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VIENA STUDENTĄ IŠ VILNIAUS

Tik nežinoma, kokios jis bus tautybės 
pardavinėti prekes kreditan.

Vilniaus universitete ren
giamasi dalyvauti studentų 
su užsieniu keitimosi pro
gramoje. Jau šįmet vienas 
Vilniaus universiteto stu
dentas bus išsiųstas studi
juoti į Angliją. Tuo tarpu 
nesakoma, kas toks parink
tas. Nežinia net, ar jis bus 
bent lietuvis, ar "didžiosios 
tautos" sūnelis, bestudijuo
jąs Vilniuje todėl, kad tė
vas atlieka Lietuvoj kokias 
okupantiškas — kolonizato- 
riškas funkcijas.

Vėliau numatoma keistis 
studentais su "liaudies de
mokratijomis", o taip pat ir 
su Prancūzija ir net su 
Jungtinėmis Amerikos Val
stybėmis.

Tebėra neaiškus klausi
mas, ar tas keitimasis bus 
abišalis su Vilniaus univer
sitetu, ar jis vyks bendruo
se Sovietijos rėmuose, tai 
yra, ar iš atitinkamų kraš
tų į Vilniaus universitetą 
irgi galės vykti studijuoti 
tiek pat studentų, kiek į 
tuos kraštus bus išvykę iš 
Vilniaus universiteto. Mat, 
Vilniaus universitete studi
juojantiems tektų mokėti 
ne tik rusų, bet ir lietuvių 
kalbą, taigi Vilniaus uni
versitete studentai iš Ame
rikos, Prancūzijos ar Ang
lijos galėtų praktiškai pasi
naudoti tik šiuose kraštuo
se studijuoją lietuviai, nes 
kitų pakankamai mokančių 
lietuviškai nėra.

LUCHNEVAS NORI 
PASILIKTI LIETUVOJ ...

IŠLEIDO DIONIZO 
POŠKOS RAŠTUS

Chicagoje, prie Jaunimo Centro namų, buvo pašventintas Laisvės
Kovų paminklo kertinis akmuo. Šventino vysk. V. Brizgys. Kairėje 
dr. P. Daužvardis. V. Noreikos nuotrauka

Neseniai įvykusio respub
likinio sovieto posėdžio me
tu. Vilniuje Kauniškės elek
trinės statybos viršininkas 
Luchnevas kalbėjo, kad bū
tinai reikia nedelsiant pra
lieti Jurbarko elektrinės 
statybą. Esą, jeigu būtų ne

delsiant griebtasi darbo, tai 
1962 metais jau galėtų būti 
paleista ir ta stotis į darbą. 
Bet tuo tarpu iš Maskvos 
tam reikalui žalios šviesos 
vis dar nėra.

Luchnevas Kaune atsira
do 1955 gruodžio mėnesį, o 
1956 metų sausio mėnesį 
jau sėdėjo "Lietuvos” kom
partijos suvažiavimo prezi
diume, tuojau tapo CK na
rys, paskui greit tapo ir de
putatu respublikiniam so
viete, žodžiu sakant, iš kar
to tapo įžymus "tarybinės 
Lietuvos pilietis". Dabar jo 
darbas Kaune jau baigiasi. 
Iš čia jo ir ištisos armijos 
kitų "brolių statybininkų" 
nepaprastas susirūpinimas 
Lietuvos e 1 e k t rįfikacija: 
jeigu bus statoma Jurbarko 
elektrinė tuojau, tai visi iš 
Kauno persikeltų tik 90 ki
lometrų į vakarus, o po tre
jeto ketverto metų gal jau 
pavyktų susilaukti ir toles
nės statybos — už Birštono 
ar ties Alytum, ir taip bū
tų galima pasilikti Lietuvoj 
neribotą laiką. Jeigu Jur
barko stoties šįmet nepra
dės, tai tokiam Luchnevui 
ir kitiems hydroelektrinių 
specialistams tektų arba 
ieškoti kitokio darbo, arba 
kraustytis kur nors į Rusi
jos gilumą...

Šiomis dienomis Lietuvo
je pasirodė išspausdinti 
Dionizo Poškos raštai. Tai 
yra Poškos straipsnių, laiš
kų ir kitokių viešo bei asme
ninio pobūdžio rašinių rin
kinys, kiek tik esą surasta. 
Visi rašiniai atspausdinti 
"dviem kalbom”, tai yra, 
taip, kaip pats Poška buvo 
rašęs, ir dabartine literatū
rine kalba bei rašyba. Be

7 vai. 30 min. 
laiku) Vilniaus 

duoda rytinės 
valandėlę. Kai 
savaitėmis tai 

komanduoja Ka

KAROLIS DINEIKA 
TEBEMANKŠTINA

Rytais, 
(Maskvos 
radijas 
mankštos 
kuriomis 
mankštai
rolis Dineika, Lietuvos kūno 
kultūros pedagogikos vete
ranas. Komanda esti per
duodama užrašyta magne
tofono juostelei, nes kitą 
dieną labai tiksliai kartoja
ma tokia pati,

K. Dineika anksčiau gy
veno Druskininkuose ir ten 
buvo "fizkultūros parko” 
vedėjas, o dabar jau "gy
domosios fizkultūros sporto 
vedėjas" Birštone.

PAGALIAU TILTAS I 
VILIJAMPOLĘ

Lapkričio 6 d. pradėta 
naudotis nauju tiltu į Vili
jampolę. Skelbiama, kad til
tas pastatytas "anksčiau 
nustatyto laiko", nors tiTu? 
laukiama jau 14 metų.

(Nukelta į 2 psl.)

Mirė Arkivyskupas J. Skvireckas

Austrijoje, Zams vienuo
lyne, gruodžio 3 d. mirė 
Kauno arkivyskupas metro
politas Juozapas Skvirec
kas, šventojo rašto į lietu
vių kalbą vertėjas, gilus lie
tuvis ir Nepriklausomos 
Lietuvos katalikų bažnyčios 
tvarkytojas. Buvo gimęs 
1873 m. rugsėjo 6 d. Vys
kupu įšventintas 1919 m. 
Kauno katedroje, o 1926 m. 
įsteigus Lietuvos bažnytinę 
provinciją, buvo paskirtas 
Kauno arkivyskupu. 1944 
m. karo aplinkybėse buvo 
priverstas pasitraukti iš 
Lietuvos. Palaidotas tame 
pat Zams vienuolyne gruo
džio 9 d.

Tadas Meckaufl&as 
4207 Euclid St.
E . Chicago, Ind.

Pirmasis sniegas. Gedimino kalno papėdėje...

EISENHOWERIO KELIONĖS SUNKUMAI
Prez. Eisenhoweris atvyko In

dijon, kur užtruks 5 dienas. Tai 
ilgiausias sustojimas visoje jo 
kelionėje per 11 kraštų (Pary
žiuje, kur kitą savaitgalį vyks 
Vakarų "viršūnių konferencija", 
jis viešės tik tris dienas).
Visuose ligšiol aplankytuose 

kraštuose jis buvo sutiktas labai 

- Ne tiek kelionės bijau, kiek tų kalėdinių kojinių, kurias turėsiu prikimšti dovanomis!

iškilmingai ir entuziastingai.
Kiek nusivylimo jo kelionė pa

likusi Pakistane. Ten jam buvo 
įteiktas ilgas memorandumas, 
liečiąs 12 metų senumo ginčą su 
Indija dėl Pakistano ir prašyta 
padėti jį išspęsti. Po penKias va
landas trukusių pasitarimų 
pradėjo ryškėti, kad ta Pakista
no prašymų dalis galinti nepa
siekti tikslo; drauge keliaująs 
Baltųjų Rūmų spaudos sekreto
rius Hagerty laikraštininkams 
pareiškė, kad, jei Indija norėtų 
diskutuoti tą klausimą,preziden
tas "būtų laimingas", galėdamas 
padėti, tačiau iniciatyva turinti 
išeiti iš New Delhi. Tuo tarpu 
Karačyje tikima, kad Nehru pats 
to klausimo neiškelsiąs.

Pasitarimuose su Pakistano 
prez. Ayub Khan, be abejo, buvo 
paliesta ir komunistinės Kinijos 
grėsmė. Kinija Jau pradėjo pro
vokacijas ir Pakistano pasieniuo
se. Esą užėmę kai kuriuos Hi
malajų kalnų praėjimus, kurie 
ligšiol buvo laikomi Pakistano te-

Sovietijoj auga darbininkų 
nepasitenkinimas

Praėjus savaitei nuo Maskvos 
paskelbimo, kad pakeistas Ka- 
zakstano slaptosios policijos še
fas, ten prasidėjo nauji vado
vaujančių komunistų pergru
pavimai, kuriuos, "N.Y. Times" 
žiniomis, iššaukė neseniai ten 
vykę streikai. Valymai daugiau
siai palietė Karagandos apygar
dos komunistų partijos vadovybę. 
Karagandos apygardoje yra Te- 
mir-Tau miestas, kuriame tūks
tančiai prievarta atvežtų "sava
norių" stato naujas plieno lie
jyklas. Streikas kilęs iš darbi
ninkų nepasitenkinimo dėl kas
dienio vartojimo prekių stokos.

Vis didesni ūkiniai sunkumai 

ritorija. Ayub Khan neslepia, kad 
jis linkęs kiniečius išmesti iš 
Pakistano teritorijos, bet klau
simas, kaip į tai reaguotų JAV. 
Ši yra Pakistano karinė sąjungi
ninkė ir ginklų tiekėja. Bet, jei 
Pakistanas pradės ginti savo tei
ses, raudonoji Kinija gali grasin
ti visuotiniu karu. Ką JAV darys 
tuo atveju?

Tos pačios grėsmės klausimas 
nė kiek nemažesniu mastu iš
kils ir pasitarimuose su Indija, 
bet pastaroji nėra karinė JAV 
sąjungininkė ir negauna iš JAV 
ginklų.

Kitas sunkių problemų kom- 
plekas prezidento laukia Pary
žiuje. Stebėtojai pranašauja au
dringą "viršūnių" konferenciją. 
Problema - Berlynas. JAV esan
čios paruošusios Chruščiovui pa
siūlyti "new deal", bet Adenau- 
eris ir De Gaulle jį atmetę, net 
neturėjus prez. Eisenhoweriul 
progos jį apginti. Jie yra nusi
statę palikti Berlyne status quo.

ryškėja ir kituose komunistų val
domuose kraštuose. Lenkija per
gyvena sunkiausią krizę nuo 1956 
m. sukilimo - Gomulkos atėjimo 
valdžion.
Maisto stoka ryškėja ir sovie

tinėje Vokietijos zonoje. Ten ypač 
trūksta sviesto, kiaušinių, vaisių, 
daržovių. Miestų gyventojams į- 
sakyta rinkti bulvių lupynas ir 
gabenti į surinkimo punktus. 
Žmonės, bandą gauti daugiau 
maisto, teisiami kaip sabotaži
ninkai. Pusalkanių darbininkų 
tarpe auga nepasitenkinimas. Di
džiosios statybos, pvz. chemijos 
pramonės projektai Leunoje ir 
Halleje, smarkiai vėluoja.
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0 mokiniai vis be vadovėlių
Po daugelio priekaištų, 

kad nesirūpinama lituanis
tinėms mokykloms laiku iš
leisti reikalingus vadovė
lius, pagaliau susilaukėm ir 
malonaus pranešimo. Chi
cagoje veikianti Vadovėlių 
Leidimo Komisija pranešė, 
kad net keturi vadovėliai 
jau pakeliui į mokinių ran
kas. Ir Spaudos Bendrovė 
žiburiai, iš Toronto, atsiun
tė paminėti naują Kregždu
tės antros dalies laidą.

Taigi palengva judama. 
Bet taip palengva, kad kny
gų platintojai dar vis turi 
malonumo pasiklausyti da
romų priekaištu, štai nese
nai vyko toks įdomus pasi
kalbėjimas. Į redakciją atei
na maždaug 8 metų vyras. 
Ir prašo Kregždutės 1 da
lies. Jam paaiškinu, kad iš
parduota. O šis, nė nemirk- 
telėdama's man sako tokį 
priekaištą:

— Jūs visi vienodi. Ma
ma bara, tėtis bara, kad 
tarpusavy kalbamės angliš
kai. Ir jūs baratės, o kai 
ateini lietuviškos knygos 
nusipirkti, tai jos ir nėra. 
Iš kur tada mes galime lie
tuviškai išmokti?

Išklausiau tą teisingą 
priekaištą. Ir nežinodamas, 
ką atsakyti, pažadėjau, kad 
vadovėlis gal greit ateisiąs, 
nors ir dabar dar nežinau, 
kada jį bus galima gauti. 
Bet išeidamas tas vyrukas 
į mane pažiūrėjo tokiu įtar
tinu žvilgsniu, kuris reiš
kia : nemeluok!

Prisimenu tą teisingai 
narsu vyruką, dažnai pasi
žiūriu į knygų spintoje eilę 
beverčių knygų, kurių nie
kas nenirko ir niekas ne
pirks, bet kurių išleidimui 
leidėjai įdėio nemaža pini
gų. ir vis laukiu, kada kitas 
panašus vvrukas ar mergai
tė pasakys dar daugiau 
priekaištų. Prisimenu mūsų 
didelių ir mažesnių veikėjų 
labai narsias ir karštai de
klamuojamas prakalbas. li
kai pasižiūriu Į knygų len
tynas, kuriose vis dar nėra 
1 i t uanistinėms mokykloms 

. vadovėlių, tos prakalbos 
man atrodo perdaug paki
busios virš žemės. O prisi
minęs, kad mes pirmiau rū
pinamės premijuoti dramos 
veikalėlius ir veikalus, kada 
vis dar neturim taip reika
lingų mokiniams vadovėlių, 
tada jau ir pyktis pradeda 
imti.

