol. 
Jaunimo Centro patalpomis nau
dojasi Chicagos lituanistinės mo
kyklos, Čiurlionio galerija ir apie 
40 įvairiausių organizacijų. No
rėdami galus su galais suvesti, 
tėvai jėzuitai lapkričio 28 d. 
surengė vakarienę Jaunimo Cen
tro išlaikymui paremti. Joje da
lyvavo apie porą šimtų svečių. 
Sol. D. Stankaltytė padainavo, 
J. Dubauskienė skaitė savo ei
lėraščius, A, Veličkaltė padek
lamavo B. Brazdžionio kūrybos. 
Programai vadovavo aktorius Dl- 
klnis. Rėmėjams padėkojo kun. 
J, Kubilius, SJ. Dalyviai loterijos 
būdu laimėjo du dali. Murino ir 
daiL Kaupo paveikslus, autorių 
specialiai šiam tikslui paaukotus.

* Aleksas Sillūnas, energingas 
tautinių organizacijų darbinin
kas Širdžiai sunegalavus, buvo 
paguldytas Šv. Kryžiaus ligoni
nėn Chicagoje.

* Dr. Bronius Dirmeikis, dar 
neseniai šešias savites pralei
dęs ligoninėje ir gal per inten- 
syval kibęs į savo darbą, ir 
vėl ligos paguldytas į lovą. Gy
dosi namie.

* Vacys Bagdonas, eidamas 
slidžiu Chicagos šaligatviu, pa
slydo ir smarkiai susitrenkė gal
vą. Kurį laiką turės praleisti 
lovoje,

MUZ. A. SKRIDULIS IŠSIKELIA

Į, CICERO

Chicagos lietuvių moksleivių 
tautinio ansamblio ilgametis va
dovas ir Aušros parapijos var
gonininkas muz. Antanas Skrl- 
dulis nuo Naujųjų Metų išsike
lia į Chicagos priemiestį - Ci
cero, lietuvių parapijos vargoni
ninko pareigoms. Šiuo metu čia 
vargonlnkauja čia gimęs muz. 
A. Modeika.

IŠEINA "MUZIKOS ŽINIOS"

Po pertraukos vėl išeina "Mu
zikos Žinios", kiek naujai per
tvarkytos, įdomiu turiniu. Reda
guoja muz, Juozas Kreivėnas. 
Priedu duodamos: J, Gaubo daina 
- Nurimk, sesut ir kun. Vlado 
Budrecko dvi giesmės į Šiluvos 
Dievo Motiną, mišriam ir dviejų 
lygių balsų chorui su vargonų 
pritarimu. Šios giesmės patvir
tintos Bažnytinės Muzikos komi
sijos Pittsburgho vyskupijoje. 
Jos pritaikytos ir angliškam 
tekstui, pavadintos "TwoChris- 
mas Carols" ir dedikuotos kun.
M. G. Kemežiui (šiomis dieno
mis pakeltas į prelatus), Ell- 
zabeth, N. J. Dainos žodžiai - 
Petro Vaičiūno, giesmių - kun. 
St. Ylos.

LIETUVIŠKA EGLUTĖ IR 
KALĖDINĖ PROGRAMA

Mokslo ir Pramonės muzie
juje gruodžio 1 d, prasidėjo į- 
vairlų tautų Kalėdų eglutės prog
rama. Lietuviai pasirodė gruo
džio 2 d., duodami tris tą dieną 
programas: 2 vai. • Marijos 
aukš. mokyklos auklėtinių, 7 ir 
8:30 vai. - atliko Ateities šo
kėjai, vadovaujami Bruno Šotos, 
kurie be įvairių tautinių šokių, 
suvaidino ir scenos vaizdelį "Ka
lėdos Lietuvoje", kuri paruošė 
Juzė Daužvardlenė, režisavo - 
Genovaitė Giedraitienė. Lietuvių 
programa buvo įdomiausia, su
traukusi daugiausia publikos, net 
visose trijose programose. Vi
sus žavėjo ir lietuviška eglutė,

CICEROJ DIDŽIAUSIA 
PARAPIJINĖ MOKYKLA

Mokosi 370 mokinių. Mokyto
jauja 9 seselės kazlmierietės. 
Vedėja sesuo M. Perpetua, stu
dijas baigusi Kaune, Vytauto Did. 
universitete. Lituanistikos klasę 
lanko 92 mokiniai, kur mokoj. 
Kreivėnas ir kun. P. Patlaba, 
Pamokos kasien: 1-3 vaL po pie
tų.

LIETUVAITĖS AMERIKIEČIŲ 
SPAUDOJE

Neseniai vienas žymiausių ir 
didžiausių dienraščių "Chicago 
Tribūne" įsidėjo lietuvaičių: Dai
vos Noreikaitės, Ramunės Kvi
klytės ir Danutės Gudaitytės nuo
traukas, pasipuošusias tautiniais 
drabužiais, kurios dalyvauja 
Mokslo Ir Pramonės muziejuje 
Kalėdų eglutės šventėje su lie
tuviška eglute. Dalyvauja 21 tau
ta. Lietuvaičių nuotrauka įdėta 
aukštai, ryškioje vietoje, kitų 
tautų žemai.

