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Gyvenimo pilnatvės Įkūnijimas
Kai visi kiti čia kūriniai
apspręsti būti, egzistuoti,
tai žmogaus pašaukimas
yra vis savarankiškiau, to
buliau savo egzistencija
reikštis — našiau gyventi.
Neužmirštame ir kitų su
tvėrimų: augalų, gyvių, ža
vinčių mus savo sodriu gy
vastingumu. Pripažjst ame
jiems gyvenimą, bet netie
siogine prasme. Jie tik pra
gyvena, egzistuoja ilgesnį
ar trumpesnį laiką. Tai gy
vybės tąsa mitimu, metabo
lizmu, jutimu, augimu ir
dauginimusi. Egzistencijos
principas yra gyvybės išlai
kymas, gyvenimo principas
— kūrybinė pažanga, prasi-

DR. TOMAS ŽIŪRAITIS, atžvilgiais savęs sukūrėjas.
O. P.
Jis priklauso tam Kūrėjui,
kuris yra daugiau, negu as
dedanti gamyba ir nesibai muo — Triasmenė Tobuly
gianti genijaus laimėjimais. bė, Gyvenimo Pilnatvė pati
Toje skalėje, normaliu at savyje. Kaip tokia, Ji yra
veju, reiškiasi gyvenimo aukščiausias Gėris. Jei kiek
produktyvumas, vykdomas vieno blogio savybė yra rei
asmens. Tik asmuo gyvena, kiamo gėrio stokojimas, tai
nes tik jis gali kurti save ir paties gėrio savybė bus neaplinką. Kiek jis iš tikrųjų dateklių užpildymas, būties
gyvena, kaip kiekvienas as skleidimasis. Būtis ir gėris
muo savo kūrybinę privile yra neatskiriami. Tobuliau
giją įvertina — galybė įvai sias Gėris — tobuliausia
Būtis. Tik tokio’ Gėrio Bu
rių tam priežasčių.
vimas, kartu yra Gyveni
Pavojingiausia yra, kai mas: ”Aš esu, kuris esu”,
žmogus užmiršta, kad jis — skelbė Senojo Testamen
pats yra kūrinys, kad jis to Išmintis (2 Moz. 3, 14),
nėra ir negali būti visais įkūnijo Naujasis
žodis
(Heb. 1, 2-4). Toks yra Die
vas, kiekvienas Jo Asmuo.
Kitaip sakant: Dievas yra
tas, kuris yra; tarp Jo es
mės ir egzistencijos nėra
realaus skirtumo (šv. To
mas Akvinietis; C. G., I,
22), nes Jis yra Gyvenimo
Pilnatvė — ne kokio nors
šalto buvimo, formalaus
priežastingumo, kaip dažnai
daroma klaidinga išvada,
užsiminė. Vos jam išsiskirsčius
bet Triasmenio Dievo —
padaryti pakeitimai, kai ateinantį
Tiesos ir Meilės Pilnatvė,
pavasarį kada nors tą "parlamen
tą" vėl porai dienų sušauks, jis įrodyta Dievo Sūnaus.
turės priimti nutarimą, kad Įsaką
Pirmieji žmonės, tikriau
dėl rajonų panaikinimo tvirtina. sakant — pirmasis žmogus,
atsisakė tos Pilnatvės, jis
vienas pasuko žmoniją blo
Naujas Saugumo
gio, moralinės nebūties link.
viršininkas
Dievo paveikslas žmoguje
Neseniai be jokių paaiškinimų liko, bet panašumas dingo. ..
buvo pakeistas Valstybės Saugu
Ir didžiausio nusidėjėlio as
mo Komiteto pirmininkas Lie
muo vertas pagarbos, neno
tuvoje (Valstybės Saugumo Ko rint būti fariziejum, kuriam
miteto vardu dabar vadinama tai,
savoji niekšybė yra dorybė,
kas anksčiau buvo žinoma NKVD,
kito
nelaimė — tos ”dorydar anksčiau "Čeką" vardu). Vie
bės
”
palaima
.. . Kiekvienas
toj Kazimiero Liaudžio (pavardė
asmuo
yra
ypatinga
Dievui
"reformuota" bene iš Liauvertybė,
kuriai
dievišką
pa
danskio)
paskirtas Alfonsas
našumą atkurti Dievas ta
(Bernardo sūnus) Randakevičius.
po nusidėjėliui žmogumi,
Jo pavardė jau 1952 metais bu neatskiriamai sujungdamas
vo kompartijos CK kandidatų tar dieviškąja savo prigimtį su
pe. Toj pozicijoj Randakevičius žmogiškąja — savo. Dievo
tebėra ligi šioL Be to, 1955 - Asmenyje. Jis įsikūnijo sa
59 metais jis buvo ir respub
vo visagalybe žmoguje, ne
likinio sovieto ("parlamento")
narys. Kai buvo skelbiamas į- prarasdamas savo Asmens.
registruotų kandidatų sąrašas Ir niekas savęs nepraras,
1955 metų "rinkimų" metu, Ran kol gėriu stengsis Įsikūnyti
dakevičius buvo skelbiamas be kitame, pradedant nuo žmo
jokio einamų pareigų nurodymo. niškumo.

Lietuvoj likviduoja 16 rajonų
centrų, o su jais ir daug
partinių darbų
Gruodžio 8 d. paskelbtas įsa
kas, kuriuo likviduojami Daugų,
Dusetų, Dūkšto, Kybartų, Linku
vos, Naujosios Vilnios, (Ku
dirkos-) Naumiesčio, Pabradės,
Priekulės, Salantų, Sedos, Šven

čionėlių, Troškūnų, Vabalninko
Veisiejų ir Žagarės rajonai, tai
yra, administraciniai rajonų
centrai. Tų rajonų teritorijos
priskiriamos prie kitų kaimyni
nių rajonų.
Rajonas yra antro laipsnio ad
ministracinis teritorijos padali
nys (pirmasis yra apylinkė, ku
rios dabar Lietuvoj yra mažes
nės už buvusius valsčius, bet
didesnės už seniūnijas. Apylinkių
dabar yra apie dvylika šimtų.
Anksčiau buvo kone dvigubai dau
giau). Rajonas užima buvusio
Lietuvos apskrities vaidmenį, tik
jų buvo pristeigta apie keturis
kartus daugiau kaip Lietuvoj buvo
apskričių. 1953 metais rajonų
buvo 87. Paskui kaikurie iš jų
buvo įvairiais atvejais likviduoti
ir šįmet jų buvo likę 78. Da
bar lieka jau tik 62.
Rajonų centrai yra įrašyti res publikinėje konstitucijoje, taigi
kiekvieno rajono centro likvida
vimas ar įsteigimas yra susijęs
ir su... konstitucijos pakeitimu!
Svarbiausia
to
pakeitimo
reikšmė yra ta, kad panaikinus
16 rajonų centrų išnyksta keli
šimtai tarnybų: rajonų vykdo
mieji komitetai su visais savo
skyriais, rajonų partijos, kom
jaunimo, profsąjungų komitetai,
rajoniniai laikraščiai ir t.t.
Būdinga, kad vos dvi savaites
anksčiau oficialiai priimtame ir
paskelbtame 1960 metų biudžete
visi tie rajonai dar buvo įtraukti
ir jų reikalams buvo numatyta
kiekvienam po apie 8 ar 9 mi
lijonus rublių (iš viso 136 mi
lijonai su viršum). Padarius tokį
nutarimą, teks ir ką tik priimtą
biudžetą atitinkamai keisti.
Visi tie dalykai atliekami už
daruose kabinetuose. Su "parla
mentu" (respublikiniu sovietu)
jokio skaitymosi nėra: nors jis
ką tik buvo susirinkęs, apie to
kius pakeitimus (biudžeto ir
konstitucijos!) niekas jam nei ne-

(Nukelta Į 2 psl.)