Taip jau su mumis yra. 
Vis kažkaip norim aukščiau 
skraidyti ir mandriau nosį 
riesti. Vis mūsų galvose la
bai dideli planai, tiesa, re
tai kada įgyvendinami. O 
pačius tvirčiausius pagrin
dus taip ir pamirštam. Juk 
sunkiau atsiminti lietuvišką 
elementorių. Daug lengviau 
dirbti tokius darbus, kur 
galima pasirodyti, prakal
bas sakyti, save ir kitus 
graudenti, kad paskiau visi

Dukart savaitinis, leidžia
mas VILTIES, Amerikos Lie
tuvių Spaudos ir Radijo D-jos 
(Inkorp. ne pelnui), 6907 Šu- 
penor Avė., Cleveland 3, 
Ohio.
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HEnderson 1-6344.

Išeina Clevelande pirma
dieniais ir ketvirtadieniais.

Vyr. redaktorius: Balys 
Gaidžiūnas.

Antros klases siuntos pri
vilegija suteikta Clevelande, 
Ohio.

Prenumerata metams, iš 
anksto mokant $8.00. įsteig
tas 1915 metais.

Atsk. Nr. kaina 10 centų.

kalbėtų. O juk dėl elemento
riaus niekas galvos nekrai
pys. Kas tas elemento
rius !...

Labai apsidžiaugėm, kad 
Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugija šiais metais savo 
$1000.00 auką paskyrė lie
tuviškųjų vadovėlių leidi
mui. Ta auka jie atsiminė 
pačią skaudžiausią vietą. Ir 
neabejojama, kad ji tą 
skaudamą žaizdą padės ap
tvarkyti. Tik gydytojams 
reikėtų tų pinigų neduoti 
tol, kol mes neišmoksim 
juos leisti pagal planą, ne’ 
nuo viršaus į apačią, bet 
nuo mažųjų aukštyn. Vy
resnieji gali kiek ir palauk
ti, jei dasigyvenom iki to, 
kad reikia laukti. O su ma
žaisiais ir jaunaisiais tikrai 
galim pavėluoti.

B. G.

Nuo Naujųjų Metų
Dirva eis tris kartus 

per savaitę

Kokia puiki kombinacija
DŽIAUGSMAS... DRAUGAI... IR UGNIM VIRTAS STROH’S

j Amerikoj f 
tik ugnim 
virta alus!

YRA ŠVIESESNIS MM
Dabar už vietines kainas The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Mich.

Kada tik jūs norėsit alaus ir ne tokio, kaip visi, bet 
puikaus — atsiminkit tai — Stroh’s yra šviesesnis, 
puikesnis, tokio skonio, kuriam joks kitas Amerikos 
alus negali prilygti . . . todėl, kad Stroh’s yra Ameri
koj vienintelis ugnim verdamas alus. Ar jūs ragavote 
StroJh’s?

JUMS PAT/KS

Lietuvoje...
(Atkelta iš 1 psl.)

MOKOSI PREKYBOS^ Iš 
KAPITALISTŲ

Ilgai smerkę kreditą pre
kyboje, sovietiniai preky
bos tvarkytojai pagaliau ry
žosi pripažinti, kad bran
gesniųjų prekių pardavinė
jimas kreditan išsimokėti
nai turi gerų pusių. Kaune 
veikia penkios tokios krau
tuvės, kurios (tik tam tik
ras) prekes parduoda išsi
mokėtinai. Per vieną mėne
sį kauniečiai jau spėjo įsi
skolinti joms pusantro mi
lijono rublių (už tiek par
duota prekių išsimokėtinai), 
žinoma, tai nėra daug, nes 
išeina tik apie 25 kapeikas 
nuo gyventojo per dieną, 
arba po rublį nuo Kaune gy
venančios šeimos.

PAMOKOS TEATRŲ 
REŽISORIAMS

Lapkričio paskutinė m i s 
dienomis į Vilnių turėjo su
sirinkti visų Lietuvos teat
rų režisoriai: teatro drau
gija ir kultūros ministerija 
surengė jiems seminarą. 
Pamokyti kaip režisuoti at
vyko vienas rusų teatro re- 
žisorius iš Leningrado. Lie
tuviams režišoriams "vy
resnįjį brolį” pristatė ir 
liepė atidžiai jo klausyti 
Michalina Meškau s k i e n ė 
(kultūros ministerio pava
duotoja) ir teatro draugi
jos pirmininkas aktorius 
Jonas Kavaliauskas.

ĮVAIRŪS SAMPROTAVI
MAI DĖL VAISTŲ

Gydytojų su važi avime 
Sniečkus nepalankiai atsi
liepė apie pastangas parsi
siųsdinti vaistų iš užsienių. 
Bet jis lyg ir bandė pasa
kyti, kad sovietiniai vaistai 
esą geresni už užsieninius, 
tik dėl to esą neverta anų 
ieškoti.

Tikrumoje to skersakia- 
vimo į užsieninius vaistus 
priežastis kita, žmonės per
daug vaikosi užsieninių 
vaistų ir tuo regimai rodo, 
kad jiems partijos gyrimai 

ir net sputnikai nieko ne
reiškia: vistiek jie tebema
no, kad užsieniuose geresnių 
dalykų pagamina .. . Antra, 
didelis užsieninių vaistų 
trafikas liudija, kad vieti
nių vaistų nepakanka. Tre
čia, užsieniniai vaistai tam
pa spekuliacijos objektu, o, 
spekuliacija ardo "planingą* 
ūkį"a

Todėl jau nuo liepos 1 die
nos Lietuvos gydytojams 
buvo uždrausta rašyti re
ceptus užsieniniams vais
tams. Vaistų iš užsienių ga
lima gauti ir be receptų. 
Tik, jeigu jie siunčiami paš
tu (paprastai, ar oro paš
tu), tai be recepto yra kiek 
didesnis muitas. (Per agen
tūras siunčiamuose siunti
niuose muitas gali būti 
siuntėjo sumokėtas, tada 
nereikia nei recepto, nei 
muito).

Maždaug tuo pačiu metu* 
kai Lietuvoj uždraudė re
ceptus užsieniniams vais
tams rašyti, čia Baltas pa
siskelbė nebesiuntin ė s i ą s 
vaistų be receptų. Kaikam 
atrodė, kad čia lyg koks su
sitarimas ... žinoma, Balfo 
sumetimai buvo kiti. Grei
čiausia, norėta išvengti pa
vojaus, kad žmonės nevar
totų vaistų be gydytojo nu
rodymų ir tuo nepakenktų 
sau.

Be to, iš Lietuvos kaikas 
jau pripažįsta, kad kai ku
rie vaistų prašytojai tikrai 
jų prašė ne savo ar savo 
šeimos gydymo reikalams, 
o pardavimo tikslu.

Daugelis vaistų, kurių 
prieš kiek laiko būdavo ne
įmanoma gauti, dabar jau 
gaunami vaistinėse ir jų ko
kybė esanti patenkinama ar 
net visai gera. Tačiau dar 
yra visa eilė naujesnių bei 
retesnių vaistų, kurių Lie
tuvoj ir dabar dar arba sun
ku gauti ar iš viso nėra. To
kiais atvejais gydytojai, jai 
oficialiai ir negali recepto 
rašyti, bet pasako pavadini
mą pacientams ar jų arti
miesiems. Vaistus gauti iš 
užsienio nėra nusikaltimas, 
nepaisant net ir Sniečkaus 
raukymosi. fLNA')

KAD JI E BŪTU PAVALGĖ 
IR. GALĖTU MOKYTIS

VISI PRISIDĖKIME PRIE VIENO 
DOLERIO VAJAUS VASARIO 
16-SIOS GIMNAZIJAI REMTI

Lietuvoj mirė
Silvestras Leonas

Gautomis iš Lietuvos žiniomis, 
lapkričio 16 į 17 d. naktį Kaune, 
išvargintas bolševikų kalėjimų ir 
Sibiro tremties, mirė Lietuvos 
kairuomenės pulkininkas , buv. 
Vidaus Rekalų ministeris, diplo
muotas teisininkas A. A. Silves
tras Leonas. Palaidotas tėviš
kės kapuose.

Silvestras Leonas buvo gimęs 
1894 m. sausio 15 d. Les kavos 
kaime, Mariampolės apskr. Bai
gęs gimnaziją, studijavo Maskvos 
ir Charkovo universitetuose, bet 
I pasaul. karo audra privertė 
studijas nutraukti. Teisės moks
lus baigė Lietuvos Universitete 
1925 m.

1916 m. buvo mobilizuotas rusų 
kariuomenėn. Pasibaigus karui, 
grįžo Lietuvon ir čia 1919 m. 
įstojo į Lietuvos kariuomenę, 
papildydamas besikuriančios 
Lietuvos kariuomenės karininkų 
eiles. Dalyvavo Lietuvos nepri
klausomybės kovose ir už nar
sumą buvo apdovanotas Vyties 
Kryžium.

1925 m. išėjo iš karuomenės 
atsargon majoro laipsniu ir pra
dėjo dirbti teismų žinyboje. Buvo 
Telšių Taikos Teisėju, Šiaulių 
Apygardos Teismo nariu, Ape
liacinių Rūmų teisėju.

1934 m. vėl grįžo atgal į ka- 
riomenę ir buvo paskirtas Ka
riuomenės Teismo Pirmininku, 
kuriuo išbuvo iki 1938 m., kada 
buvo pakviestas į Mirono 
sudarytą LietuvosMinisteriųKa
binetą, Vidaus Reikalu ministe- 
riu.

1940 m. buvo paskirtas Vyr. 
Tribunolo teisėju, tačiau šiose 
pareigose išbuvo vos porą mė
nesių, nes įsiveržus į Lietuvą 
sovietų kariuomenei, buvo iš tar
nybos atleistas ir netrukus po to 
komunistinės ' policijos areš
tuotas. Buvo kalintas Kauno ir 
Maskvos kalėjimuose ir tik 1941 
m, bolševikams pasitraukus iš 
Lietuvos išėjo į laisvę.

Vokiečių okupacijos metais 
vertėsi advokato darbu.

Nenorėdamas savo noru nie
kur pasitraukti iš tėvynės, ir 
antrojo bolševikmečio metu pa
siliko Lietuvoje. Netrukus, tačiau 
bolševikų buvo suimtas ir iš
vežtas į Sibirą ir tik po 12-os 
tremties metų gįžo Lietuvon su 
palaužta sveikata, bet nepalūžęs 
dvasia.

Mirtis ištiko Silvestrą Leoną 
staigiai ir nelauktai, kaip jam 
pačiam, taip ir jo artimiesiems 
bei draugams.

Gražiose Suvalkijos lygumose 
supiltas dar vienas kapas tau
raus lietuvio - kario, gilaus tei
sininko, kuris ištvėrė ir bolše
vikinius kalėjimus ir ilgą Sibi
ro tremtį, kad sugrįžtų amžinam 
poilsiui į tą vietą, kurioje pra
dėjo žengti pirmuosius savo gy
venimo žingsnius.

Tebūnie jam lengva tėvynės že
mė, už kurią jis kovojo, kuriai 
dirbo, dėl kurios kentėjo.

J T.

LAIKAS SESTI PRIE BENDRO 
DARBO STALO

Kartas nuo karto mūsų spau
da įsideda straipsnių vienybės 
klausimais. Ir tas kartojasi metai 
iš metų, tačiau tos vienybės, 
kaip nėra taip nėra. Eiliniams 
skaitytojams tokie pagraude
nimai pradeda pabosti. Pabosti 
todėl, kad jų neseka konkretūs 
veiksmai.

Kas gi pagaliau vienybės klau
simais turėtų kalbėtis? Argi tai 
tik laikraščių redakcijų reikalas? 
Argi tai tautiečių, gyvenančių 
Bostone, Omahoje, Los Angeloj 
reikalas?

Man atrodo, kad tuo reikalu 
daugiausia turėtų rūpintis visos 
tos mūsų "valdžios", kurios to
kią vienybę ir išardė. O ar jos 
ką nors daro, kad tokia vienybė 
būtų atstatyta, nieko nesigirdi.

Man taip pat atrodo, kad jau 
seniai užtenka knaisiotis po nie
kam naudos nenešančią praeitį, 
seniai laikas liautis teisti savo 
politinius ir ideologinius oponen
tus, o visiems skubėti ir gra
žiai susėsti prie bendro darbo 
stalo.

V. Šarka,
Omaha

TURI KAS NORS NEGERAI 
BŪTI

"Naujienos", negalėdamos pri
kibti prie pianisto Ant. Smetonos 
įvykusio koncerto Chicagoje, nori 
prikibti nors prie tvarkdarių. 
Esą, ne visi buvo susodinti taip; 
kaip "Naujienų" bendradarbiui 
būtų pavykę susodinti. . Ir glo
bėjais buvo surašyti tik tauti
ninkai, nors nesako, kad į tuos 
globėjus norėjo įsirašyti, sa
kysim, Dr. Pijus Grigaitis arba 
kuris kitas "Naujienų" šulas.

Kad "Naujienoms" nebūtų 
skriaudos, siūlau kitą panašų 
koncertą rengiant globėjais pa
kviesti tik "Naujienų" rėmėjus 
ir po to suskaičuoti, kiek bus 
atsilankiusių klausytojų.

V. Vincelis, 
Chicago•

LAIŠKAIS NAUJOS SALES
NE PASTATYSIM

Laiškų skyriuje buvo atspausti 
du pasisakymai V. Kantaičio ir 
K.K. Jie lietė Clevelando lietu
vių klubo ir salės reikalus.