St. Velbasio baleto atudi- 
ją šiais metais lanko 23 mo
kiniai: 16 mergaičių ir 7 
berniukai. Pamokos vyksta 
vieną kartą savaitėje, 

• Vinco Pieterio. Šatrijos 
Raganos. Jurgio Jankaus ir 
kitų žymiųjų autorių raštai 
dabar gaunami žymiai atpi
gintomis kainottiis metinia
me knygų išpardavime. Pra
šykite sąrašų: Gabija. P. O. 
B, 355, jVyandanch, N. R.

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 

visiems lietuviams

ROBERT E. STUMPF

KITCHEN MAID MĖSA

West Side Market House Stand No. F 13

S. S. Kresge Co. East 4th & Euclid

5441 Ridge Road

KITCHEN MAID MĖSA

Parmatown 7461 Ridgewood Drive, 

Main Plant and Office WO 1-8061

GREETINGS and BEST W1SHES

THE GOLUB 
FUNERAL HOME

EMIL GOLUB Prop.

4703 Superior Avė. EX 1-0357

GREETINGS and BEST W1SHES

STELLA MARIS HOME

FOR THE

PROBLEM DR1NKER

WHERE MEN ARE GIVEN A NEW

START IN L1FE

PLEASE GIVE US

YOUR OLD FURNITURE, APPLIANCES, SHOES, 
BOOKS, OLD 1RON, NEW PAPERS, 

LAWN MOWERS, CLOTHING.

P1CK UP TRUCK DEL1VERY

CaU SU 14)550
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CLEVELANDE 
ir apylinkėse

• Dr. A. Martus ir šeima, 
vietoj Kalėdiniu ir Naujųjų 
metų sveikinimų Vasario 16 
Gimnazijai per Dirvą paau
kojo $35-00.

• Į vieno dolerio vajų Va
sario 16 Gimnazijai parem
ti įsijungė šie clevelandiš- 
kiai: P. Bielinis, A. Garmus,
J. Gravrokas, A. Končius,
K. Narbutaitis, R. Petrulis, 
V. Petukauskas, A. Ras- 
tauskas ir P. Zigmantas.

• Spaustuvių darbininkų 
unijos senelių namuose, Co- 
lorado Springs, mirė galbūt 
pirmutinis Amerikoje čia 
gimęs lietumis spaustuvinin
kas — Feliksas Praikšatis 
(rašėsi Praikshatis). Jis bu
vo 86 metų amžiaus, gimęs 
kovo 17, 1872 m., Water- 
town, Wis.

Jis atvyko į Clevelandą 
1891 metais ir čia išmokęs 
amato dirbo Cleveland 
News, o vėliau Cleveland 
Plain Dealer, iš kurio išėjo 
pensijon 1940 metais.

IEŠKOMI WALTER BOBLYS 
GIMINĖS

Mirusio Walter Boblys pali
kimą administruojąs advok. Jo- 
seph Zorman prašo atsiliepti jo 
gimines, jis dar buvo vadinamas 
Walter Bablewski, WalterBobley 
ir Wladas Boblys. Mirė 1958 m. 
sausio 14 d., tada gyvenęs 8406 
St. Clair Avė. Prieš tai jis gy
veno 6714 St. Clair Avė. Dirbo 
Dorback Furnace and Foundry 
Co.

Pranešti: Joseph Zorman, 6411 
St. Clair Avė., HE 1-1713

(95)

Clevelando akademikai skautai. IŠ kairės pirmoj eilėj: Amanda Geležytė, Audronė Gelažytė, I. Ger- 
manaitė, M. Leknickaitė, Mazoliauskaitė, A. Liutkutė, Antroj eilėj: M. Švarcienė, G. Natkevičiūtė, 
R. Vizgirdienė, R. Stravinskaitė, M. Kižienė, Maciulevičiūtė, G. Mariūnaitė, A. Mėlynauskas. Tre
čioj eilėj: A. Senbergas, Neimanas, V. Kamantas, M. Leknickas, D. Kižys, A. Muliolis, J. Šenbergas, 
R. Minkūnas, A. Tallat-Kelpša, R. Vizgirdas. V. Bacevičiaus nuotrauka

nienė, K. Tallat-Kelpša,Dr. Bal
čiūnas, M. Barniškaitė, D. Ke- 
siūnas, J. Gudėnas, V. Besperai- 
tis, R. ir D. Nasvyčiai, V. Da- 
maŠevičius, S. Lukoševičius, P. 
Jarašūnas.

Po 4 doL I. Verbyla, A. Ja
nušauskas.

Po 3 dol. G. Gudėnas, J. Dum- 
baras, A. Laikūnas, V. Jokūbai
tis, S. Barzdukas, K.P. Dzego- 
raitis, J. Smetona, P. PraČkys, 
H. Janužys.

Po 2.50 dol. K. Laikūnienė.
Po 2 dol. B. Paulionis, V. 

Čečys, V. Alis, M. Gudliauskas,
J. Margevičius, S. Radzevičius, 
V. Bačiulis, V. Mazoliuskas, J. 
Citulis, J. Žukas, M. Smelsto- 
rius, K. Gasperaitis, K. Budrys,
K. Morkūnas, I. Stankevičius, 
J. Palukaitis, J. Staniškis, E. 
Karnėnas, J. Rastenis, A. Mi
kulskis, T. Dulieba, L. Lek

nickas.
Po 1 dol. A. Karsokas, V. 