(Nukelta Į 8 psl.)

Norėjo nunuodyti Laisvosios
Europos radijo tarnautojus
Laisvosios Europos Radijas
praeitą savaitę paskelbė, kad
Muencheno (Vokietijoje) radiofo
no vadovybei pavyko laikupatirti ir išvengti masinio jo tarnau
tojų išnuodijimo lapkričio 21 d.
Nuodai - atropinas (panašus Į
druską kristalas) buvo supilti
Į radiofono valgyklos druskines,
kuriomis naudojasi daugumas
1200 stoties tarnautojų.
JAV ir Vokietijos vyriausybės
Įvykį tebetiria.
♦ Chicagoje gyvenančių Leonų
vaikams, kuriuos Chruščiovas
buvo pažadėjęs išleisti pas tė
vus, Maskvoje išduotos vizos.

Kalėdų švenčių sulaukusius visus

skaitytojus, bendradarbius, rėmėjus ir
talnininkus širdingiausiai sveikina

DIRVOS
redakcija ir administracija

♦ Paryžiuje baigta tris dienas
trukusi NATO tarybos konferen
cija. Komunikate sakoma, kad
konferencijoje priimta tolimos
perspektyvos strategija politi
niams, kariniams ir ekonomi
niams tikslams pasiekti derybų
su rusais periode.

♦ Chruščiovas ruošiąsis lan
kyti Pietų Ameriką ateinančią
vasarą arba rudenį, kada JAV
bus paskendusi prezidentinių rin
kimų karštligėje. Pietų Ameri
kos kraštams jis siūlysiąs ilga
laikius kreditus ir prekybos ry
šių sustiprinimą.
♦ Plieno darbininkų
unijos
pirm. McDonald pareiškė, kad
jis kreipsiąsis į teismą, jei pri
reiks, kad plieno gamintojus pri
vertus tartis ne drauge, bet pa
vieniui.
♦ Komunistinės Kinijos prem
jeras Ču En-lai pasiūlė Indijos
premjerui Nehru susitikti gruod
žio 26 d. sienų ginčui apsvars
tyti.
Susitikimas greičiausiai
įvyksiąs Burmoje, bet vėlesne
data. Aukštų Kinijos karininkų
grupė neseniai važinėjo po oku
puotąjį Ledakhą, tirdama Nehru
reikalavimo pasitraukti prieš
derybas strateginius teigiamu
mus ir neigiamumus.
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Lietuvoj likviduoja...
(Atkelta iš 1 psL)
O tai reiškė, kad jo esama ka
riškio arba saugumiečio, nes tik
toki paprastai minimi be jokio
einamų pareigų nurodymo. Kad
jis turi būti kurios nors iš tų
dviejų rūšių ginkluotų pajėgų ka
rininkas, patvirtino ir tai, kad
1956 metais jis rašė straipsnį
Raudonajai armijai pagarbinti.
Straipsnis irgi buvo pasirašytas
tik vardu-pavarde, be jokio ti
tulo, nors jis tada jau buvo res
publikinio sovieto prezidiumo na
rys (to prezidiumo, kurio pir
mininkas yra Paleckis).
Kadangi Jis dabar iškilo į sau
gumo viršininkus, tai greičiau
sia jis ir bus senas saugumie
tis, tos karjeros laiptais paki
lęs Rusijoje ir iš ten atsiųstas
"darbuotis" į Lietuvą. Be abejo,
jau yra buvęs "komiteto narys",
kai tam "komitetui" pirmininka
vo K. Liaudis.

Vėloka pamoka
Naktį į gruodžio 8 dieną Lie
tuvoje smarkiai čiupo šaltis, Vil
niuje gruodžio 8 d. rytą buvo 21, Kaune - 19C C. Kitą rytą
(kai šaltis atslūgo maždaug iki
14 C, žemės Ūkio ministerija
šokosi per radiją mokyti biti
ninkus, kaip reikia aptaisyti žie
mai avilius, kad bitės neiššaltų...

Sniečkus klastingai
cituoja Railą
Kaip paprastai, taip ir pasta
rajame
partijos CK posėdyje
Sniečkus neiškentė nepalietęs
"buržuazinio nacionalizmo" te
mos.
"Marksizmas-leninizmas mo
ko", sakė jisai, "kad naciona
listinės atgyvenos yra visų ga
jausios iš visų kapitalizmo at
gyvenų. Be to, Jas visaip sten
giasi palaikyti ir kurstyti lietu
viškųjų buržuazinių nacionalistų
atplaišos.
Tiesa, šiandien jie priversti
atsižvelgti į lietuvių tautos pa
siekimus socializmo statyboje,
priversti pripažinti, kad Lietuvo
je įsigali marksistinė lenininė
ideologija. Štai, pavyzdžiui, vie
nas iš pabėgusių lietuvių tautos
priešų, Raila, iškėlė klausimą:
"Ar yra šiandien sąlygos ir ap
linkybės, kurios komunistą lie
tuvį ar bet kurį kitą tautietį...
skatintų nusisukti nuo komuniz
mo, liautis tikėti Jo tiesomis ir
būsimos pergalės ateitimi, ar
stačiai suabejoti šios naujosios
sistemos laimėjimo neišvengia
mumą*. Atsakymas į šį savo
paties iškeltą klausimą, Raila
priverstas pripažinti: *Ne Jausmiškai, o blaiviai ir šaltai žvelg
dami į laiko tėkmę ir aplinkos
tikrovę, berods turėtume atsaky
ti, kad tokių sąlygų kaip tik
stinga, o yra greičiau priešingai*.

Tuo Sniečkus, matyt, nori pa
sakyti, kad "atplaišos" pripažįs
ta komunizmo idėjos laimėjimą
Lietuvoje. Bet ir Lietuvoj, kas
skaitys tą Sniečkaus apkarpytą
citatą, bus sužinoję, Jog Raila
ir "kitos atplaišos užsieniuose"
nėra akli Ir supranta bei mato,
kad dabar Lietuvoje nėra sąlygų
prleškomunistiniam nusiteiki mui, o yra tik jėga sukurtos
sąlygos rodyti komunizmui bent
menamą palankumą... Taigi lai
mė tuo tarpu tik sąlygos (tankais
apslstačlusios I), o ne idėja.

galėtų su Jais sueiti į geresnius
ryšius ir Jų rūpesčiuose jiems
padėti. Todėl lauktina, kad pri
tilusi veikla vėl pagyvėtų. Reikia
sukrusti.
Pr. Narvydas,
Brooklyn

E lektr omis tif ikac ij a
Lietuvoj veikiančio "sovnorchozo" energetinio Ūkio valdy
bos viršininkas, grįžęs iŠ Mas
kvoje įvykusio pasitarimo, papa
sakojo, kaip galėsianti būti at
piginta ir pagerinta Jurbarko jė
gainės statyba. Jurbarke jėgainė
galėsianti būti pastatyta per dve
jus metus. Tik pasilieka misti
ka, kada tie dveji metai galės
prasidėti.
Mistika pasilieka ir dėl sep
tynmečio planan Įtrauktos šilu
minės Jėgainės Lietuvoje: niekas
nedrįsta prasitarti, Jei kada ji
bus statoma, nei kur ją statys.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ IR KALĖDŲ
SENELIUI NESAUGU...