Šiuo metu gavome dar pora 
laiškų, be jie nieko naujo nebe- 
iškelia, o kartoja tik anksčiau 
keltas mintis. Jų ir nebespaus- 
diname manydami, kad lietuvių 
salės vadovybė rimtai apsvarstys 
iškeltus priekaištus ir padarys 
viską, kad ateity būtų geriau.

Dirvos redakcija
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Lietuviškosios aktualijos V. ^stenis

KAS YRA ABN ir kodėl mums priderėtų
VARDAI IR DARBAI

JUOZAS ŽILVINAS

skirti jom daugiau dėmesio?
Gruodžio 19-20 d. New Yorke 

(New Yorker viešbuty) vyks ant
rasis AF-ABN kongresas, tai 
yra, ABN draugų (rėmėjų) kon
gresas (AF reiškia American 
Friends).

Tų ABN draugų tarpe yra ir 
lietuvių, kurie mano, jog ir dau
giau lietuvių turėtų pasirodyti to 
sąjūdžio eilėse. Yra manančių 
ir kitaip, būtent, kad neverta, 
nedera, gal net žalinga Lietuvos 
reikalui... O daugiausia yra, be
rods, iš viso maža težinančių, 
kas yra ABN ir kodėl mums, lie
tuviams, verta ar neverta juo 
domėtis. Dėl to yra reikalo dau
giau sužinoti, kas ir kaip čįa 
yra.

"AntibolŠevikinis tautų blo
kas*

ABN yra organizacijos vardo 
santrumpa: pirmosios raidės pa
vadinimo, kuris lietuviškai saky
tinas "AntibolŠevikinis Tautų 
(arba Nacijų) Blokas". Tad lie
tuviška santrumpa būtųATB. Ta
čiau, kadangi daugumoje tos or
ganizacijos veikloj vartojamųjų 
kalbų (angliškai, vokiškai) pava
dinimo žodžių eilė atitinka ABN 
( "AntibolŠevikinis Blokas Na
cijų"), tai ir lietuviškai, vieno
dumo sumetimais, santrumpa 
vartojama ta pati, kaip kitose kal
bose, nors tiksliai ji ir nea
titinka pilnojo lietuviško pava
dinimo. AntibolŠevikinis Tautų 
Blokas yra organizacija, kurios 
esminius bruožus rodo pats pava
dinimas.

Tai ne vien tik "Rusijos 
tautų" ir ne "nepriklausomy
bės nepažinusių tautų or

ganizacija"

ABN organizacija formaliai į- 
kurta 1943 metais. Pradininkai 
buvo ukrainiečiai nacionalistai 
nepriklausomybininkai. Steigia
moji konferencija įvyko tada vo
kiečių okupuotoje Ukrainoje. Joje 
dalyvavo trylikos tautų rezisten
cinių organizacijų atstovai -tau
tų, kurių teritorijos yra Rusijos 
Imperijos plotuose, esančiuose 
į pietus bei pietryčius nuo Lie
tuvos. Tik po karo prie šio są
jūdžio prisidėjo vidurinės Euro- 
ropos ir Pabaltijo tautų rezis
tencinių ar politinių organizacijų 
atstovai. Be to, kaikurių stei
giamo jo j konferencijoj dalyvavu
sių tautybių atstovų po karo 
šiapus geležinės uždangos neli
ko. Tad šiuo metu (1959 m.) 
ABN veikloje mažiau ar daugiau 
veikliai dalyvauja septyniolikos 
tautybių organizacijų atstovai, 
būtent:

šešių tautybių, kurios Pasau
linių karų protarpyje buvo tik 
nesėkmingai bandžiusios tapti 
nepriklausomos arba buvo tapu
sios tik trumpą laiką, o paskui 
liko sovietinės Rusijos imperi
jos ribose (ukrainiečiai, gudai, 
armėnai, gruzinai, kazokai ir 
turkestaniečiai);

septynių tautų minėtame pro
tarpyje arba ir anksčiau buvusių 
nepriklausomų (lietuvių, latvių, 
estų, vengrų, rumunų, bulgarų, 
albanų);

sudaro kliūtį. Tačiau pastaruoju 
metu į ABN organizacinius į- 
vykius lenkai jau atsiunčia ste
bėtojus. Nėra ir čekų. Irgi dėl 
nesutilpimo su slovakais nepri-

sios nepriklausomos tautos. Tie
sa, ligi pastarųjų metų ukrai
niečiai čia buvo aktyviausi. Da
bar ir vengrai ima ryškiau reikš
tis. Ukrainiečiai būtų linkę va
dovavimą kitiems užleisti, nes 
nenori palaikyti opinijos, kad tai 
tik Ukrainos reikalams ginti or
ganizacija.

Paskirtis akcijai, ne repre
zentacijai

ABN nepretenduoja būti tautų 
ar valstybių reprezentacija, 
nors vardas lyg ir sugestionuo
ja tokią pretenziją. ABN yra tik 
savanoriška tarptautiška organi
zacijų organizacija, sudaryta 
bendros akcijos tikslu. Čia 
nesvarbu, ar katros tautybės tik 
viena, kelios ar visos esamos 
organizacijos dalyvauja. Kiek or
ganizacijų ir kokių bebūtų čia 
atstovaujama, vienos tautybės at
stovai sudaro vieną tautinę gru
pę ABN organuose ir turi vieną 
ar su kitų tautybių grupėmis 
vienodą balsų skaičių. Tautinė 
grupė balsuoja vieningai darant 
sprendimus ABN vardu. Bet tau
tinė grupė čia nesideda atsto
vaujanti visai tautai ar valstybei. 
Priešingai, tautinės grupės čia 
veikia tik savo atstovaujamųjų 
organizacijų vardu. ABN arba 
jame dalyvaujančių ar jo veiklą 
remiančių organizacijų veiksmai 
bei pareiškimai saisto tik daly
vaujančias organizacijas, o ne 
ištisas atitinkamas nei ne ki
tas atitinkamų tautybių organi
zacijas.

Į Prieš bolševizmą ir Rusijos 
imperiją

ABN savo galutinį tikslą 
mėgsta pasakyti Šūkiu: Laisvė 
ir Nepriklausomybė Kiekvienai 
Tautai, Socalinis Teisingumas 
Kiekvienam Asmeniui. ABN pro
paguoja tezę, kad tam tikslui bū
tina nugalėti du elementus: bol
ševizmą ir rusų imperializmą. 
Ne vieną ar kitą alternatyviai, 
ir ne vieną pirma, kitą paskui, 
o abu drauge. Nes bolševizmas 
esąs pasidaręs rusiško imperia
lizmo įrankis, o Rusija pa
sidariusi bolševizmo lizdas ir jo 
ekspansijos atrama.

ABN samprotauja, kad negalu
tiniai sprendimai (problemos ne
baigiantieji spręsti iki galo) iš 
viso ne sprendimai. Mums rū
pimos problemos galutinis 
sprendimas būtų sugriovimas
bolševikinio režimo (valdymo 

Lietuvių studentų jūrų skautų korporacija Gintaras šiomis dieno- SiStemos) ir išsklaidymas Rūši
mis išleido kalėdinius atvirukus, pieštus dali. Vyt. Igno. Viršuj jos imperijos. O tai esą įmanoma 
vieno tokio atviruko piešinys. Clevelandiečiai gali juos nusipirkti tiktai visoms tos imperijos tie- 
Dirvos redakcijoje. siogiai bei netiesiogiai paverg-

keturių tautų kurios kalbamu 
laikotarpiu yra buvusios federuo- 
tose valstybėse sudėtinės jų da
lys (serbų, kroatų ir slovėnų 
Jugoslavijos ir slovakų Čekoslo
vakijos).

Nėra lenkų. Berods, ukrainie
čių aktyvus dalyvavimas jiems

klausomybininkais.
Nurodytoji statistika rodo, kad 

ABN nėra, kaip daugelio manoma, 
"Rusijos tautų" organizacija, 
arba "nepriklausomybės nepaži
nusių tautų" organizacija. Prie
šingai, skaičiumi vyriauja Vidu
rio Europos ir Pabaltijo buvu-

toms tautoms pasiryžus tapti ne
priklausomomis ir sukurti savas 
demokratiškas valstybes, jeigu ir 
susidėstančias paskui savo tarpe 
į federacijas ar kitokias sąjun
gas, tai tik savanoriškai ir pa
kankamai apdraudus save nuo 
neteisaus IšnaudojimQ

(Bus daugiau)

Lenku mokslininko nuomonė
C

apie jotvingius

Duokite jaunuoliams 
spalvotą pratęsiamą
telefoną, mokyklos spalvų miegamam ar pramogų 
kambariui! Pasirinkimas devynių spalvų Kalėdų svei
kinimui. Užsakant šaukite OHIO BELL MA 2-9900 
Ir nereikia geresnės dovanos.

Lenkija ruošiasi savo valsty
bės tūkstančio metų sukakčiai. 
Smarkiai dirba ir įvairios mo
kslo įstaigos. Praeitą vasarą ar
cheologų komisijos vykdė kasi
nėjimus įvairiose vietose ir ati
dengė nemaža naujų dalykų, su
rinko įdomios medžiagos.

Viena komisija dirbo Žalgirio 
mūšio laukuose, kur lenkai 1960 
metais ruošiasi pastatyti pamin- 
lą mūšio laimėjimui paminėti. 
Kita komisija, kurioje dalyvavo 
archeologas Antonievič, vienas 
lingvistas iš Švedijos ir lenkas 
istorikas, vykdė tyrinėjimus Su
valkų Šveicarijoje.

Pastarosios komisijos tikslas, 
kaip pareiškė mag. Antonievič, 
buvo išaiškinti, kuriai baltų tau
tų grupei priklausė jotvingiai - 
lietuvių ar prūsų, nes, jo žo
džiais, tai dar galutinai nenu
statyta; išaiškinti jotvingių kul
tūros aukštį, jų buvusią valsty
binę santvarką; nustatyti, iš kur 
jie buvo toki galingi, kad šimt
mečiais galėjo kovoti su rusais 
ir lenkais.

Praeitais metais atlikti darbai

jau daug šviesos įnešė ir paleng
vino kai kuriuos klausimus aiš
kinti. Iš tyrinėjimų paaiškėjo, kad 
jotvingių valstybinis ir kultūrinis 
centras buvo Suvalkų Švei
carijoje. Ten rasti gražiai iš
silaikę kunigaikščių kapai ir net 
iš UI-VI amžiaus gerai išsilai
kęs žmogaus skeletas.

Ateinančią vasarą archeologai 
tikįsis surasti daugiau įdomios 
medžiagos. Jo nuomone, atkasti 
kunigaikščių kapai, rastos senie
nos gali praplėsti šio krašto is
toriją keliais šimtmečiais.

Praeitam sezone rastą me
džiagą ir kasinėjimų duomenis 
mag. Antonievič aprašė ir pa
skelbė New Yorke leidžiamam 
žurnale "Archeology". Šio str. 
medžiaga paimta iš mag. An
tonievič įkalbėtos plokštelės per 
radiją.

A. Rukuiža

Nuo Naujųjų Metų 
Dirva eis tris kartus 

per savaitę

Vytautas K. Jonynas: Gėlės (akvarelė)

Darbai. — Vienas senas ir patyręs vokiečių knygų 
leidėjas yra pasakęs: „Rašyti knygas yra lengva: užtenka 
turėti rašomąsias priemones. Spausdinti knygas kiek sun
kiau: rašytojai kartais patiekia sunkiai įskaitomų rank
raščių. Dar sunkiau yra skaityti knygas, nes jos kartais 
migdo. Tačiau sunkiausia yra knygą parduoti.”

Berods, su čia paskutine nuomone lietuviškųjų knygų 
leidėjų paguodai visomis keturiomis reikia sutikti, nors 
tai, žinoma, reikalo nepataisys: lietuviška knyga per ke
turis šimtmečius ėjo vargo kelią ir tebeeina. Neminėsime 
čia ir vėl tų priežasčių, dėl kurių lietuviška knyga skurs
ta — jos visiems puikiai žinomos, ir jokių pasiteisinimų 
čia negali būti, — tik dar kartą prie šios temos grįžtame 
todėl, kad štai dabar kaip tik tas metas, kai lietuviškos 
knygos naudai galima apeliuoti į mūsų tautiečio kišenių: 
pirkdamas kalėdinę dovaną, pirmoj vietoj pagalvok apie 
lietuvišką knygą! Bus nušauta keturi zuikiai vienu šūviu: 
įsigysi nenykstančią vertybę, suteiksi artimam džiaugs
mą, pratuštinsi leidėjų sandėlius naujiems leidiniams ir 
paremsi lietuvišką raštą bendrai.

★
Vardai. — Romas Viesulas, dailininkas, praleidęs eilę 

mėnesių Europos meno centruose, grįžo į New Yorką, kur 
jis pastoviai gyvena ir dirba. Europoje būdamas, daili
ninkas sukūrė nemaža litografijų lietuvių liaudies dainų 
temomis, kurios labai ribotu tiražu išleistos atskiru ap
lanku. Be šių, dail. Viesulas yra sukūręs ir daugiau dar
bų, kurių paroda netrukus bus suruošta Almus meno 
galerijoje Great Neck, N. Y. Paryžiaus Biblioteųue Na- 
tionale savo grafikos kolekcijai įsigijo tris R. Viesulo 
darbus: Diena po dienos, Ant kalno jovaras žydėjo ir 
Vasaros diena.

• Juozas Kėkštas, poetas ir Literatūros Lankų redak
torius, prieš kurį laiką iš Argentinos išvyko į Lenkiją ir 
dabar gydosi Cechocineko vasarvietės Lenkijos Mokslų 
Akademijos eksperimentinėje gydykloje. Neseniai jį ten 
aplankė iš Lietuvos atvykęs rašytojas Albinas Žukaus
kas, kuris savo įspūdžius aprašė Literatūroje ir Mene.