Kasakaitis, B. Bernotas, A. 
Telyčėnas, V. Amšejus, Mozys, 
J. Jurkšaitis, M. Aukštuolis, F. 
Navickas, F. Jurevičius, Naras, 
Stukas, Benokraitis, P. Balčiū
nas, A. Puškoriūtė, V. Sutkus, 
J. Kazėnas, L. Staškūnas, A.L. 
Jencėnas, V. Blinstrubas, L. Ke- 
zenius, J. Brazis P. Marcinkevi
čius, J. Vileikis, J. Černiauskas, 
XX.

IŠ viso 320 dol. ir 67 c. per
siusta LVS "RAMOVE" Centro 
V-bai Money order nr. 55-83866, 
liepos 28 d.
Išvardintiems - parėmusiems 

šį kilnų ramovėnų užsibrėžtą 
tikslą įgyvendinti, reiškiame 
nuoširdžią padėką.

LVS "RAMOVĖ" Clevelando sk.
Valdyba

GRAŽUS 6 KAMB. 
NAMAS

Parduoda savininkas. Co- 
lonial stiliaus. 19530 Ren- 
wood. Kilimai, langinės, 
užuolaidos.

IV 1-6127
(94)

PARDUODAMAS NAMAS

Holly Hill Drive, vienos šeimos 
greitam pardavimui su visais 
baldais. Galima tuoj užimti. Na
mas 6 metų senumo. Naujai iš- 
dekoruotas. Geroj vietoj. Arti 
prekybos ir susisiekimo. Šaukti 
WA l-2ol7 po 6 vai vak.

Kuris kelias finansiškai 
yra geriausias?

Svarstant įvairius finansinius 
reikalus, dažniausiai susiduria
me su Šiais klausimais:

* Paskubinti išmokėti turimą 
skolą už namą;

* telkti pinigus į taupomąją 
sąskaitą banke;

* investuoti juos į adminis
tracinių vienetų arba JAV iždo 
bonus;

* investuoti į firmų akcijas?

Išmokėtas namas yra puiki in
vesticija, kurios kiekvienas 
trokšta, nes ji suteikia asmeniui 
ar šeimai savos rūšies finansi
nį saugumą. Vidutiniškai imant 
(per paskutiniuosius trejus me
tus), už namo paskolą yra mo
kama 5.2%, arba $5.20 už $100 
per metus. Šiandien paskolos jau 
yra žymiai brangesnės, spalio 
mėn. vidurkis buvo 6.1%.

Turint namo skolą, už kurią 
reikia mokėti virš 6%, tenka rim
tai pagalvoti, prieš investuojant

kapitalą Į kitą sritį, nes jau su
sidaro didesnis skirtumas tarp 
mokamų už skolą ir gaunamų 
už investicijas nuošimčių. Ijdėti 
į banką pinigai vidutiniškai duos 
3.6%, investuoti Į savivaldybių 
bonus (municipal bonds) - 4.3%, 
o investuoti Į akcijas, remiantis 
1958 m. mokėtais dividendais - 
3.3%.

Santaupų telkimas vienoje vie
toje nėra puiki investavimo po
litika, lygiai kaip pirkimas vie
nos bendrovės akcijų arba jų 
pirkimas vienu metu už dides
nę pinigų sumą. Viso kapitalo 
telkimas namo vertėje yra san
taupų koncentracija, bet ne ba
lansuotas jų padalinimas. Išmo
kėjęs namą, savininkas tampa 
išlaidesnis, negu tuo atveju, kai 
dar tebeturi skolos ir kartu pa
laipsniui pinigus investuoja į ak
cijas ar taupo banke.

Taupymas banke neša mažą 
riziką, ir pelnas kuklus, bet turi

Mirė
PETRONĖLĖ URBANIENĖ

Eidama 74 m. amžiaus po sun
kios ir ilgos ligos mirė lap
kričio 26 d. 7:30 vai. ryto ligo
ninėje. Buvo gimusi Lietuvoje, 
Jukonių kaime, Pašaloto parapi
joj, Rakickų Šeimoje. Buvo ki
lusi iš garsios bajorų Norvai
šų šeimos. Kun. Vincas Norvai
ša buvo vienas iš šešių kunigų, 
nuteistų už lietuvių spaudos pla
tinimą ir iŠ Lietuvos ištremtų 
į Rusijos gilumą.
Velionė į JAV atvyko pas sa

vo brolius ir seseris 1906 m. 
Taigi čia išgyveno virš 50 me
tų. Paskutinuoju metu, kaip naš
lė, gyveno pas vaikus Petrą ir 
Antaniną Urbanus - 16809 Holly 
Hill Dr., Cleveland 28. Liko dar 
viena duktė su šeima ir anūku.

Velionė priklausė prie SLA 
45 metus. Paskutinuoju metu bu
vo 14 kuopos narė. Lapkričio 30 
d., su gedulingomis pamaldomis, 
palaidota iš Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčios Kalvarijos kapinėse.

Likusieji vaikai reiškia gilią 
padėką visiems, dalyvavusiems 
šermenyse ir laidotuvėse,Dėko- 
ja už gėlių vainikus giminėms 
ir draugams. Ačiū SLA 14 kuo
pai už užuojautą, vainiką irgrab- 
nešiams. Ačiū kunigams už ge
dulingas pamaldas, laidotuvių di
rektorei Della Jakubs už gražų 
ir rūpestingą šermenų ir lai
dotuvių sutvarkymą.

