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Lietuvos žmones geriau aprengia
tik Amerikos lietuviai
Ateinančiais metais Lie
tuvoje esantieji tekstilės
fabrikai — audyklos yra
suplanavę priausti lininių
audinių 10.5 milijono met
rų, šilkinių ’— 14.2 milijono
metrų. O vilninių audinių
tai 1965-ais metais būsią
priausta po 3 metrus kiek
vienam asmeniui, o tai bū
sią reliatyviai daugiau kaip
Amerikoj, kadangi Ameri
koj vilnonių audinių išaudžiama tik 2.8 metrai per
metus kiekvienam gyvento
jui ...
Tačiau tuo tarpu Lietu
voj žmonės apsirengę ge
riau negu Rusijoj tik dėl to,
kad i Lietuvą ateina dau
giau siuntinių iš Amerikos

pastarąjį penkmetį tas ga
mybos didėjimas siekė tik
apie 10-11 procentų per me
tus. M. šumauskas neseniai
išleistoje knygelėje, kur,
kaip paprastai daugiau kal
ba apie ateitį (užtat žmonės
komunistus vadina ”ateitininkais”) ir skaičiuoja ka
da ko kiek bus, pamini
vieną kitą jau ir esamą
skaičių. Iš to matyti, kad
TIKRASIS ŽEMĖS ŪKIO 1953-1958 metų laikotarpy
žemės ūkio gamybos augi
GAMYBOS AUGIMAS
mui buvo būdingi šie skai
Nors Lietuvos žemės ūkio čiai: mėsos gamybos skir
gamyboje kasmet žadamas tumas 1958 metais lyginant
apie 40 ir daugiau procentų su 1953 yra 46.7% (didėji
padidėjimas (dažnai kalba mas po 9 su viršum procen
ma apie dvigubą ar trigubą tų per metus), pieno —
padidėjimą), iš tikrųjų per 49.5% (didėjimas — nepil
ni 10% per metus), karvių
pieningumas — 54.7% (ne
pilni 11% per metus).
Vidutinis karvių pienin
gumas 1953 metais buvo
liuose. Nėra pagrindo prileisti, 1122 kilogramai per metus.
kad prez. Eisenhoweris galvotų, 1958 metais — 1.813. Tais
jog savo vizitais neutralius kraš metais buvo pasižadėta vi
tus privers kitaip apsispręsti ir dutinišką karvių pieningupereiti Vakarų blokan. Reikia mą pakelti 26-iais procen
manyti, kad minimieji vizitai yra tais ir vietoj 1741 kg. (kaip
amerikinis tų valstybių neutra 1957) turėti 2200 kg. iš kar
lumo pripažinimas ir įrodymas vės. Vietoj žadėtų 26% pie
"visiems, kurie privalo tai ge'
ningumo padidėjimas buvo
rai žinoti", kad, eventualiems tik vos daugiau kaip 4%.
pasikeitimams įvykus, už šio pri
Pats pieno kiekis turėjo
pažinimo slypi ir iš anksto
1958 metais pakilti 40% pa
paruošti protestai.
lyginti
su 1957 metais, bet
Nuo eventualaus protesto yra
išskirti ginčai dėl valstybių sienų pakilo 10 c/oa
(LNA)
tarp Indijos ir Pakistano, taip

su vilnoniais audiniais ...
Su audiniais bene bus pa
našiai kaip ir su žuvimi;
prižvejoja dabar suvirš 30
kartų daugiau, negu nepri
klausomos Lietuvos laikais,
o Nidoj, Klaipėdoj, Palan
goj vasarotojai skundžiasi
per visas atostogas negau
ną pavalgyti žuvies, nei
šviežios nei konservuotos...

IAV atsisako atsakomybės?
Kai pasibaigė II Pasaulinis ka
ras, JAV prezidentas pareiškė:
"Galime ir privalome nešti at
sakomybę už visą pasaulį." Ta
čiau pastaruoju metu, kada prez.
Eisenhoweris turėjo susitikti su
Chruščiovu, prieš pat "Dovydo
stovyklos" pakalbtus jis rado rei
kalo patvirtinti, kad juose at
stovaus vien tik JA Valstybes.
Tai buvo formalus atsisakymas
nuo vadovavimo vakariniam blo
kui ir pripažinimas, kad tame
bloke esama nemaža nuomonių
skirtumų, kurių iki susitikimo su
Chruščiovu išlyginti nepavyko.
Iš "Dovydo stovyklos" pokal
bių išplaukė išvada, kad ligšioli
nio stiliaus šaltąjį karą norima
pakeisti
diplomatiniu
keliu,
sprendžiant esamos padėties
(status quo) klausimus.
Neilgai trukus valst. sekr.
Herteris paskelbė savo doktri
ną, iš kurios aiškėja, kad, nors
JAV ir atsisakė vadovybės sa
vajame bloke, ir toliau laiko
Sovietų Sąjungą atsakomingą už
veiksmus kraštuose, priklausan
čiuose komunistiniam blokui. Bet
Chruščiovas nė nemano pasekti
prez. Eisenhowerio pavyzdžiu atsisakyti vadovavimo komunis
tiniam blokui.
Abiejų valstybių galvų susiti
kimą "Dovydo stovykloje" ir jų
roles apibūdinus, atėjo laikas iš
siaiškinti, kaip suprasti tą "sta
tus quo". Tuo tikslu prez. Eisenhoweris ir keliauja per eilę Eu
ropos, Azijos ir Afrikos valsty
bių.
Lankymas kraštų, susirišusių
su Amerika savitarpinės gyny
bos sutartimis, reiškia tų są
jungų sutvirtinimą, t.y. tos si
stemos, kurią vadiname va
kariniu bloku, sustiprinimą.
Bet Indijos ir Pakistano vizi
tavimas jau yra demonstracija,
kad Amerika supranta "status
quo" kaip neutralių valstybių pa
likimą jų pačių pasirinktuose kę

pat tarp Pakistano ir Afganis
tano, ir tai netrukdė visas tris
valstybes vienu žygiu aplankyti.
Prezidento apsilankymas Indi
joje sudaro tam tikrų komlikacijų Indijos ir Kinijos ginče.
Tas vizitas, kuris sutvirtins
premjero Nehru asmenines po
zicijas, nacionalistų tarpe gali
padidinti antikomunistines nuo
taikas ir indų visuomenė gali
pagalvoti, jog Amerika palaiko
Indijos pusę ginče su Kinija.
Siekiant nuo to apsidrausti,
valst. sekr. Herteris prieš prez.
Eisenhowerio kelionę spaudos
konferencijoje padarė gerai ap
galvotą "klaidą". Jis pareiškė,
kad Amerikai nesudaro didelės
svarbos, ar tarp Indijos ir Ki
nijos nužymėta Mac Mahoro li
nija yra jau tikra ir galutinė
siena. Herteris jau iš anksto
žinojo, kad toks jo pareiškimas
iššauks didelę audrą, kuri dar
tvirčiau pabrėš, jog ne kiekvienu
atveju Amerika privalo automa
tiškai išeiti prieš kiekvieną ko
munistinę valstybę su protestu.
Jei po eilės išsiaiškinimų sekr.
Herteris ir būtų pasidaręs diplo
matine auka, jo "klaidos" vistiek
nebūtų buvę galima paneigti, nes
ji yra iš to arsenalo, kurį JAV
panaudos būsimojoje viršūnių
konferencijoje.
K.M. Juozas Šarūnas

DIDELI ŠALČIAI

Gruodžio pirmomis dienomis
Lietuvoje iškrito truputį sniego
ir labai smarkiai atšalo. Naktį
iš gruodžio 6 į 7 dieną tem
peratūra krašte svyravo tarp
minus 19 ir 24 laipsnių Celsi
jaus, o Švenčionyse užregistruo
tas net 31 laipsnis šalčio.
VĖL PERGRUPUOJAMI
RAJONAI

Gruodžio 7 d. Lietuvoje buvo
paskelbtas likvidavimas 16 ra
jonų, juos suskaldant ir prijun
giant prie kitų. Likviduojami šie
rajonai - apskritys: Daugų, Du
setų, Dūkšto, Kybartų, Linkuvos,
Naujosios Vilnios, Naujamiesčio,
Pabradės, Priekulės, Salantų,
Sedos, Švenčionėlių, Troškūnų,
Vabalninko, Veisiejų ir Žagarės.

Kai ilgesys ir prisiminimai mus nuveda į paliktus Lietuvos miškus, mes kartojame: "Baltos pūgos
nuskrieja, nubėga - miškas miega viduržiemio miegą..." (Vėžionių miškas prie Daugų)

PASIRAŠYS GYNYBOS SUTARTI SU JAPONIJA
Jungtinės Amerikos Valstybės
ir Japonija pasiekė pilną susi
tarimą svarbiaisiais naujos gy
nybos sutarties klausimais. Kaip
valst. sekr. Herteris spaudos
konferencijoje pareiškė, Japoni
jos premjeras Kishi "apiesausio
20 d." atvyks Washingtonan tos
sutarties pasirašyti.
Naujoji gynybos sutartis pakeis
ligšiolinę Japonijos Taikos Su
tartį, veikusią nuo 1952 m, pra
džios; pastarojoje liesti kiti, ne
gynybos klausimai bus apspręsti
atskira administratyvine sutar
timi, kuri taip pat jau ruošiama.
Pagal naująją gynybos sutartį,
JAV laikys Japonijos užpuolimą
savo teritorijos užpuolimu, ži
noma, atsižvelgiant į konstitucireikalavimus,
liečiančius
karo paskelbimą. Senojoje taikos
sutartyje buvo kalbama tik apie
JAV "patarimus", kokių priemo
nių Japonija turėtų imtis, jei ji
butų užpulta. Japonai tai laikė
nepakankama garantija savo sau
gumui, nes pagal konstituciją jai
yra neleidžiama turėti savo gink
luotųjų pajėgų. Tas punktas vė
liau buvo pradėtas interpretuoti,
leidžiant japonams turėti gynybos
įrengimus, bet neleidžiant panau
doti jėgų už savo sienų.
Sutartis nebus pilnas savitar
pinės gynybos paktas ta prasme,
kad Japonija JAV užpuolimo ne
laikys savo teritorijos užpuoli
mu, nebent tai liestų JAV įgulas
Japonijos teritorijoje.
Naujoje sutartyje numatoma,
kad JAV turės pasitarti su Ja
ponija, prieš iškeldama savo įgulas iš Japonijos į kitas To
limųjų Rytų vietas. Tai yra at
sakymas į japonų susirūpinimą,
kad, panaudojant Japonijoje esan-

čias JAV įgulas Taivano įlankos
gynimui, nebūtų karan įvelta pati
Japonija. To japonai labai bijojo
1958 m. rudenį, kada ameriki
niai lėktuvai iš Japonijos bazių
skrisdavo į Taivaną.
Bet tas punktas taip pat iš
keltų painią problemą, jei, sa
kysime, atsinaujintų karo veiks
mai Korėjos pusiasalyje. Šiuo
metu tas klausimas interpretuo
jamas ta prasme, kad P. Korėja
yra daugiau Jungt. Tautų, o ne
išimtinai JAV problema, o Ja
ponija yra įsipareigojusi remti
Jungt. Tautas.
Sutartyje taip pat numatoma,
kad JAV turi iš anksto pasi-

tarti su japonais, prieš darant
didesnius pakeitimus ginklų arba
jų bazių sistemoje. Tai taip pat
komplikuota problema. Japonai
vengia, kad branduoliniai ginklai
butų leidžiami iš jų teritorijos,
idant nesusilaukus atitinkamos
akcijos iš priešo. Praktiškai tas
sutarties punktas reiškia sutei
kimą japonams lygios teisės,
svarstant moderniųjų ginklų dis
lokaciją jų teritorijoje.
Abu kraštai taip pat sutinka
aptarti kiekvieną "pavojingą si
tuaciją" Tolimuosiuose Rytuose
arba grėsmę Japonijos saugumui.
Sutartis bus pasirašyta dešim
čiai metų.

Amerikos pagalba Indijai
• Prez. Eisenhowerio ke
lionė, valst. sekr. Herterio
žodžiais, pralenkusi pačius
drąsiausius lūkesčius. Indi
joje jo sutikimas buvęs ne
palyginamai iškilmingesnis,
negu prieš keletą metų
Chruščiovo. Indijos premje
ras Nehru tarptautinės že
mės ūkio parodos atidarymo
metu pareiškė, kad prez. Eisenhoweris laimėjęs milijo
nų jo tautiečių širdis.
Pasitarimuose su premj.
Nehru prez. Eisenhoveris
pažadėjęs karinę ir ekono
minę pagalbą, jei Indija bū-

tų užpulta.
Irane, privatiniuose prez.
Eisenhowerio pas įkalbėji
muose su šachu, iškils du
pagrindiniai klausimai: 1.
Ką Iranas darytų, jei Irako
premjero Kassemo režimas
sugriūtų ir kraštą užvaldy
tų komunistai; 2. Amerika
yra įsipareigojusi pagelbėti
užpultam Tranui, bet ten nė
ra nei amerikinių bazių, nei
ginklų. Kain ilgai Trano ar
mija pajėgtu ginti 1.118
mylių ilgio sieną, kol JAV
įveiks 12,000 mylių atstu

mą?

Atsisakė nuo Vegos projekto
• JAV atsisakė Vegos
raketų projekto, kuriam bu
vo numatyta išleisti 65 mil.
dolerių. Vietoj jo, kitos pro
gramos rėmuose, bus paga
mintos 6 Atlas raketos, ku
riomis tikimasi pasiekti tų
pačių rezultatų. Vegos pro-

gramoje buvo užplanuota:
išsviesti 300 mylių aukštin
2 tonų erdvės laboratoriją
su žmonėmis; iššauti 1000
svarų erdvės vežimą mėnu
lio aplinkon; nuleisti kelis
šimtus svarų instrumentų į
mėnulį; 750 svarų erdvės
vežimą su instrumentais iš
šauti į tarpplanetinę siste
mą.
• Erdvės šuolininkas ame
rikietis kpt. Joseph W. Kittinger antrą kartą sėkmin
gai nusileido parašiutu iš 14
mylių aukščio, pirmąsias 10
myliu krisdamas uždaru pa
rašiutu.

KAIRĖJE: Lietuviai studentai,
vykdami tolimą kelią į suvažia
vimus, vyksta ne tik bendrųjų
problemų svarstyti, bet pasima
tyti ir padraugauti. Štai trijų
miestų atstovų susitikimas Chi
cagoje prie Jaunimo Centro na
mų per Studentų Sąjungos su
važiavimą. Iš kairės: M. Leknickaitė (Cleveland), A. Andolis
(Detroit) ir G. Musteikytė (Chi
cago).
G. Peniko nuotrauka

Taip J.M. Bačiūnai iškeliavo į ilgą kelionę - lankyti Pietų Ameri
kos lietuvių. Dabar jie Argentinoje ir Dirvos skaitytojams iš ten
siunčia geriausius sveikinimus.

1959 m. gruodžio 14 d.

DIRVA

2

DIRVA™
Vublished senū-weekly by
Anierican Lithuanian Press
& Radio Ass’n. VILTIS. Ine.
(Non-profit), 6907 Superior
Avė., Cleveland 3, Ohio.
Telephone:
HEnderson 1-6344.
Tssued in Cleveland every
Monday and Thursday.
Editor-in-Chief:

Balys Gaidžiūnas.
Second Class Mail Privileges Authorized at Cleve
land. Ohio.
Subscription per year in
advance: $8.60. Established
in 1915.
Single copy — 10 cents.

BEST WISHES
To Ali the Lithuanian People

Dukart savaitinis, leidžia
mas VILTIES. Amerikos Lie
tuviu Spaudos ir Radijo D-jos
(Inkorp. ne pelnui), 6907 Su
perior Avė., Cleveland 3,
Ohio.
Telefonas:
HEnderson 1-6344.
Išeina Clevelande pirma
dieniais ir ketvirtadieniais.
Vyr. redaktorius: Balys
Gaidžiūnas.
Antros klases siuntos pri
vilegija suteikta Clevelande,
Ohio.
Prenumerata metams, ii
anksto mokant $8.00. Ištek
tas 1915 metais.
Atsk. Nr. kaina 10 centų.

Redaktoriai: Vyt. Gedgaudas ir J. P. Palukaitis.

Judge

BERNARO I. CONWAY
Vasario 16 Gimnazijos skautės prie daiL V. Stančikaitės-Abraitienės, dabar gyvenančios Clevelande, kūrinio "Laukų Madona".

REDAKCINĖ KOLEGIJA:
P. Bastys (Toronto), E. Čekienė (Woodhaven), R. Mieželis
(Chicago), J. Paplėnas (Chicago), V. Rastenis (Brooklyn) ir
St. Santvaras (So. Boston).