KAŽIN AR TUO PATARNAU
JAMA BENDRUOMENEI?
O KAIP YRA SU MAŽOSIOS
LIETUVOS BIČIULIŲ DRAU
GIJOS SKYRIAIS?

Dar prieš metus laikraščiuose
buvo užtinkama žinučių apie Ma
žosios Lietuvos Bičiulių Draugi
jos veiklą. Buvo Įsisteigusių sky
rių New. Yorke, Chicagoje, Cle
velande ir kitur. Ypač stipriai
buvo pasireiškę Kanados skyriai
Toronte ir Montrealy. Dabar vis
kas nutilę, tarsi Mažosios Lie
tuvos klausimas jau išspręstas,
o kaip žinome, tas klausimas pa
ties gyvenimo dažnai pajudi
namas.
Eina gandai, kad rusai ir da
bartinės.-.. Lietuvos istorikai ren
ką žinias ir surašinėją Mažosios
Lietuvos senovinius vietovar
džius, kad tuo geriau įrodytų to
krašto lietuviškąją kilmę. Eina
taip pat gandai, kad Maskva nori
tą kraštą prijungti prie sovieti
nės Lietuvos. Žinoma, tų gandų
teisybę sunku sugaudyti.
Yra nemažai žmonių, kilusių
iš Mažosios Lietuvos ir dabar
atsidūrusių Vokietijoje. Vokie
čiai Juos laiko vokiečiais, bet
mums jie lietuviai. Ir šiuo klau
simu veikiantieji Mažosios Lie
tuvos Bičiulių Draugijos skyriai

už 3 rublius... Normali eilutės
pasiuvimo kaina yra apie 306
rublių.

Prieš klek laiko Dirvoje skai
čiau V. MariŪno rašinį "Tauta,
asmuo, organizacija ir bendruo
menė". Atrodo, tame rašinyje au
torius bendruomenės narius no
rėjo suskirstyti į atskiras kate
gorijas ir bandė nustatyti pačią
bendruomenės sąvoką. Nežinau
ar tai pavyko, bet iš to skirsty
mo dar ir dabar gerai atsimenu:
išsigimėlius, nelaimingas kiau
les ir kitas grupes. Ijiomu, ar
valdyba tokį skirstymą, kada nori
į Bendruomenę daugiau narių įt raukti, laiko geru ir Jos rei
kalams patarnaujančiu?
F. Zauka,
Stretton

LABAI RAMU, KADA NĖRA
JOKIOS KONKURENCIJOS
Šiuo metu SLA kuopose vyksta
nominacijos į būsimą centro val
dybą, kaip patys nariai Ją vadina
pildomąją tarybą. Ir kaip ramukandidatai tie patys, jokios kon
kurencijos, viskas gražiom spal
vom padažyta. Dar tik "Naujie
nos"
pagiria N. Gugienę Ir
Mikužifltę, tarsi suabejodamos,
kad gali gi neišrinkti.
Nebijokit, visi bus vėl išrinkti,
visi vėl sėdėsit senuose postuo
se, visi vėl gausit tas pačias
algas ir tuos pat pinigus už
posėdžius. Tik SLA eis senyn,
senyn vadai, mažiau narių, vis
tos pačios kalbos, kad nėra kam
pakeisti. O kam keisti, jei ir
taip gerai?
y

Mūsų mielam choristui

JUSTINUI ZARANKAI
ir Jo seseriai ZITAI, mylimai motinai mirus,

reiškiame gilią užuojautą

SLA narys iŠ Detroito

LNA

Bostono Liet. Mišrus Choras

Pastaruoju laiku vedama stipri
propaganda už elektros taupymą.
Net įstaigų šlavėjos baramos,
kodėl jos šluodamos įstaigas,
žibina šviesas iš karto keliuose
kambariuose. Bet niekas viešai
neprasitaria, kiek kaštuoja vie
na kilavatvalanda ir kiek sutau
poma šviesos nežibinant, ar kiek
išeikvojama, kai žibinama be r ei kalo.

Lietuvos Laisvės Kovų Invalidų Draugija
praneša, kad gruodžio 16 d. po sunkios li
gos mirė laisvės kovų invalidas,
Vyčio
Kryžiaus kavalierius,

Drabužių už 3 rublius
per metus

Adolfas Eigelis

Kretingos rajone gyventojų
reikalams skirtų siuvyklų ir batų
taisymo dirbtuvių darbų vykdo
masis komitetas jau treti metai
taip suplanuoja, kad to rajono
kiekvienam gyventojui jos gali
atlikti batų taisymo darbų už
3 rublius ir 30 kapeikų, o dra
bužių kiekvienam gali pasiūti tik

Jo žmonai Viktorijai ir dukrai Elenai
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą.
Buvusiam Lietuvos Krašto Apsaugos ministeriui pulk. Konst.
Žukui gruodžio 17 suėjo 75 metai. Nuotraukoje sukaktuvininką
matom kalbant Clevelando skautams.
V. Bacevičiaus nuotrauka

LLKI Draugijos Valdyba

KRAUTUVIŲ VALANDOS PIRMAD.IKI PENKTADy. DOWNTOWN 9:30 AM IKI 9 PM ON THE HEIGHTS 9:30 AM IKI 9:30 PM

Eagle
Stamps
visada
padidina
sutaupąs

^MAY~2BASEMENW
TIKTAI MŪSŲ!

Tinka dovanoms!

Vyry

^Jarleton WASH ’M WEAR

Broadcloth Marškiniai f
Reikalauja mažai
ar jokio lyginimo!

e Balti

Mėlyni
Tan
Pilki

Bet kuris vyras būtų patenkintas gavęs
vieną ar daugiau šių puikios rūšies Tarleton marškinių! Pirkite dabar ir padžiu
ginkite jį Kalėdų rytą! Puikios rūšies
broadcloth išeiginiai marškiniai 14 iki 17
dydžio, rankovių ilgis 32 iki 35.

karieton Wash ’n Wear Pižamos
Sanforized tik 1% susitraukimo!
Broadcloth pižamos ar per galvą
užsivelkamo stiliaus. Pasirinkite iš
daug raštų A, B, C ir D dydžiuose.
Mail and Phona Orders Filled ... Call CHerry 1-3000

Tbt Maį Ca.’t Basement Mevts Btmūihįngt Department,
D»wiUown and On tha Heiįhtt
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Lietuviškosios aktualijos

V. Rastenis

Palaiminti pažemintieji, nes
jie bus išaukštinti
Kas yra ABN ir kodėl mums priderėtų skirti
jam daugiau dėmesio?
Reikia pripažinti, kad ABN są
jūdyje daugeliu atvejų tenka su
tikti toli gražu ne pačias žy
miausias tos ar kitos tautybės
politines asmenybes. Iš tikrųjų,
čia reiškiasi daugiau tokių, kurių
politinis stažas yra atliktas dau
giau rezistenciniuose sąjūdžuose
bei tautinių revoliucijų kovose, o
ne taikos meto politikoje, ne
diplomatiniubse postuose.
Dėl to kai kas mano, jog ne
dera su tuo sąjūdžiu susirišti,
nes "per menka kompanija". Į,
tai atsakytina, jog 1) jei bus
pasistengta duoti į tą sąjūdį stip
resnių, rimtesnių jėgų, tai "kom
panija" savaime pasidarys daug
geresnė, 2) palyginus šiame są
jūdyje esamas pajėgas su kitais
politiškai veikiančiais tarptauti
ni© pobūdžio sambūriais ar or
ganais, tenka daryti išvadą, kad
kitų lygis toligražunesudaro pa
grindo didžiuotis įžymesniu pajė
gumu ar rimtumu prieš ABN
pajėgas, nes ir kitur esti apie
save geros nuomonės daugiau,
negu tikro pajėgumo ar rim
tumo...