Petras W. Urbanas, jos sū
nus, yra Dirvos ir kitų lietu
viškų laikraščių bendradarbis, 
gražiai ir rūpestingai išmokęs 
lietuvių kalbą. Jam ir kitiems 
artimiesiams reiškiame gilią 
užuojautą.

Padėka
Laisvės Kovų Muzėjui Įsteigti 

ir žuvusiem dėl Lietuvos lais
vės paminklo atkūrimui Chica
goje, Clevelando visuomenė, per 
LVS "RAMOVĖ" Clevelando sk. 
aukojo:

20 dol. I. ir A. Jonaičiai
12 dol. J. Balbatas
Po 10 dol. LB CleveL I-os 

Apyl. V-ba, Lietuvių Svetainės 
Direkcija, Lithuanian Womens 
Club, Z. Jankus, J. ir A. Au- 
gustinavičiai, J. Miglinas, A. Spi- 
rikaitis, S. Gausys.

Po 6 dol. P. Židinis.
Po 5 dol. LRKSA 8-ta kp. 

(5.17), Skautų Tėvų Komitetas, 
Dr. Stankaitis, J. Virbalis, F. 
Eidimtas, P. Lėlys, Dr. Pau- 
tienis, Dr. Martus, S. Smeto-

Naujoji Clevelando skaučių tuntininkė pskt. St. Mockuvienė svei
kina skautes. V. Bacevičiaus nuotrauka

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

6621 Edna Avenue 
EN 1*1763

936 East 185 St.
KE 1 7770

SAVINGS 
EARN

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL NOON

4„ SUPERIOR
/0 SAVINGS

ACCOUNTS 
INSURED TO 

*10 000

I
k HOME ANO J

REMOOEUNGLOAN3 1

CORNER 68™ —SUPERIOR AVENUE I
I. J. SAMAS JEWELER

Šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai. 
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Didelis 

įvairių dovanų pasirinkimas

7007 StJPERIOR AVĖ Greta Ezella Theatpe 
Tel. EX 1-3969 Bute: WA 1-2354

Išnuomojamas 5 kamb. 
butas

prie pat šv. Jurgio bažny
čios — Bayliss Avė. Nau
jas gaso furnace, naujai iš- 
dekoruota. HE 1-8516.

DETROIT
VASARIO 16 GIMAZJJAI AUKOJO

ALTS Detroito skyriaus 10 me
tų sukakties minėjime, Vasario 
16 gimnazijai paremti aukojo šie 
asmenys:

Po $5.00 E. Bartkus, J. Baub
lys, J. Gaižutis ir L. Pus kepa- 
laitienė.

Po $2.00 V. Bauža, Bulgariai, 
E. Bulotienė, J. Gaudušas, V. 
Griškonis, Liekas, Petrauskienė, 
Ant. Petrauskas, A. Patalauskas, 
J. Tamošiūnas, Šileika ir E. 
Stašienė.

Po $1.00 Br. ir J. Grūzdai, 
M. ir N. Miškiniai, C. Staniu
lis, Vyt. Kutkus, M. Sims, K. 
Veikutis, St. Šimoliūnas, Leona
vičius, Misiūnas, Černiuj Žie
das, Vaičiūnas, Memėnienė,Mit
kus, Šeputa, Lesčinskas, G. Sko- 
rupskas, A. Skorupskas, Vėbra, 
Pauža, Jurgutis, Gintautienė, Re
kašius, Tamulionis, Svilas, Gil
vydis, Šostakas, Linkevičiūtė, 
Kaimeliai, Mingėlos, Banys irkt.

J. G.*
Albina ir Jonas Vyšniauskai 

atšventė vedybinio gyvenimo pen-

kerių metų sukaktį. Ta proga 
lapkr. 28 d. S. ir L. Matvekų 
namuose buvo surengtos puikios 
vaišės. Dalyvavo artimieji gi
minės, draugai, kaimynai. Buvo 
svečių ir iš Kanados. Mat, pats 
J. Vyšniauskas yra ateivis iš 
Kanados. Jo tėvai ir trys sese
rys ir dabar gyvena Hamiltone. 
Albinos Vyšniauskienės tėvai - 
M. ir J. Ditkai gyvena Detroite.

Sukaktuvininkai augina gražią 
trijų vaikų šeimą.

J. P.

NAUJA LIETUVIŲ VEDAMA 
PREKYBA

Detroitas galbūt vienintelis 
didmiestis, kuriame mes, nau
jai atvažiavę lietuviai, mažiau
sia verčiamės prekyba. Tik vie
nas kitas išdrįso įsigyti krautu
vėlę, nueiti į namų pardavimo 
biznį, įsigyti kokį didesnį išnuo
mavimui namą. Tai ir viskas. 
Gerai, kaip ir visur įsikūrę čia 
daktarai, inžinieriai. Visi kiti 
daugumoje subėgo į automobilių 
fabrikus, kur neblogai uždirbda
mi stumia dienas, perdaug ne
sukdami galvos rytojumi.

Tačiau geresnis, savarankiš
kas darbas kiekvieną turėtų vi
lioti. Jis mielesnis, kūrybinges
nis, žmogų dvasiniai keliantis, 
nors pradžioje kartais ir ne 
taip pelningas, bet dažniausiai į 
geresnę ateitį vedantis.