Šis mūsų atsakymas prašytas
atspausti "Naujienose", "Drau
ge" ir "Dirvoje".
L. S. S. Chicagos
skyriaus valdyba

lie padeda išlaikyti laikrašti
žinau, dalis skaitytojų
pavartys šiandieninę Dirvą
ir pasakys: ”Daug puslapių,,
bet dar daugiau skelbimų”.
Ir jie bus teisūs, O tie, ku
rie gerai nusimano, kiek
skelbimai prisideda prie
laikraščio išlaikymo, grei
čiausia ne susiraukusią mi
ną parodys, bet bus paten
kinti. Patenkinti todėl, kad
laikraščiai, kurie neturi pri
deramo svorio, skelbimų la
bai maža tegauna.
Tautybių laikraš č i a m s
šiame krašte kelias ne rožė
mis klotas. Reikia didelio
apdairumo ir nemažiau pa
siaukojimo, kad laikraščiai
eitų. Reikia didelių pastan
gų, kad jie gerėtų ir augtų.
Reikia nuolatinės talkos iš
pačių skaitytojų, bendra
darbių ir rėmėjų. O taip pat
reikia, kad laikraščio išlai
kymą paremtų mūsų įvai
rūs biznieriai, pramoninin
kai ir prekybininkai. Ir tik
ta visų jungtinė talka išlai
ko laikraštį. Ir ne tik tauty
bių laikraštį, bet ir didžioji
šio krašto spauda, tik tais
pagrindais organizuojama,
išsilaiko. Sakysim, labai il
gą laiką kelių milijonų
skaitytojų Reader Digest
laikėsi be skelbimų, bet
prieš porą metų, nebesuvesdami galų su galais, pradė
jo dėti daug skelbimų. Ir jei
jų nebūtų pradėję dėti, laik
raščio jau senai nebūtų. O
reikia neužmiršti, kad anie
skelbimai laikraščiui už
puslapį atneša ne dešimti
mis, bet tūkstančiais dole
rių. Ten yra daug puslapių,
kurie apmokėti nemažiau,
kaip po $12,500.00. Taigi
pajamos aiškios ir laikraš
čiui parama didelė.
Lie tuviškieji laikraščiai
negali pasigirti brangiai
apmokamais skelbimais, iš
skiriant didesniuosius rin
kiminius metus, kada politi
niai skelbimai duoda gra
žias pajamas, jei tokie skel
bimai gaunami. Dirva yra
tokių tarpe, bet tie rinkimai

kartojasi tik kas keleri me
tai. Dirva yra ir tų lietuviš
kų laikraščių tarpe, kuri
gauna nemaža skelbimų, di
džiosioms metinėms šven
tėms atėjus. Juos duoda lie
tuviai prekybininkai ir biz
nieriai, juos duoda ir kita
taučiai. Net kitataučiai dau
giau, nes jie turtingesni,
lietuviai jų įmones palaiko,
jie tuo tarsi atsilygina.
Dirvos metinės pajamos
iš skelbimų, kaip ir pats
laikraščio skaitytojų skai
čius, kad ir ne šuoliais, bet
pastoviai auga. Praėjusiais
metais laikraščio pajamos iš
prenumeratos ir skelbimų
buvo santykyje 2:1 prenu
meratos naudai. Didžiosios
JAV spaudos pajamos iš
prenumeratos ir skelbimų
yra visiškai priešingame
santykyje. Ten, dažnam
laikraštyje, santykis būna
10:1 skelbimų naudai.
Iš tų kelių pastabų, ku
rios čia reikalingos skelbi
mų naudingumui paryškin
ti, kiekvienas mūsų skaity
tojas labai lengvai supran
ta, kad jei skelbimų nebūtų,
Dirvos 1960 metų prenume
rata, jau einant tris kartus
per savaitę, būtų ne $10.00,
bet mažiausia $15.00. Taigi,
jei kai kam ir nelabai ma
loniai atrodo toks skelbimų
gausumas, tai tuoj tegul
pagalvoja, kad jie apmoka
kiekvieno skaitytojo trečda
lį prenumeratos mokesčio.
Ir apmoka tvarkingai, daž
niausia tam pačiam skaity
tojui geriausius linkėjimus
ir sveikinimus siųsdami.
Ir šia proga, kadangi
prieškalėdinis metas yra
pats gausiausias įvairiais
skelbimais, mes dėkojam
visiems, kurie savo skelbi
mais Dirvą remia. Mes dė
kojame ir tiems, kurie žada
ir iš kitų lietuvių kolonijų,
kur Dirvos siunčiama dide
liais kiekiais, kad taip pat
skelbimų parūpins ir laik
raštį dar labiau įgalins ge
rinti,

GREETINGS and BEST WISHES
To Ali The Lithuanian People

Municipal Court

LEISKITE PASISAKYTI ABIEM
NUOMONĖM
CHICAGOS STUDENTAI
ATSAKO

"Naujienos" ątspaudė rašinį
apie buvusį Antano Smetonos re
čitalį (rengtą L.S.S. Chicagos
skyriaus). Autorius pasivadino
save "Buvęs Studentas".
Lietuvių Studentų Sąjungos
Chicagos skyrius jaučia pareigą
atsakyti, nes užmetimai netei
singi.
Rezervuotų vietų ir asmenų
skaičius su rėmėjų bilietais pil
nai atatiko. Šiuo atveju dežuruojantieji (dalis valdybos), nesu
silaukė jokių nusiskundimų re
čitalio metu. Minimi jaunuoliai
yra gabūs muzikos studentai, to
dėl jiems buvo specialiai pa
ruošta vietos pirmose eilėse,
kad būtų progos rečitalį atydžiai
išklausyti. Rečitalio metu nė vie
nas asmuo nebuvo priverstas sto
vėti, nes buvo pakankamai kėdžių.
Antroji mintis, kurioje pa
reikšta, kad Studentų Sąjunga
krinta politinėn įtakon, nes rė
mėjų dauguma buvo tautinės min
ties žmonės, labai keista. Stu
dentų Sąjungos Chicagos skyrius
padarė pranešimą per Margučio
radiją, kur buvo pasakyta? "As
menys, kurie nupirks dešimt ar
daugiau dvidolerinių bilietų, bus
skaitomi šio rečitalio rėmėjai
ir Studentų Sąjunga juos kukliai
pagerbs, atspausdindami tų as
menų pavardes rečitalio pro
gramoje, rėmėjų sąraše..." Tas
pasiūlymas buvo mestas į vi
suomenę, tiek į tautininkus, ir
tiek į valstiečius liaudininkus ar
krikščionius demokratus. Jeigu
rėmėjų daugumą sudarė tautinės
minties žmonės, Sąjungos skyrių
negalima kaltinti, nes pinigus ir
paramą mes priimame Iš visų,
jeigu ši parama padeda atsiekti
mūsų
užsimojimus. Studentų
Sąjunga paramos nei iš vieno
neatsisakė ir neatsisakys. Ir čia
mes norime dar kartą padėkoti
rėmėjams už pagalbą, suteiktą
sąryšyje su parengimu, kuris
nieko bendro su politka neturi.
\ užmetimą, padarytą tiesio
giniai skyriaus pirmininkui, kad
jis esąs Neolithuanas ir tokiu
būdu kreipia skyrių tautinėmis
vėžėmis, turime pareikšti, kad
mūsų skyriaus valdybą sudaro
asmenys iš Korp! Gintaro, Akademinkų Skautų, Ateitininkų ir
Neo-Lituanijos. Šį rečitalį visa
valdyba rėmė.

Lapkr. 30 d. skaitėme "Dir
voje" St. Santvaro atsakymą V.
Vizgirdai į pastarojo laišką "Vie
nybėje". Šiuo atveju "Dirvos"
skaitytojams,
besidomintiems
mūsų menininkų darbais ir gyve
nimu, nebuvo aiškūs. St. Santvaro
pamokymai ir argumentavimai,
nes jo atsakyme minimasai V.
Vizgirdos laiškas nebuvo spaus
dintas "Dirvoje". Iš tikrųjų, tasai
laiškas lietė "Dirvoje" spaus
dintą St. S. straipsnį (rugsėjo
24 d.), ir dėl to turėjo būti
spausdintas "Dirvoje". Yra ži
noma, kad V. Vizgirdos laiškas
atsidūrė "Vienybėje" tik po to,
kai jį primiau gavusi "Dirva"
nespausdino. Suprantama, kadSt.
Santvarui, kaip "D." redakcinės
kolegijos nariui, "D." skiltys yra
visad atviros, bet demokratiš
kame laikraštyjeturėjo rasti vie
tos ir priešinga nuomonė.
"Dirva" pasielgė teisingai V.
Rastenio ir V. Vaitiekūno disku
sijose dėl Vilniaus politikos, at
spausdindama drauge ir V. Vai
tiekūno kitokią nuomonę (taip pat
lapkr. 30). Šitaip reikėjo pasielgti
ir V.Vizgirdos atžvilgiu.Jei"Dir
vos" skaitytojai būtų gavę per
skaityti minėtąjį V. Vizgirdos
laišką, tai patys matytų, ar nau
jasis St. Santvaro "atsakymas",
maždaug tris kartus ilgesnis už
puolamąjį laišką, yra iš tikrųjų
atsakymas, ar tik šiaip sau pa
mokymai, iš esmės neatrėmę
V. Vizgirdos laiško tezių. Jei
poetas St. Santvaras jaučiasi
turįs kvalifikacijų rašyti apie
dailę iš savo patyrimo, tai dailin.
Vikt. Vizgirda, buv. Vilniaus Dai
lės Akademijos direktorius, Lie
tuvos Dailin. S-gos ir Liet. Dai
lės Instituto pirmin., tikrai turi
tas kvalifikacijas ir iš patyrimo,
ir iš profesijos.
"Dirva" laimėtų daugiau skai
tytojų simpatijų, jei duotų vietos
pasisakyti ir tokioms nuomo
nėms, kurios nebūtinai atitinka
redakcijos ar jos bendradarbių
įsitikinimui.
J. Gimbutas,
Bostonas
Red. pastaba.
Gerb. J. Gimbutui žinoma, ko
dėl Dirva susilaikė nuo daiL V.
Vizgirdos pasisakymo spaus
dinimo. Ir šiuoatveju ji tebemano,
kad to pasisakymo iš viso niekur
nereikėjo spausdinti.

BEST WISHES
To Ali the Lithuanian People

YOUNG’S AMERICAN &
CHINESE RESTAURANT
Chinese Food To Take (Jut
Cantonese Family Dinners
OPEN DAILY 11 A. M. TO 1:00 A. M. SAT.

TO 8:00 A. M.

Open Sundays

Air Conditioning

2172 WARRENSVILLE CENTER

FA 1-M7*

‘GREETINGS and BEST WISHES

THE UNIVERSAL CLEANING

& DYEING CO.
UNIVERSAL BRINGS YOU UNHUKRIED
QUALTTY
Cleveland’s Finest Cleanere sžnee 1888

HE 1-8100

Hant—1218-30 East 71st St

GREETINGS and BEST WISHES

M. J. GLEASON CO.
INSURANCE OF ALL KINDS
James A. G 1 e a s o n and

Chas. L. G 1 e a s o n
1506 Williamson Bldg.

pR 1-2525

BEST WISHES
HILLCREST MEMORIAL

PARK CEMETERY

ASSOCIATION
Aurora & Richmond Roads

Phone BE 2-0035

Greetings and Best Wishes

HILLTOR REALTY, INC.

Alhambra Beauty Salon

WHERE FRIENDLY SERVICE IS OUR MOTTO

SPECIAL DĖL MOR CREAM PERMANENT
COLD WAVES AND HAIR TINTING EXPERIENCED
OPERATORS

5088 Mayfield Road

Call HI 2-0700

10403 Eucid Avė.

Open Evenings

GA 1-7958

Greetings and Best Wishes

EAST 200TH HARDWARE
685-7 East 2OOth St.

IV 1-8448

ELEVATOR THEATRE LOBBY
Greetings and Best Wishes To Our Friends and Patrons

GREETINGS and BEST WISHES
To Ali The Lithuanian People

WHERE YOU MEET YOUR FRIENDS

CIRCLE DRUG CO.

2062 Payne Avė

PRESCRIPTION SPECIALISTS

7408 WADE PARK AVĖ.

SHAIA’S
PR 1-9555

UT 1-4931

APEX READY MIXED
CONCRETE COMPANY

Greetings and Best Wishes

Greetings and Best Wishes

WILLLAM E. MARSAL
SCIENTIFIC SHOE FITTERS

3993 East 93rd St.

VU 3-5600

10519 CARNEGIE AVĖ.

RA 1-4242

ROCCO BARBĖK SHOP
For the Best in Hairęutting See Rocco
5333 Superior Avenue

HE 1-1678

Tadas Meckauskas

DIRVA
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V. Rastenis

Lietuviškosios aktualijos

Konkursinė nuotrauka Nr. 14

UŽ AR PRIEŠ "VIENATIM NEDALOMU
RUSIJOS IMPERIJA? *
Kas yra ABN ir kodėl mums priderėtų skirti
jam daugiau dėmesio?
ABN teigia, kad laisvės siekia
ir yra vertos ne tik tos tautos,
kurios pastarųjų pasaulinių karų
protarpyje buvo nepriklausomos,
bet ir tos, kurios tos laimės
nepasiekė. ABN propaguoja ne
priklausomybę ir dem. santvarką
(priešingybę Rusijos imperializ
mui) visoms tautoms, be dis
kriminacijos kokiu bebūtų požiū
riu. Todėl ABN teigia, kad nie
kas neturėtumėm sutikti nei vien
tik su Berlyno dalies nuo bol
ševizmo apgynimu, nei vien tik
su Vokietijos sujungimu, nei vien
su tik "satelitų” išlaisvinimu,
nei vien tik su į 1938 metų sienas
Sovietijos nustūmlmu, neigi net
su dar labiau susiaurintos bol- ševikiškos Rusijos palikimu.
Nes, kol Rusija ir bolševizmas
tebebus kokioj nors kombinacijoj,
tol liksiąs neužgesintas gaisro
židinys, nuolatos gresiąs vėl įsiliepsnoti.
'Viskas arba nieko"?
Ne. Visa tai nereiškia, kad
kurio vieno iš minėtųjų dalykų
teigiamas sutvarkymas turėtų
būti atmestas, šaukiant "jeigu ne
viskas, tai nė to nereikia". Pa
vyzdžiui, jeigu vien tik Albanija
būtų išlaisvinta iš bolševizmo,
negi kas reikalautų grąžinti ją
bolševikams, jei kiti kraštai tuo
tarpu lieka kaip yra. Arba, jeigu
bolševizmas būtų išstumtas iš
Vokietijos, tai negi būtų reika
laujama, kad rytinė Vokietijos
dalis būtų vėl rusams bolševi
kams sugrąžinta vien todėl, kad
nei bolševizmas nei rusiškai bol
ševikiškoji imperija dar ne vi
siškai išnaikinta...
Bet vieną dalyką vistiek reikia
nuolat ir nuolat tvirtinti, kad
joki daliniai laimėjimai neišnai
kina galutinai to pavojaus, prieš
kurį kovojama. Nuolat ir nuolat
turi būti nepamirštamas tikrasis
galutinis tikslas, būtent, bolėvizmo ir rusiškojo imperializmo
židinio visiškas užgesinimas.
Visdėlto, ar neperdaug sie
kiama?