”Juozo Kėkšto sveikata žymiai pagerėjo”, — rašo 
A. Žukauskas, — ”jis jau gali, lazdele pasiramsčiuoda
mas, šiek tiek ir pavaikščioti... Poetas pilnas optimizmo, 
kūrybinio entuziazmo, ateities darbo planų. Jo žodžiuose 
dabar nejunti tos prislėgtos nuotaikos, pesimistinių gai
dų, kurios būdingos emigracijoje jo sukurtiems eilėraš
čiams”. Argentinoje gyvendamas, J. Kėkštas rašė: „Tė
vynė tolima, laukai, miškai, dirvonai — sukaustyti gran
dim sunkiom kaip mūsų amžiaus dienos. Ten mirė džiaugs
mas ir artojų dainos ir viešpatauja ledo žiemos”. Dabar 
gi Literatūroje ir Mene patiektame eilėraštyje J. Kėkš
tas jau dainuoja: ”Mano krašto užsėtais laukais, nuolatos 
budint, aidi traktorių ilgas skambėjimas ... Po ilgų ir 
bergždžių klajonių grįžau, sūnus palaidūnas, prie slenks
čio gimtųjų namų”.

• Kotryna Grigaitytė, poezijos knygų ”Akys pro vė
duoklę” ir „Paslaptis” autorė, paruošė novelių rinkini, 
kuriam dairosi leidėjo. Su atskirais prozos kūriniais rašy
toja yra pasirodžiusi periodinėje spaudoje.

• Vytauto K. Jonyno, užtikrinusio sau prideramą 
vietą tarptautiniame meno pasaulyje savo meistriškais 
medžio raižiniais, akvarelių paroda atidaryta lietuviškoje 
Almus meno galerijoje Great Neck, N. Y. Įspūdingos 
dailininko akvarelės, tačiau Jonynas grafikas pirmauja 
prieš Jonyną akvarelistą.

★
Krislai. — "Spaudos kioskas, veikiąs kiekvieną sek

madieni šv. Jurgio parapijos salėje (Clevelande), gavo 
liet, kalėdinių atviručių ir naujų kunigų ... Įsigykite pa
tys ir pasiųskite dovanų savo draugams” (Draugas).

• A. Gintneris, žurnalistų organizacijos Čikagoje 
pareigūnas, Drauge rašydamas apie steigiamus laikraš
tininkų kursus, tarp kita ko, sako: ”... Ir reikėtų pasa- 
sakyti, kad visos šitos nuomonės yra dalinai teisingos ir 
įdomios, nes jos pasako visuomenės atskirus pasakymus, 
kurie įvairiai nusako laikraštininkų pažiūras į organiza
cinį gyvenimą..

Ir tikrai reikia pasakyti, kad aukščiau pasakytas 
pasakymas nusako, jog A. Gintneriui taip pat būtų kas 
veikti tuose laikraštininkų kursuose.,.
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Stony Brook Muzikos Konservatoriją aplankius
Konservatorijos vedėja Pranė Lapienė kviečia lietuvius muzikus įsijungti

i konservatorijos darką
Kažkur skaičiau kad Ameri

koj niekas atsitiktinai neįvyksta. 
Tokia jau ši Šąli esanti. O ta
čiau gyvenime būna ir kitaip.

Pasibaigus antrajam pasau- 
linui karui, kada Amerikos lie
tuviai stengėsi padėti savo tau
tiečiams kenčiant benamių gy
venimą, mūsų tautietė Pranė La
pienė, bene daugiausia tuo rū
pinosi. Kada pradžioje reikėjo 
įrodyti turint pakankamą sumą 
pinigų kviečiant naują tremtinį, 
ji gudravojo, kaip gal niekas ki
tas. Sutaupytus pinigus, su ku
riais karo laiku buvo planavusi 
grįžti į Lietuvą, dabar juos kil
nojo iš banko į banką. Ir ne
užmiršdavo pasiimti pažymė
jimą, kad būtų stipresnis afida- 
vitas... O kada jau buvo laukiama 
keliolikos šeimų, ir kada reikėjo 
spręsti problemą, kur juos su
talpinti, ji visą savo tą kilnojamą 
turtelį investavo į vieną didelį 
namą. Ir tas namas vėliau iš
garsėjo, kaip Pranės Lapienės 
vasarvietė.

Kartą toji netikėtai atsiradusi 
vasarvietė buvo žinoma poetų 
rezervatu. Tada josios pastogėj 
vienu kartu net kelios poetų šei
mos vasarojo...

Vėliau, sušvelnėjus įstatymui, 
atkvietimui tremtinio tereikėjo 
įrodyti, kad jam duosi darbą ir 
patalpas. Tada ši vasarvietė ypa
tingai buvo naudinga. Galima buvo 
afidavituose įrašyti įvairius dar
bus: jai buvo "reikalingi" ir keli 
virėjai, ir šlavėjai, ir stalan 
patarnautojai, ir lovų taisytojos, 
ir net vedėjas bei buchalteris, 
nekalbant jau apie mažiau reikš
mingus darbus. Žinoma, kiekvie
nam pažadant žmoniška algą ir 
prižadant, kad jų samdymas nie
ko iš darbo neišmeta...

Šiandien ši moteris gali di
džiuotis atkvietusi beveik visą 
šimtą naujų ateivių. Ir jiems da
vusi neribotą laiką pagyventi savo 
globoje. O kai čia atkviestieji 
kultūrininkai, sušilo, jie pradėjo 
pasirodyti savo talentais. Čia 
buvo rengiami koncertai, poezi
jos vakarai, meno parodos. Kas
met su įdomiomis programomis 
būdavo vasarvietės sezono ati
darymai.
Tada nuo Stony Brook garsas 

ėjo toli ir gal būt ne vieną 
užkrėtė noru imtis vasarvietės 
verslo.

Bet viskas praeina, kaip pra
eina žmogaus jaunystė, kaip pri
gęsta gražiausios idėjos. Aptilo 
ir Pr. Lapienės vasarvietės gar
sas. Naujakuriai ėmėsi savysto- 
vaus gyvenimo. Kai kurie gra
žiai įsikūrė, mažiau besidomi 
tokiais "mažmožiais", kaip pa
bendrauti su tautiečiais. Pailso 
ir vasarvietės šeimininkė beveik 
dešimt metų besidžiaugdama 
garbingų svečių vardais. Paga
liau visa nutilo. Ramu, spren
džiant iŠ lietuvių spaudos, ir 
niekam nerūpi, kodėl taip įvyko.

O tačiau ši vieta, kartą ži
noma kaip lietuvių vasaros kultū
ros centras, tebėra gyva kultū
riniu gyvenimu, tebetraukia tam 
tikrų žmonių dėmesį. O jos šei
mininkė tebesidžiaugia garbingų 
žmonių nuotraukomis, kuriomis

Pranė Lapienė, Stony Brook, N. Y., vasarvietėje atidariusi mu
zikos konservatoriją. v. Maželio nuotrauka

nukabinėtos šių patalpų sienos. 
Čia visų dėmesį patraukia ir lie
tuvių dailininkų originalūs kūri
niai.

Dėl tų nuotraukų,dėl tų ta
pybos paveikslų, nebuvo leista 
šiam namui likti tik provincijos 
viešbutėliu. Kitataučiai svečiai 
tuo viskuo susidomėję pradėjo 
klausinėti, o išgirdę, kad nesenoj 
praeityje čia virė kultūrinis gy
venimas, kad čia įvairūs meni
ninkai buvo suradę rojų, jie pra
dėjo rimtai susimąstyti. "Ideali 
vieta aukštesnio lygio pramo
goms", - tarė vienas nuolatinis 
svečias, muzikas, einąs viename 
rajone muzikos direktoriaus pa
reigas.

Pakalbėta, pasvarstyta ir su
telkus 12 patirusių žmonių moky
tojų darbui buvo įsteigta muzikos 
mokykla- Stony Brook Conser- 
vatory of Music.

Dabar čia nuolat rengiami kon
certai. Čia dėstomi visi muzikos 
instrumentai bei balso pasta
tymas. O ateityje numatoma šią 
įstaigą praplėsti įvedant baleto 
ir dramos,ir gal tapybos skyrių.

Žodžiu, eina naujos meno įstai
gos kūrybos darbas.

- Ar tuo nauju darbu pasi
seka garsinti ir lietuvių vardą? - 
paklausiau muzikos mokyklos ve
dėją Pranę Lapienę.

- Gal daugiau, negu kai vien 
su lietuviais dirbau - greit man 
atsakė. Dabar po kiekvieno kon
certo, žiūrėk, tai vienas tai kitas 
prieina ir lietuviu prisistato. Po 
paskutiniojo koncerto, pavyz
džiui, man prisistatė Mr. & 
Mrs. Fasado, Nauges, Askin. Po
nia Fasado, sako, rašydavusi 
savo seneliui į Marijampolę laiš - 
kus, kai buvusi mažutė. Dabar 
jau nekalba lietuviškai. Ir net 
lietuviškosios pavardės neži
nanti.

- Kaip jums pasisekė naują 
mokyklą išgarsinti ir sutraukti 
didesnį mokinių skaičių?
- Vietos ir apylinkės ameri

kiečių spauda davė labai daug 
reklamos. Visur buvo pabrė
žiama, kad esu lietuvė, kad rū
pinausi varge patekusiais. Spau
da net smulkiai išskaičiavo ma
no nuopelnus tremtiniams. Ne

APAČIOJE: Po gražaus kon
certo Chicagoje pianistą Antaną 
Smetoną sveikina muz. A. Nakas 
(kairėje), o Lietuvių Studentų Są
jungos Chicagos skyriaus vado
vybės nariai pianistei Birutei 
Smetonienei, išauginusiai gabų 
sūnų pianistą, įteikia gėles.

užmiršo ir tų gautų "honors", 
tarp kurių įskaitomas ir popie
žiaus Pijaus XII palaiminimo la
pas.

- O kaip atsitiko, kad apie 
tai labiausiai tylėjo lietuvių laik
raščiai, kuriems tiek gero esate 
dariusi?
- Čia tai jau man labai sunku 

atsakyti. Bet tikėkit, labai džiau
giuos, kad mane atsiminė Dirva. 
Ačiū, kad aplankėt. O kai rašysit 
įspūdžius, neužmirškit priminti, 
kad kvalifikuoti lietuviai muzikai, 
norį įsijungti į šį darbą, tegul 
man parašo.

Niekam nereikia abejoti, kad 
Pranė Lapienė padarė naują kul
tūrinio darbo posūkį. Eidamas iš 
jos vedamos konservatorijos 
vartau lapkričio 1 d. įvykusio kon
certo programą. Kiek ten daug 
pavardžių, ir kaip būtų miela, 
kad dauguma jų būtų lietuviškos. 
Bet, naujoj srity įsitvirtinus, at
siras ir tai. Ir iŠ visos širdies 
linkėtina, kad gerai sektųsi.

P. B.

E. CHICAGO
Pranešama, kad berniukų ir 

mergaičių jūrų skautų steigia
masis susirinkimas numatytas 
gruodžio 20 d. 4 vai. p.p. Švento 
Pranciškaus parapijos salėje. 
Visi kviečiami dalyvauti.

Smulkesnių informacijų rei
kalu prašome kreiptis: berniukai 
pas Stasį Butkų telef. TI 4-2050, 
o mergaitės pas Dalią Nemic- 
kaitę - telef. TE 8-3083.

❖

Iš mūsų apylinkės Tautinių šo
kių kursus Chicagoje pradės lan
kyti: p. Markevičienė, Ramutė 
Steikūnaitė, Aldona Damašytė, 
Leonarda Tampauskaitė, Aldona 
Paukštelytė ir Dalia Nemickaitė.

*

SLA 185 kuopos metinis narių 
susirinkimas įvyko gruodžio ld., 
Buvo apsvarstyti bėgami reika
lai, susiję su SLA veikla, o ypa
tingai naujų narių verbavimu. 
Buvo nuominuoti ir kandidatai į 
Pildomąją Tarybą.

SLA 185 kuopos valdybą 1960 
metams sudaro: J. Pečiulis - 
pirmininkas, Rom. Nemickas - 
vicep., J. Liubinas - sekretorius, 
P. Rindokas - iždo globėjas ir 
P. Mičiulis - kasininkas. Re
vizijos komisija: Irena Rimkū- 
nienė, Iėva Liubinienė ir J. Ne- 
verauskas.

P.

DIDŽIAUSIA, PATIKIMIAUSIA, SU 25 METŲ 
PRAKTIKA, APMUITINTŲ SIUNTINIŲ Į LIETU
VĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR VISUS RUSIJOS KRAš 

TUS, PERSIUNTIMO ĮSTAIGA.
SU I N T U R I S T O LEIDIMU

GLOBĖ PARCEL SERVICE Ine.
Siuntiniai pilnai apdrausti, gavėjas nieko neturi primokėti.

Siuntėjai įsitikino, kad per GLOBĖ PARCEL SERVICE 
INC. siunčiami siuntiniai, greičiausiai, tvarkingiausiai pa
siekia adresatą. Prašykite, prisiusime katalogus su pilna 
informacija, drabužių bei ąvąlynės dydžių Nr., iš rusiškų į 
amerikietiškus. Ir kainoraščius, kiek už kurį daiktą reikia 
mokėti muito.

Siuntėjų patogumui įstaigoje turime gerų vilnonių ir 
rajoninių medžiagų, odų, batukų, vilnonių skarų, skarelių, 
skustuvų, plaukams kirpti mašinėlių, stiklui deimanto rėž
tukų, lovatiesių ir t.t. Garantuojame, kad niekur kitur, už 
tokias žemas kainas, šių prekių negalėsite nupirkti. Šios 
prekės parduodamos tik siuntėjams.