Vliko neoficialų "palaiminimą".
Mat, ir Vlike buvo pripažįsta
ma, kad ta pajėga nėra paniekintina. Tačiau, iš kitos pusės,
tais laikais, kai buvo ne tik
pašnibždomis, bet kartais jau
ir gana garsiai kalbama apie sei
mo ir vyriausybės funkcijų vyk
dymą, atitinkamas orumo jaus
mas neleido ryškesniesiems mū
sų politikos vyrams viešai rodyti
solidarumą "su kažkokiais uk
rainiečiais"... Tai išdidžiai lai
kysenai pateisinti ir dabar (ne
vien mūsų) kaikurie politikai
reikšmingai pakartoja ir atsitik
tines žineles ir gandus apie ABN
"nerimtumą", "neaiškumą", net
"įtartinumą" ir tt.

Nutardami ABN sąjūdį remti,
nutarimą priimantieji turėjo
prieš akis visus tuos priekaištus
ir įspėjimus. Apsvarstę, kuo visa
tai pagrįsta, priėjo išvados, kad
daug priekaištų yra nepagrįsti
gandai, o likusieji, kurie turi
pagrindo, yra neesminiai trūku
mai, kokių kiekviename žmonių
sambūryje esti, ir kurie reikalui

žymiai nekenkia, arba kurie gali
būti pataisomi, ypač gali būti
pataisomi didesniu skaičiumi
stipresnių jėgų.
Būtų visiškai natūralu, jeigu
tam reikalui daugiau susidomė
jimo parodytų ypač tie mūsų
jaunimo, studentijos sąmbūriai,
kurie turi pasiryžimo reikštis
dabartinėse sąlygose prieina
mojoje kovoje dėl Lietuvos lais
vės reikalo. Daugiau to susido
mėjimo lauktina ir iš įvairiuose
didesniuose Jungtinių Valstybių
centruose gyvenančiųjų lietuvių,
ypač tų, kurie yra nariai ABN
sąjūdį remti sutarusiose orga
nizacijose. Tą rėmimą reiktų
kiek sistemingiau ir sutvarkyti,
nes ligi šiol jis tesireiškia la
bai atsitiktiniais būdais. Kas ryž
tasi bent kiek savo energijos ir
dėmesio tam reikalui pridėti,
teisingai padarytų susižinojęs su
LNT (arba LF) centru, ir iš
siaiškintų, kur kiek ko dar trūks
ta, kad lietuvių dalyvavimas toje
akcijoje būtų lietuvių vardą ati
tinkančio lygio.

DaiL V.K. Jonyno darbų parodą Almaus galerijoje aplankė daug lietuvių ir amerikiečių. Nuotraukoje
L. Bieliukienė ir A. Bendorius su daiL V. Jonynu (vidury) Almaus galerijoje parodos atidarymo dieną.
V. Maželio nuotrauka

"AUKŠTESNIEJI" IR
"ŽEMESNIEJI"

Opinija, kad mums, lietuviams,
turintiems nepriklausomos val
stybės tradiciją ir dabar dar
tebeturintiems tarptautinį savo
valstybės pripažinimą, nedera
"susidėti" su neva "žemesnėmis’}
tarptautinių sluogsnių akyse yra
atmestina, kaip nepagrįsta ir net
nemorali.
Yra nerimtų nuomonių, anot
kurių viskas, kas į Rytus nuo
Karaliaučiaus, ypač į Rytus nuo
Nemuno žemupio (taigi ir Lie
tuva) yra tiesiog... mėšlas. Pa
gal tas nuomones, "tikras vaka
rietis" neprivalėtų ir su lietu
viu bendrauti, nes "susiteps".
Mes pagrįstai tokiomis nuomonė
mis piktinamės. Ir laikome jas
nevertomis rimto dėmesio.
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H taupymo sąskaitas lietuvių vedamoj Tau- §
H pymo Bendrovėj, kuri:
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4%

metinius divi
moka
dendus (dividendai išmo
kami birželio- 30 d. ir
gruodžio 31 d.)

apmoka visas pašto per
siuntimo išlaidas.

LIETUVIAI ABN VEIKLOJE
Iš mūsų politinių - rezisten
cinių organizacijų anksčiau tik
Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio ir
Lietuvos Laisvės Kovotojų Są
jungos veikėjai teprisidėdavo
prie ABN pastangų (Dalyvau
jama vokiečių ir anglų kalbomis
leidžiamame leidinyje "ABNKorrespondenz",
paruošiama
lietuviška programa ABN radijo
programai iš Formozos, kuri
išgirstama lietuvių tremtinių Si
bire ir kt.).
Prieš beveik porą metų, ap
svarstę įvairius motyvus už ir
prieš, prie ANB sąjūdžio rėmimo
prisidėti nutarė visos Lietuvos
Nepriklausomybės Talkoje daly
vaujančios
organizacijos (per
LNT centrą), o kiek vėliau pa
našiai nutarė ir Lietuvių Frontas.
Anksčiau, šalia pirma minėtų
organizacijų atstovų, ABN veiki
me reiškėsi kaikas iš lietuvių
tarpo ir "privačiai", tai yra be
kokios nors organizacijos pa
vedimo. Pažymėtina, kad savo
laiku, kai LAS ar LLKS atsto
vai dalyvaudavo kokiuose ABN
darbuose, jie turėdavo net ir

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)
gyveninio ir darbų aprašy
mas.
Knyga gausiai papuošta
Lietuvos vaizdais ir žemė
lapiu.
Atsiuntę savo adresą ir
nemažiau, kaip $1.50 (adre
su: prof. S. DIRMANTAS,
4241 So. Maplewood, CHI
CAGO 32, III.) tuojau gaus
paštu šią rimtą knygą.
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DaiL Vytautas K. Jonynas

veidą, paliekant tik akis.

KALĖDŲ LINKSMYBĖS...
-------------------- R. SPALIS --------------------2

Tėvams pakilus nuo stalo, svečiai pasipylė
po kambarius, susidarė būreliai. Pakeitus eglu
tės nudegusias žvakutes, jaunimas ir nemanė
miegoti. Jie degino popierių, jo nudegintam še
šėlyje ieškodami ateities. Liejo šviną. Kažkas
merginoms pasiūlė parsinešti malkų, ir tos vie
na per kitą šoko į kiemą, kur prie tvarto buvo
sukrautos malkų stirtos. Prišokusios apgraibo
mis tik ištiesė rankas, kai akloje tamsoje suži
bo dvi raudonos akys. Pasibaisėjimo riksmas
pasiekė dangų. Nesavais balsais klykdamos,
mergaitės griuvo atgal į kambarį.