Tokiai pažiūrai prikišama, kad
ji esanti maksimalistiška, sie
kianti apžioti daugiau, negu esą
įmanoma sukramtyti. Tokios pa
žiūros propagavimas atidedąs į
neribotas tolumas ir Lietuvos
bylos sprendimą, nes Lietuvos
byla tuo būdu galinti būti sutapdinta su dideliu, greičiausia
neįvykdomu, todėl neribotam lai
kui atidėtlnu tikslu. Bet pastarų
jų 40 metų, ir ypač 1939-40
metų istorija labai įsakmiai pa
tvirtino, kad 1938 metų sienose Iš
bolševizmo ir rusiško imperia
lizmo mišinio išaugo pasaulinio
masto pavojus. Taigi pažiūra,
kad tas pavojus išnyks tik bū
damas visiškai užgesintas, Jau
patyrimu patvirtinta. IŠ kitos pu
sės, jei ši pažiūra rekomenduo
ja "nesukramtomą kąsnį", tai

šioj problemoj iš viso nėra tokio laikytinas.
"kąsnio", kuris būtų lengviau
Tas idealas nepatinka rusams
"sukramtomas".
nacionalistams,
lygiai "bal
Kremliaus valdžia be prievar tiems", lygiai "raudoniems".
tos nesutiks gi net ir 1938 metų "Baltieji"
rusai nacionalistai
sienomis bepasitenkinti. Nesu gąsdina vakarų politikus, esg, jei
tiks be prievartos susilpninti sa gu tik kas užsiminsiąs apie Ru
vo viešpatavimą "satelitiniuose" sijos "išdraskymo" galimybę,tai
kraštuose. Nesutiks geruoju ir
rusų tauta mūru stosianti už
Vokietijos dalies išsižadėti. Vie bolševikų valdžią, nes rusai esą
nintelė "nesunkiai įvykdoma" geriau kęs priespaudą, negu iš
programa būtų tik nuolankus su sižadės "vienatijos nedalomos
tikimas su dabar esama padė Rusijos" idėjos... (Ir ABN teigia,
timi ir tolesniaisiais Kremliaus kad rusams brangiausi jų im
reikalavimais. Taigi jokios san perialistiniai siekimai ir tam jie
tūresnės programos už ABN at net bolševizmu naudojasi.)
virai dėstomą programą nėra,
Žinoma, nėra įrodyta, kad visa
ir visi tą žino. Tik ta "neį rusų tauta kaip vienas norėtų
vykdomoji" programa galėtų pro žūtbūtinai laikyti kitas tautas po
blemą nuosekliai ir tinkamai iš savo jungu. Tai greičiausia tik
spręsti. Tačiau visi taip pat žino "vadovaujančios
inteligentijos
(žino ir ABN), kad tokia pro mesianizmas", bet toks yra. Už
grama neįvykdoma vienu šuoliu. sieniuose esantieji "vienatijos
Ji gali būti vykdoma tik labai nedalomos" gynėjai tebeturi šiek
lėtai, o iš viso ji net ir lėtai tiek pasisekimo Vakarų poli
tegali vykdoma tik ta sąlyga, tiniuose sluogsniuose, nors jau
jeigu nuolat bus stengiamasi tu toli gražu nebe tiek, kiek turė
rėti prieš akis minėtą galutinį
jo prieš 40 ar dar prieš 30
tikslą ir nesvyruoti dėl reikalo
metų.
prie jo visais galimais būdais ar
tėti.
ABN yra tai didžiarusių prie
šingas sąjūdis. Dėl to ABN ne
Prieštaravimas
didžiaru
rado galimybės net kovoje prieš
siams ir jų užtarytojams.
bolševizmą susidėti su rusais
"koordinatoriais", nes rusai nori
Lietuvai laisvės siekiame ne kovos tik prieš bolševizmą, bet
tam, kad atgauta . laisvė liktų ne prieš saviškių imperializmą.
nuolatinėje grėsmėje. Tos grės
Lietuviams, atrodo, neturėtų
mės nebebus, jeigu vietoj bol
ševikinės ir imperialistiškos Ru net klausimo kilti, kuriai iš tų
sijos liks demokratiška Rusija dviejų idėjų pritarti... Betkoks
ir aplink ją visa eilė kitų lygiai nuolaidumas, net ir tylėjimu pa
demokratiškų ir taikingai tarp rodytas nuolaidumas "vieningos
tautiniuose santykiuose dalyvauti nedalomos Rusijos" idėjos pa
nusiteikusių nacionalinių valsty laikytojams jau būtų Lietuvos
bių. ABN propaguoja tokį idealą. nepriklausomybei nepalanki lai
Lietuvai toks idealas palankus, kysena.
(Nukelta į 4 psl.)
tad Jo siekimas mums yra pa-

Taip laukiama Kalėdų švenčių...

Los Angeles lietuviai

KODĖL NESUSITARTA SU 'BENDRUOMENE’?
Per dešimtmetį losangeliečiai nepajėgė įsigyti
vienerių tautinių namų, bet dabar būtinai nori
jau dviejų...
Praėjus šešioms savaitėms po
nius asmenis ir organizacijas.
to, kai Tautinių Namų Fondo
dalininkų visuotinis susirinkimas
vienbalsiai nusprendė (spalio 25
L) toliau vykdyti savo progra
mą tautinių namų įsigijimo rei
kalu ir nerado nei realių są
lygų, nei prasmės tan darban
jungtis su Los Angeles lietuvių
bendruomenės apylinke, tai LB
Los Angeles Apylinkės Valdyba ir
jos naujasis Lietuvių Namų Sta
tybos Komitetas išleido ir dabar
išsiuntinėjo "Bendrą Pranešimą"
vietinei visuomenei. Pranešimas

n -k \

Prie Ramiojo Vandenyno, Long Beach, Cai., lietuvių klubo narių dalis su svečiais iš Los Angeles.
Pirmoj eilėj iŠ kairės: Kalvaltlenė, V. Archis, Lucienė, Kalvaitis ir Conradai. Antroj eilėj: Kalvaitis,
Saladžius, Varanlenė, Mekišiai, J. Gllys, Gilienė, Vasilius ir R. Gilys.
l. Briedžio nuotrauka

— Kai aš apžiūrinėjau jų parodoje knygų bei spaudos
skyrių, man gimė įdomus sumanymas.
— Na, na! Koks?
— O jei taip gudriai — protingai tarp jų knygų
(FELJETONAS)
įkišti mūsiškos, antisovietinės literatūros, a?...
— Bet kaip?! — išsyk "nukirto” jį vienas tautie
Lietuvių Bendruomenė paskelbė knygų
čių. — Ten gi, prie įėjimo, stovi kontrolės pareigūnai ir
pirkimo vajų. Ta proga šį menkutį darbelį seka, ką kas įneša ar išneša.
skiriu liet, b-nės nežinomam nariui — pa
— Na, žinoma, su visu "troku” knygų i parodą ne
triotui.
įvažiuosi. Bet vienas žmogus be jokio pavojaus gali ”po
Vertėjas
skvernu” įnešti dvi-tris knygas ir nepastebimai padėti
tarp jų knygų... Tik įsivaizduokit, ponai, kokia sensa
Leiskite, gerbiamieji skaitytojai, dar sykį "perkošti cija — sovietinės parodos literatūros stende randama,
pvz., Malaniuko "Poezija”, "Baltoji knyga apie Krem
per dantį” sovietinę parodą New Yorke.
Šiuo atveju man nerūpi tai, ką ten "draugai” rodė ar liaus juodus darbus" arba "Tiesa apie Rusiją”!
— Taip! čia iš tikrųjų būtų bomba! — entuziastin
kaip reagavo į raudonų dūmų leidimą mūsiškiai, patrio
tiškai nusiteikę tautiečiai, arba kaip tie tautiečiai savo gai pritarė kiti patriotai.
— Bet kas iš to ? — dar protestavo tas pats "neviertiesiog naikinančiais klausimais lenkė į ožio ragą sovie
nas Tamošius”. — Juk sovietai greit pastebės tą speku
tinius "informatorius”.
šiame feljetone viena mažute iliustracija aš norėčiau liaciją ir pašalins tas pakištas priešsovietines knygas!
patvirtinti seną evangelišką tiesą, kad "tikėjimas be ge
— Kolei jie pastebės ir pašalins — šimtams lanky
rų darbų yra miręs", ir kad gerais, bet neįvykdytais žmo tojų bus proga pamatyti tas knygas. Ir faktas liks faktu
— sovietų parodoje buvo antisovietinės literatūros!
nių norais, išgrįstas kelias į pragarą ...
Visa, kaip-paprastai, vyksta New Yorko slėnyje, vi— Puiki idėja! — užsidegė dar vienas tautietis. —
name mūsų knygynų, čia susirinko grupelė newyorkiečių, Tik, mano galva, mums būtina pirmiausia įšmugeliuoti
kurie kaip tik tą dieną lankė minėtą parodą. Na, žinoma, keletą mūsų antibolševikinių leidinių anglų kalba. Tai
užsimezgė žvalus, įvairiais juokavimais perpinamas po būtų tikras reikalas!
— Ir išsyk atkreipti dėmesį amerikiečių, apskritai
kalbis.
— Žinote ką, ponai? — staiga sako vienas tautietis. kitakalbių lankytojų!

ŠIAUDINIAI DŪMAI

Į, Fondą kviečiamas ir gali įstoti
kiekvienas, ir kiekvienas čia turi
lygų balsą pagal savo įnašų dydį.
Tad tame reikale nėra ir nei fak
tiškai, nei teisiškai negali būti
Jokio "partiškumo". Būtų tuščia
tą nepartiškumą dar atskirai pabrėžinėti, nes juk kiekvienam
blaiviam žmogui suprantama, kad
"Tautinio Namų Fondo",.., kaip namus įsigys ir administruos ne
lygiai ir Jo buvusioji laikinoji kokia "partija" ar "srovė", bet
valdyba tebevadinama "laikinąja" tik jo dalininkai. Jei kokia "par
nors spalio 25 d. susirinkime bu tija" norės turėti savo įtakos, tai
vo išrinkta nauja tikroji pastovi tegu jos žmonės stoja dalininkais,
valdyba (vieneriems metams).
įsijungia su šimtu ar daugiau do
Tautinių Namų Fondo dalinin lerių ir dalyvauja reikalų spren
kų nutarimas savarankiškai to dime,
KODĖL BUVO ATMESTAS
liau siekti savo tikslų gal ir su
kėlė kiek susijaudinimo, kiek
BENDRUOMENĖS
vienu atveju šiek tiek nepasiten
PASIŪLYMAS?
kinimo. Tat buvo matyti iš ko
Tautinių Namų Fondo dalinin
respondencijų poroje laikraščių,
kų visuotinis susirinkimas spa
čia vietoje pradėta kalbėti, kad
lio 25 d. iš tikrųjų "neatmetė"
"tautininkai atmetė bendruome
pasiūlymo ar
nės pasiūlymą dirbti vieningai", Bendruomenės
ankstyvesnio
tarimosi
eiti tik
"tautininkai pavarė šalyn ben
druomenę", "tautininkai visada prie vienerių namų įsigijimo Los
viską tik griovė ir tebegriauna" Angeles lietuviams. Tiesą sa
kant, nebuvo tada ko ir atmesti,
ir tt.
Išskyrus tuščius žodžius. Bend
Tokios kalbos, be abejo, yra ruomenės apylinkė ir "Lietuvių
tik kvailybės ar aiškios nesą Namų Statybos Komitetas" ne
monės. Tautininkai ir norėdami turėjo jokio realaus fondo, Jokių
būtų negalėję "sugriauti" nė vie sutelktų lėšų, kuriomis būtų ga
nų namų Los Angeles mieste, lima sutartinai disponuoti. Tik
nes nė vienų bendrinių lietuviškų dabar, kaip iš jų pranešimo ma
namų per dešimtmetį čia dar nie tyti, Bendruomenės dalininkų su
kas nepastatė ir neįsigijo (iš sirinkimas nutarė "tuojau susi
skyrus gausius pastatus parapi siekti su tinkamu advokatu ir
jai). Ir tik vieni tautininkai jau reikiamose įstaigose šį reikalą
prieš ketverius metus ėmėsi re formaliai įteisinti" (tarp kitko,
alios iniciatyvos, kad tokios sva ir šis nutarimas suredaguotas
jonės vieną dieną taptų įgyven labai miglotai)... Tuščiais žo
dintos. Antrą vertus, tautininkai džiais namai nei nuperkami, nei
ėmėsi iniciatyvos, bet ne "tau pastatomi, tai nebuvo ko rimtai
tinių namų" monopolio, Įšį darbą ir kalbėti.
kvietė ir tebekviečia visus pavie
(Nukelta į 6 psl.)

be datos įr turi įvairių netiks
lumų. Daug tikslumo iš prane
šimo redaktorių gal ir negalima
buvo laukti, jeigu jie ligi šiol
dar nesugeba tiksliai parašyti
net Los Angeles Lietuvių Tau
tinių Namų Fondo vardo (pra
nešime visur jis vadinamas

— Amerikiečių reporterių!!!
— Taip! Amerikiečių reporterių!... Tik įsivaizduo
kite ponai, kad, štai, ryt išeina "New York Times” rytinė
laida ir joje pirmame puslapyje — naujiena: "Ukrainie
čiai antikomunistai New Yorke savo leidiniais papildo
sovietų parodos knygų stendą”!
— Cha, cha, cha!
•— Puiku!
— Stebuklinga!!!
— Na, ponai, negaiškime, — sujudo energingasis
projekto teikėjas. — Aš siūlau tuojau sudaryti sąrašą
knygų, kurios ypač tiktų "papildyti” sovietinį stendą.
Gerai?
— Gerai! Pradėkime!
Tuo laiku suskambėjo telefonas: pačiu įdomiausiu
tos avantiūros momentu svarbiu reikalu mane pašaukė
i spaustuvę. Kolei aš suvaikščiojau i spaustuvę ir atgal,
knygyne jau neradau nei vieno patrioto.
— Na, kuo pasibaigė sumanymas? — klausiu kny
gyno savininką.
— Nieku, — numojo knygyninkas ranka.
— Kaip tai — "nieku”? Juk tie ponai planavo nešti
į sovietinę parodą antisovietinę literatūrą?
— Nai, taip, planavo... Planavimu visas reikalas
ir pasibaigė.
— Kodėl taip?
— Paprastas reiškinys: knygas reikėjo — pirkti...
Iš ukrainiečių K. vertė Jonas D. čėsna
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GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

LUIKART INSURANCE

AGENCY
GENERAL INSURANCE
18609 St. Clair Avenue
KE 14770

Greetings and Best Wishes

GEO. H. PLANTE
General Agency
REPRESENTING

THE JOHN HANCOCK MUTUAL LIFE
INSURANCE CO.
MA 1-3360
2829 Eučlid Avė.

Už ar prieš...
(Atkelta iš 3 psl.)
Šiuo atveju net ir prieš tai
idėjai palankius vakariečių poli
tikus diplomatus mums nederėtų
nuolaidžiai tylėti, o derėtų at
virai reikšti tai rusiškai idėjai
prieštaravimą ? reiktų
siekti
Įtikinti visus, jog ta idėja yra
viena iš priežasčių, dėl kurių
pasaulis kenčia tiek neteisybių
(be rusiško imperializmo ai
stros, vien komunizmo šūkiais
Sovietinė valstybė ir pastarojo
karo metu nebūtų pasiekusi tiek,
kiek pasiekė). Ir vien už Lie
tuvos nepriklausomybę pasisa
kydami juk jau "nusidedame" tos
"vienatijos nedalomosios" ša
lininkams. Tad tiek "nusidėjus",
nebėra ko vengti "nusidėti" ir iki
galo, tai yra atvirai reikšti nuo
monę, kad Rusija telieka Rusija,
o ne kitų tautų neva "globotąją".
B. d.

Greetings and Best Wishes
To Our Friends and Patrons

M. O. MATTLIN

GREETINGS and BEST WISHES
To Ali The Lithuanian People

HILDEBRANDT PROVISION CO.

SPINET PIANOS

OF DISTINCTION

3619 VALTON

ME 1-3700

Easy Terms can be

Arranged

20*7 EUCLID AVENUE
PR 1-7633

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai
visiems lietuviams

J U D G E
ANTHONY A. RUTKOWSKI
MUNICIPAL COURT

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai
visiems lietuviams

GREETINGS and BEST W1SHES
To Ali the Lithuanian People

LOUIS EISENBERG HARDWARE
We Carry a Complete Line of Hardware Supplles

A. E» HACKENBERG

INSURANCE AGENCY
GENERAL INSURANCE
2800 EUCLID AVĖ.

J U D G E

1169 East 79th St.

EN 1-9381

CH 1-0350

HUGH BRENNAN
GREETINGS and BEST WISHES
To Ali The Lithuanian People

MUNICIPAL COURT

GREETINGS and BEST WISHES

JOHN L. MIHELICH

ARTHUR FEUER

Attomey
MASON CONTRACTOR
And Member of Civil Service CommiMion
YE 2-3141

2380 Warrensville Rd.

GREETINGS and BEST WISHES
To Ali The Lithuanian People

MOR-FLO HEATER COMPANY
MA.NUFACTURING HOT WATER HEATERS
AND PLUMBING SDPPLIES
UT 1-2300

2176 EAST 76ih STREET

MA 1-2013

BEST WISHES
To Ali the Lithuanian People

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

C. RAY BILLINGS REALTY CO.

MILT MILLER
PONTIAC INC.

GREETINGS and BEST WISHES
To Ali The Lithuanian People

SEE THE NEW 1960 PONTIAC
CARS

CRUXTON PIANO

THE F1NEST EVER BU1LT

13538 St Clair Avė.

Malu Offke GL 1-2508

PiONEER L1NEN SUPPLY CO.

MOVING & STORAGE

22501 Shore Center Drive
EN 1-7777

6514 St. Clair Avė

RE 1-7300

M. WINOGRAD & COMPANY

2o2o Euclid Avė

GERIAUSI SVEIKINIMAI
YOUR AUDITOR

JOHN J. CARNEY

CH 1-2225

BEST WISHES

CLEVELAND STATIONERY

SUPPLY COMPANY
1260 West 4th St.

SUperior 1-8460

450 Lloyd Road RE 1-2705

EUCLID, Ohio

GREETINGS and BEST WISHES

MACHINE CQ

INDUSTRIAL SAND BLASTERS
2183 East 18th St.

MASON CONTRACTOR

YICTOR ADDING

NEO MOLD COMPANY
j

HE 1-0035

CARL NEWMAN

CHerry 1-3637

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai
visiems lietuviams

3611 Payne Avenue

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

(GREETINGS and BEST WISHES

MAURICE W1NOGRAD, Mgr.

MAURICE MASCHKE, JR. - President

8222 CARNEGIE AVE.

GREETINGS and BEST WISHES
To Ali The Lithuanian People

LEONARD SIMON REALTY
12808 Union Avė.