Malonu pastebėti, kad šiomis 
dienomis Detroite susilaukėme 
naujo prekybininko. Detroitie- 
čiams žinomas Valerijonas Viz
girda, kuris nors ir labai gerą 
darbą turėjo išdrįso jį mesti ir 
pradėti savarankišką prekybą, 
atidarydamas maisto-delikatesų 
krautuvę, pavadintą "Baltic" var
du - 24030 Joy Rd. (Telegraph &. 
Joy sankryža). Joje galima gauti 
ne tik lietuvišką sūrį, duoną, bet 
dar dūmais kvepiantį kanadišką 
kumpį, įvairiausius kepsnius, un
gurį ir kt. skaniausius produktus.

V. ir E. Vizgirdai augina gra
žia šeimą: 4 dukras. Aktyvūs 
lietuviškame gyvenime. Savo 
darbu ir pinigais daug kur pri
sideda.

Tikimasi, kad detroitiečiai 
reikiamus produktus pirks "Bal
tic" krautuvėje, kur ras mielą 
lietuvišką patarnavimą ir ge
riausias prekes. K.K.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ,
per Londono, LIETUVIŲ PREKYBOS 
Bendrovę — Lithuanian Trading Com- 
pany in London.

Šiam tikslui Jums sąžiningai ir pigiau, negu 
kur kitur, patarnaus Bendrovės atstovas

Jonas Daugirdas
337 Union Avė., Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EV 4-1232 ir EV 7-4940

Reikalaukite katogų ir pavyzdžių.

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

OFISO TELEF.: MAin 1-1773 
REZIDENCIJA; PEMNSl LA 2521

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemies. 
čiuose, kreipkitės j mane, gausite pigia kaina. Taipgi gausit 
patarnavimą įvairiuose apdraudos-insurance reikaluose.

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

vieną teigiamą savybę, kad rei
kalo ar nelaimės atveju kapita
las atgaunamas be nuostolių. į, 
JAV iždo bonus ar akcijas in
vestuotas doleris nelaimės at
veju gali atnešti nuostolių, kai 
investuotojui prireikia juos sku
biai parduoti, o jų kainos yra 
nukritusios. Vienas būdas šiai 
nelemtai situacijai išvengti yra 
nelaimės fondas (emergency 
fund) - banke laikyti 2-3 mėne
sių uždarbį, kuris tokiu atveju 
padėtį sušvelnintų, o kitas san
taupas laikyti pelningesnėje vie
toje.

Administracinių vienetų (val
stijų apskričių, savivaldybių) 
bonai yra parduodami, kai val
stija ar apskritis nori sukelti 
didesnę pinigų sumą. Už šios 
rūšies bonus (municipal bonds) 
mokama nuo 3.5 iki 5%, ir už 
palūkanas nereikia mokėti paja
mų mokesčių. Vadinasi, inves
tuotojas, gaunąs $ 3.50 už $100 
faktiškai gauna $4.37, nes Jam 
nereikia mokėti mokesčių už Šias 
pajamas, kai už banke laikomų 
santaupų nuošimčius pajamų mo
kesčiai privalomi mokėti. Admi
nistracinių vienetų bonai, jei iš
laikomi nustatytą laiką, yra ge
ra investicija, bet parduodant 
juos anksčiau, galima nukentė
ti, nes Jų vertė rinkoje svyruoja.

Praeitą mėnesį parduoti JAV 
iždo bonai neša 5%, kurie mo
kami du kartu per metus. Šių 
bonų amžius yra 4 metai ir 10 
mėnesių, t.y. šalia metinių $50 
už $1000 po minėto laiko grįž
ta ir įdėtas kapitalas. Bet 4 
metų ir 10 mėnesių laikotarpy 
tie bonai gali svyruoti: $ 1000 
pirkinį gali tekti parduoti už 
$ 920.

Žurnalas "Banking" viename 
straipsnyje palygina investavimo 
rezultatus per praėjusius 10 me
tų: 1950 m. pirktas namas už 
$ 10,000 Šiandien yra vertas 
$ 15,000, o tuo pat metu $10,000 
investuota į akcijas yra verta 
$25,000. Reiškia tie kurie rizi
kavo pokariniame laikotarpyje, 
laimėjo, o atsargieji pralaimėjo 
bet tai dar nereiškia, kad tokia 
pat istorija kartosis per atei
nančius 10 metų. Praeity akcijų 
pasirinkimas buvo žymiai leng
vesnis, negu dabar, bet tai ne
reiškia, kad durys puikioms iri- 
vestictjoms į akcijas jau yra 
uždarytos.

Praeitais metais mokėtų di
videndų vidurkis buvo 3.3%, o 
už namo skolą mokėta 5.20% - 
rezultate 1.87 % arba $1.87 už 
$100 nuostolio per metus. Bet 
atverskime kitą medalio pusę. 
Investavimas į akcijas šiuo me
tu yra Ilgalaikis. Maži dividen
dai gali padidėti, augant Ir pro
gresuojant korporacijai, akcijų 
kainos gali pakilti arba būti su
skaldytos.