šios įstaigos tarnautojai lietuviai.
Darbo valandos: Kasdien nuo 9:30 - 6. 

Trečiadieniais 9:30- 8. šeštadieniai 9-3.
ADRESAS:

GLOBĖ PARCEL SERVICE INC.
1313 Addison Rd.

Corner Superior Avė. & E. 71 St.
Tel. UTah 1-0806 & UTah 1-0807

SIUNTINIAI SIUNČIAMI TIESIOG IŠ CLEVELANDO.

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 
mūsų draugams ir rėmėjams

LOUISVILLE TITLE 
INSURANCE CO.

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

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

7:05-7:30 P. M.

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

vimo ir apdraudos įstaiga.

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

ALGIMANTAS DALIDĖ, 
lietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus 

vedėjas.

Vaizdai iš Antano Smetonos koncerto Chicagoje

Svečių dalis Antano Smetonos koncerto metu Chicagoje. Pirmose eilėse, iš kairės, matyti: dr. J. 
Dauparas, adv. Našliūnas, dr. J. Paplėnas, dr. Nasvytis, dr. S. Biežis ir kt.

J

CkveChecks

I
SPECIAL BUDGET CHECKINC ACCOUNTS
REGULA* CHECKING ACCOUNTS, TOO e ŪSE THE ONE BEST FOt YOU1 
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65 CONVENIENT BANKING OFFICES
MtM.II H0t>Al Ot’Otlt IHSU.ANCt Cull.l.ll.H

GREETINGS and BEST W1SHES 
To the Lithuanian People

USHER VfASTE OIL SERVICE

2171 West 3rd St. TO 1-1907

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

ZALLER PURE OIL SERVICE
ASSESSORIES—REPAIRS—TUNE—UP 

TOWINO SERVICE 
700 EAST 200TH ST. KE 1-9876

GERESNIŲ Namų Statytojai 

pasirenka MONCRIEF 
ŠILDYMĄ ir ORO VENTILIACIJA
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Žvalgybų kova

Lemtingas "dokumentas
Dar tą pačią savaitę kontra- 

žvalgybos šefas pasikviečia Ju
ditos Coplon viršininką.

- Mr. Foley, - sako jis, - 
mes nusprendėme išbandyti pa
nelę Coplon.

Jis išsitraukia voką.
- Šiame voke yra pavardės 

trijų aukštų sovietinės prekybos 
misijos valdininkų. Tas pavardes 
jūs. perduosite panelei Coplon.

- Kuriam tikslui?
- Pasakysite jai, kad ji turi 

surinkti visą medžiagą apie tuos 
tris asmenis. Ir tada jai pa
tikėsite "paslaptį". Sakysite, kad 
tie rusai jau kuris laikas dirba 
amerikinei žvalgybai.

- Ar tai tiesa? -klausiaFoley.
- Jokiu būdu! Visi trys yra 

visiškai patikimi draugai. Su jais 
neturime nė mažiausio ryšio. 
Bet, jeigu panelė Coplon dirba 
sovietams, ji tuojau jų pasiun
tinybę painformuos, kad valdi
ninkai yra nepatikimi. Toliau jau 
mes patys matysime.

Foley supranta savo misijos 
svarbumą. Jis suvaidina išbaigtą 
komediją.

Ir taip atsitinka, kad Judita 
Coplon tą 1949 m. sausio dieną 
su nuduotu abejingumu laiko ran
kose tą popierį, kuris nulems 
jos likimą. Penktadienį, praėjus 
kelioms dienoms nuo voko su 
trimis pavardėmis gavimo, Ju
dita prašo savo šefą, kad tas 
išleistų ją anksčiau, nes ji norin
ti važiuoti į New Yorką savo tė
vų aplankyti.

Penktadienio popietę Judita at
vyksta Pennsylvanijos stotinNew 
Yorke. Agentai, sekę ją išWash- 
ingtono, konstatuoja, kad ji tikrai 
važiuoja į savo tėvo butą. Duri
ninkui, kuris padeda iš taksio 
iškelti jos lagaminą, ir kurį nuo 
pat vaikystės pažįsta, ji sako:
- Dieve, kaip džiaugiuosi, pa

siekusi namus. Šiandien nekelsiu 
kojos iš buto.

Tačiau jos persekiotojai nesi
leidžia suvedžiojami. Jie tęsia 
sekimą. O Judita dar tą pačią 
valandą pro šalutinį išėjimą ap
leidžia nieko nenujaučiančio tė
vo namą.

Ji paima taksį ir važiuoja į 
107 gatvę. Ten, juodžiausio jo 
Harlemo pakraštyje, ji išlipa. 
Apsidairo. Niekur nematyti jokio 
baltojo.

Greitais žingsniais ji dingsta 
už kertės. Ties 64 West 108 ji 
dar kartą apsidairo. Paskui 
girgždančiais laiptais užlipa į 
antrąjį aukštą. Tris kartus pa
skambina. Durys atsidaro. Jose 
stovi aukštas, gerai atrodąs 
vyras su atsikišusiais žandikau
liais, aukšta kakta, kiek perpla- 
čia nosimi... tipiškas slavas.

- Ko nori čia? - grubiai pa
klausia viešnią.

Ji apkabina jo kaklą.
- Valentinai, - sako ji, ir jos 

balsas skamba meile, - Valen
tinai, neklausinėk. Aš esu pas ta
ve, Tavo Judy.
- Mano Judy čia neturi ko 

ieškoti, - kandžiai atsako vyras, 
uždarydamas duris paskui ją.

Judita susmunka minkštoje so
foje, užtiestoje storu turkišku ki
limu.

- Aš turėjau tave pamatyti, - 
juokiasi ji, bet juokas nėra tik- 
kras. - Atnešk man vodkos ir 
atsisėsk šalia.

Valentinas atneša vodkos, bet 
šalia nesisėda.

- Tu taip atlėkei, be niekur 
nieko, - - sako jis laužyta anglų 
kalba. - Man tai nepatinka.
Ji koketiškai sukryžiuoja ko

jas.
- Kaip tik šiandien norėjau tau 

patikti.
Jis suraukia kaktą.
- Ar kas atsitiko?
Judita jaučia jo aštrias, įstri

žas akis, stebinčias ją.
- Aš pasitraukiu iš tarnybos, 

Valentinai.
- Tu netekai galvos.
- Atvirkščiai, aš susipratau. 

Valentinai, vieną dieną vistiek 
turi ateiti galas. Aš nesu gi
musi agente,..

Daugiau ji nebepasako, nes Va
lentinas Gubičevas pašoka, iš
kėlęs kumštis:

- Tu išdavei mus, - šnypščia 
jis, - Ar kokis velnias?

Ji susigūžia sofoje.
- Man davė trijų sovietinės 

prekybos misijos valdininkų pa
vardes. Jie yra FBI agentai. 
Vieną iš jų aš 
Ivanas. Jeigu jis FBI agentas, 
esu tikra, kad jis išdavė mane.

Aš bijau, Valentinai. Aš nebe
galiu, nebegaliu.

- Kas kiti du? - klausia vyras.
- Nežinau...
- Tu tik sakei, kad tau davė 

tris pavardes...
- Aš nebenoriu.
Vyras pasilenkia virš Juditos. 

Jo veide įniršis.
- Tu nebenori, balandėle, - 

sako jis, keldamas kumštį.
Judita puola ant kaklo.

- Viską pasakysiu, viską, mie
lasis...

Shapiro - kaip į galvą trenktas. 
Jis tikėjo agentės meile. Jis net 
svarstė vedybas su ja. Kai kon- 
tražvalgyba jį įtikina, kad Judita 
yra sovietų šnipė, jis vis dar 
negali tikėti, kad ji turėtų inty
mių santykių su Valentinu Gu- 
bičevu, Jungtinių Tautų statybos 
biuro valdininku.

Dabar špionažo drama virsta 
tragikomedija. Beveik kiekvieną 
savaitę Judita važiuoja i New 
Yorką. Žvalgybos valdininko, ku
rį aš čia vadinsiu Haymes, va
dovaujama grupė kiekvieną kartą 
ją seka.

Ilgą laiką nieko neatsitinka. 
Paskui Haymes pastebi, kad 
Juditą sekioja nepažįstamas vy
ras - mažas, apvalus ponas su 
storais akiniais. Vos tik ji pa
siekia Pennsylvanijos stotį, tuoj 
pat atsiranda storulis su akiniais. 
Ji paduoda lagaminą apsaugon, ji 
eina restoranan, perka, vaikš
čioja Madison gatve, eina kinan, 
teatran - storulis vis netoli jos.

Kontražvalgyba įsitikina, kad 
tai turįs būti Juditos ryšinin
kas, kuris laukia progos iš so
vietinės agentės Juditos perimti 
slaptus dokumentus. Perver
čiami žinomųjų sovietų agentų 
foto archyvai, sovietinės atsto
vybės rūmų sekimas sustiprina
mas, vienas kontražvalgybos 
valdininkas suranda progą įsi
leisti į kalbą su storuliu - vis 
dar jokio pagrindo, kad Juditos 
"šešėlis" būtų rusų šnipas.

Pagaliau, vieną niūrų vasario 
vakarą, kontražvalgybos agen
tams paaiškėja storulio vaidmuo. 
Juditai prieš pat vidunaktį grįžus 
iš teatro - savaime aišku, ir jos 
"šešėlis" buvo teatre - FBI val

dininkas paseka jį iki buto. Kai 
storulis dingsta bute, agentas 
iššaukia namo sargą. Jis legi-

timuojasi ir savo nustebimui pa
tiria, kad Mr. Brown esąs... 
privatinis.seklys.

Valdininkas energingai pabel
džia į Browno duris. Trumpa
regis storulis atidaro, rankoje 
laikydamas pieno bonką. Po ke
lių minučių "kolegos" įsigilina 
į pokalbį.

- Norėčiau žinoti, kodėl tamsta 
pesekioji teisingumo departa
mento tarnautoją Miss Judith 
Coplon?

- Ar būtinai turiu viską iš
aiškinti?

- Savaime aišku.
- Tai grynai privatinis reika

las.
- Sprendimą palikite mums, 

Mr. Brown.
Storulis kaso pakaušį.
- Bet tikrai, tai tik privati

nis reikalas. Aš stebiu damą, 
vieno pavydaus meilužio paves
tas. Jis gyvena Washingtone ir 
yra labai susirūpinęs jos nuo
latinėmis išvykomis į New Yorką.

- Jo pavardė?
- Aš privalau išlaikyti paslaptį.
- Ar to pono pavardė neprasi

deda raide S.?
Dabar privatinis seklys pri

verstas pasiduoti. Tikrai, Mr. 
Shapiro iŠ Washingtono jam pave
dęs sekti kiekvieną Juditos žings
nį.

Kontražvalgybai nelieka nieko 
kito, kaip Brownui patikėti dalį 
paslapties ir įtraukti į talką. 
Dabar galutinai paaiškėja, kad 
Shapiro yra įsimylėjęs Juditą 
ir jos amerikinėms įstaigoms 
neišduos. Kontražvalgyba turi 
ieškoti kitų priemonių.

(Tęsiny: "Paskutinėsmisijos" 
karštinė)

Konkursinė nuotrauka Nr. 13

VIRGINIJOJE vienamgazo sto
ties savininkui pasirodė įtartina, 
kai du vyrai prisipildė indus van
dens. Pranešus policijai paaiš
kėjo, jog jie tą vandenį padažę 
su vynuogių gėrimų ir pridėję 
muilo miltelių pardavinėjo šei
mininkėms, kaip naujausią va
lymo skiedinį. Abu nubausti už 
prekiavimą be leidimo.

♦

AIRIJOJE vienas medžiotojas 
prarado dvi lapes ir aštuonis 
medžioklinius šunis, kurie - nu
sivijo lapes ir nebegrįžo.

1960 KALĖDŲ
TAUPYMO KLUBĄ
DABAR!

pažĮstu. Tai

Lietuvoj piemenys laukuose neturėjo tokių "moderniškų virtuvių" kaip čia, bet bulves išsikepdavo 
ne kiek neblogiau. Tijutytė, 14 metų, viename Amerikos parke prie ugniavietės prižiūri, kad jos bulvė 
neperkeptų...

UŽGESO LIETUVIŠKAS ŽIDINYS
Waterburio lietuviai palydėjo amžinybėn Antaniną Colney

Šeštadienį, gruodžio 5 d., Wa- 
terburio lietuvių visuomenė gau
siai susirinko lietuvių parapijos 
bažnyčioje ir kapinėse vieną iš 
liūdniausių progų šios lietuvių 
kolonijos gyvenime. Dar tik treji 
metai ir apie pusantro mėnesio 
tebuvo praėję nuo panašaus su
siėjimo, kai teko laidoti dr. M. 
J. Colney - Aukštakalnį, buvusį 
šios lietuvių kolonijos visuome
ninio gyvenimo vieną iš pačių 
uoliausių variklių, o dabar į tą 
pačią vietą teko lydėti ir Anta
niną Colney-Aukštakalnienę, taip 
pat nenuilstančią lietuviško vei
kimo ir lietuvių šalpos darbo ju
dintoją.

148 Grand St., Waterbury, 
Conn., - buvo adresas, kurį sun
kiai suskaitomas kiekis lietuvių 
atmintinai žinojo ne tik čia, A- 
merikoj, bet ir anapus Atlanto, 
kur tik buvo paramos reikalingų 
lietuvių. Dabar užgeso antroji ir 
paskutinė žvakė tame lietuviš
kumo ir labdaros židiny. Ir tas 
adresas jau daugiau lietuviams 
nieko nebesakys, išskyrus daug
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riaus vardu - skyriaus pirminin
kas Albinas Kušlis. Religines 
apeigas atliko naujasis lietuvių 
parapijos klebonas kun. Gorodec- 
kas su asista.