— Kas, kas nutiko? — teiravosi vyresnieji.
— Velnias! Velnią matėm, — virpėjo mer
gaitės, nebeatgaudamos kvapo.
— Na jau, na jau!
— Jūs sutaisėt, — šokosi Paberžytė į stu
dentus.
— Mes? Argi tokie baisūs?
— Žinau jus, vienas pasėjo mintį dėl tų
malkų, kitas pokštą iškrėtė.
— O ko gi bėgai, jei mes?
— Irena, šimto metrų rekordą pasiekei, tai
greitumėlis, — žavėjosi Alėjfinas.
— žinojau, kad jūs, o bėgau, nes kitos
bėgo.
Merginos ilgai maldavo, kol sužinojo velnio
paslaptį, kurį sudarė į burną įkišta elektros
lemputė, pirma medžiaga gerai apsupus visą

*

♦

*

Tik, rodos, užmerkė akis, o jau daužė durysna — laikas keltis. Pašoko dar apsvaigę, bet
ledinis vanduo grąžino sąmonę. Trynėsi, prunkš
tė, skutosi, ir po dešimties minučių išlėkė į
žvaigždėtą kiemą, kur tamsoje laukė dvejos ro
gės. Ceri arkliai nekantriai prunkštė, sunkiai
sulaikomi. Kelios kailiniuotos figūros trypinėjo
ant sniego, laukdamos teisėjo, kuris netrukus
pasirodė. Jam su žmona sėdus į antrąsias roges,
Irena pasuko į pirmąsias, kai prie jos prišoko
kapitonas, pasiryžęs kartu važiuoti. Ruseckas,
tai pamatęs, stabtelėjo, nes rogėse vietos be
buvo keturiems, šiuo kritišku momentu Alėjūnas pastojo kapitonui kelią.
— Tamsta kapitone, panelei Irenai pagei
daujant, traukėm burtus, kuriam iš mūsų sės
tis greta jos. Ištraukė, štai, anas kolega, — nu
rodė į Rusecką.
Užkluptas kapitonas žvilgterėjo į roges.
Ten jau sėdėjo Noreiša, užėmęs vietą. Neliko
kitos išeities, kaip tik pasitraukti.
— Jei, panele Irena, taip sutvarkėt...
Tamsu buvo, kapitonas negalėjo matyti jos
raudonuojančio veido.
— Jie viską atsimena taip gerai, — pra
murmėjo mergaitė.
Ruseckas atsisėdo greta jos, o kiti du prie
šais. Irena truktelėjo vadžias, ir eržilas sudun
dėjo, mėtydamas sniegą.
— Atsargiau tu, — riktelėjo iš paskos tė
vas, — kelias neišvažinėtas.
— Aš matau gerai.
— Jei mirsime, tai geroje kompanijoje, —
nusprendė Noreiša.
— Antanai, Kalėdų pirmą dieną tu sume

V. Maželio nuotrauka

Almaus galerija Great Necke
nuolat rengia parodas. Šiuo me
tu ( nuo gruodžio 6 iki 27) vyksta
daiL V.K. Jonyno paroda. Išsta
tyti nauji kūriniai - piešiniai,
litografijos, vitražai ir akvare
lės, medžio raižiniai.
Iki šiol Jonynas buvo žinomas
kaip medžio raižinių meisteris.
Paskutiniu laiku naujos sąlygos
jį nuvedė prie vitražų, kuriais
yra papuošęs bent keletą naujų
lietuviškų bažnyčių. Šalia tiesio
ginio darbo vitražų studijoje ir
profesoriavimo Fordhamo uni
versitete jis dirba akvareles,
kurios dominuoja šioje parodoje.
Prie kiekvieno darbo V.K. Jo
nynas prieina su dideliu kruopš
tumu ir atsakingumu. Nelengva
grafikui, visą laiką organizavu
siam juoda - balta dėmes, įsi
jungti į spalvų pasaulį. Tai rei
kalauja didelio pasirengimo, kol
įsigijama technika ir laisvumas.
V.K. Jonynas prie spalvos pri
ėjo atvykęs į Ameriką. Ilgai
jis piešė gamtoje, studijavo, kol
pasiekė pilnutinio apvaldymo.
Parodoje išstatytos akvarelės
rodo V. K. Jonyną naują puikų
meistrą su dideliu skoniu, ele
gancija, lengvumu. Piešia jisnaturmortus, gėles, rudenėjančius
ar audros nusiaubtus miškus, kur
subtyliai pagauna jų atmosferą.
Savo akvarelės technikoje V.
K. Jonynas pasiekė daug išra
dingumo. Vienur spalvos liejasi
ir tirpsta švelniais pustoniais,
skaisčiai žėrėdamos; kitur jos
verčiasi bangom. Mėgsta jis juo
dus grafinius brūkšnius, kurie
visam paveikslui duoda ritmą.
Paroda gyvai lankoma. Ati
darymo dieną ją aplankė daug
lietuvių ir amerikiečių ir nu
pirko keletą paveikslų.
t.

lavai, ir mane privertei tai padaryti, — pliaukš
telėjo botagu Irena.
Baramasis padėjo galvą ant jos kelių.
— Irut, dėl tavęs nusidėjau. Negi leisčiau
tau vargti su seniu, kai aplink tiek daug jau
nimo.
— Ne tok3 jau senis.
— Bet pliks ir žils greičiau, kaip mes. Ar
ne, medike ? — kreipėsi Petras.
— Tiek to dėl jo žilumo ir plikumo, bet
skaudžiausia, kad Irena, paėmusi jį po ranka,
vedėsi į roges.
— Aš jį vedžiau! Ir dar po ranka! Kęstuti!
— Koks entuziazmas trykšta iš jos balso!
— Jūs trys kalbat kaip vienas, aš pradedu
bijoti jūsų, kada nors jūs priversit verkti mane.
— Ašarėlė iš tavo akių!... — susisvajojo
Ruseckas.
Juokavo, svaigdami, nežinia, ar greičiu ar
Irenos artumu. Įpuolė į mišką, graibė greit
skrendančias šakas, užpakaly savęs palikdami
sniego pūgą. Senas miškas apglobė tokia tamsa,
kad Paberžytė sumažino greitį, ir juos prisi
vijo antrosios rogės.
— Irut, žingsniu.
Iš paskos sekami, jaunuoliai nustojo išdy
kavę ir kurį laiką mėtėsi žodžiais, lyg kardais
draugiškose kautynėse. Po kurio laiko pasiekė
vieškelį, kuriuo dundėjo vežimai. Nors kelias
buvo geresnis, lygesnis, bet kai kur juodavo
pratrintas sniegas.
— Grįžti bus sunkiau, sniego nebeliks, —
pastebėjo kažkas.
— Tik kilometras vieškeliu, ir pėsčiomis
sudorosim tą atstumą, o lauko keliais skrisim,
kaip paukščiai, — nuramino Paberžytė, pa
traukdama vadžias.
(Bus daugiau)