Viena iš pagrindinių priežas
čių akcijų skaldymui yra noras 
sukelti jų didesnę apyvartą ir 
pareikalavimą, kuri darosi pri
einamesnė didesniam investuoto
jų skaičiui. Dažnai akcijų su
skaldymą seka didesni dividen
dai. Kai American Telephone 
and Telegraph korporacija šių 
metų balandžio mėnesį suskal
dė akcijas, mokami dividendai 
pakilo 10 %.

Investicijų pasirinkimas yra į- 
vairus, o dolerį sutaupyti nėra 
lengva problema, bet, sykį jį 
turint, reikia leisti jam pačiam 
dirbti.

J« Kazlauskas
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BOSTONO LIETUVIŲ ŽINIOS
Kariuomenės sukakties minėjimas

• ■
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MIRĖ ANTANINA COLNEY
• Kanados Lietuvių Ben
druomenės nauja centro 
valdyba sudaryta iš mon- 
trealiečių. Į ją įeina: S. Kęs
gailą — pirm., P. Petronis 
ir J. Mileris — vicepirm., P. 
Lukoševičius ir L. Balzaras
— sekret., P. Rudinskas — 
ižd., J. Kardelis — spaudos 
ir inf. reikalai, J. Borevi- 
čius — Kultūros Fondo rei
kalai, I. Mališka — Spaudos 
Fondo reik., J. žmuidzinas
— polit. reik.

Į Kontrolės komisiją iš
rinkti: VI. Sonda, A. Anku- 
davičius ir St. Juozapavi
čius.

Į Garbės teismą: P. Au- 
gustinavičius, J. Kšivickas, 
A. Liūdžius, E. Sudikas ir 
V. Užupis.
• Lietuviy dramos teatro 
60 mėty sukaktis New Yor
ke minima gruodžio 12 d. — 
40 E. 26 St., Manhattane, 
Festival svetainėje. Daly
vaus programoje akt. H. 
Kačinskas ir A. Škėma, poe
tai Blekaičiai. Rengia stu
dentų Santara ir šviesa. Po 
programos pobūvis su vai
šėmis ir muzika.
• Amerikos Lietuviy Kata- 
Jiky Federacijos centro val- 
dybon išrinkti: prel. Pr. Ju
ras, kun. V. Dabušis, A. Da- 
mušis, V. Vygantas, K. 
Mockus, kun. L. Jankus, A. 
Masionis, A. Rudis ir K. 
Krušinskas. Į valdybą nepa
teko. ir kandidatais liko: P. 
Kaladė, P. Vainauskas, O. 
Labanauskaitė, J. Laučka. 
J. Leimonas. Į valdybą iš
rinkti daugiausia balsų ga
vo P. Juras (50), mažiau
sia K. Krušinskas (31). 
Kandidatai gavo dar ma
žiau. Kongresas buvęs ne
skaitlingas. Naujai valdy
bai pirmininkauti išrinktas 
A. Masionis, gyvenąs Pater- 
son, N. J.
• Kauno kunigo seminarijos 
rektorium yra kun. Alf. La
pė. Pavaduotoju kun. Juo
zas Vosylius. Seminarijoj 
dabar mokosi 57 klierikai.
• Gimtosios Kalbos naujas 
dvigubas numeris jau bai
giamas spausdinti. Jame ra
šo; Pr. Skardžius, P. Joni
kas, Pr. Čepėnas ir kt. Re
daguoja P. Jonikas.
• Dirvos bičiulis K. Demi- 
kis, iš New Britain, kuris 
kas mėnesį Vasario 16 gim
naziją remia pastoviomis 
aukomis, įsijungė ir į vieno 
dolerio vaju, atsiųsdamas 
$2.00.

1959 m. gruodžio 2 d. 1 vai. dienos metu, savo bute mirė An
tanina Colney, velionio Dr. Motiejaus Colney - AukŠtikalriio naš
lė. Mirė eidama 61 metus. Buvo gimusi A. Struogutė, 1898 m. 
Velionė buvo gailestingoji sesuo ir fizinės terapijos technikė. 
Aktyvi Tautinės Sąjungos Waterburio skyriaus veikėja, labai daug 
šelpusi ir visaip rėmusi paskutiniojo karo pabėgėlius. Retas kuris 
iš tremtinių nėra pajutęs jos dosnios rankos. Ir iki gyvenimo 
pabaigos daugiau rūpinosi kitais, negu savimi. Su skaudančia Šir
dim reikia apgailestauti, kad tiek gero kitiems padarę, abu Colney 
taip anksti turėjo palikti Šios žemės kelius.

• Lietuviy Bendruomenės 
centro valdyba, atsiliepda
ma j Detroite Įvykusio su
važiavimo nutarimus, Cle
velande sudarė Ekonominę 
Tarybą. Į ją įeina: J. Gai- 
liušis, Pr. Joga, J. Kazlaus
kas, St. Lazdinis ir A. Mac
kevičius.

• Akademinė žiemos Sto
vykla. Rytinio Pakraščio 
studentų santariečių tradi
cinė slidinėjimo stovykla su 
akademine proga rma ir 
Naujų Metų sutikimu įvyk
sta sausio 1-3 dienomis La- 
conia kalnuose, New Ham- 
shire. Stovyklą rengia Bos
tono Santara, tačiau kvie
čiami dalyvauti ir kitų aka
deminių organizacijų nariai. 
Dėl smulkesnių informacijų 
kreiptis į Eikiną Bostone 
arba Santaros skyrius Nexv 
Yorke, Philadelphijoje, De
troite ir Clevelande.