Rytojaus dieną abiems Colney - 
Aukštakalniams paminėti buvo 
skirta lietuviškos radijo progra
mos dalelė (Radijo programą, ku
rią velionė išlaikė iki mirties, 
perėmė pastaruoju laiku jai tal
kininkavęs Antanas Paliulis).

Velionė palaidota šalia anks
čiau mirusio jos vyro. Jai dar 
gyvenant, ant kapo buvo pastaty
tas paminklas pagal čia paro
dytą brėžinį (kuriame nematyti 
tik šonuose esančių iškaltų lie
tuviškų stilizuotų tulpių). Dabar 
teks iškalti paminkle ir antrą 
po juo savo vietą jau užėmu- 
siosios vardą...

Pradėkite ruoštis jūsų 19G0 Kalėdų 
apsipirkimui. Apskaičiuokite savo rei
kalavimus, ir pamatysite, kiek mažai 
pinigų reikia sutaupyti kas antrą sa
vaitę padengti jūsų reikalavimus!

Jūsų numatomos 
išlaidos Kalėdų 

dovanoms:

Jūsų biudžetiniai 
įmokėjimai kas 
dvi savaitės:

$ 25.00 $ 1.00
$ 50.00 $ 2.00
$100.00 $ 4.00
$250.00 $10.00

Užtrunka tiktai pora minučių ati
daryti jūsų Kalėdų Taupymo Klubo 
sąskaitą pas todėl greitai su
stokite ir pradėkite ruoštis 1960 Ka
lėdom.

jSocteta NATIONAL BANK

jaudinančių atsiminimų. Ir Wa- 
terbury gyvenantieji lietuviai nuo 
šiol tik prisiminimuose kartais 
"užsuks" į tuos namus "prie
šais paštą", kuriuose daugeliui, 
ypač Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos ir "LithuanianCare 
& Relief Club" narių yra tekę 
daug ką svarstyti ir daryti.

Be gausaus čia pat gyvenan
čių lietuvių būrio, vėlionies pa
lydėti buvo atvykę ir iš New 
Yorko: konsulas Anicetas Simu
tis, Abraičiai, Rasteniai, Seni- 
kai... Keletą atsisveikinimo žo
džių prie kapo pasakė konsulas 
A. Simutis, ALT S-gos C.V. var
du - V, Abraitis, LNT vardu - 
V. Rastenis, ALB vardu - P. 
Vileišis, ALTS Waterburio sky-

LONDONE įvyko 1500 darbi
ninkų streikas protestuojant, jog 
vienas jaunavedis, jo prašymu, 
buvo perkeltas iš naktinės pa
mainos į dieninę.

NIAGRA FALLS 
pirminius rinkimus 
didatas gavo tris 
nenusiminė, nes neturėjo opozi
cijos.

mieste per 
vienas kan- 
balsus, bet

AKRONE plėšikai įsilaužę į 
presbiteri jonų kunigo butą ir iš
nešė revolverį, du auksinius žie
dus, masonų žiedą, du rankinius 
laikrodžius, kišeninį laikrodį, 
tris auksinius lenktinius peilius, 
15 sidabrinių dolerių ir 110 do
lerių pinigais.

Mums beraunant linelius...

Daug liaudies dainų buvo sukurta Lietuvoje apie liną, nupasakojant 
jo sėjimą, žydėjimą, rovimą, mynimą... Bet nevisoj Lietuvoj jis buvo 
vienodai sėjamas, raunamas ar minamas.
Žemaičiuose linus raudavo tik moterys, o rytų Lietuvoje kartais ir 

vyrai. Žemaitės, pav., imdavo siauresnį barelį už aukštaites, ir 
kreivai nurovusi savo barą rovėja būdavo pašiepiama. Jei kuriai 
merginai pasisekdavo išrauti lynę (storą dvigubą liną), džiaugdavosi, 
nes tai reiškė ženklą, kad ji greit ištekėsianti. Ir kitos rovėjos ją 
parnešdavo namo dainuodamos...

Dirvos bičiulis adv. Jonas BagdžiŪnas - Borden, dabar pasitraukęs 
į "pensiją", gyvena savo Ūkyje netoli Chicagos, deja, linų nesėja 
ir nerauna, bet mums atsiuntė nuotrauką iš linų rovimo, kurią jis 
padarė Lietuvoje, kai 1936 m. lankėsi kaip Amerikos Lietuvių Sporto 
Komiteto ir Amerikos Lietuvių Advokatų Draugijos įgaliotinis.

Viešėdamas Ramonaičių kaime, netoli Lygumų miestelio, laukuose 
pamatė raunant linus motiną su trimis dukterimis. Ir koks jo buvo 
nustebimas, kai nufotografavęs išsikalbėjo, kad tai buvusios jo 
tolimos giminaitės.

*
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Santariečių gyvenime

Iš rytų pusės prie Gibraltaro 
artėjant, ta galingoji sala ne 
taip labai galingai atrodo - kyšo 
sau vieniša ketera iš jūros ir 
siauros pakrantės lygumos, iš 
vakarų pusės tirštai apaugusi 
medžiais, iš rytų - visiškai nuo
ga dėl beveik vertikalaus uolos 
statumo. Kiek aš nesižvalgiau ir 
per žiūronus ir nuoga akimi, jo
kių bunkerių ar patrankų vamz
džių niekur nemačiau, ir Gi
braltaras man nesudarė tvirto
vės įspūdžio, jeigu neskaityti ke
lių karo laivų, ant inkaro sto
vinčių.

Gibraltare teko praleisti tik 
dvi valandas - tai buvo persė
dimo punktas, laivais plaukiant 
iš Algeciras - miestuko (Pietų 
Ispanija) į Tanžyrą Maroke. Pats 
Gibraltaro miestas yra siaura 
juosta išsidėstęs paliai vakarinį 
krantą ir susideda iš dviejų arba 
trijų maždaug lygiagrečių gatvių, 
einančių išilgai, pakrantes uolos 
šlaitu maždaug viename aukštyje, 
ir daug nepaprastai stačių sker
sinių gatvelių, jungiančių anas 
išilgines. Tos gatvelės kartais 
laiptuotos ir todėl tik pėsčiųjų 
judėjimui tetinkamos.

Bendrai miestas yra visiškai 
ispaniško stiliaus, ir tiktai kai 
kurie britų viešieji pastatai Ang
liją teprimena. Kiek tenka gatvėje 
girdėti, beveik visi ispaniškai 
kalba, nors atrodo, kad krautuvių 
ir restoranų tarnautojai visi bent 
šiek tiek angliškai moka. Tačiau 
beveik visi užrašai gatvėse yra 
anglų kalba, ir kursuojanti valiu
ta yra ta pati, kaip ir D. Britani
joj, nors beveik visur priima ir 
ispaniškas pesetas (žinoma, su 
nuostuoliu pirkėjui). Bent iš pir
mo žvilgsnio susidaro įspūdis, 
kad vieninteliai britai šiame pu- 
siausalyj yra karinis personalas. 
Kareivių ir jūrininkų matosi tik
rai nemaža, ir visi jie tropinėse 
uniformose, t.y. marškiniai 
trumpom rankovėm., kelnės iki 
kelių, ir kojinės iki kelių. Šiaip 
daugiau apie Gibraltąrą nieko 
negaliu pasakyti, nes miestas 
tikrai jokių architektūrinių įdo
mybių neturi, o laiko buvo per- 
maža, kad būčiau galėjęs sėsti 
taksiu ir nuvykti į uolos viršū
nę, kur ir yra visos Gibraltaro 
turistinės įdomybės - apgriuvusi 
maurų pilis, vandentiekio cister
nos, kažkokie urvai, ir galų gale, 
būrelis Š. Afrikos pavianų, kurie 
yra vienintelės Europos žemyne 
laisvai gyvenančios beždžionės.

Sėdus į laivą - keltą, kursuo
jantį tarp Girbraltaro ir Tanžyro 
(kuris yra paskelbtas laisvu uostu 
Maroko valstybėje), per dvi su 
puse valandos. Persikėliau Afri- 
kon, kurios kalnuotas krantas 
aiškią dieną iš Gibraltaro ne
blogai matomas. Šis miestas su 
180,000 gyventojų (iš kurių 
100,000 yra arabai, 80,000 euro
piečiai - daugiausia ispanai ir 
prancūzai) kažkodėl yra tapęs 
didele turistų atrakcija - gal ne 
dėlto, kad jame kas architektū
riškai ypatingo būtų, bet todėl, 
kad tai yra iš Europos patogiau
siai ir per trumpiausią laiką 
pasiekiamas Afrikos kampas, 
turįs bent šiek tiek arabiškos

R. Mieželis

R. VAITYS

atmosferos. Sakau šiek tiek, nes 
naujoji miesto dalis ir aplinkinių 
kalvų naujoji miesto dalis ir 
kalvų pašlaitėse išsistatę prie
miesčiai yra visiškai vakarietiš
ko stiliaus, o senoji miesto dalis, 
taip vadinama arabiškoji "kaz- 
ba", irgi nebeturi savo pirmykš
čio primityvimo - matosi 
elektros laidai, ir nevisi joje 
gyveną arabai dėvi savo "tau
tinius" rūbus.

Vos išlipus iš kelto, tuoj ap
stojo būrys gidų (turistų vadovų), 
kurie anglų, ispanų bei prancūzų 
kalbomis siūlė savo patarna
vimus. Laimėjo tas, kuris įky
riausiai siūlėsi, tai jo globon 
mes trys turistai ir atsidavėm 
maždaug trim valandom, iš kurių 
pirma pusė buvo praleista, taksiu 
bevažinėjant po užmiesčio gamtą, 
o antra pusė - bevaikštinėjant po 
kazbą.

Gamta aplink Tanžyrą - tai 
pietinės Ispanijos tęsinys - skur
džiai apaugę kalnai, tetinką gany
kloms, kaktusai ir agavos pakelė
se, Viduržemio jūros pušų miš
keliai smėlėtose vietose ir to
poliai bei aukaliptai drėgnesnė
se vietose. Teko matyti atkasa
mus finikiečių miesto likučius, 
visur išgraužtus beimant akmenį 
girnoms gaminti, ir būrelį kup
ranugarių (vienkuprių). Ant 
pastarųjų gavome pajoti kokį 
šimtą metrų. Apie tą jojimą galiu 
pasakyti, kad silpnesnių vidurių 
žmonės lengvai jūros liga su
sirgti gali - ta kupra su kiekvie
nu žingsniu pašėlusiai tąso pir
myn ir atgal.
Senoji Tanžyro miesto dalis, 

pastatyta, ant labai stačios kalvos 
ir iš dalies apsiausta apgriuvusia 
tvirtovės siena, pasižymi ypatin
gai siauromis ir stačiomis gat- 
vaitėmis, kuriomis joks automo
bilis niekad nėra pravažiavęs. 
Tos gatvaitės dažnai sukinėjasi, 
tai siaurėja tai vėl praplatėja, 
pro senoviškus bokštų vartus ar
ba net virsta trumpais tuneliais. 
Namai, ar tai jie bebūtų grynai 
arabiško ar arabiškai ispaniško 
stiliaus, vienas su kitu sukibę 
viena ištisine išorine siena, be
veik visad tinkuota ir kadaise 
baltai arba gelsvai nukalkinta. 
Visi langai turi vienokias ar 
kitokias langines, ir, pradedant 
antru aukštu, daugumas namų 
turi mažyčius balkonėlius, išsi
kišančius virš gatvės.

Visos gatvaitės ir aikštelės 
(senovės turgavietės) tebėra 
grįstos netašytais akmenimis, į 
kurių tarpus yra susirinkę am
žiais nenušluoti nešvarumai - to
dėl ir dvokia visur tiesiog pa
sigėrėtinai! Ir kur gi nedvoks, 
jei virtuvės liekanos į gatvę iš
kratomos. Pro visą tą atmatų 
smarvę stelbiasi galingas pie
tietiškos virtuvės kvapas - kaž
koks mišinys česnakų ir alyvos, 
ir aplinkui slankioja arabiškos 
žmogystos, apgaubtos prakalto 
dvoksnos aureolėmis.

Ir kurgi neprakaituos tie vie
tiniai, jeigu tokiame karštame 
klimate ant marškinių ar

vakarietiško sukirpimo švarko 
dar užsimeta vilnonę dželabą-to- 
kius ilgus, ilgom rankovėm 
marškinius su gobtuvu. Moterys 
irgi neploniau apsirengusios - 
vienos apsimutuliavusios, viso
kiais spalvotais skudurais, kitos 
dėvi į mūsiškių vienuolių pana
šius rūbus - tamsiai rudus arba 
juodus ilgus marškinius (galbūt 
juos suknelėmis vadinti reikėtų), 
ir gobtuvus ar kažkokias tai ska
reles tos pačios spalvos. Na, ir 
žinoma, šydą ant veido, kuris 
vienoms pridengia tik burną ir 
smakrą, o kitoms - visą veidą, 
išskyrus akis. Bet būdingiausia 
tai, kad visos tos arabiškai apsi- 
rėdžiusios moterys avi vakarie
tiškais batukais ant aukštų kul
niukų. Nemaža dalis arabių, ypa
tingai jaunoji karta, rengiasi vi
siškai vakarietiškai ir plaukus 
frizuoja tom pačiom madom, kaip 
ir mūsų moterys.