1959 m. gruodžio 21 d.
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DABAR DAŽNIAU RAŠO APIE LIETUVA
Amerikos
laikraščiuose ir
žurnaluose dabar vis dažniaupasirodo platesnių straipsnių apie
Lietuvą ir jos padėtį. Tai pra
sidėjo nuo to meto, kai Makvos
valdžia pagaliau atidarė užsie
nių spaudos atstovams kelią į
Vilnių (tik į Vilniaus miestą,
bet ne į visą Lietuvą). Visų
laikraščių nuolatiniai Maskvoje
laikomi korespondentai dabar
laiko savo pareiga nuvykti į Vil
nių ir parašyti savo įspūdžius.
Jokių nuostabių staigmenų jie,
žinoma, neatskleidžia, neišven
gia ir netikslumų, tačiau apie
Lietuvą visiškai nepainformuo
tiems ar apie ją primiršusiems
skaitytojams jie vistiek daug ką
paaiškina bei primena.
Gruodžio 13 ir 14 d. toki
straipsniai iš Vilniaus pasirodė
New York Herald Tribūne. Au
torius Tom Lambertpačiojepradžioje pasisako negalįs daug
spręsti apie žmonių nuotaikas
Lietuvoje,
kadangi
lankęsis
trumpai ir turėjęs progos kalbė
tis tik su optimistiškai kalban
čiais pareigūnais komunistais.
Tad jis ir pasakoja tik tai, ką
tokiomis aplinkybėmis matė,
stengdamasis griežtų išvadų ne
daryti.
Paminėdamas
senos pilies
griuvėsius su komunistinės val
stybės vėliava, autorius primena,
kad tai didžiojo kunigaikščio Ge
dimino pilis, Gedimino, kurs 1323
metais čia įkūrė sostinę. Žmo

nės Vilniuje esą kiek linksmesni,
gyvesni, negu Maskvoj, krautu
vės skoningiau papuoštos, nors
prekės kokybės ir kiekio požiū
riu tokios pačios kaip ir Maskvoj.
Lietuviai sakę, kad lentynose da
bar esą daugiau prekių, nei pir
ma, bet kaikurių visuotinio var
tojimo dalykų vis dar stinga.
Pareigūnai, su kuriais auto
rius kalbėjęs, įtikinėję jį, kad
raudonoji santvarka čia esanti,
jei ir ne mylima, tai tautos pri
imta, ir kad dabar esanti perdirbinėjama istorija, buvusi pilna
karų ir priespaudos iš carų ir
rusų, lenkų bei vokiečių pusės...
Autoriui susidarė įspūdis, kad
žmonės yra tinkamai apsirengę,
pavalgę ir prisitaikę prie komu
nistų valdžios. Bet lietuviai te
besą nacionalistiški. Jis matęs
plakatą mokykloje, raginantį
mokinius mylėti savo tėvynę
labiau už viską. Vilniaus mieste
daugelis gatvių tebeturį priešsovietinių laikų vardus. Komu
nistas redaktorius Jam paaiški
nęs, kad nacionalizmas dabar
reiškia "didžiavimąsi visa so
vietine tautų šeima". - "Kažin"?
- prideda autorius nuo savęs.
"Gatvių pavadinimai užrašyti
rusiškai ir lietuviškai. Taip pat
ir restoranuose meniu lapeliai
bei kaikurie laikraščiai. Policija
nešioja rusų stiliaus uniformas,
o mokiniai mokyklose privalo
mokytis rusų kalbos".
"Svarbiausios aikštės pavadin
tos Lenino ir sovietų maršalo
vardais, pagrindinė gatvė pava
dinta Stalino prospektu, o dau
gelis naujų daugiabučių gyvena
mųjų namų yra toki kaip Maskvoj,
ar rytiniame Berlyne, ar Pyongyange, nesideriną su gracingais
renesanso ir baroko stiliaus na
mais , taip
būdingais
šiam
miestui".

Didžiausia atrakcija Vilniuje
dabar - naujoji Neringos kavinė,
kuri esanti panaši į amerikinius
didžiakelių restoranus. Vidaus
dekoracija autoriui atrodė skandidaviška ( mat, dekoruota pa
jūrine tema, legendos apie Ne
ringą ir Naglių vaizdais). Patys
vilniečiai kavinę gausiai lanko,
nes ypač esą susidomėję įsi
žiūrėti, kas gi taip supykdė
Maskvos Izviestijas. Izviestijose
ši kavinė buvo piktai iškritikuota,
kaip perkrauta papuošimais perbrangiai kaštavusi... Vienas iš
lietuvių dėl to užsipuolimo pasa
kęs: "Didysis Brolis pavydus"...
Tikrai, kavinė esanti visai
skirtinga ir gražesnė už auto
riaus Maskvoje matytas kavines,
nors jam, amerikiečiui, ji vi
siškai neatrodo perbrangi. Vy
riausias Vilniaus architektas Mikučianis, esą, Izviestijų puoli
mų nepaiso ir aprobuoja jaunųjų
architektų pasireiškimą įren
giant Šią kavinę. Maistas esąs
neblogas, bet orkestras neįtiki
mai prastas.
Autorius pateko į Vilnių uni
versiteto sukakčių minėjimo me
tu. Sukaktys minimos ne visai
įprastomis progomis: 380 metų
nuo įsteigimo ir 40 nuo "atsteigimo". To "atsteigimo" tebuvo
vienas paprastas popieris, toliau
nebuvo nueita, tačiau dabar sten
giamasi sudaryti įspūdis, kad
"Vinco Kapsuko" (autoriui iš
ėjo "Victor Kapukas”) universi
tetas tikrai jau turi 40 metų. Ir
svečią tos iškilmės šiek tiek
įtikino, nes jis jau kalba apie
"antrąjį Lietuvos bolševizacijos
periodą", lyg Lietuva jau kartą
būtų buvusi subolševikinta (bol
ševikai, žinoma stengiasi iš 1919
m. pradžios pasikėsinimo pada
ryti didelį įvykusį faktą).
Autoriui nepavyko visiškai at
sispirti jį Vilniujepriėmusių šei
mininkų įtaigojimams, nors pra
džioje jis ir įspėjo negalįs daryti
išvadų apie gyventojų nusiteiki
mą. Štai pora pastraipų, kuriose
jis atrodo bekapituliuojąs prieš
kvislinginę tezę. Esą:
"Dabartinė Lietuvos orientaci
ja kreipia tautą nuolat artyn prie
Maskvos ir jos ideologijos, link
Rusijos, su kuria Lietuva dažnai
kariavo ir kuri buvo kietai spau
dusi tą mažą valstybę. Bet lie
tuviai dabar atrodo paklusnūs
brolybėje su savo neišmatuo
jamai stipresniu kadai buvusiu
priešu, ir komunistai stiprina
bolševizmo įspaudus šioje šalyje.
Tai nei keista nei netikėta, nors
daugelio lietuvių ir nepalankiai
vertinama. Ši valstybė dabar yra
viena iš USSR sudėtinių respubli
kų ir integrali Sovietų Sąjungos
dalis. Tai nėra "liaudies demok
ratija", kaip Bulgarija ar Čekos
lovakija, todėl gyvenimas Lietu
voj yra daugiausia ? kaip gy
! venimas Sovietų Sąjungoj"...
Reikėjo, žinoma, pridėti, kad
taip dalykus apibūdinti stengiasi
rusai ir lietuviški kvislingai...
Ir kad autoriaus tėvynės vyriau
sybė, bent teisiškai, kitaip tą
padėtį vadina. Bet per jėgą į
akis brukami faktai praša
laičiams paprastai užstoja kitus,
į Šešėlį nustumtuosius dalykus...
Tačiau savo skeptiškumo au
torius galutinai dar nepameta.