LO 1-5801 — SK 2-2046

F.Y 1^0

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

LOUIS MILNER CO., INC.
WALLPAPER AND PAINT8

12511 St Clair Avenue

GL 1*2688

Akimirksniu kronikos

Bronys Raila

Šeinius gyvenimo verpetuose
2
Rašytojo ir žurnalisto profesi
jos pas mus, tiek ir kituose
kraštuose dažniausia glaudžiai
susijusios, bet iš tikrųjų jos yra
gana skirtingos. Bendra tik tiek,
kad ir vieni ir kiti vartoja
plunksną (šais laikais rašomąją
mašinėlę), popierį, žodžius o tie
jų žodžiai vienu ar kitu būdu
spausdinami. Rašytojai būtinai
reikalingi gerai spaudai, bet tapę
profesionalais žurnalistais, jie
bent mūsų lietuviškomis sąlygo
mis, beveik visada sau pakenkia
ar stačiai žudosi, kaip rašytojai
kūrėjai. Viena, jiems nebelieka
laiko savajai kūrybai, o antra,
įprantamas .reportažo ar ypač
publicistikos stilius ir su juo
susijęs "matymo būdas" neišven
giamai pradeda žaloti jų dailio
sios prozos ar poezijos stilių.
O tai labai skirtingi dalykai.
Kiekvienas, kas abu verslus yra
praktikavęs, tai puikiai žino.
Bet su Ignu Šeiniumi įvyko ma
loni išimtis, A. Voldemarui pa
naikinus Lietuvos diplomatines
pasiuntinybes skandinavų kraš
tuose, jis buvo priverstas pasi
traukti iš pasiuntinio pareigų ir
protarpiais pradėjo bendradar
biauti
liaudininkų "Lietuvos
Žinių" dienraščiui, o 1933 me
tais atvyko Kaunan tautininkų
"Lietuvos Aido" vyriausiu redak
torium. Jis ligi kaklo paskendo
žurnalizman, persikrovė jo ru
tinos darbais, rašė dienraščio
vedamuosius ir daugybę straips nių įvairiomis temomis. Bet gal
kietas būdas ir disciplina, o gal
ir sugrįžus tėvynės oras padėjo,
kad kaip tik tuo metu, po de
šimtmečio pertraukos, jis vėl
grįžo mūsų literatūron. Pradė
jo planuoti naujas noveles, para
šė teatrui "Diplomatus" ir net
stambų satyrinį romaną "Siegfried Immerselbe atsijaunina",
kur itin aštriai išjuokė hitlerizmą ir rasizmą.

☆
Bet kaip žurnalistas, Šeinius
pasireiškė visai puikiai ir ne
abejotinai buvo pats spalvingiau
sias ir kontraversiškiausias iš
visų "Lietuvos Aido" vyriausių
redaktorių.

Šeinius vėliausiame savo gyvenimo laikotarpyje su sūnumi Irviu
ir trimis anūkais. Jaunasis Šeinius pasireiškė, kaip švedų rašy
tojas, dabar kaip aukštas valdininkas, dirbąs švedų teismo įstai
gose.

☆

☆

4 /O metinius divi

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

apmoka visas pašto per
siuntimo išlaidas.

=
~
S
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MUTUAL Ąedetod SAVINGS g
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reiškė gana temperamentingai,
mėgindamas į dalykus pažiūrėti
giliau ar bent suteikti ryškes
nę spalvą, negu mūsų tautininkai
ligtol buvo įpratę. Mat, po gruo
džio 17 perversmo ilgesnį laiką
nebuvo sirgta didelių "doktrinų"
ir "išbaigtų ideologijų" storais
svarstymais, o prezidentas Sme
tona, praktiniais darbais per
sikrovęs, irgi tenkinosi daugiau
pedagoginiais pamokymais bei
paaiškinimais.
Ir tik Šeinius
"Lietuvos Aide" bene pirmas kiek
netikėtai pradėjo kalbėti apie
gruodžio 17-ją, kaip "tautinę re
voliuciją" ir kitus "fašistiškai"
skambančius rėžimo ideologijos
bruožus. Gal tai nebuvo nauja
dvasia, bet kiekvienu atveju bent
naujas kalbėjimo stilius.
Oficioziniame dienraštyje Šei
nius išaštrino Smetonos santvar
kos ideologinius aspektus, pats
mėgino ir kitus ragino juos gi
liau svarstyti ir vykdyti. Bet
buvo justi, kad protarpiais kaž
kaip nepataikydavo, kad toks
mąstymo stilius buvo lyg pavė
luotas ar neįprastas nusistovėju
siai rutinai, ir ne visuose tau
tininkuose rado pritarimo. Bet
šiaip ar taip, tautininkai tebėra
skolingi Šeiniui už jo ryškų kū
rybinį ideologinį įnašą "Lietu
vos Aide", kurio savo laiku jie
neįvertino ir pergreit pamiršo.

vyko išsiderėti bet kam ligitol aplamai visuomenės
sluogs ir po to mokėtą augščiausią mė niuose atsirado žymiai daugiau
nesinę algą už savo darbą. At supratimo žurnalistų darbui,-jų
vykdamas "Lietuvos Aidan", iš vaidmeniui ir atlyginimams. Po
dienraščio bendrovės leidėjų ir Šeiniaus, kiti "Lietuvos Aido"
netiesiogiai iš mūsų anuometi vyr. redaktoriai tačiau nebegau
nės vyriausybės jis reikalavo, davo ministrų, bet tik maždaug
kad jam būtų mokama 3,000 litų viceministrų atlyginimus, o at
mėnesiui. Mūsų žurnalizmo są skirų skyrių redaktoriai - maž
lygomis tai būtų fantastiškai daug departamentų direktorių.
Jo atvykimas šefauti "Lietu
aukštas atlyginimas. Negalėčiau Bet prisiminus, kad bent "Pa
vos Aidui" tiek politine, tiek guldyti galvos, ar tikrai jis tiek žangos" bendrovė visiems redak
ir gavo, bet ėjo toks gandas ir toriams, šalia algos, mokėdavo
medžiagine prasme būtų pažy
dar už jų parašytus straipsnius
taip "visas miestas" kalbėjo.
mėtinas, kaip savotiškas įvykis
atskirą honorarą už eilutes, kaiBetgi įdomiausias buvo paties
mūsų žurnalizmo istorijoje.
Šeiniaus motyvas aukštai vyriau kurių iš jų mėnesinės pajamos
Kas arčiau pažino Šeinių Kau
ne ar vėliau Klaipėdoje, kai jis, siojo redaktoriaus algai, ko jis prašokdavo čia paminėtas "mi
išėjęs iš "Lietuvos Aido", ten neslėpė ir nuo kolegų. "Lietu nisteriškas" normas.
Šiuo atžvilgiu vieno kito ne
perėmė gubernatūros spaudos vos Aidas" buvo valdžios oficio
priklausomos
Lietuvos žurnalis
zas,
tad
jo
šefo
atsakomybė
la

patarėjo pareigas, susidarė nuo
to
atlyginimai
jau krypo ton pusėn,
bai
didelė
atsakomybė
už
in

monę, kad tai būta labai taupaus
beveik šykštaus žmogaus. Nors formaciją apie valdžios darbus, kaip daug kur yra užsieniuose
savo gimimu ne suvalkietis, o jų įvertinimą, politinės santvar ar Amerikoje. Didžiųjų dienraš
čių ir magazinų redaktoriai, o
tikras rytų augštaitis ir apie kos apgynimą, ideologinių, po
taip pat visi populiarieji "kolumto krašto žmones parašęs ro litinių, ūkinių ir kultūrinių gai
nistai”, radijo ir televizijos žur
maną "Vasaros vaišės", - jis rių nustatymą ir tt. Pareigos,
nalistai čia gauna žymai di
toli gražu nepasirodydavo vai kvalifikacijos ir atsakomybės čia
privalo būti tiek didelės, net desnius atlyginimus už Eisenšingas savo kolegoms ir pažį
howerio kabineto ministrus, o
stamiems, kas labai prasilenkė didesnės, negu atskiro vyriau
ne vienas ir už patį prezidentą.
su geriau uždirbančių rašytojų sybės ministro, todėl ir atly
ginimas
turi
būti
ne
mažesnis.
ir žurnalistų gyvenime įprasta
Šis visai pagrįstas, teisingas rei tradicija. Savo asmeninius ir tar
kalavimas
ir suteikęs Šeiniui mi
nybinius reikalus jis tvarkė
Šeiniaus atėjimas į "Lietuvos
nistro
algą.
anaiptol ne poetiškai, ne rašyAidą" nebuvo tik šiaip sau naujo
tojiškai ir žurnalistiškai, o labai
Be abejo, taip atsitiko tik "Lie
redaktoriaus pakvietimas. Rašy
labai ekonomiškai, kietai bizniš- tuvos Aido" redaktoriams, bet
tojo ir politiko gyvenime tai reiš
kai.
ne kituose, ypač ne opozicijos
kė nemenką ideologinį lūžį. Nuo
Jis buvo pirmas ir, kaip at laikraščiuose dirbantiems žur
pat jaunystės Šeinius priklausė,
rodo, vienintėlis lietuviškų laik nalistams. Tačiau nuo Šeiniaus
kaip sakoma, kairiajam mūsų
raščių redaktorius, kuriam pa laikų ir mūsų vyriausybės ir
visuomenės sparnui, - buvo de
mokratas, liberalas, berods, ir
laisvamanis. Ilgai išgyvenęs klasikinės
demokratijos šalyje,
Švedijoje, tuos idėjinius polin
kius jis galėjo tik vis daugiau
Dirvos skaitytojai kviečiami atidaryti
sustiprinti. Jei vėliau kaikuriuos
taupymo sąskaitas lietuvių vedamoj Tau
įsitikinimus jis pradėjo keisti
ir priartėti prez. Smetonos au
pymo Bendrovėj, kuri:
toritetinės
santvarkos ideo
logijai, tai ne dėl kokių medžia
ginių išrokavimų, o kad jis, kaip
ir ne vienas kitas tuo laikotar
0/
piu, matė pagrindo nusivilti de
mokratinių ideologijų ir jų san
tvarkų per dideliu palaidumu,
vedančiu į anarchiją, ypač pavo
jingu tautoms bolševikinės Ru
sijos kaimynystėje.
Kaip "neofitas". Šeinius šiuo
atžvilgiu "Lietuvos Aide" pasi

I
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Jis pats rašė daug ir kito
niškai, negu ligtol mūsų vedamų
jų straipsnių rašytojai buvo įpratę rašyti: t.y. anonimiškai,
sausai, nuasmenintu stiliumi,
rutininėmis, tikrai "oficioziškai"
ir "valdiškai". Šeinius įnešė gy
vybę, gražų literatūrinį stilių,
trumpą, kapotą sakinį, personali
nį aromatą, vakarietišką kultūrą
ir inteligenciją. Savo dienraštį
jis nuolat reformavo, vedamuo
sius nuo pirmo puslapio nukėlė
į laikraščio vidurį, įvedinėjo daug
ir gal perdaug naujų skyrelių,
gražino tipografiją. Tai buvo pa
žanga, kaikuomet net tikra re
voliucija lietuviškoje spaudoje.

Pats rašė daugelį vedamųjų
o ir šiaip straipsnių įvairiomis
slapyvardėmis. Surinkus, tų raš
tų susidarytų gal keli tomai. Kaip
buvo žinoma, savo reformas Šei
nius stengėsi atlikti pagal šve
diškus spaudos įpročius. Viso
kiais atvejais jis mėgdavo šve
diškus pavyzdžius ir už tai tuoj
buvo pradėtas pajuokti, priski
riant jam išsireiškimą: "Pas
mus, Švedijoj" (su kirčiu ne
ant e, bet ant į)... Straipsnius
nekartą pasirašydavo įmantrio
mis slapyvardėmis, kaip Irvis
Gedainis, ir naudojo naujus dirb
tinius lietuviškus vardus, pvz.,
Eikis. Humoro ir satyros savait
raštis "Kuntaplis", tuometinis
didžiausias Šeiniaus idėjų ir ma
nierų priešas bei pajuokėjas,
kartą įdėjo šeinišku stiliumi apie
jį parašytą aštriai satyrinį
straipsniuką su parašu "Eikis ir
Pasikarkis"...

Šeinius turėjo gana ypatingas
galvos ir veido formas, labai
dėkingas linijas karikatūristams.
Turbūt nė vienas kitas lietuviš
kas redaktorius per trumpą laiką
tiek nesusilaukė savo karikatūrų
humoro žurnalėliuose ir kitoje
spaudoje, kaip tuomet Šeinius.
Piešdavo jį visaip, pasigardžiuo
dami, ir gana vykusiai, ypač
jo didelę kaktą, keistoką galvą,
vis kaip bužungalvio, arba puntagalvio, ar prieš laiką gimusio
kūdikio, arba kitokio neįprastos
faunos atstovo.
Kartą paklausiau Šeinių, kaip
jis jaučiasi, kai oficiozo redak
torių taip daug, gal net perdaug
pajuokia humoro laikraščiai ir
kita opozicinė spauda. "Tamsta!"
(Nukelta į 8 psl.)

GREETINGS and BEST WISHES
To Ali The Lithuanian People

BEST WISHES
To Ali the Lithuanian People

CLEVELAND AMBULANCE
SERVICE, INC.
Remember the Maroon and Cream Colored
Cars with the Men in White
Called and Recommended by Cleveland's
Leading Physicians and Surgeons

ENdicoit 1-0770

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

OMER W. SCHROEDER
GENERAL INSURANCE OF ALL TYPES
1105 CHESTER AVĖ.

Call PR 1-6000

GREETINGS and BEST WISHES
To Ali The Lithuanian People

THE TROY LAUNDRY &
CLEANING CO.
ESTABLISHED 1873

2561 - 2581 EAST 50th ST.

UT 1-2900

GREETINGS and BEST WISHES
To Ali The Lithuanian People

RELIABLE FURNACE AND
SALES SERVICE COMPANY
10220 St. Clair Avė.

Call GL. 1-4799

GREETINGS and BEST WISHES

ST. CLAIR BUILDERS

& SUPPLY CO.
BUILDERS SUPPLIES—BRICK—CEMENT—LIME
20020 ST. CLAIR AVĖ.

KE 1-6000

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

OHIO IRON WORKS
INDUSTRIAL STEEL FABRICATORS

879 ADISON RD.

EX

W ILSO N and CO.
INSURANCE
ALL KINDS OF INSURANCE

11800 Shaker Blvd.

Call WY 1-5800

fGreetings and Eest Wishes To Our Friends and Patrons

MEIRING MILLINERY

WE CARRY THE LATEST STYLE HATS
5724 Lorain Are.
ME 1-2773

1959 m. gruodžio 14 d.
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Los Angeles lietuviuose...

Greetings and Best Wishes
To Our Friends and Patrons

(Atkelta iš 3 psl.)

NORkVOOD DRUG, INC
GERAS RECEPTO IŠPILDYMAS YRA
SVARBIAUSIA MŪSŲ PAREIGA
RECEPTU SPECIALISTAS
6411 Superior Avė.
HE l-lo35

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai
visiems lietuviams

SURPLUS VALUE CENTER
UL 1-5110

13107 ST. CLAIR AVĖ.

GREETINGS and BEST WISHES

L.