Grynai arabiškai apsirengusio 
vyro nemačiau - vieni arabai rė
dosi visai vakarietiškai, kiti - 
maišytai. Dažniausia priemaiša 
prie europietiško kostiumo ir 
marškinių su kaklaraiščiu - tai 
raudoni fezai (tokios milinės ke
purės, panašios į gėlių vazonus), 
paskui seka ant kostiumo užsi- 
dedama dželaba (lygios spalvos 
arba stambiai dryžuota). Jauni 
vaikėzai dažnai nešioja raštuotai 
megztas pusrutulio formos kepu
raites, ir vyresnio amžiaus vyrai 
dažnai dėvi arabiškus batus, pa
našius į šliures, baltos, geltonos 
arba šviesiai rudos spalvos. Vie
nur - kitur dar galima pamatyti 
vyresnio amžiaus vyrą, dėvintį 
turbaną ir arabiškas kelnes, 
kurios atrodo, kaip iki žemiau 
kelių nudribęs platus maišas, ku
rio dugne išplautos dvi skylės 
kojoms iškišti. Kada tos kelnės 
yra dėvimos, blauzdos yra nuo
gos, ir basos kojos apautos tais 
tradicinais batais - šliurėmis.

Arabų labai daug matosi ir 
vakarietiškoj miesto dalyj, 
vaikštinėjančių arba sėdinčių ša
ligatvių kavinėse ir geriančių 
daugiausia šaltmėčių arbatą. Čia 
europiečiai, su arabais, kaip at
rodo, visai gerai sugyvena, ir jo
kios rasinės diskriminacijos bent 
iš pirmo žvilgsnio nesimato - pa
galiau ir iš pažiūrėjimo arabą 
nuo ispano dažnai ir atskirti ne
galima.

Turistui ypač krenta į akis 
gaujos batų valytojų, ir visokių 
įkyriai turistus užkabinėjančių 
prekiautojų, dažnai visą savo in
ventorių kišenėse talpinančių. 
Siūlo jie dažniausia laikrodžius, 
aukso žiedus, cigaretes ir por
nografiją. Taip pat, labai krenta 
į akį daugybė pinigų keitimo įstai - 
gėlių, kuriose už dolerius galima 
gauti bet kokios kitos valstybės 
valiutos daug geresniu kursu, 
negu bet kur kitur.

Šiaip Tanžyras toj kazboj nieko 
daugiau neturi - nei gražių ir 
didelių moskių, nei minaretų; 
yra tik vieni nedideli rūmai anks - 
čiau Moro ko sultonams pri
klausę, dabar istoriniu muziejum 
paversti. O europietiškoj miesto 
dalyj - tuo labiau nieko įdomaus.

MŪSŲ VEIKLA
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Lietuvių Studentų Sąjungos suvažiavime Chicagoje, diskusijų metu. Kalba S. Šimoliūnas apie "Išeivį 
lietuvį studentą". Salia sėdi moderatorius A. Iljasevičius, I. Užgirienė ir K. Skrupskelis. Apačioje: 
suvažiavimo dalyviai. g. Peniko nuotrauka

- Santaros rajoniniame suva
žiavime Detroite paskaitas skai-' 
tė Julius Šmulkštys "Liberaliz
mas Lietuvoje", Algirdas An
tanaitis "Nepriklausomos Lietu
vos vaizdas laisvųjų lietuvių li
teratūroje", Zenonas Rekašius 
"Šiandieninės rezistencijos ko
munizmui prasmė", ir Karolis 
Drunga, pradedant Santaros pa- bos įgaliotiniu paskirtas buvęs 
skelbtuosus lietuvių laisvės ko
vos dvidešimtmečio metus, giliai 
išryškinęs lietuvių rezistento 
vaizdą. Diskusijose apie jau
nosios kartos požiūrius į rezis
tenciją 
kūnas, Dalia Orentaitė, Vytau
tas Babušis ir Aleksandras Ilja- 
sevičius. Suvažiavimui pirmi
ninkavo Jonas Šostakas, sekre
toriavo Aušra Vaičiūnaitė, o ma
lonius sveikinimus tarė Santaros 
Garbės Narys Juozas Bachunas 
ir Vokietijos Lietuvių Studentų 
Sąjungos pirmininkas ir vienas 
Europos santariečių iniciatorių 
Vytautas Bylaitis.

- Lietuvos teatro 60 metų su
kakties minėjimą ruošia San
taros - Šviesos Federacija New 
Yorke. Minėjimas įvyks gruodžio 
12 d. V. Steponio "Festival Res- 
taurant" patalpose.

- Algimanto Mackaus pagerbi
mą, jo knygos "Jo yra žemė" 
išleidimo proga, suruošė Chica
gos Šviesa. Zina Katiliškienė ir 
Leonas Narbutis analizavo Al
gimanto Mackaus poeziją, o iš
traukas iš jo kūrybos skaitė Vil
tis Vaičiūnaitė ir Juozas Rau
donis. Dail. Algirdas Kurauskas 
davė trumpą meninį knygos įver
tinimą. Šio poezijos rinkinio lei
dėjas yra Lietuvių Studentų San
tara.

laitė - sekretorė, nariai Aušra 
Vaičiūnaitė ir Algis Juška.

- New Yorko skyriaus susi
rinkime įdomias diskusijas apie 
lietuvių studentų bendravimą su 
amerikiečiais pravedė Danutė 
Statkutė.

- Rytų Rajone Centro Valdy-

- Studentų Sąjungos Detroito 
skyrius buvo suruošęs Santaros 
Garbės Filisterio Algirdo Lands
bergio dramos "Penki stulpai 
turgaus aikštėje" diskusijas, ku
riose dalyvavo Garbės Filisteris 
dr. Julius Kaupas, Aleksandras 
Iljasevičius, Vytautas Kutkus, 
Jonas Šoliūnas, moderuojant dr. 
A. Damušiui.

dalyvavo Liūtas Moc-

pereitų metų New Yorko sky
riaus pirmininkas Anatolijus Bu
tas. Jis taip pat yra Lietuvių 
Benduomenės New Yorko I-sios 
apylinkės valdybos vicepirminin
kas jaunimo reikalams.

- Naujųjų Metų sutikimai San
taros - Šviesos Federacijos 
ruošiami New Yorke, Chicagoje, 
o Bostone santariečių su sporto 
klubu "Dainava".

Dirvos skaitytojai kviečiami atidaryti 
taupymo sąskaitas lietuvių vedamoj Tau
pymo Bendrovėj, kuri:

10/
moka *t /O metinius divi
dendus (dividendai išmo 
kami birželio 30 
gruodžio 31 d.)

d. ir

apmoka visas pašto per 
siuntimo išlaidas.

- Studentų Sąjungos suvažia
vimas, turėjęs išsamią, turinin
gą programą, įvyko Padėkos 
šventės atostogų metu Chicagoje. 
Suvažiavimo platesnį įvertinimą 
įdėsime sekančiame numeryje. 
Santaros Chicagos skyrius su
važiavimo išvakarėse Shorelando 
viešbučio itališkajame kamba
ryje buvo surengęs atvykusiems 
santariečiams vakarą. Stiprią li
teratūrinę programą išpildė San
taros Garbės Filisteris Jonas 
Mekas, paskalydamas "Europa 
1945", "Vaizdai" ir "Sakymas", 
ir Kazys Alminas, paskalyda
mas linksmą novelę "Ueber- 
mensch" ir satyrą " Pasaka apie 
studentą ir šunį." Programą vedė 
Gabrielius Gedvilą.

- "Metmenų" žurnalo penktuo
ju šimtininku tapo santarietis 
filisteris iš Chicagos, neskelbiąs 
savo pavardės. Žurnalo techni
kinis redaktorius Vytautas VepŠ- 
tas ir Julius Šmukštys įmokėjo 
po 50 doL leidimo fondan.

- Romas Viesulas, Santaros 
Garbės Filisteris, dalyvauja 
šiandieninės Amerikos grafikos 
reprezentacinėje parodoje, kuri 
Chicagoje yra išstatyta Meno In
stitute.

- Santaros Centro Valdyba iš
leido platų aplinkraštį visiems 
santariečiams, kuriame duoda
mos informacijos apie paskelb
tuosius laisvės kovos dvidešimt
mečio metus, Santaros aktualijos 
ir pranešimai.

- Santaros Detroito skyriaus 
valdybą sudaro Bronė Badikonytė 
-pirmininkė, Albinas Bliudžius - 
vicepirmininkas, Liucija Mingė-

MUTUAL SAVINGS
and <=J^oan Č/Ąssoctalton

= Chartered and Supervised by the United Statės Govemment ĘĘ:
= 2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS g

Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres. EE

. ..........................................................................................

I. J. SAMAS JEWELER
Šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai. 
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Didelis 

įvairių dovanų pasirinkimas
7007 SŪPERIOR AVĖ Greta E želia Theatoe 

Tel. EX 1-3969 Bute: WA 1-2354

Galvojate ką jai pirkti?

THE EAST OHIO GAS COMPANY

Pirkite penny-a-load
gazo džiovintuvą!

Pigiau naudoti - centas už kartą
Pigiau įtaisyti - nereikalauja specialių laidų
Pigiau išlaikyti - amžinas, be kliūčių degiklis 
Mokesčiai su jūsų gazo sąskaita, 36 mėnesių 

išsimokėjimas
Remember— One out of tuo dryers sold in this area is GAS

=
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CLEVELANDE 
ir apylinkėse

• Lietuvių teatro 60 metų 
sukaktis minima sekmadie
nį, gruodžio 13 d., U :30 vai. 
Šv. Jurgio parapijos salėje. 
V. Kavaliūnas kalbės tema 
"Teatras, jo esmė ir pras
mė”, o V. Kasakaitis — 
"Lietuvių teatras Lietuvo
je”. Vaidilos teatro aktoriai 
suvaidins ištraukas iš lietu
viškųjų veikalų.

• Dr. J. Abraitis, vieton 
Kalėdų ir Naujųjų metų 
sveikinimų, Vasario 16 
Gimnazijai per Dirvą paau
kojo $10.00, Kęstutis žygas 
su šeima — $5.00.

• Į vieno dolerio vajų Va
sario 16 Gimnazijai parem
ti įsijungė: Vyt. Raulinai- 
tis, Ed. Mazys, Ign. Mulio- 
lis.

• SLA 14 kuopa meti
niam susirinkime perrinko 
tą pačią valdybą ir 1960 me
tams: A. M. Praškevičius
— pirm., M. Trainauskaitė
— pavad., V. Braziulis — 
užrašų sekret., M. Mišeikie
nė — finansų sekr., A. Šim
kūnas — ižd., M. Dundurai- 
tė ir M. Jonės — iždo globė
jai. Taip pat išrinkta ir pa
stovių komisijų nariai. Su
sirinkime buvo atlikta no
minacijos į centro valdybą.

Po susirinkimo V. Braziu
lis pravedė meninę progra- 
n ą. Z. Peckus paskaitė apie 
"Tėvynės išdavikus”, Nora 
Braziulienė, akompanuojant 
G. Karosienei, padainavo. 
Po to buvo vaišėš.

Romas Zorska, sakys Teisybės 
monologą iš Grušo "Tėvas", mi
nint lietuvių teatro sukaktį.

V. Pliodžinsko nuotrauka

Šv. Jurgio parapijos salėje gruodžio 13 d., sekmadienį, minima lietuvių teatro 60 metų sukaktis. 
Ta proga Vaidilos teatro aktoriai suvaidins ištraukas iš "Amerika Pirtyje", "Tėvas", "Šarūnas" 
ir "Skirgaila". Scenos iš "Amerika Pirtyje", kurias vaidina Nijolė Maželienė, DalilaMackialienė, 
Raimundas Apanavičius ir Petras Maželis. v. Pliodžinsko nuotrauka’

• Lietuviams evangeli
kams pamaldos su šv. vaka
riene įvyks gruodžio 13 d., 
sekmadieni, St. John baž
nyčioje (Eddy Rd.). Pamal
das laikys kun. dr. M. Ka
volis.

PRIEŠ KALĖDAS DUODU 
PIRKĖJAMS SPECIALIĄ 

NUOLAIDĄ

Pakeitus senus- dulkių 
siurblius automatiškais, ne
reikės nei dulkių maišelių 
tuštinti, nei dulkėse esan
čias pavojingas bakterijas 
rankomis liesti.

Šios rūšies moderniškiau- 
sius ir galingiausius Elek- 
trolux valytuvus galite gau
ti pas firmos atstovą H. 
Stasą, 18112 Windward Rd., 
Cleveland 19, Ohio. Telef. 
IV 6-2111.

DĖMESIO! DĖMESIO!
Štai jau adventas ir lai

kas pagalvoti apie artėjan
čias Kalėdų šventes. Ne
trukus suskambės kalėdi
niai varpai ir kiekvieno na
muose žėrės papuošta kalė
dinė eglutė, o kalėdinis 
džiaugsmas spindės vaiku
čių akyse.

Visą prieššventinį laiko

tarpį Juozo Kamaičio batų 
parduotuvė — 7013 Supe
rior Avė., pardavinės vi
siems labai gražias ir ne
brangia kaina kalėdines eg
lutes. Taip pat savo pirkė
jams, perkantiems švenčių 
proga prekių, nemažiau už 
10 dolerių, duos nemokamai 
priedo kalėdinę dovanėlę — 
eglutę.

Pasinaudokite šią reta 
proga ir aplankykite Juozo 
Kamaičio batų parduotuvę, 
kur Jūsų laukia netik dide
lis batų pasirinkimas, bet 
ir maloni švenčių dovanėlė.

Dėl smulkesnių informa
cijų skambinti telefonu — 
GA 1-7658 (tarp 8-10 vai. 
vakaro).