A. A.
KONSTANCIJAI PLECHAVIČIENEI 

mirus, jos dukroms ELENAI LEGECKIENEI, 
PRANEI ROŽINSKIENEI, MODESTAI PLE
CHAVIČIŪTEI ir sūnums — Dr. LEONARDUI, 
gen. POVILUI, MAMERTUI PLECHAVIčIAMS 
ir jų šeimoms, nuoširdžiausią užuojautą reiškia

Juozas ir Janina Maurukai

f
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Korp. Neo Lithuania suvažiavime New Yorke, jumorai, prieš pakeliant į seniorus, gražina magiš
ki Rimai Košubaitei juodas juniorų kepuraites. Iš kairės: Milda Sperauskienė, Irena Vakselytė, 

Algis Šalpukas, Algis Starolis, Danguolė Bartkuvienė ir Jaunutis Gilvydis.
Algio Eidukevičiaus nuotrauka

Lapkričio 29 d. ALT S-gos 
namuose įvyko Lietuvos kariuo
menės atkūrimo paminėjimas. 
Ramovės sk. pirm. J. Krutulis 
sklandžiu ir jautriu žodžiu su
sirinkimą atidarė, o tą žodį 
baigdamas, pakvietė susirinku
sius atsistojimu pagerbti kovo
tojus dėl Lietuvos laisvės - se
novės lietuvį karį, Aušros, Var
po ir kt. laikraščių rašto žmo
nes, savanorį - kūrėją ir miš
ko brolį partizaną, kurie kovo
jo, kurių daugelis toj kovoj žu
vo. Po susikaupimo minutės stud. 
Venckutė labai nuotaikingai pa
skaitė St. Santvaro eilėraštį Pa
likimo žodžius.

Pagrindinis minėjimo kalbėto
jas buvo tas pats St. Santvaras, 
su klausytojais pasidalinęs min
timis apie mūsų laiko tragiką, 
apie kareivį grobiką ir kareivį 
laisvės gynėją, patiekdamas vie
ną kitą epizodą iš tų išgyvenimų 
ir siekimų, kurie 1919 -20 me-

tais buvo Lietuvos jaunimo šir
dyse.

Dainomis minėjimą paįvairino 
Irena Mickūnienė, padainavusi A. 
Kačanausko Mano gimtinę, St. 
Šimkaus Kur bakūžė samanota, 
ir Oi, greičiau, greičiau. Dai
nininkė turi malonaus tembro 
sopraną, Bostone žengia pirmuo
sius nedrąsius žingsnius, betne-

abejotina, kad tie jos žingsniai 
darysis vis drąsesni,nes ji turi 
pakankamai balsinių ir muziki
nių duomenų. Minėjime jos nuo
širdžiam dainavimui akomponavo 
komp. Jul. Gaidelis.

Kariuomenės pagerbti susirin
ko pilnutėlė saiė klausytojų, kurie 
minėjimą baigė Tautos Himnu. 
Po to dar valandą kitą pava
karota prie skanių užkandžių ir 
kavos puodelio. Ramovės Bos
tono skyriui, o ypač jo pirm. 
J. Krutuliui padėka už gražaus 
minėjimo surengimą.

Skautų tunto dešimtmetis

Mirus
A. A.

KONSTANCIJAI PLECHAVIČIENEI 
liūdintiems Josios sūnums, dukterims, anūkams 
ir kitiems giminėms reiškiame užuojautą

Vincas ir Elena Steponaičiai

Stepono Dariaus vardo So. Bostono veteranų naujas vadovas 
Edmundas L. Ketvirtis su žmona Paula. Į, pa r eigas įvesdinti spalio 
28 d. Įvykusiose iškilmėse.

Argentinoje išeinančio lietuvių laikraščio Laikas straipsnių kon
kurso komisijos narys V. Staugaitis įteikia I premiją - 25 doL Pijui 
Gudelevičiui, gyvenančiam Buenos Aires, už straipsnį "Lietuvių 
liaudies dainos". Antroji premija atiteko JAV gyvenančiam Edv. 
Šulaičiui už straipsnį "Lietuvių santykiai su kitų tautybių žmo
nėmis svetimame krašte" ir trečioji premija - Pr. AlŠėnui, Ka
nadoje, už straipsnį "Lietuvio emigranto uždaviniai savam kraštui 
ir savai tautai". L. Kančausko nuotrauka

Bostono lietuviai skautai ir 
skautės, vadovaujami s. ApoL 
Treinio ir ps. V. Kleinienės, 
lapkričio 22 d., sekmadienį mi
nėjo savo dešimties metų veik
los sukaktį.

Palyginus mažas būrelis, prieš 
dešimt metų sukviestas prof. Ig. 
Končiaus, išaugo į du tuntus, 
apjungiančius arti 180 gražaus 
jaunimo. Pažymėtina, kad jų tar
pe galime sutikti nemažą skai
čių ir tokių, kurie prieš įstoda
mi į skautų eiles beveik lietu
viškai nekalbėjo, o šiandien ne
išsiskiria iš bendro būrio.

Minėjimas buvo pradėtas pa
maldomis šv. Petro bažnyčioje 
dalyvaujant uniformuotiems 
skautams ir jų vėliavoms.Mišias 
laikė ir gražų pamokslą apie 
tarnavimą artimui pasakė ilga
metis skautų kepelionas ps. kun. 
J. Klimas.