GOTTLIEB

CONTAINERS and RE-CONDITIONERS
VU 3-0075

8105 PREBLE AVENUE

GREETINGS and BEST WISHES

FRANK S. DAY
COUNTY RECORDER

-GREETINGS and BEST WISHES
To Ali The Lithuanian People

L. J. EFFERTH fir ASSOC.
__ ~

REAL ESTATE

1404 East 9th Street

'

y

CH 1-2898

GREETINGS and BEST WISHES
Industrial

Commercial

. SAM DREYER-PAINTER
C/eve/ortc/’s Better Painter

HE. 1-3750

Spray

Brush

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai
visiems lietuviams

JUDGE JOHN J. MAHON
COMMON PLEAS COURT

GREETINGS and BEST WISHES
To Ali The Lithuanian People

FRANK C. McGINTY
FUNERAL HOME
8112 Superior Avenue

CE 1-4670

'GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

KATHERINE J. WELTER
REAL ESTATE

Kita klausimo pusė buvo dėl
tų skambių žodžių. Susirinkimas
tada labai plačiai ir nuodugniai
apsvarstė: verta ar neverta dė
tis su dar nesamu "Bendruome
nės fondu". Buvo visokių nuo
monių, bet neliko abejonės, kad
esamomis sąlygomis neverta ir
negalima. Kaikurie dalininkai
griežtai pareiškė, kad jie abe
joja, ar Bendruomenės komitetas
būtų tinkamas ir sugebėtų lie
tuvių namus sėkmingai adminis
truoti ir jie, remdamiesi dau
giau asmeniškais praeities paty
rimais, nesutiko dėtis iš vieno,
net grasino visai nuo to darbo
pasitraukti. Susirinkime iškilus
kitiems klausimams, juos plates
nėje prakalboje išnagrinėjo B.
Raila, ir susirinkimo dalyviai jo
padarytos analizės ne tik nekri
tikavo, bet ištisai pritarė.
Kaip iš susirinkimo protokolo
matyti, jo mintys, trumpai su
glaudus, buvo tokios:
L Būtų geriau vieneri bendri
niai Los Angeles lietuvių namai,
negu dveji ar keli. Tačiau ka
dangi mūsų kolonija yra spar
čiai auganti, nebūtų reikalo
griežtai nusistatyti, kad reikia
įsigyti tik vienerius namus. Jei
kiti sambūriai būtinai norės savo
atskirų namų, tegu statosi, tegu
išmėgina, vietos ateityje vi
siems užteks. Kurie bus nepajė
gūs ar nemokės tvarkytis, tie
patys išnyks.
2. Atsižvelgiant Į vietos są
lygas ir lietuvių išsiblaškymą
tolimais atstumais, tautinių na
mų išlaikymas čia viešiems ir
visada bus sunkus. Tad prie rei
kalo tenka eiti atsargiai, labai
realiai ir bizniškai. Tautininkai
taip pradėjo dirbti, ir tat verta
palaikyti nesiblaškant ir nefan
tazuojant, jokiu būdu nepasiduo
dant sezoninėms nuotaikoms ar
kaprizams.
3. Atsiradęs dabar sumanymas
įsigyti lietuviškus namus po
"Bendruomenės" šydu yra tik
toks sezoninis blaškymasis. Da
lis katalikiškos srovės, arba,
kaip
susirinkime išsireiškė
Bendruomenės apylinkės vice
pirmininkas K. Liaudanskas,
"krikščionys demokratai", pasi
keitus buvusiam lietuviškos pa
rapijos statusui, staiga susirū
pino atskirų lietuviškų namų įsigijimu ir gal savotišku kerštu
prieš kleboną, ir tai nutarė da
ryti ne savo katalikiškų orga
nizacijų vardu, bet po lietuvių

bendruomenės šydu. Įkarščiui
praėjus
ar lietuvių parapijos
klausimui po metų kitų kitaip
išsisprendus, jų iniciatyva pra
eis ir atskirais namais nebebus
rūpinamasi.
4. Tad visas reikalas kolkas
sukasi ne tiek apie Bendruomenę,
o kiek jos vardu atliekamas
pastangas kliudyti, kad būtų su
ardytas ar iškreiptas tas jau
prieš kelis metus pradėtas dar
bas Los Angeles lietuviams įsigyti tikrai "nesroviškus" tau
tinius
namus. Bendruomenės
apylinkė, deja, dar neatrodo pa
jėgi savarankiškai tokį darbą at
likti, nes tėra subūrusi labai ne
gausų tautiečių skaičių. Jos valdybon kasmet gali ateiti įvairūs
žmonės,
nuotaikos
ir linija
keistis, o tai labai nepalanki
aplinkybė sėkmingam namų ad
ministravimui, kur reikalingas
pastovumas.
5. Bendruomenės apylinkė gal
iš viso be reikalo kišasi į šį
darbą, kuris kitų jau dirbamas.
Bendruomenės apylinkės vadovy
bė turėtų būti labai atsargi, kad
jos veikloje neįsiveltų išskirtinos
partinių grupių ar religinių sro
vių nuotaikos, nes tai tuoj reikštų
Bendruomenės tikslų ir idealų iš
kreipimą
ir jos sužlugdymą.
Amerikoje Bendruomenės apy
linkės dar, rodos, niekur savo
namų nestato, tad tokio karščiavimosi nebūtų reikalinga ir
Los Angeles mieste. Priešingai,
Bendruomenės apylinkės vadovy
bė tik turėtų skatinti savo narius
ir visuomenę nuoširdžiai remti
jau pradėtą darbą, kuris ir jai
pačiai ateityje bus naudingas,
o ne tapti konkurentu, suskal
dyti ir taip nelabai gausius tau
tinių namų įsigijimo rėmėjus,
ar neapdariai pasiduoti įtakon
kurios nors politinės arba tiky
binės srovės sezoniniams inte
resams.
KADA NAMUS TURĖSIME?

saulio Lietuvių Bendruomenės
Keliu", kur aptariamas Bendruo
menės pobūdis. Būtent, kad ne
žiūrint iš kur ji eitų, "Bendruo
menės organai remia kiekvieną
gerą lietuvišką iniciatyvą", nepartiškai talkininkauja visiems
pozityviams lietuviškiems dar
bams, nekliudo tiems, kur jie
kitų dirbami ir tt.
Po šio plataus išsiaiškinimo,
Tautinių Namų Fondo dalininkai
vienbalsiai nusprendė tęsti to
liau savo darbą realiais pagrin
dais, kviesti Los Angeles visuo
menę gausiau prisidėti ar pa
vieniai ar atskirų draugijų vardu.
Tai be abejo būtų geriausias ir
tikriausias kelias, anot Dr. Jur
kūno, Kalifornijos lietuviam pa
galiau įsteigti savo naują kul
tūrinį židinį prie Pacifiko krantų.
Jau ir taip ilgai buvo uždelsta
ir nieko nepadaryta, arba tik ki
tiems statyta ir atiduota.

Bet jau toks mūsų nelaimin
gas būdas: kai tik rimtai pradė
jom, tai tuoj ir kiti šokstasi,
prasideda skaidymasis, intrigos,
dangstymasis kitų organizacijų
vardu. O padėtis buvo ir lieka
visai paprasta: ne su skambiais
šūkiais, laikraščių koresponden
cijomis ar polemikomis namai
pastatomi, o tik su sudėtais pi
nigais, su tikrai nuoširdžiu ir
nesrovišku darbu bei nuolatiniu
rūpesčiu vėliau juos sėkmingai
išlaikyti. Tautinių Namų Fondas
savo kantriu darbu tokį pasiti
kėjimą jau įgijo ir neabejotina,
kad darbščiam ir pasiaukojusiam
naujam pirmininkui V. Aleksandrūnui vadovaujant Los Angeles
lietuviai neužilgo turės pirmąjį

GREETINGS and BEST WISHES
To Ali The Lithuanian People

GRABLER MFG. COMPANY
6565 Broadway
MJcHflan 1-8280

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

CANADA DRY
GINGER ALE

savo židinį. Pradžioje gal labai
kuklų, bet tautiečiams toliau re
miant ir padedant, ką nors vis
geresnio ir stambesnio.

EX 1-8800

L. A. Augūras

GREETINGS and BEST WISHES
To Ali The Lithuanian People

DONALD B. JOHNSON
.( f >

w

!/
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: ■

FUNERAL HOMES
MARSHALL B. and JAMES H.

Vasario 16 gimnazijos bendra
bučio vedėja mokytoja S. Lau
kaitienė puošia žalumynais ben
drabučio salėje pastatytą koply
tėlę, padovanotą LB Hanau apy
linkės.

BEDFORD, CLEVELAND, AND
THE SURROUNING TERRITORY

GREETINGS and

BEST WISHES

CLEVELAND
REGISTER AND
GRILL CO

3188 EAST 8Oth St.
VU 3-4418

Greetings and Best Wishes
To Our Friends and Patrons

SHERWIN
HARDWARE CO.
Plumbing, Electrical
Supplies, Glazing Headquarters for
Sherwin Williams
Paints and Varnishes

GREETINGS and BEST WISHES
To Ali The Lithuanian People

GEORGE

V.

WOODLING

GREETINGS md BEST W1SHES
For a Pleasant Holiday

TRUCK DRIVERS
UNION

LOCAL NO. 407
WILLIAM J. WELCH,

SEC’Y-TREAS

740 EAST 185th ST

29025 Lake Shore Blvd.

WI 3-3800

Papildydamas šias mintis, P.
Pamataitis dar tiesiai pacitavo
iš Vliko išleistos knygutės "Pa

IV 1-2092

2070 East 22nd Street
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Žvalgybų kova
BEST WISHES
To All the Lithuanian People

'GREETINGS and BEST WISHES

'Paskutinės misijos' karštinė

A. PAUL TINCHER
HANDWRITING EKPERT

Expert on all Questions on Forgenes. — Ag®
Of Ink Paper, Typewriting, Court Photographs
NATIONAL CITY BANK BLOG.

Evenings—WY 1-3666

MA 1-7696

GREETINGS and BEST WISHES

AURORA RESTAURANT
F&mouB for Steaks, Lobiter, Spaghetti,

Ravioll, Excoliont
WE CATER TO WEDDINOS 4 SHOVSRB

11316 EUCLID AVENUE

RA 1-1010

GREETINGS and BEST WISHES

BUILDING LABORER’S
Locol No. 310
JAMES OTOOLE, SECRETARY

1220 ONTARIO ST.

BEST W1SHES
To All the Lithuanian People
JOHN KOVACH

STATĖ REPRESENTATIVE
Best Wishes to Our Friends and Patrone

THE KOEHLER RUBBER &

SUPPLY COMPANY
MECHANICAL RUBBER GOODS
Compressors, Lubricating Eąuipment

HE 1-8867

3865 Carnegie Avenue

GREETINGS and BEST WISHES
from

ANTHONY CARLIN CO.
230 HANNA BLDG.

PR b33(]

Greetings and Best Wishes

UPTOWN PRESCRIPTION
DRUG STOR
PRESCRIPTIONS OUR SPECIALTY
10542 Cunegfo Av».
10421 St. Clair Arą.
18500 Lak. Shorc Bhd.
10605 Chaatar Ava.

RA 1-2700
MU 1-2600
IV 1-0252
SW1-2200

Britų šnipo atsiminimai
Kelioms dienoms praėjus nuo
to komiško incidento su priva
tiniu sekliu, Judita nuvyksta į
biurą, kuriame ji anksčiau dir
bo, kuriame yra suregistruoti
svarbiausieji sovietiniai agentai
Amerikoje. Ji ten turi draugę,
kurią nuolat lanko.
Judita tuoj pajunta biure vieš
pataujantį nervingumą. Valdinin
kai laksto iš kambario į kam
barį, viršininkai reikalauja bylų,
be pertraukos skamba telefonai.
Judita apsimeta nieko nepaste
bintu Atėjus pietų valandai, ji
pasikviečia draugę kartu pietau
tu
Judita ir mažoji sekretorė nu
eina į restoraną Connecticuto
gatvėje.
- Turėjai sunkią dieną, - sako
Judita, užsakiusi patiekalus.
- Nežinau, ko jie taip karš
čiuojasi, - tyliai atsako Rūta.
- Jie atradę naują agentą, kuris
priklauso rusų diplomatiniam
korpui. Tačiau tai atsitinka be
veik kiekvieną savaitę.
- Žinoma, tai atsitinka kiek
vieną savaitę, - pritaria Judita.
Jos pereina prie kitos temos,
tačiau Judita netrukus apsukriai
grįžta prie sovietinių agentų.
- Jeigu jis svetimšalis, - sako
ji, - tai jis turi būti registruotas
ir svetimšalių kartotekoje. Ko
dėl jie nesikreipia tiesiog į mus?
- Jis turįs būti didelis tūzas, vaizduodama
nesuprantančią,
šnibžda Rūta.
- Tuo nori pasakyti, kad ne
žinai jo pavardės? O aš gal
vojau, kad šefas prieš tave ne
turi jokių paslapčių.
- Neturi, - užtikrina Rūta. Bet šį kartą atrodo, kad esama
kažkokių nurodymų iš viršaus.
Tiek tegalėjau patirti, kad jis
dirbąs Jungtinių Tautų statybos
biure. Tu žinai: Jungtinės Tau
tos yra pilnos šnipų.
Judita staiga pradeda skubėti.
Išsiblaškiusi apmoka sąskaitą.
Taksiu nugabena savo draugę
įstaigon.
Joje vyksta sunki vidinė kova.
Ji galvoja apie savo vaikystę,
ankstyvąją jaunystę, mokyklos
dienas. Ji išaugo pasiturinčių
miestiečių šeimoje. Ji lankė vie
ną geriausių rytinės Amerikos
universitetų. Galbūt visa ' būtų
kitaip baigęsi, jei bestudijuoda
ma nebūtų susitikusi Harį.
Haris buvo sūnus pramoni
ninko, kuris 1929 m. biržos
žlugime viską prarado. Haris
dėl tėvo bankroto kaltino krašto
sistemą. Jis draugavo su radi
kaliaisiais sluoksniais, pasidarė
komunistu.
Jis jai davė skaityti Markso,
Lenino ir Stalino raštus. Judita
buvo inteligentiška mergina ir
puikiai rašė. Netrukus jos poli
tiniai išvedžiojimai universiteto
laikrašty pasidarėpopuliariausia
lektūra. Paskui, pasirodžius tu
zinui tų straipsnių, automobilio
katastrofoje žuvo Haris.
Po jo sekė Petras. Jaunos
merginos kraujas buvo karštas.
Anksčiau ji tikėjo, kad Haris
buvęs didžiausioji jos meilė. Da
bar buvo Petras. O šis nebepasitenkino marksistinės litera
tūros skaitymu. Jis priklausė
vienai komunistų celei. Jon įve
dė ir žaviąją "publicistę’’. Dar
prieš baigdama studijas ir vyk
dama Washingtonan ieškoti vie
tos, Judita jau buvo įsitikinusi,
kad taikos labui geriausiai pa
sitarnausianti, šnipinėdama so
vietams.

Apie tai ir apie daug ką kita
galvojo Judita, po pietų grąži
nusi įstaigon "naivią” Rūtą.
Jau prieš keletą savaičių ji
buvo nusprendusi atsisveikinti su
šnipės karjera. Ji myli Valen
tiną Gubičevą, ryšininką, kuris
ją įtraukė sovietų slaptojon tar
nybon. Bet ji myli ir Šapirą,
teisininką iš teisingumo minis
terijos, ant kurio ją užsiundė
sovietų slaptoji tarnyba.
Gubičevas, kuris ją kaip "maz
gotę" traktuoja, ir nuo kurio jis
vis dar negali atsipalaiduoti,
vieną dieną išvyks iš Amerikos.
Šnipai, neilgai lieka juos ma
skuojančiuose postuose. Ji ište
kės už Šapiro.
Taip, ji jau žino, ką daryti.
Ji yra įsitikinusi, kad agentas,
kurio pėdsakus užėjo amerikinė
slaptoji tarnyba, negali būti kuris
kitas, kaip Valentinas. Žinoma,
yra daug "diplomatų šnipų, ne
vienas jų sėdi ir Jungtinėse Tau
tose. Tačiau statybos biure tikrai
nėra antro agento.
Ji turi Valentiną įspėti. Tada
Valentinas dings iš Amerikos.
Ir tuo pat metu ji, remdamosi
savo nuopelnais, išsireikalaus
atleidimą iš slaptosios tarnybos.
" Paskutiniosios
misijos ”
karštinė užvaldo Juditą. Iš sta
linės ji išsitraukia traukinių
tvarkaraštį. Trečiadienis. Jei ji
paprašytų
atostogų, visiems
kristų į akis. Ne, ji važiuos New
Yorkan po darbo valandų ir dar
tą pačią naktį grįš Washingtonan.
Ji nueina į netoli esančią "Western Union" įstaigą ir duoda ži
nią į New Yorką. Telegrama eina
sutartu netikru adresu. Tą adresą
ji gali panaudoti, tik labai svar
biam reikalui ištikus.
Ji telegrafuoja:
MOTINA SUSIRGO STOP AT
VYKSTU VIDUNAKTĮ TUOJ PAT
VYKSTU TOLYN Į HIGHLAND
FALLS
Atšifruota telegrama reiškia:
"Gresia
pavojus. Susitiksime
"Savoy" lokale, Harleme."
Aštuntą valandą vakaro, nau
dodama visas atsargumo prie
mones, Judita išvyksta iš Washingtono geležingelių stoties.
Ji nenujaučia, kad priešais sė
dįs senyvas ponas su gražia "duk
terim"
yra kontražvalgybos
agentai Haymes ir Mabelė. Rūta,
vos tik grįžusi po pietų su Ju
dita, padarė pranešimą slapta
jai tarnybai.

Kaip - klaus skaitytojas - ame
rikinė slaptoji tarnyba patyrė
apie Juditos ir GubiČevo ryšius
ir kodėl ji, tai žinodama, nesiė
mė atitinkamų veiksmų anksčiau?
Atsakymai į tuos klausimus
paaiškėjo vėliau Juditos Coplon

byloje. O tuo metu žinia apie
GubiČevo slaptąją misiją ameri
kinei kontražvalgybai nieko ne
galėjo padėti. Žvalgybos kartais
ištisais mėnesiais arba net me
tais žino apie diplomatų špionažinę veiklą, bet jos yra bejėgės,
kol neužklumpa in flagranti, su
kaltės įrodymo medžiaga ran
kose. Nes jos diplomatų negali
suareštuoti, jeigu nepagauna jų
nusikaltimo vietoje.

DODDS - ROSS &
Associates
GENERAL INSURANCE AGENCY
LIFE INSURANCE — AUTOMOBILE
FIRE — CASUALTY AND BOND

8119 ST. CLAIR AVĖ.

GREETINGS and BEST W1SHES
For a Pieasant Holiday

PORTAGE MARKETS
7040 Wade Park Avė.

ENdicott 1-0144

7018 Superior Avė.

ENdicoii 1-2075

8702 Hough Avenue

RAndolph 1-2777

1407-Hayden Avenue
18245 Euclid Avenue

8915 GRANE AVĖ

CALL BR 1-44-00

MUlberry 1-8550
IVanhoe 1-9700

Fo Our Many Friends
BEST WISHES

PHYSICIANS
AMBULANCE
SERVICE
DAY AND NTGHT SERVICE
Patients Moved as
Doctors Prescribe
OXYGEN IN CASE OF EMERGENCY
All Cars Insured

Call Day or Night -- CE 1-3344

GREETINGS and BEST WISHES

J. J. P. CORRIGAN

Diplomatinis imunitetas šian
dien yra geriausia šnipų apsauga.
Todėl diplomatai - Šnipai šian
dien yra vertesni už visus kitus
šnipus.