Tad savi pas savus!
(96)

Išnuomojamas 5 kamb. 
butas 

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

GRAŽUS 6 KAMB. 
NAMAS

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

IV 1-6127

NEW YORK
• Akt. H. Kačinskas, A. 
Škėma ir Blekaičiai išpildys 
meninę programą Lietuvių 
Dramos Teatro 60 metų su
kakties minėjime 6 vai. v., 
gruodžio 12 d., Festival Sve
tainėje — 40 E. 26th St., 
New Yorke. Vakaro rengė
jai : Studentų Santara ir 
šviesa. Kviečia visus atsi
lankyti. Po programos vai
šės ir pobūvis.

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti 

ir paragink 
užsiprenumeruoti

IEŠKOMI WALTER BOBLYS 
GIMINĖS

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

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

SALAM A N D ER
3325 LORAIN AVĖ CLEVELAND

JAKUBS <& SON
FUNERAL HOMES

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

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

6621 Edna Avenue 
EN 1-1763

SAVINGS 
EARN

ACCOUNTS 
INSURED TO 

*10.000

936 East 185 St.
KE 1*7770

sa
'___

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL NOON

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME AND 
REMODELING LOAN3

CORNER 68™ —SUPERIOR AVENUE

• Naujojoj parapijoj šį 
sekmadienį — gruodžio 13 
d. visą dieną bus prieškalė
dinis naujų žaislų pigus iš
pardavimas. Puiki proga 
vaikams nupirkti žaislų ir 
tuo paremti mokyklos sta
tybą.

• Studentų Sąjungos sky
riaus susirinkimas įvyksta 
gruodžio 11 d. — penktadie
nį, 7 vai. vak. Čiurlionio na
muose. Bus renkama nauja 
valdyba.

• Alekas Banys prašo vi
sų, pasižadėjusi aukoti džio
vininkams, auką atiduoti iki 
šio sekmadienio.

• Neringos skaučių tunte 
gražus būrelis kandidačių 
davė įžodį. Skautės įžodį da
vė Sigutė Petkvičiūtė. 
Paukštyčių įžodį davė — E. 
Eidimtaitė, V. Grigonytė, 
R. Jučaitė, R. Karsokaitė, 
D. Martusevičiūtė, V. Me- 
kešaitė, D. Rinkūtė, V. Va- 
reikaitė, D. Vasarytė ir D. 
Zylytė.

• DLK Vytauto dr-vės 
dešimtmečio proga Pilėnų 
tuntininkas į skiltininko 
laipsnį pakėlė: Leoną Mels- 
baką ir Kęst. Gaižutį. Į pa- 
skiltininkio laipsnį — skau
tus Petrą Morkūną ir Vy
tautą Januškį.

• šį ketvirtadienį imty
nės vyks Public Audito
rium. Pradžia 8:30 vai. Su
sitiks Fritz von Erich ir 
Lord Layton. Bus ir kitos 
poros.

KRAUTUVIŲ VALANDOS PIRMAD. IKI PENKTAD.... D0WNT0WN 9:30 A. M. IKI 9 P. M. ON THE HEIGHTS ... 9:30 A.M. IKI 9:30 P.M.

M AY 2 BASEMENT
krautuvėse

Eagle ženklai duoda 

didelį taupymų May’s C(k Vyrų 100% Worsted

2 KELNIŲ KOSTIUMAI
PALYGINKITE

SU $55.00

Margos medžiagos:
• Mėlynos • Pilkos • Rudos

Lygios spalvos:
• Charcoal pilkos • Vidutinės pilkos

• Navy
Visi iš worsted medžiagų, kurie 
išlaiko lyginimą.

DYDŽIAI...
Reguliarūs .... 36 iki 46

Trumpi.............. 36 iki 44

ugi...................... 37 iki 44

Metų pirkinys 
May’s Rūsio Vyrų 

Rūbų Skyriuje

Čia yra vienas iš didžiausių išpardavimų, kada kur 
bus ... tad pasiskubinkite pamatyti šį didelį pasi
rinkimą Vyrų Worsted kostiumų ... su 2 porom 
kelnių! Pasirinkite naujas margas ar lygias me
džiagas. šie kostiumai yra geriausio stiliaus ... 
jie yra populiarūs 3 sagų modeliai, su įkirpta nu
gara.

Gaila, paštu ir telefonu užsakymai nepildomi
The May Co.’s Basement Men’s Clothing Department, Downtown and On the Heights
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DIR VA ™
KAS IR KUR?

• VLIKo raštinė buvusi api
plėšta lapkričio 8 d. naktį, 
bet paskelbta tik dabar. Iš 
raštinės išsinešta susiraši
nėjimo raštai ir adresai.

• • Dr. M. Gimbutienės pa
skaita ”Tarp rytų ir vaka
rų” įvyks gruodžio 12 d., 
6:30 vai. Tautinės Sąjungos 
namuose, So. Bostone. Ren
gia Vilniaus Krašto Lietu
vių Sąjungos skyrius. Pa
skaita bus papildoma spal
votomis nuotraukomis.

PAGERBĖ SENATORIŲ KEATIN6Ą
Rochester, N. Y. Lietuviai, 

latviai, estai, ukrainiečiai, veng
rai ir lenkai, veikdami antibol- 
ševikinio bloko komitete, lapkri
čio 29 d., Powers Hotel, suruo
šė iškilmingus pietus pagerbti 
šen. Keatingą. Šen. Keating visą 
laiką rodė didelių simpatijų 
tremtinių reikalams daug kam 
asmeniškai padėjo ir visuomet 
griežtai pasmerkdavo komuniz
mą. Jis visur keldavo pavergtų 
kraštų išlaisvinimo reikalą, o kai 
pereitais metais buvo išrinktas 
į senatą - jo balsas ir įtaka dar

sustiprėjo.
Savo ilgesnėje kalboje šen. 

Keating pažymėjo, kad komuniz
mas, nors ir siūlo koegzisten
cijos politiką, pagrinduose ne
pasikeitė, pasižadėjo visomis jė
gomis kovoti už pavergtų kraštų 
laisvę ir pareiškė džiaugsmą, kad 
ši organizacija jam suteikė gar
bės nario titulą. Tačiau, būda
mas respublikonu, netiesiogiai 
gynė paskutinį vizitų pasikeitimą 
ir numatomą prez. Eisenhowerio 
kelionę į Sov. Rusiją, tvirtin
damas, kad Amerikos užsienio

Detroito Zenono Tarvainio vyčių skautų būrelis. Iš kairės sėdi: V. Duoba, V. Baziliauskas, Č. Anu
žis - būrelio vadas, A. Baziliauskas ir A. Manvydas. Stovi: Z. Sukauskas K. Balys, A. Jakubaitis, A. 
Alantas, R. Rūkštelė.

• Daiva Mongirdaitė, Dir
vos konkurso laimėtoja, ne
seniai koncertinę programą 
išpildė Old Glory Klubo ir 
M a s sachusetts Federation 
of Women’s koncertuose. 
Gruodžio mėn. ji kiekvieną 
savaitę pasirodys amerikie
čių ruošiamuose parengi
muose. Gruodžio 8 d. ji da
lyvavo Bostono Universite
te įvykusiam Mendelssohno 
kūrinių rečitalyje. Rengėjai 
net patys dažnai paprašo, 
kad dainininkė padainuotų 
lietuviškai ir dėvėtų lietu
vių tautinius drabužius. Ir 
žinoma, tokius prašymus su 
malonumu išpildo.
• Trylika lietuvių studentų 
medicinos mokslus šiuo me
tu studijuoja Heidelberge, 
Vokietijoje.
• Inž. Mikalojui Ivanauskui, 
Dirvos bendradarbiui, da
bar gyvenančiam Chicago
je, gruodžio 1 d. suėjo 50 m. 
amžiaus sukaktis. Geriau
sių ir kūrybingiausių metų!
• Jaunosios kartos kultūros 
žurnalo „Metmenų” krikš
tynų vakaro programoje vė
liausios kūrybos skaitys ra
šytojas Marijus Katiliškis 
ir poetas Algimantas Mac
iais. ”Metmenų” redakto
rius Vytautas Kavolis kal
bės apie „Nepriklausomąją 
Lietuvą šiandieniu įvertini
mu”. Vakaras įvyks šešta
dienį, gruodžio 12 d., 7:30 
vai. Balio Pakšto svetainė
je (California Avė. & 38 
gatvė) Chisagoje. Skaitan
čioji visuomenė maloniai 
kviečiama atsilankyti.

Rochestery, N.Y., buvo pagerbtas senatorius Keating. Nuotraukoje senatorius kalba. Jo dešinėje 
adv. Adrušin ir kongreso atstovė Weis. Kairėje mayoro pavaduotojas Farbo ir teisėjas Goodele. 
Apatinėje nuotraukoje lietuvių grupė. Iš dešinės: H. Žemelis, J. ir T. Sakai, J. Jankus, p. Užemiai. 
Toliau matyti A. Klimas, J. Valiukėnas ir kt.

DETROIT

Almus meno galerijos vienos 
dienos paroda Detroite įvyks gruo
džio 13 d., sekmadienį, 12-18 
vai., International Institute pa
talpose, 111 E. Kirby.

Detroitiečiai bus pirmieji lie
tuviai pamatę ataskaitinę Romo 
Viesulo litografijų kūrybą "Dai
nos”. Parodoje taip pat bus iš
statyta V.K. Jonyno, T. Valiaus, 
A. Galdiko ir kitų dailininkų gra
fikos, piešinių, skulptūrinių bei 
aliejinių darbi].

Parodoje Romas Viesulas 
skaitys paskaitą apie grafikos 
meną.

Įdėjimas į parodą nemokamas. 
Parodą globoja Detroito Lietu
vių Kultūros Klubas.

M. Gilvydis

NESUK SAU GALVOS 
dėl lietuviškos kalėdinės 

dovanos!
VERTINGA, PATVARI, 

PIGI dovana suaugusiems 
ir rimtam jaunimui — tai 
tik Liet. Prof. Dr-jos išleis
tas, (artėjant šimtmečiui 
nuo gimimo dienos) prof. P. 
MATULIONIO (1860-1932) 
gyvenimo ir darbų aprašy
mas.

Knyga gausiai papuošta 
Lietuvos vaizdais ir žemė
lapiu.

Atsiuntę savo adresą ir 
nemažiau, kaip $1.50 (adre
su: prof. S. DIRMANTAS, 
4241 So. Maplewood, CHI
CAGO 32, III.) tuojau gaus 
paštu šią rimtą knygą.

GERIAUSIA DOVANA !
i y - ■>

Kolegai filisteriui

ALGIRDUI KAČANAUSKUI,

dėl jo tėvelio mirties, gilią užuojautą reiškia

L. S. T. Korp! Neo-Lithuania
New Yorke

Mieliems ELENAI LEGECKIENEI, gen. P. 
PLECHAVIČIUI ir kitiems giminėms, mirus jų 
motinai

KONSTANCIJAI PLECHAVIČIENEI,

reiškiame nuoširdžią užuojautą

T. ir L. Tamošauskai

politika nepasikeitė.
Dar kalbėjo kongreso atstovė 

Judy Weis, mayoro pavaduotojas 
Farbo ir kiti, visi reikšdami 
pagarbą šen. Keatingui ir simpa
tijas šiai organizacijai, atstovau
jančias visas tautybes, nes ji 
visuomet primena amerikie
čiams tą pavojų , kuris gręsia 
iš Sov. Rusijos pusės.

Komitetui vadovauja čia gimęs 
ukrainietis adv. Andrušin, o lie
tuvius atstovauja P. Norkeliflnas, 
H. Žemelis, V. Vitkus ir Jurkus.
Meninėje programos dalyje iš 

lietuvių pusės dalyvavo solistė 
V. Sabaliauskienė ir muz. Z. 
Nomeika. Taip pat tuose pager
bimo pietuose dalyvavo neseniai 
į Rochesterį persikėlusi buv. 
Metropolitan operos solistė Anna 
Kaskas, kuriai susirinkusieji 
sukėlė ovacijas.

Tenka pažymėti, kad lietuviai 
prie tų iškilmių ruošimo labai 
aktyviai prisidėjo ir pietuose da
lyvavo apie 90 asmenį]. Taigi 
po ukrainiečių, buvo pati stam
biausioji iš tautybių grupė.

• Erdmonas Simonaitis, 
Mažosios L’etuvos veikėjas, 
gyvenąs Vokietijoje, rašo 
atsiminimus iš turtingos 
praeities veiklos.

• Vieton Kalėdinių ir N. 
Metų sveikinimų, Vasario 
16 Gimnazijai paremti per 
Dirva aukojo: Prof. I. Kon
čius, So. Boston, Mass. — 
$5.00, P. Janulaitis, Chica
go, III. — $5.00.

Gen. POVILUI PLECHAVIČIUI ir visiems 

artimiesiems, mylimai motinėlei

KONSTANCIJAI PLECHAVIČIENEI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia

Dr. Jonas Sandargas 
ir šeima Dali. J. Pautieniaus parodą Philadelphijoje aplankęs dali. Povilas 

Puzinas ir prof. Jonas Puzinas - Philadelphijos Lietuvių Bendruo
menės pirmininkas. Kairėje dail. J. Pautienius.

V. Gruzdžio nuotrauka

Laikraštį pastoviai gerinant ir ruošiantis nuo 
1960 metų pradžios dažninti, labai reikalingi nauji 
skaitytojai.

Ateikit mums į talką. Užsakykit Dirvą savo ar
timiesiems, kurie dar jos iki šiol neskaito. Jei jūs 
žinote tokius savo artimuosius, ar kaimynių?., kurie 
nųrėtu su Dirva susipažinti, mes jiems laikraštį siu
sime nemokamai 4 savaites. Tuoj atsiųskite jų ad
resą.

Užsakydami ar rekomenduodami naudokitės čia 
spausdinama atkarpa.

Užsakau
Rekomenduoju Dirvą siųsti

(Vardas, pavardė)

(Adresas)

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

(Mano adresas)
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