Minėdamas savo pasimatymą su
universiteto rektorium Jonu Ku
bilium (kurio pavardę jam pavyko
visai teisingai užsirašyti), jis
pastebi, kad šalia rektoriaus sto
vėjo ir tuniversiteto kompartijos
skyriaus sekretorius. Pasikalbė
jimą su profsąjungų sekretorium
K. Pilelių (šio pavardė išėjo
"Bllelias") irgi apibūdino ame
rikiečiams daug sakančiu Pilelio paaiškinimu, anot kurio prof
sąjungų uždavinys esąs "kelti ga
mybą
ir padėti įmonių va
dovams"...
Vienas jaunuolis, paklaustas,

kodėl jis įstojęs į komunistų
partiją, atšovęs: "O kaip gi ki
taip? Mes gi dabar Sovietų Są
jungoj!"

LINKSMU KALĖDŲ IR
NAUJŲJŲ METŲ

Partiečiai ir kiti pareigūnai
autoriui Vilniuje atrodę jaunesni
kaip Maskvoj. Vienas sakęs, kad
įtakingiausi partiečiai esą apie
40-50 metų amžiaus, daugelis
partijon įstoję jau po karo, ir
jie 'esą ne toki dogmatikai ir
doktrinieriai.Tačiau jie tvirtiną,
kad vienintelis kelias Lietuvai
esąs komunizmas ir Sovietų Są
junga...

Reikia pastebėti, kad straips
niai perduoti iš Maskvos te
legrafu, taigi yra perėję per
sovietinę cenzūrą.

CHICAGOJE ORGANIZUOJAMI
VAIKŲ AUKLĖJIMO KURSAI
Jau kelinti metai Chicagoje
vyksta M. Varnienės ir D. Petrutytės montesorinio auklėjimo
paskaitos. Nemažas motinų bū
rys susipažinom su šia, daug
kam negirdėta auklėjimo siste
ma, ir buvom labai nustebintos
visai nauja pažiūra į vaiką bei
jo auklėjimą. Tai auklėjimo me
todas, kurį med. gydytoja, vė
liau tapusi pedagogė Dr. M. Montessori, sakyčiau, paėmė iš pa
ties vaiko, per eilę metų jį moks
liškai stebėdama ir pritaikyda
ma, atatinkančįas jo dvasinei ir
fizinei plėtrai.
Ji pašventė visą savo gyveni
mą tam nesuprastam ir dėl to
visų skriaudžiamam beteisiui
vaikui. Ir pirmoji išėjo ginti jo
padėties, duodama praktiškus pa
tarimus motinoms ir visiems su
augusiems. Ji įsteigė Vaikų Na
mus su kruopščiai išbandytomis
priemonėmis, tiksliai pritai
kydama jas vaikų darbui, o ne
svajingam fantaziavimui. Su jo
mis vaikai noriai dirbdami lavi
na savo protą, jusles, susikaupi
mą, ugdo darbštumą, tvarkingu
mą, ir kitus geruosius polinkius.
Per 50 metų ši sistema jau
gana plačiai paplito Europoje,
■—-----------------------------------

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

Azijoje bei kituose kontinentuo
se. Ir vis pamažu toliau plečiasi.
Žinoma, tenka girdėti ir kri
tikos iš mūsų lietuviškosios vi
suomenės, bet tik todėl, kad daug
lengviau kritikuoti, o ne susipa
žinti, ko tikrai nežinai. Iš tikrųjų,
kas yra skaitęs Montessori raš
tus ir gilinęsis į jos metodą bei
stebėjęs motesorinėje aplinkoje
dirbančius vaikus ar bent atsi
dėjęs klausęsis paskaitų, tai be
veik kiekvienas lieka sužavėtas
šios genialios moters išmintimi
bei nuveiktais darbais auklėjimo
srityje.
Tai gali patvirtinti ir tos mo
tinos, kurios atsidėjusios klausė
pasišventusios montesorininkės
D. Petrutytės gražiai paruoštų
paskaitų.
Mes, motinos, esame ne tik
sužavėtos Montessori metodu,
bet ir tikime jo tinkamumu vai
kui, nes visa, ką girdėjome pa
stebime ir savo vaikuose, į ką
ankščiau visai nekreipėme dė
mesio.
Kiek sąlygos leidžia, o labiau
siai kiek mūsų žinios bei su
gebėjimai išneša, pritaikiusios
namuose girdėtus patarimus,
dažnai išvengiame nereikalingų
kivirčų su savo mažaisiais. Kai
geriau suprantam vaiką ir pagal
tai pritaikom jam aplinką bei
užsiėmimus,
atatinkančius jo
vystymosi reikalavimus, tai ir
"išganingasis" mušimas, pasi
rodo esąs nebereikalingas.
Montessori draugijos valdyba,

ADV. JONAS BAGDŽIŪNAS-BORDEN
IR JO ŽMONA ELENA
LINKI SAVO GIMINĖMS, BIČIULIAMS
IR DIRVOS SKAITYTOJAMS.

matydama didelį motinų susido
mėjimą šiomis paskaitomis, nu
tarė žengti dar vieną žingsnį
pirmyn ir vietoj paskaitų suruošti
motinoms kursus, kurių metu jos
būtų daugiau praktiškai supažin
dinamos su vaiko psichologinė
mis savybėmis, kas ir kokiame
amžiuje vaikui yra reikalinga, dėl
ko atsiranda vaikų įnoriai, piktu
mas bei nervuotumas ir daug kitų
praktiškų dalykų.
Kursus sutiko pravesti peda
gogės M. Varnienė ir D. Petru tytė. Kursai numatomi 2-jų se

mestrų po 10-12 paskaitų kiek
vienas.
Paskaitos vyktų tre
čiadieniais nuo 7:30-9:30 v.v..
Kursai numatomi pradėti po Nau
jųjų metų. Smulkesnių informa
cijų apie kursus dar bus duodama
vėliau.
Motinos ir moterys, norinčios
kursus lankyti, prašomos tuojau
siųsti pareiškimus d-jos sek
retorei E. Mikalonienei, 6431 So.
Fairfield Avė,, Chicago 29, III.
Atsakymui įdėkite 3 c. atvirlaiškį
su įrašytu savo adresu.
E. Paužuolienė

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3148 West 63 St.
Vai.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
Trečiad. ir sekmad. ofisas
uždarytas.
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet.
Rezid. 3241 W. 66th Place.
Tel. ofiso EVerglade 4-7376
Tel. buto GRaceland 2-9203

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Norvest Medical Center

2336 West Chicago Avė.
Chicago 22, III.

VAL.: 1-3:30, 6-8:30 p. p.
pirmad., antrad., ketvirtad.,
penktad.
Tik susitarus trečiadieniais.
Telefonas:
Ofiso REpublic 7-5020.
Namų AVAlbrook 5-3765.

Ml MHH6S
upoam>

thbough

Januaryl5th
MM HtTRtST

noM

Januarylst

J. Ramunis, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

DĖMESIO !