COMMON PLEAS COURT

JUDGE

(Tęsiny: "Jei mane myli, su
rask R’)

GREETINGS and BEST WISHES

MARVEL BOULING CO.

EX 1-0682

GREETINGS and BEST WISHES
To Ali The Lithuanian People

GREETINGS and BEST WISHES
To All The Lithuanian People

BERNIE MULL-MULIOLIS

OLESICK REALTY
Realtor

INSURANCE CO.
GENERAL INSURANCE OF ALL TYPEŠ

5546 PEARL RD.

TU 4-5200

I

GREETINGS and BEST WISHES

3101 Euclid Avė.

Gali HE 2-0840

FEINER HOMES
NEW APARTMENT FROM

Greetings and Best Wishes to the Lithuanian People

$105.00 to $135.00

SOLL1E DELICATESSEN

20955 Ellacott Parkvav
Warrensvilie Heights
MO 2-9222

FIN'EST CHOICE DELICATESSEN’

14700 Kinsman Road

Call SK 1-4144

BEST WISHES
To Ali the Lithuanian People

FROM A FRIEND
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BEST WISHES
To Ali the Lithuanian People

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

CARNEGIE ELECTRIC

COMPANY

EMIL J. MASGAY

SW 1-7909

8520 CARNEGIE AVENUE

COUNTY CLERK OF COURTS

GREETINGS and BEST W1SHES
For a Pleasant Holiday
MONONGAHELA & OHIO

COAL

COMPANY

1900 Euclid Avenue

CH. 1-5380

Amerikos pavilionas, pasaulinėje parodoje Brusselyje, kurį ap
lankė milijonai turistų. 25 min. spalvotą parodos filmą matys
"Serenados" svečiai antrą Kalėdų dieną Bostone.
Rom. Bričkaus nuotrauka

Šeinius gyvenimo verpetuose...
(Atkelta iš 5 psl.)
- ko linksmiausiai nusiteikęs at
sakė rašytojas," - Švedijoj kiek
vienas politikas tuo be galo
džiaugtųsi. Niekada nebijok kari
katūrų! Jei tamstą kada pajuoks
humoro laikraščiai ir pieš ka
rikatūras, tai žinok, kad esi dar
gyvas,
įdomus ir ką nors
reiški"...

☆
GERIAUSI SVEIKINIMAI
THE CONELLY REALTY CO.
WALTON & ALEXANDER

(WALTON HILLS)
BE 2-3245

SEASONS GREETINGS
THE GRAND LAUNDRY CO.
COMPLETE LAUNDRY SERVICE

8911 St. Clair Avė.

gyj

GREETINGS and BEST WISHES.

Wm. H. BROWN REALTORS
17591 BROADWAY
MAPLE HEIGHTS

MO 2-1400

SEASONS GREETINGS

SULLIVAN BROTHERS
PLUMBING AND HEATING
ELECTRICAL SEWER CLEANING

14002 Glenside

UL 1-4466

SEASONS GREETINGS

UNITED

PROVISION

CLEVELAND and COLUMBUS. OHIO

BEST WISHES
For a Pleasant Holiday

Paties Šeiniaus šeimyninis gy
venimas buvo tipiškas tiems mū
sų senosios kartos inteligentams,
kurie dėl įvairių aplinkybių buvo
vedę kitatautes. Pačioje jaunys
tėje, dar pirmojo pasaulinio karo
metu išvykęs studijoms į Skandi
naviją, Ignas Šeinius ten vedė
sveiką ir malonią Švedijos duk
terį. Jis atidavė didelę savo šir
dies ir dvasios duoklę Švedijai,
tobulai išmoko tos šalies kal
bą, jau tuomet, kaip ir amžiaus
pabaigoje švediškai rašė ir di
džiai gerbė, net karštai mylėjo
savo žmonos šalį, it savo paties
antrąją tėvynę.
Bet atrodo, kad iš žmonos
pusės tolygaus atbalsio niekada
nebuvo susilaukęs. Net kai jis
ištisiems septyneriems metams
persikėlė gyventi ir dirbti Lie
tuvon, žmona su sūnumi jo ne
pasekė, pasiliko Švedijoje ir kaikada tik trumpiems vizitams at
lankydavo jį Lietuvoje. Labai ma
žai ir lietuviškai tesistengė pra
mokti. Bet Šeinius uoliai ir rū
pestingai siųsdavo savo uždar
bius šeimai
išlaikyti Stockholman. Kaikas sakydavo, kad
tik tuo reikia aiškinti ir tą ne
paprastą jo taupumą, net šykš
tumą finansiniuose dalykuose. .
Man atrodo, kad jis turėjo
išgyvenimų, o gal net kančių
dėl savo gabaus sūnaus Irvio.
Turiu jo laišką, kai jis atsakė
į mano kvietimą bendradarbiau
ti prieš dešimtmetį Amerikoje
pradėtam leisti "Nemuno" žur
nale. Tame laiške jis labai gra
žiai gyrė savo jaunąjį sūnų, kuris
tuomet buvo pradėjęs sėkmingai
reikštis kaip rašytojas ir novelistas švedų spaudoje, ir dau
giau siūlė mums ne juo seniu,
besidomėti, be jo sūnumi. Švelviai ir kažkaip graudžiai jis siū
lė susisiekti su Irviu Šeiniu,
pritraukti jį lietuviškon spaudon,
bent išsiversti kokią jo novelę.
Tėvo žodžiuose buvo justi gar
sas: aš nieko čia negalėjau pa
daryti, padėkite man bent jūs,
jaunesnieji...
Ir mane dar šiandien graužia

sąžinė, kad nieko nei aš, nei
kiti draugai nedarėme ta kryp
timi. Pagalvojau tuomet: kaip ir
kam mes čia dabar jį trauksime
už kalnieriaus, juk yra perpus
lietuvis, jei labai norėtų, pats
lengvai kelią rastų... Ak, tas
prakeiktas išdidumas!

☆
Igno Šeiniaus, to grakštaus es
teto, brandaus rašytojo, humo
risto ir laikraštininko, visuomet
tokio gyvo žmogaus, nebėra mū
sų tarpe. Nebėra pačio didžiau
sio ir nieku nepakeičiamo lie
tuviško ambasadoriaus Skandina
vijoje. Išskyrus gal tik Oskarą
Milašių Prancūzijoje ir K. Či
birą pietinėje Amerikoje, niekas
kitas iš mūsų rašytojų ir diplamatų savo sektoriuose tiek
plačiai su plunksna nepasidar
bavo Lietuvos politinei naudai
ir mūsų kultūrinei garbei, kiek
Ignas Šeinius savo Skandinavi
joje. Jo švediškai rašytos, vė
liau kitomis skandinavų tarmė
mis išleistos knygos - ypač tie
"Raudonieji Tvanai", kylantieji
ir užliejantieji mūsų tėvynę ir
Europą - savo laiku daug kam
atvėrė akis, ir tos knygos bus
prisimintos dar kada vėliau, nes
šiandien vėl daugeliui akys pra
deda pasibaisėtinai žlimbti.
Buvo be galo šilta širdyje, o
drauge ir graudu, dabar vartyti
paskutinę jo gyvenimo kūrinių
knygą, tą "Vyskupą ir velnią",
dailiai išleistą tolimiausioje Los
Angeles lietuvių kolonijoje. Lie
tuvis ją išleido, didelis lietuvių
poetas (Bernardas Brazdžionis)
jo parašytas raides linotipu su
rinko,
mūsų dailininkė Ada
Korsakaitė papuošė moderniu
viršelio piešiniu. Tad ir aš šiais
keliais palaidais prisiminimais
norėjau ta proga pridėti savo
meilės ir trumpalaikės jaunes
niojo su vyresniuoju draugystės
puokštelę, supintą iš daugiau ar
ir mažiau kvapnių gėliij.
Ignas Šeinius už daug ką, bet
ypač už savo "raudonuosius tva
nus", be abejo, yra pačiuose
juodžiausiuose raudonųjų Lietu
vos okupantų sąrašuose. Tad iš
jų niekad nesulauksimepilnoŠei
niaus literatūrinių publicistinių
raštų rinkinio, kuris sudarytų
daugelį tomų. Pastatyti jam vertą
paminklą, visapusiškai parodyti
Šio kūrėjo didžulį įnašą lietuvių
kultūrai, išleisti pilną jo raštų
rinkinį, kada nors tegalės tik
laisvės gyvenimui prisikėlusi
Lietuva.

GREETINGS and BEST WISHES
For a Pleasant Holiday

FRANCES P. BOLTON
CONGRESSMAN

CLEVELAND TOOL AND DIE
COMPANY

U 1-4040

GERIAUSI SVEIKINIMAI
THOMAS J. UNIK CO.
INSURANCE AGENCY

EVERYTHING IN INSURANCE
TO 1-9200

East 9th St. Pier Bldg.

SEASONS GREETINGS
KENT FLORIST INC.
FL0WERS OF DISTINCTION
12432 Cedar Road
YE 2-8340 • 2-8841
CLEVELAND HEIGHTS 6, OHIO
SPECIALISTS IN OVERSEAS GUARANTBED
FLORAL DELIVERIES

Greetings and Eest Wishes To Our Friends and Patrons

PARSONS AND PARSONS
MAKERS OF VATRRPROOF FABRIC
COLLARS AND CUFFS
Main Office and Factory - 413-15 Huron Road

413 Huron Road

CH 1-7723

Greetings and Eest Wishes To Our Friends and Patrons

LOUISVILLE TITLE
INSURANCE CO.
The Lsaiavllle Title Bldg, 118 St. Clair Avė,
N. E. Phone: MA 1-2075

Liaten to Rudolph Rmgwall and his "Memorable
Music** WJW Radiot Monday thru Friday,
7:05-7:30 P. M.

Greetings and Eest AVishes To Our Friends and Patrons

CHIN’S RED DRAGON
RESTAURANT
SERVING THE FINEST CHINESE
AND AMERICAN FOOD

PR 1-0190

3048 ST. CLAIR AVĖ.

BEST WISHES

1DEAL BU1LDERS SUPPLY
AND FUEL COMPANY
4730 BROOKPAHK

SH 14600

GERIAUSI SVEIKINIMAI

WILSONPUREOIL
22nd District

1643 Eddy Road

Priešais Sears krautuves

SERVICE STATION
8ooo BESSEMER AVENUE

DIl-98o7

1959 m. gruodžio 14 d.

GREETINGS and BEST W1SHES
To Our Friends and Patrons

HIPNOZĖ IR MEDICINA

T. CLAIR
AVINGS

S
AND

LOAN

9

DIRVA

COMPANY

Dr. A. Grigaitis, Dirvos ben
dradarbis, rašąs medicinos klau
simais.

ON SAVINGS
SAVINGS DEPOSITS INSURED TO
$10,000.00
813 E. 185th St.
IV 1-7800
25000 Euclid Avė.
6235 St. Clair Avė.
AN 1-1200
HE 1-5670

BEST WISHES
To Ali the Lithuanian People
FORSBERG ENAMELING
COMPANY
5103 LAKESIDE AVĖ.

EX 1-9269

GERIAUSI SVEIKINIMAI
C. C. MITCHELL SUPPLY CO.
BUILDING SUPPLY AND PLUMBING FIXTURES

4320 PEARL ROAD

SH 1-1707

TU 4-3333

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

THE LINDSEY
SANITATION CO
SANITATION SERVICE
MAINTENANCE SUPPUES

JANITORIAL EQUIPMENT

"FOR COMPLETE DEPENDABLE
SANITATION"

Senovės Indijos, Kinijos, Egip
to, Chaldėjos, Graikijos, Romos
filosofiniuose, religiniuose mo
ksluose yra minima hipnozė, kuri
tais laikais buvo skaitoma ne
paprastu reiškiniu.’
Mūsų eroj šis klausimas yra
surištas su Mesmero vardu. Jau
prieš jį nekurie mokslininkai
XVI - XVII šimtmety kėlė min
tis apie gyvulių magnetizmą.
Mesmeris Vienoje pradėjo gy
dyti savo ligonius geležies mag
netais, vėliau ir elektros pagalba.
Nuo 1776 m. Mesmeras magnetizavo ligonius pagalba "fluidų”
kurie iškyla iš jo kūno. 1778
jis Paryžiuje tampa Europos įžyminybe. Jisai pradėjo naudot,
gydymui gyvulinį magnetizmą t.y. hipnozę ir darė--stebuklus.
XIX Abatas Farin jau vienu
įsakymu "Dormes - miegok",
nenaudojant kitų komplikuotų bū
dų, užmigdydavo ligonį. 1831 Pa
ryžiaus med. akademija nutarė,
jog hipnotizmo klausimą, kaip
ir perpetuum mobile, neverta
svarstyti.
1841 m. Braid pirmas įrodė,
jog hipnotiniam miege neturi
reikšmės kokie tai žmogaus flu
idai, gyvulinis magnetizmas bei
kitos paslaptingos jėgos magnetizuoja, o viskas įvyksta hipno
tizuojamam - asmeny. Tada mi
rė mesmerizmas ir gimė hip
notizmas - hipnozė.
Braid pirmas pasiekė hipnotinį miegą ilgu žvelgimo fiksa
vimu į kokį nors ypač blizgantį
daiktą. Vėliau Liebeoult, Bernheim įrodė jog hipnotinio miego
metu galima vykdyti gydymą įti
kinimu, o garsus nevropatologas
Šarko hipnozę įvedė į oficialę
mediciną.
Hipnozas - hipnozė yra tokia
žmogaus būklė, kada žmogaus
sąmonė nustoja veikusi. Aktyvi,
sąmoninga asmens dalis lieka
beveiksmė. Užhipnotizuotas gali
būti kiekvienas žmogus, išski
riant mažus vaikus, ligonius,ser
gančius proto ligomis.
Visa, kas įvyksta hipnozės me
tu, užmirštama. Bet vėl užhip
notizuotas atsimena smulkiausiai
kas atsitiko paskutinį kartą hip
nozės stovyje. Užhipnotizuotąjį
veikia tik žodiški įtikinimai ir
suprantamoje kalboje. Užhipno
tizuotam daromi įtikinimai - at
sižvelgiant į jo amžių, profesiją,
išsilavinimą ir. išsimokslinimą.

Hipnozės metu veikia įtikini
mas, kuris kartais neatatinka
realybei, Įtikinimą įvairios iliu
zijos, haliucinacijos. Ligoniui įtikinama jog jis girdi vandens
malūno Ūžimą, rožių esencijos
aromatą, o tikrumoj uostė ką
kitą. Įtikinama, jog netoli jo gro
ja kariškas orkestras. Užhipno
tizuoti kartais pasako muzikos
motyvą ir pradeda dainuoti į
taktą neesamo maršo (klausos
haliucinacija). Užhipnotizuotam
sakoma, jog jis čiulpia gabaliuką
rūgščios citrinos, tada jo veide
rūgšti mimika. Užtenka pasakyti,
jog burnoj apelsino saldi žievė
ir rūgšti veido išraiška pasikei
čia pasitenkinimo mina.
Hipnozėes miege žmogų galima
įvesti į kataleptinį stovį t.y. už
hipnotizuotas gali ilgą laiką pa
silikti tokiam stovy, kurį jis
gavo hipnozės metu. Pav., tarp
dviejų kėdžių paguldomas Žmo
gus, kurio tik pakaušis ir už
kulniai liečia kėdžių kraštus.Kol
migdomas, jo kūną, kad nesudrib
tų, kiti palaiko. Hipnozės miege,
kada jam įtikinama kataleptinis
stovis, ant šio žmogaus, atsirėmusio tarp dviejų kėdžių, gali
net atsisėsti ir nenugrius. Tai
natūralus užhipnotizuoto elgesys.
Tai natūrali reakcija į kito žmo
gaus mintis.
Hipnozė - įtikinimas išaiškina
Indijos jogų stebuklus. Tik pas
tarieji nėra kitų užhipnotizuoja
mi, bet patys save užhipnotizuo
ja.

GREETINGS and BEST W1SHES
To Our Friends and Patrons

!

THE DEALER

10250 SHAKER BLVD.

RA 1-6000

GREETINGS and BEST WISHES
To Ali The Lithuanian People

JOHN LARSEN REALTY
REALTORS
4169 Pearl Road

SH 1-3448

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

J. & E. FABRICAT1NG CO.
CUSTOM BUILT FORMICA SINK TOPS
and BAR TŪPS

1970 East 84th St.

SW 1-2711

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

DOWD OLDSMOBILE
SEE THE MOST OUTSTANDING
1960 OLDSMOBILE EVER BUILT
2900 MAYFIELD RD.

FA 1-91OO

GREETINGS and BEST WISHES
To Ali The Lithuanian People

SLAGOR MACHINE & TOOL
COMPANY INC.
9401 Sandusky

VU 3-7788

GREETINGS and BEST WISHES
To Ali The Lithuanian People

(Bus daugiau)

PAUL J. EVERSON REALTOR
24130 Lake Shore Blvd.