3 vai. po pietų Lietuvių Ameri
kos Piliečių klubo salėje įvyko 
iškilminga sueiga. Sueigos metu 
Atlanto Rajono vadeiva s. Alg. 
Banevičius įteikė s. prof. Ig. 
Končiui, F. Karosienei, inž. V. 
Kubiliui ir inž. J. Vaičjurgiui 
ordinus "Už nuopelnus". "Tėvy
nės sūnaus" žymeniu buvo apdo
vanotas vyr. sklt. L. Gražulis, 
"Vėliavos" žymeniu, sklt. Lai
mis ir Romas Venckai, ir "Pa
žangumo" žymeniu pskl. V. Ado
mavičius ir pskl. G. Karosas.

Vilija Čepaitė buvo pakelta į 
paskautininkės laipsnį ir davė 
Įžodį, kurį pravedė Atlanto ra
jono vadeivė s. Aid. Labuckaitė.

Prof. Ig. Končius savo kalboje 
pasidžiaugė dideliu dalyvių skai
čiumi, prisiminė pirmuosius 
skautų žingsnius Bostone ir pa
brėžė glaudaus bendradarbiavi
mo tarp organizacijos ir šei
mos svarbą jaunuomenės auklė
jime. Skautus žodžiu sveikino 
Lietuvos garbės konsulas A. 
Shallna, S.E. Gimbutienė, Sese
rijos vyriausias kapelionas s. 
kun. St. Yla, S. P. Molis ir 
Skautų Tėvų komiteto pirminin
kas Ig. Vilėniškis.

Pirmiesiems tuntininkams s. 
prof. Ig. Končiui, S.E. Gimbutie
nei ir Tėvų komiteto pirminin
kui Ig. Vilėniškiui buvo Įteiktos 
mažos dovanėlės.

Dešimtmečio sukaktuvių pro
ga skautus sveikino raštu Vy
riausias skautininkas A. Matonis, 
Skautų Sąjungos vyr. kapelionas 
s. kun. V. Cukuras ir S.L. Kon
čius.

Laužo forma pravestame pasi
rodyme gražiai dalyvavo jaunes
niosios skautės ir pažymėtinai Į- 
domiai pasirodė skaučių draugo
vės skautės su jų pačių pasirink
tu ir iš anglų kalbos išverstu 
vaizdeliu. Skautų draugovės 
skautai pašoko oželį.

Tėvų Komiteto rūpesčiu po

minėjimo veikė bufetas ir buvo 
šokiai.

Minėjimas paliko gražų Įspū
dį visiems dalyviams. Buvo ma
lonu matant tokį didelį būrį gra
žiai susiklaususio jaunimo.

NAUJAS BOSTONO SKAUTŲ 
TUNTO TUNTININKAS

Bostono skautų tunto tuntinin- 
kas s. ApoL Treinys atsistaty
dino iš tuntininko pareigų. Lap
kričio 27 d. tunto vadi jos su
eigoje savo eitas pareigas per
davė naujam tuntininkui ps. Su- 
batkevičiui. K. N.

KORP! NEO-LITHUANIA
ŠVENTĖ

Lapkričio 15 d. ALT S-gos 
namuose Įvyko iškilminga Korp! 
Neo.Lithuanijos sueiga - metinė 
šventė. Korporacijos spalvos už
dėtos Vilijai Čepaitei ir Griauz- 
dienei. Sueigoje išrinkta nauja 
valdyba: E. Laukys - pirm.,
G. Malėnaitė - vicepirm., N. 
Makaitytė - sekr.,V. Čepaitė - 
arb. eleg., A. Vilėniškis - tė
vūnas.

DALYVAVO SUVAŽIAVIME

4 Korp! Neo-Lithuania suva
žiavimą iš Bostono buvo nuvykę 
Dr. V. Čepas su ponia, L Vi- 
lėniškis, V. Čepaitė, N. Makai- 
tytė, E. Laukys, inž. S. Malė- 
nas su šeima ir inž. K. Kriš- 
čiukaitis.
Nijolė Makaitytė išrinkta į 

Korp! Tarybą. Suvažiavimo ban
kete bostoniečius atstovavo G. 
Malėnaitė.

2,030 DOLERIŲ GIMNAZIJAI

Vasario 16 gimnazijai remti 
būrelis Nr. 120, kuris jau veikia 
nuo 1952 m. rugsėjo m., kiek
vieną mėnesį tai gimnazijai pa
siunčia po 20 doL Pinigai su
renkami iš būrelio narių ir pa
siunčiami per Balfą. Per tą lai
ką būrelis jau yra pasiuntęs 2030 
dolerių, šiuo metu būrelis išlai
ko septintos klasės mokinę Valdą 
Šiugždaitę.

NAUJŲ METŲ SUTIKIM^

Ruošia Tautinė Sąjunga. Re
gistruotis, Įmokant po $ 5.- už 
asmenį, ligi gruodžio 20 d. pas 
A. Vilėniškį, teL A V 2-4093 Tė
vai gali dalyvauti su vaikais. 
Vaikams po $2.50. Norintieji ga
li užsisakyti atskirus staliukus. 
Bus meninė programa.

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti 

ir paragink 
užsiprenumeruoti
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