393 Eut 131.t Street

MU. 1-8000

GREETINGS and BEST WISHES
To Ali The Lithuanian People

CONCRETE PIPE CO, OF OMO
21200 MILĖS AVĖ.
MO 3-8733

GREETINGS and BEST WISHES
FRENCH CUISINE
DU C K ORANGE — L03STER AMERICAINE
A V A RIET Y OF TOURNEDOS — FROG LEGS
ŠAUTE PROVENCAL — PREPARED BY CHF ETIEN^

THE WAGON WHEEL
A IR CONDITIONING — AMPLE PARKING
13114

Avė. For RESERVATIONS Call LO 149M

!

QUA BUICK, INC.

HIPNOTIZAVIMO TECHNIKA

Yra daug hipnotizmo būdų. Jie
visi gali būti sujungti į tris gru
pes.
Pirmoji grupė turi savyje me
todus, kuriuose stengiamasi pa
veikti ligonį per regėjimo apara
tą, antroje - per klausos organą,
o trečioji per odą. Kambary, kur
vykdomas hipnotizavimas turi
būti tyla, sienos dažytos mėlyna,
raminančia spalva. Taip pat ir
šviesa mėlyna. Ligonis guldomas
arba sodinamas į patogų mink
štasuolį.
Prieš hipnotizavimą ligonis
dažnai išbandomas, kiek jis pa
linkęs hipnatizacijai. Yra keletą
būdų, kurių Čia porą paminėsiu.
Siūloma ligoniui sunerti savo
rankų pirštus. Gydytojas fiksuo
ja savo Žvilgsnį į ligonio nosies
įlinkimą, o ligonis privalo žiū
rėti gydytojui į akis. Gydytojas
masiruoja tyriamojo sunertus
pirštus tardamas: "Jūsų rankos
susinėrė stipriai, jūs negalit jų
išnerti". Ir tikrai, bandomasis
negali išnerti rankų. Šis bandy
mas rodo, jog ligonis palankus
įtikinimui. Arba, ligoniui siūlo
ma atlošti galvą ir padėti ją
ant ištiestų gydytojo rankų. Už
merkti akis, nusiraminti, nesi
bijoti kritimo atbulam, nes gy
dytojas jį sulaikys. Toliau gydy
tojas įtikinamai pasako: "Dabar,
kai aš atimsiu savo rankas nuo
jūsų pakaušio, jūs pulsite pama
žėl atgal," jau traukia atgal, jūs
jau puolate. Reikalui esant gy
dytojas sulaiko tirimąjį, kad neparkristų. Jei ligonis svyra at
gal, rodo jo palankumą įtikini
mui, gi priešingai - nepalankumą.

THE CAR BUICK 1960

GREETINGS and BEST W1SHES
To Our Friends and Patrons
For a Pleasant Holiday

R® 1-«200

Euclid 23, Ohio

GREETINGS and BEST WISHES
To Ali The Lithuanian People

COMPLETE FLORAL SERVICE

THE E. B. BROWN

WEDDINGS — HOSPITAL, AND
SPECIALIZ1NG IN FUNERAL
DESIGN1NS
SEEUS

OPTICAL CO.

GIG KIBBE
890 East 185th St.

SO

Commeree Bldg.

MAin 1-24ŽS

GREETINGS and BEST WISHES
To Ali The Lithuanian People

OTOtUN CUT STONE
COMPANY

Call IV 6-5055
19100 MILĖS AVĖ

MO 3-78oo

1959 m. gruodžio 14 d.

DIRVA

PO DEVYNIOLIKOS JUNIORAVIMO METŲ ..’.

GREETINGS and BEST W1SHES
To Our Friends and Patrons

"GREETINGS and BEST WISHES
To Ali The Lithuanian People

SOUTH SIDE FEDERAL
SAVING & LOAN ASSN.

MOSHER-LALLY

CHEYROLET CO.

SAVING INSURED UP $10,000
CURRENT INTEREST RATE ON SAVING
4?

SEE THE NEW MOST OUTSTANDING

PER YEAR
1960 CHEVROLET

2184 Warren*v91e Center Rd.
South of Ceder

Bedford, Ohio
and OTHER OFFICES FOR CITY WIDE SERVICE

566 Broadway

2-1880

FAirmount 1-1543
GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

KATZ ROOFING CO.
Industrial, CommerciaI and Residential
Prompt Service
3814 SILBY ROAD

YE 2'7735

GREETINGS and BEST WISHES
To Ali The Lithuanian People

Ir tai ne pasaka, o įvykis, kuris užbaigtas So. Bostone, per
Neo Lithuania metinę šventę. Eleonora Griauzdienė, gyvenanti
Nashua, N.H., po 19 metų gavo senjorės spalvas. Ją Filiae Lithuaniae
valdyba į senjores pakėlė prieš 19 metų, bet dėl karo aplinkybių
ir vėliau emigracijos jos iki šiol nebuvo įteiktos. Nuotraukoje
Ign. Vilėniškis ir E. Griauzdienė.
S. Makaitytės nuotrauka

GREETINGS and BEST WISHES
To Ali The Lithuanian People

BELĄ GREENFELD
PRICES TO REAL ESTATE

CRANE COMPANY

12429 Arlington Avenue

6215 Carnegie Avenue

A. D. PELUNIS
OLDSMOBILE INC.

UT 1-2400

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

JORDAN CAMERA & SUPPLY
STORE
SH 1-5511

GREETINGS and BEST WISHĖŠ
To Our Friends and Patrons

JACK KLUM REALTY CO
IV 1-2901

259 East 156 Street

13123 Detroit Avė.

GREETINGS and BEST W1SHES
To Our Friends and Patrons

AC 6-6433

GREETINGS and BEST WISHES
To Ali The Lithuanian People

CLEVELAND HARVARD

CARPENTERS DISTRICT

LUMBER & DOOR CO.
6000 Harvard Avė.

COONCIL

Call VU 3-6000

GREETINGS and BEST WISHES
To Ali The Lithuanian People

CARL J. SCHWARZER, President

WIEHN'S

GL 1-3756

3802 West 25th Street

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

THE EXCELSIOR VARNISH

WORKS INCORPORATED
1228 West 74th Street

AT 1-8600

GREETINGS and BEST WISHES
To Ali The Lithuanian People

WAKE FOREST NURSERY

GEORGE SHEWRING, Secretary

EX 1-2828

COMPLETE LANDSCAPING SERVICE
HOME DESIGNS SPECIALISTS
ALL W0RK GUARANTEED

4583 Lee Road

LU 1-2150

EDWARD HINES

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

BEST WISHES
To Ali The Lithuanian People

CAROL BRIDAL SHOP
1800 Euclid Avė.

KINGSBURY COAL
COMPANY

CUSTOMER FREE PARKING

ATVYKITE PAS MUS, ARBA PAŠAUKITE MUS
MES ATGABENSIME GERIAUSIAS ANGLIS

JOHN KUBACKI

MES DUODAME EAGLE STAMPS

PHOTOGRAPHER

CE 1-0200

1218 E. 79 St.
r

EMMETT

MEADE

SLATE ROOFING CONTRACTOR
3288 East 130th Street

SK 1-8139

GREETINGS and BEST W1SHES
To Our Friends and Patrons

Call CH 1-0191

GREETINGS and BEST WISHES

10420 Quincy Avė.

For GOOD Baked Goods - See

Call LI 1-5100

Saleman

PLUMBINC SUPPL1ES

3615 Chester Avė.

W1EHN*S BAKERY

EX 1-3800

DAIRYMEN ICE CREAM
COMPANY
3068 WEST 106th ST.

OR 1*2300

1959 m. gruodžio 14 d.

CLEVELANDE
ir apylinkėse
• Čiurlionio Ansamblio
vyry oktetas atliks meninę
programą ALT S-gos de
šimtmečio minėjime, kuris
Įvyks 1960 m. sausio 16 d.
Čiurlionio Ansamblio na
muose. Pakvietimai į minė
jimą gaunami pas skyriaus
valdybos narius ir Dirvoje
darbo valandomis.
• O. žygienei, Ed. Stepo
navičiui ir Ant. Rukšėnui,
skautų tėvų komiteto veikė
jams, buvo įteikti ordinai
už nuopelnus.
• Laimutės draugovėje
draugininke dabar yra Ni
jolė Garlaitė, Živilės drau
govėje draugininke E. Šenbergaitė ir jūrų skaučių val
ties vadove R. Mockutė.
• Naujosios parapijos
bažnytinio choro rengtas ta
lentų vakaras gerai pavyko.
Buvo gauta virš $300 gry
no pelno. Parapijos choro
vedėja ir vargonininkė Re
gina Brazaitienė dėkoja:
Teresei Stasaitei, Fab. Ka
minskui, Sauliui Alkaičiui,
Ingridai Stasaitei ir jos šo
kėjų grupei. Ačiū: J. Mulioliui, Dirvai, jūrų skau
tams, L. Jucaitienei, A. Pi
voriūnienei, O. Mikelionienei, J. Garniui, E. Nainie
nei ir visiems svečiams.

*• L. Dautartas paguldy
tas ligoninėn. Ramovės val
dybos nariai ligonį aplankė
ir palinkėjo geros sveikatos.

• Ramovės informacinis
susirinkimas įvyks gruodžio
20 d., 11:30 vai. lietuvių sa
lėje. Bus padarytas prane
šimas iš minėjimo, painfor
muota bėgamaisiais reika
lais ir padaryta bendra ramovėnų nuotrauka.
IŠ KARIUOMENES ATKŪRIMO
ŠVENTĖS
LVS "Ramovė" Clevelando
skyrius suruošė Lietuvos Ka
riuomenės atkūrimo šventės mi
nėjimą. Čia,dalyvaujant svečiams,
skyriaus pirmininkas F. Eidimtas iškvietė kovojusius dėl Lie
tuvos laisvės savan, kur. gen.
Tallat-Kelpšą ir M. Jablonskį,
Vyt. Kr. Kav. pik. VL Braziulį,
Šaulių Sąjungą atstovauti P. Mi
kulskienę, Klaipėdos krašto daly
vį ir sav. kūrėją Vytautą Bra
ziulį, kovojusius rytų fronte II
pas. kare - A. Spirikaitį, J.
Balbatą, V. Gelažių; kovojusius
Žemaitijoje prieš dabartinius
mūsų tėvynės pavergėjus: K.
Morkūną ir G. Gudėną. Taip pat
iškvietė
rėmėją F. Saukevi-

11

DIRVA
čių ir visada ramovėnams talkinintį dail. V. Raulinaitį.
Po Įžanginio žodžio pirminin
kas F. Eldimtas iškvietė LBC
V-bos pirm. St. Barzduką, kurio
Įdomią kalbą (Karys kultūri
niuose baruose nepriklausomoje
Lietuvoje) susirinkusieji iš
klausė dideliu susidomėjimu.
Šventės proga sveikino: LB
Clevelando I-os ir II-os Apyl.
valdybos, ALT Clevelando sk.,
Neringos skaučių ir Pilėnų skau
tų tuntai.
Tolimesnį Šventės minėjimą
pravedė B. Auginąs. Čiurlionio
ansamblio moterų choras, vado
vaujamas A. Mikulskio, padai
navo liaudies dainelių. B. Au
ginąs paskaitė savo eilėraštį ka
rinėmis temomis.
Dail. A. Rūkštelės paveikslai
atiteko: E. Karnėnui, O. Rinkui,
K. Zaronskiui ir A. Mackevičiui.
Kitą dieną Šv. Jurgio para
pijos bažnyčioje įvyko žuvusiems
dėl Lietuvos laisvės paminklinės
lentos pašventinimas, kurį atliko
klebonas kun. Bartis. Paminkli
nę lentą gaubia mūsų trispalvė.
Laike iškilmingų pamaldų giedojo
Pr. Ambrazo vadovaujamas cho
ras ir V. Bakūnas.

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.
dėmesio !
Visą prieššventinį laiko
tarpį Juozo Kamaičio batų
P a s i ž y mėkite, kad
parduotuvė — 7013 Supe
mūsų adresas ir telefo
rior Avė., pardavinės vi
nas pasikeitė. Dabar
siems labai gražias ir ne
yra:
brangia kaina kalėdines eg
642 Meadowlane Dr.
lutes. Taip pat savo pirkė
Richmond
Hts. 24, Ohio
jams, perkantiems švenčių
proga prekių, nemažiau už
Telef. HI 2-4450
10 dolerių, duos nemokamai
Mes dabar turim ge
priedo kalėdinę dovanėlę —
resnes sąlygas jums pa
eglutę.
tarnauti. Prašom šaukti
Pasinaudokite šią reta
visais apdraudos reika
proga ir aplankykite Juozo
lais.
Kamaičio batų parduotuvę,
Paulina
kur Jūsų laukia netik dide
lis batų pasirinkimas, bet
Mozuraitis-Bennett
ir maloni švenčių dovanėlė.
Apdraudos agentas
Dėl smulkesnių informa
cijų skambinti telefonu —
GA 1-7658 (tarp 8-10 vai.
Kalėdinį Maisto Produk vakaro).
IEŠKOMI WALTER BOBLYS
tais Apsirūpinimą geriau
Tad savi pas savus!
GIMINĖS
sia atlikti Baltic Delicates(96)
Mirusio Walter Boblys pali
sen parduotuvėje, nes čia
kimą administruojąs advok. Jogausite beveik viską, kas
Parduodamas kailinis
seph Zorman prašo atsiliepti Jo
lietuvio skoniui tinka.
paltas
gimines, jis dar buvo vadinamas
Kūčioms turėsime įvairių
Labai geros rūšies, tik Walter Bablewski, WalterBobley
silkių, žuvų, ikrų, šviežių
ir Wladas Boblys. Mirė 1958 m.
lenkiškų aguonų, baravykų; už $100. Dydis — 38. Kreip sausio 14 d., tada gyvenęs 8406
tis
sekmadieniais
tarp
2-6
sližikų, išlukštentų kviečių,
St. Clair Avė. Prieš tai jis gy
įvairių džiovintų vaisių, vai.: 6908 Bayliss Avė.
veno 6714 St. Clair Avė. Dirbo
(96) Dorback Furnace and Foundry
bruknių, bulvinių miltų.
Co.
Kalėdų šventėms jūs ga
Pranešti: Joseph Zorman, 6411
lėsite gauti įvairių kumpių;
Dirvą pasiūlyk savo
St.
Clair Avė., HE 1-1713
skilandžių, palengvicų, sau
kaimynui susipažinti
sų dešrų, kaimiškų sūrių ir
kt.
Be to šeimininkės čia ga
lės gauti įvairių prieskonių
I. J. SAMAS JENVELER
kepimui, kaip vanilijos laz
delių, vanilijos ir kepimo
Šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai.
miltelių, specialaus šokola
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Didelis
do, išlukštantų riešutų. Tor
įvairių dovanų pasirinkimas
tų užsakymus priiminėsime
tik ligi pirmadienio, gruo
7007 SUPERIOR AVĖ
Greta E želia Theatce
džio 21 d. vakaro.
Tel.
EX
1-3969
Bute:
WA 1-2354
Dovanoms čia Jūs galėsi
te pasirinkti įvairiausių vy
nų, šampanų, cigarų, o dėl
saldainių ir šokoladų pasi
Greetings and Eest Wishes To Our Friends and Patrons
rinkimo, tai mes galime jus
užtikrinti, kad niekur Cle
velande negausite tiek, kiek
BUDO
CLEANERS
pas mus: pradedant nuo
Karvučių, Vėžių kaklelių,
FOR THE BEST CLEANING IN T0WN
irisų, baigiant didžiausių
12702 Sbaw Avenue
CaU__ GL 1-7417
pasaulinių fabrikų, puoš
niausiomis saldainių dėžė
mis.
Išvengimui susigrūdimo,
prašome Gerb. klientų pir
kimą atlikti kaip galima
anksčiau.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Nuo Naujųjų Metų

Dirva eis tris kartus
per savaitę

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

STEREO
Atstovas:

So. Boston 27, Mass.

S. Grabliauskas
5 Thomas Park

Jei. AN 8-5467

JOHN KNIFIC REALTOR
REAL ESTATE
JOHN & RUDOLF. ALL KIN'DS OF INSURANCE

820 East 185th St.

IV 1-7540

BEST WISHES
To Ali the Lithuanian People
TEDDY BEAR STORE’S. INC.
Iv 1_8877

746 East 185th St.

GREETINGS and BEST WISHES

KOVAC REALTY CO.

960 East 185th Street

KE 1*5030

BEST W1SHES
For a Pleasant Holiday
EUCLID IGNITION COMPANY
1062 East 185th St

Cal1 IV. 1-2222

GREETINGS and BEST WISHES

MILLER JEWELERS
DIAMOND — WATCIIES
WATCH REPA1RING ALL TYRES RELtGIOUS GOODS
ROSARIES PRAYBK BOOKS CRUOF1XBS.

768 East 185th St.

1-0225

GREETINGS and BEST WISHES

VIC’S GULF SERVICE STATION
THE FINEST SERVICE IN T0WN
VICTORAS SUMAS Mgr. WE GIVE GREEN STAMPS
SUPERIOR AVĖ. (CORNER EAST Mth ST.)

EN 1-9713

Della E. Jakubs & William J. Jakubs

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

NAUJI RADIO-PATEFONAI

GREETINGS and BEST WISHES

6621 Edna Avenue
EN 1-1763

936 East 185 St.
KE 1-7770

BEST WISHES
For a Pleasant Holiday

"SGRO’S STOP-N-SHOP”
WE CARRY THE FINEST FOODS AT THE

EAST CLEVELAND-EUCLID A. SUPERIOR AVĖ.

SAVINGS
EARN

OPEN EVERV SATURDAY
UNTIL NOON

SUPERIOR
SAVINGS
ACCOUNTS
INSUREDTO
*10.000

HOME ANO
REMODEUNG LOAN3

CORNER 68TH —SUPERIOR AVENUE

LOWESTS PRICES
26588 Lake Shore Blvd.
RE. 1*3250

BEST WISHES
For a Pleasant Holiday

JOHN M. PETERS
CONSTRUCTION CO
SH 1_74OO

1075 BROOKPARK

SIUNTINIAI I LIETUVĄ,

Didelis pasirinkimas. Priedas du garsiakalbiai*
Dėl smulkesnių informacijų teirautis pas at
stovą Clevelande: . _ _

A. Johansonas
609 East 120 Street

Cleveland 8, Ohio

Tel. PO 14398

per Londono, LIETUVIŲ PREKYBOS
Bendrovę — Lithuanian T r a d i n g Company in London.
Šiam tikslui Jums sąžiningai ir pigiau, negu
kur kitur, patarnaus Bendrovės atstovas

Jonas

Daugirdas

Greetings and Best Wishes
To Our Friends and Patrons

ST. CLAIR AUTO PARTS

337 Union Avė., Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EV 4-1232 ir EV 7-4940

Reikalaukite katogų ir pavyzdžių.

(5009 St Clair Avemia

EX 14450
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Chicagos lietuvių žinios

KAS IR KUR?
• Dail. Adomo Galdiko kū
rinys „Medžiai”, priimtas į
JAV tapybos dvidešimt pir
mąją meno parodą, gruodžio
4 d. atidarytą Palm Beach,
Fla., gavo James Cameron
CIark vardo premiją. Pre
mijų skirstymui vadovavo
parodų organizatorius Ir
Carnegie Instituto meno di
rektorius G. B. Washburn.
• Jokūbas Stukas, Lietuvos
atsiminimų radijo direkto
rius, sausio mėnesį išvyks
į Afriką ir kitas vietas, kur
jis siunčiamas prekybos rei
kalais. Važinėdamas jis ža
da dėti pastangų užmegsti
ryšius su tuose kraštuose
gyvenančiais lietuviais.
• „Laiškai Lietuviams”
ateinančių metų vasario
mėn. minės dešimtmetį. Ta
proga bus išleistas specia
lus numeris, žurnalą leidžia
Tėvai jėzuitai, redaguoja J.
Vaišnys, S. J.

Iš Tautinės Sąjungos centro
valdybos posėdžio
Amerikos Lietuvių Tautinės
Sąjungos Centro Valdybos posė
dyje gruodžio 7 dieną buvo ap
svarstyta eilė aktualijų.
Philadelphijos jaunųjų tauti
ninkų skyrius į Sąjungos tinklą
įjungtas kaip Philadelphijos sky
riaus padalinys.

• Tradicinė skautų akade
mikų žiemos stovykla šie
met įvyks gruodžio 28 —
sausio 2 dienomis, Hunters
Lodge, Wellston, Mich. Ten
ir pernai buvo stovyklauja
ma.
Stovyklai numatyta tu
rininga ir įdomi programa.
Slidinėtojų laukia ir puikūs
Caberfae kalnai. Norį žie
mos stovykloje dalyvauti
registruojasi pas t. n. Aldo
ną Pauliutę, 630 W. Garfield Blvd., Chicago 9, Illinois. Mokestis parai $5.00
asmeniui, registracijos mo
kestis $2.00. Registruojan
tis įmokama bent $7.00.

• Solistės Daivos Mongirdaitės dainų rečitalis Bos
tono Universitete įvyks šį
pavasarį. Dainininkė tam
rečitaliui jau dabar ruošia
• Vasario 16 Gimnazijai pa
si.
remti per Dirvą aukojo:
• Vyt. Pašakarnis, ilgesnį SLA 105 kuopa iš Dayton,
laiką gyvenęs Clevelande ir Ohio — $15.00, J. česėka-s
dirbęs Phoenix Mut. drau iš Toronto — $2.00.
dimo bendrovėj, nuo 1960 • JAV Lietuvių Bendruo
m. sausio 1 d. paskirtas tos menės centro valdyba išlei
bendrovės skyriaus vedėju do šventinį biuletenio nume
Houston, Texas. Jo adresas: rį geram popieriuje, 16 psl.,
Phonix Mut. — 3215 Fan- su šventiniais sveikinimais.
nin St., Houston, Texas.
• Lituanus žurnalui Remti
Komitetas sudarytas Cleve
lande. Į jį įeina pirm. Vy
tautas Kamantas, vicepirm.
adv. J. Smetona, vicepirm.
N. Kersnauskaitė, sekreto
rė V. Kasperavičiūtė, ižd.
R. Minkūnas, nariai J. Gailiušytė, L. Ješmantaitė ir č.
Melsbakas. Prieš pradėda;mas darbą, komitetas posė
džiavo su Lietuvių Studen
tų Sąjungos C V pirmininku
R. Vėžiu ir Lituanus vy
riausiu redaktoriumi dr.
Vytautu Vygantu.

• Inž. Vytas Ramanauskas
gruodžio 6 d. išrinktas nau
juoju Akademinio Skautų
Sąjūdžio New Yorko sky
riaus pirmininku. Iki šiol
šias pareigas ėjo Romas Kezys.

• Knygų biblioteka nebus
pilna, jeigu neturėsi šei
niaus, Krėvės, Vaižganto,
Savickio, Pietario ir kitų
žymiųjų rašytojų veikalų.
Naudokis dabar knygų iš
pardavimu, jos atpigintos
nuo 25G iki 90r<. Sąrašai
gaunami: Gabija, P. O. B.
355, _Wyandanęh, N. &

Kolegai filisteriui

Jonui Mažioniui,

Aptarta Amerikos Lietuvių Ta
rybos suvažiavimo (gruodžio 1213) New Yorke programa.
Pasiinformuota apie naujus pa
tvarkymus, siekiančius pagerinti
tautinės spaudos informavimą
apie Chicagos lietuvių gyvenimą.
Susipažinta su Brooklyno skyriaus 1959.XI.20 nutarimu - Juo
zą Tysliavą išbraukti iŠ I-jo
(Brooklyno) skyriaus narių są
rašų - ir nutarta jį patvirtinti.
Posėdyje dalyvavo Sąjungos
pirm. inž. Eug. Bartkus, centro
valdybos nariai inž. J. Jurkūnas,
Dr. J. Paplėnas, T. Blinstrubas
ir Dr. A. Rudokas, Sąjungos
tarybos prezidiumo narys Dr. S.
Biežis ir Vilties draugijos pirm.
Dr. J. Bartkus.
Posėdžiauta J. Jurkūno bute.

* Eug. Bartkus, ALTS-gos pir
mininkas, T. Blinstrubas, s-gos
sekretorius, ir Dr. S. Biežis,
s-gos tarybos prezidiumo narys,

Po sėkmingo Antano Smetonos rečitalio Chicagoje, grupė lietuvių jaunimo pasikvietė į savo tarpą
pianistą atšvęsti pasisekimą. Nuotraukoje iš kairės: V. Simaitis, R. Merkelytė, K. Cicėnas, D. Oren
taitė, pianistas A. Smetona, R. Paplėnaitė, N. Gaižutytė, R. Stakauskas ir A. Paplėnaitė,
Lungio nuotrauka

Pagausėjo gretos ir sustiprėjo kasa
Amerikos Lietuvių Tautinės
Sąjungos Chicagos skyrius smar
kiai progresuoja. Metiniame su
sirinkime, buvusiame gruodžio
6 dieną Pakšto svetainėje, iš
skyr. pirm. P. Vėbros prane
šimo paaiškėjo, kad skyrius pa-

išvyko į Amerikos Lietuvių Ta
rybos suvažiavimą New Yorke.

TORONTO
SVARSTYTI AKTUALŪS
REIKALAI

Lietuvos
Nepriklausomybės
Talkos Toronto Komiteto posėdis
įvyko Lietuvių Namuose gruodžio
6 d. Pirmininkavo A. Kiršonis.
Pirmoj eilėj buvo renkamas
sekantiems veiklos metams LNT
Kometeto pirmininkas. Vienbal
siai išrinktas A. Kiršonis.
Vasario 16 išvakarių minėji
mas banketo formoj yra numa
tyta ruošti pagal ankstyvesnių
metų patirtį ir tradicijas Lie
tuvių Namuose. Jo turinį suda
rys vaišės, kalbos ir meninė
dalis.

LNT teigiamai vertindama
Antibolševikinio Tautų Bloko sie
kius bei darbus, pasiliks ir to
liau artimu bendradarbiu jo tikslų
realizavimo veikloj. Atstovais

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. Maplevvood, CHI
CAGO 32, III.) tuojau gaus
paštu šią rimtą knygą.

prie ABN yra išrinkta Mačionis
ir S. Jokūbaitis.
Apžvelgiant mūsų santykių rai
dą su lietuvių bendruomene buvo
konstatuota šalintinos negerovės,
įsimetusios į bendruomeninį su
gyvenimą. Kalbėjusieji iškėlė ir
įvertino gražią bendruomenės
idėjos mintį, tačiau dėl be
sireiškiančių iki šiol politinių
tendencijų ji savo uždavinių ne
gali atlikti. Protegavimas kai ku
rių politinių partijų bendruome
nėje ir yra tas kirminas, kuris
ją labai skaudžiai žaloja.
Sumanymuose, kiek plačiau bu
vo pasisakyta Vasario 16 d. kul
tūros židiniu Vokietijoj ir pasku
tiniu metu pergyvendama didelius
nedateklius, turi kuo greičiau
siai susilaukti iš mūsų tautiečių
materialinės paramos. LNT Mo
terų Būrelis sutiko imtis ini
ciatyvos ir tam reikalui arti
miausiu metu pasižadėjo sutelkti
lėšų.

«
Šaulių susirinkime gruodžio 6d.
pedagogas A. Rinkūnas skaitė
paskaitą "Mokyklinio amžiaus
vaikų auklėjimas šeimoje". Vi
suomenė auklėjimo klausimais
paskaitas mėgsta.
Tarp kitų reikalų buvo už ge
riausią šaudymą dovanų įteiki
mas. Pirmąją dovaną (pereina
mąją taurę) laimėjo J. Budrevičius, kuris iš galimų 300 su
rinko 296 taškus.

NEW YORK
Lietuvių Moterų Atstovybės
klubas, vadovaujamas V. Leskaitienės, paskyrė $50.00 re
gionalinei moterų valdybai Europoje,$20.00 Vasario 16 d. gim
nazijai, $20.00 BALFui, $10.00
Lituanus žurnalui ir simboliška
auka moterys nutarė paremti lie
tuvišką spaudą.

jo tėveliui mirus Lietuvoje, gilią užuojautą reiškia

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

augo nariais ir sustiprėjo finan
siškai.
Vien tik šiame su
sirinkime senieji nariai buvo su
pažindinti su 16 naujų narių, at
ėjusių į Chicagos skyrių šiomis
dienomis. Iš buv. valdybos prieš
metus buvo perimta 250 doL
skolos. Kadenciją baigianti val
dyba per metus padarė 1,217 doL
neto apyvartos, apmokėjo skolas,
nemaža paaukojo įvairiomis pro
gomis kitiems ir kasoje paliko
306 dol.
Už gražią veiklą Chicagos sky
riaus valdybai padėkojo Sąjungos
pirm. Eug. Bartkus. Jis taip pat
sugesti joną vo, kad naujoji val
dyba surengtų paskaitų ciklą per
Margučio radiją aktualiais klau
simais. Prieš metus per Mar
gutį buvo duota eilė tautinės min
ties raidos paskaitų ir pasikal
bėjimų. Margučio vedėjai L. Vanagaitienei, leidusiai tam panau
doti Margučio radijo valandą,
Dr. Br. Dirmeikiui, moderavusiam paskaitas, susirinkimas pa
dėkojo. Padėka pareikšta ir Dr.
S. Biežiui, daug pasidarbavusiam
Ant. Smetonos piano rečitalįChi
cagoje rengiant.

Dr. A. Rudokas perskaitė re
vizijos komisijos aktą, pabrėž
damas, kad skyr. atskaitomybė
tvarkoma puikiai.
J, naują skyriaus valdybą iš
rinkti: P. Vėbra, S. Mankus,
K. Kasakaitis, Ilčiukas ir Valantinas (kandidatas J. Vaičekonis), o į revizijos komisiją: A.
Vaitkus, B. Kliorė ir J. Rama
nauskas (kandidatai: Dr. J. Dauparas, V. Mažeika ir J. Nau
jokas).
Diskusijose dėl ateities veiklos
T. Blinstrubas (centro v-bos sek
retorius pageidavo, kad tiek Chi
cagos, tiek ir kitų skyrių na
riai būtų supažindinami su centro
valdybos aplinkraščiais, Dr. Dir
meikis siūlė daugiau tautinio aka
deminio jaunimo įtraukti į sky
rių, Balceris pageidavo daugiau
susirinkimų, kad juose būtų ga
lima išsiaiškinti pribrendusias
problemas.
Skyr. pirmininkui P. Vėbrai
pasiūlius, susirinkimas susikau
pimu pagerbė mirusius narius:
P. Glemžą ir Laužiką. Ligą įveikęs Dr. B. Dirmeikis buvo
pasveikintas.
Po organizacinių reikalų dar
botvarkės, dipL komersantas P.
Jakubonis skaitė paskaitą apie
bendrinius
investavimo fondus

(Mutual Investment Funds).
Susirinkimui pirmininkavo Dr.
J. Paplėnas, sekretoriavo V. Gu
daitis.
J. L-s
ATLAIKYTOS PAMALDOS UŽ
A. A. ARKIVYSKUPĄ J.
SKVIRECKĄ

Gruodžio 9 d. šv. P. Marijos
Gimimo bažnyčioj - Marąuette
Parke, buvo atlaikytos pontifikalinės gedulo mišios už nese
niai Austrijoje mirusį Kauno ar
kivyskupą metropolitą J. Skvi
recką. Pamaldas laikė vysk. V.
Brizgys, patarnaujant žymiems
dvasininkams. Bažnyčia buvo pil
na žmonių. Dalyvavo daug kunigų.

JŪROS SKAUTŲ VAKARAS
Jūros skautai kasmet ruošia
originalius vakarus - puotas.
Sausio 30 d. įvyksta Puota jūros
dugne, kur Western Ballroom
salė bus dekoruota įvairiai, ori
ginaliai, įnešant ir sveiko są
mojaus, prie geros muzikos bus
ir smagūs šokiai.
AUKOS VASARIO 16 GIMAZIJAI
PLAUKIA

Nenuilstantis veikėjas, ypač
gimnazijos šalpai, mokyt. Anta
nas Gulbinskas jau keli metai
varo akciją gimnazijos skoloms
išmokėti. Paskutinėmis dienomis
jo vedamas vajus davė 729 dol.
Tikimasi surinkti bent $1,000.00.

RUOŠIAMOS VIENGUNGIAMS
KŪČIOS
Kaip ir kasmet Lietuvių Au
ditorijos savininkai Genė ir Jonas
Malioriai ruošia viengungiams
Kūčias, kurios ir šiemet įvyks
gruodžio 24 d. Į, jas ateina ne
mažas skaičius viengungių, net
ir moterų. Be to, ruošia ir
tradicinį Naujųjų Metų sutikimą
su įvairia programa, šokiais ir
muzika.

CICERO LITUANISTINĖS
MOKYKLOS VAKARAS
Be veikiančios Chicagoje li
tuanistinės aukšt. mokyklos, dar
veikia ir tokia pat mokykla Ciceroj, kuri gruodžio 26 d. ruo
šia mokinių vakarą. Programoje
dalyvauja: solistai Antanas ir
Genovaitė Peškiai, Bruno Šoto
vedamas
tautinių šokių an
samblis Žilvitis, kurį sudaro tos
pačios mokyklos mokiniai.
J.V.

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

Mirus Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos

Waterburio skyriaus veikėjai ir nenuilstamai

rengia šaunų

tremtinių šelpėjai

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMĄ

Antaninai Colney-Aukitikalnienei

Midwest Hotel, Grand Ballroom salėje
(3-čiame aukšte) 6 N. Hamlin Avė.

jos giminėms, artimiesiems ir bendraminčiams

Svečiai bus vaišinami mūsų 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.

širdingą užuojautą reiškia ir drauge su jais liūdi

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos
Centro Valdyba ir Tarybos Prezidiumas

Argentinos lietuvių vestuvės. Buenos Aires mieste neseniai
susituokė Petras Vaisėta su Viktorija Keliauskaite. Nuotraukoje
pajauniai su jaunaisiais. Iš kairės (pirmoj eilėj): Robertas Pileckas,
Jonas Bačkis, Klem. Dėdelė, Vyt. Janulionis, Robertas Narkevi
čius. Antroj eilėj: Petras Kukučionis, Petras Vaisėta (jaunasis),
Viktorija Keliauskaitė (jaunoji), Dantė Bražionis ir Vladas Pileckas.
L. Kančausko nuotrauka