AMTKiMrfO
«4TE

P a s i ž y mėkite, kad
mūsų adresas ir telefo
nas pasikeitė. Dabar
yra:
642 Meadowlane Dr.
Richmond Hts. 24, Ohio

Telef. HI 2-4450
Mes dabar turim ge
resnes sąlygas jums pa
tarnauti. Prašom šaukti
visais apdraudos reika
lais.
ei 3 ie«®t I86tt>
25000 gMOtlrf AVfcfiue

Paulina
Mozuraitis-Bennett

The Stroli Brewery Company
gero alaus gamintojas
nuo 1850 metų

Apdraudos agentas
THE STROH BREWERY CO., DETROIT 26, MICHIGAN

DIRVA
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Nervinga medžioklė
Britų Šnipo atsiminimai
Visos Washingtono įstaigos, su
kuriomis Juditai tenka turėti rei
kalų, gauna nurodymus jai patar
nauti. Apie Gubičevą taip pat
surinktos visos žinios. FBI agen
tai, kurie dieną ir naktį sekė
sovietinį konsulatą New Yorko
Park Avenue, jį kelis kartus
nufotografavo įeinantį ir išeinan
tį iš pastato ir nustatė tapatybę
tarp jo ir Juditos draugo.
Kai Judita, mirtinai pavargusi
ir nemigusi, ketvirtadienio rytą
aplanko Rūtą, ji patiria, kad toji
kaip tiktai tvarko bylą, kurioje
surašyti visų dvigubų agentų pa
vardės. Neįtikėtina, bet Judita
nepastebi to "sutapimo", nepas
tebi, kad ji jau eina į spąstus.
Ji yra tvirtai įsitikinusi, kad
likimas jai palankus.
Ji neatkreipia dėmesio, kad
Rūtą netikėtai po ketvirčio va
landos iššaukia šefas. Rūtai iš
ėjus, ji skubiai perverčia ant
stalo paliktą bylą. Ji susiranda
raidę R ir paskubomis kopijuoja
Neseniai susituokę Worchesteryje Izabėlė Savickaitė ir Vytautas
eilę vardų, kurie jai nieko nesako.
Žmuidzinas, iš Rochesterio, prie vestuvių pyrago.
Šeštadienio rytą Judita, su są
V. Maželio nuotrauka rašu rankinukyje, vėl išvyksta į
New Yorką. Gražioji blondinė
Mabelė seka ją, užpakaly lydi
ma dar tuzino agentų.
Šį kartą Judita turi laiko. Ji
nepraleidžia
nė vienos nustaty
per Londono, LIETUVIŲ PREKYBOS
tos atsargumo priemonės.
Bendrovę — Lithuanian Trading Com
12:45 vai. Judita atvyksta į
pany in London.
Pennsylvanijos stotį. Ji nueina
Šiam tikslui Jums sąžiningai ir pigiau, negu
į bagažo apsaugos skyrių ir ati
kur kitur, patarnaus Bendrovės atstovas
duoda lagaminą. Iš ten pasuka į
telefono
būdelę ir užgaišta lygiai
Jonas Daugirdas
10
minučių.
337 Union Avė., Brooklyn 11, N. Y.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ,

Tel. EV 4-1232 ir EV 7-4940

13:30 vai. Judita taksiu nuva
žiuoja į vidurį miesto, susiranda
prancūzišką restoraną ir valgo
pietus. Jos elgesys atrodo vi
siškai neįtartinas, išskyrus tai,
kad ji nieko nepraneša tėvui apie
savo atvykimą į New Yorką.

Reikalaukite katogų ir pavyzdžių.

P. J. KEKSIS

15 vai. Judita eina apsipirkti.
JI aplanko "Bonwit Teller" ir

"Lord & Taylor" krautuves penk
tojoje gatvėje. Ją persekioją
agentai yra įsitikinę, kad vienoje
krautuvių ji turi susitikti su tar
pininku, bet nieko įtartino nepas
tebima.
16
vaL
Judita nugabena
nupirktus daiktus į Pennsylva
nijos stotį ir deponuoja greta
lagamino. Vieniems agentams to
liau tęsiant persekiojimą, kiti
legitimuojasi bagažo apsaugos
administracijoje ir patikrina Ju
ditos paliktus daiktus.
Lagamine jie nieko neranda.
Vienam agentų dingteli patikrinti
ir neseniai pirktus daiktus. Vienan ryšulių Judita apsukriai buvo
įkišusi "R-sąrašą".
17 vaL Judita nueina į kinoteatrą Broadvejuje. Agentams
pasiseka gauti bilietus šalia jos.
Nepasirodo nei GubiČevas, nei
kitas įtartinas asmuo.
18:45 vai. Jau visiškai tamsu.
Judita išeina iŠ kino ir taksiu
nuvažiuoja į tolimiausią Brooklyno pakraštį. Agentams sunku
ją sekti dėl didmiesčio judėji
mo. Tačiau jie yra įsitikinę, kad
ji pagaliau susitiks su Gubičevu.
Ji du kartus keičia automobilį.
Pagaliau išlipa beveik visai tuš
čioje aikštėje, pačiame Brooklyno pakraštyje.
19:45 vaL Lyja. Judita skuba į
šalutinę galvę. Du agentai seka
ją. Tai Haymes ir Mabelė. Jie
pastebi, kad Judita nuostabiai
gerai orientuojasi apylinkėje, bet
paskui atsimena, kad ji Brook
lyne, o gal ir šiame rajone, gi
musi.
Judita įeina į siaurą, menkai
apšviestą gatvelę. Agentai pervėlai konstatuoja, kad tai akligatvis. Judita staiga apsisuka.
Ji stovi priešais persekiotojus.
Haymes apkabina Mabelę. Jis
vaizduoja, kad jie yra paklydusi
meilės porelė. Judita praeina
pro juos. Agentai turi prisipa-

609 Society for Savings BIgd. — Cleveland. Ohio
OFISO TELEF.: MAin 1-1773
REZIDENCIJA: PEN1NSVLA 2521
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreipkitės į mane, gausite pigia kaina. Taipgi gausit
patarnavimu įvairiuose apdraudos-insurancc reikaluose.
Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir iš
pildymas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba

asmeniškai.

Mes kepame visokius pyragus, lietu
višką ducną, tortus ir kitus skanumynus.
Prašant išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell Obelenis

6212 Superior Avenue

Tel. EN 1*6525

Antroji mūsų krautuvė yra

1404 E. 66 Street

Tel. EN 1-4551

Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius
mėsos produktus.
Kreipkitės į mus ir būsit patenkinti.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Po visą New Yorką buvo medžiojamas sovietų šnipas Valentinas
GubiČevas. Amerikiniai valdininkai jį suėmė tuo metu, kai rusas
paėmė Juditos Coplon gudriai paslėptą dvigubų agentų sąrašą.
Gubičevo pretenzijos į diplomatinį imunitetą jau nieko negelbėjo.

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & William J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

GREETI NGS AND BEST WISHES
6621 Edna Avenue
EN 1-1763

936 East 185 St.
KE 1-7770

Schackman Brothers
Sohio Service Station
East 130 th St. and Buckeye Rd.

EAST CLEVELAND-EUCLID & SUPERIOR AVĖ.

SAVINGS
EARN
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OPEN EVERY SATURDAY
UNTIL NOON

V
/0

ACCOUNTS

To Our Friends and Patrons
GREETINGS and BEST WISHES

SUPERIOR
SAVINGS
1

INSURED TO

’IO OOO

WA 1-9634

J

HOME AND
REMODELING LOAN3

CORNER 68™ —SUPERIOR AVENUE

MELROSE DISTILLERS, INC
F
k

GOLDEN WEDDING — ECHO SPRINGS
OLD CHARTER — CASCADE — MELROSE
PARE
PLEASE PATRONIZE THESE BRAND’S

CL 2-5700

Tarptautinėje Moterų parodoje New Yorke, kurioj dalyvavo apie
30 tautų, premija už gražiausi tautinį kostiumą atiteko dr. Marijai
Žukauskienei, kuri vilkėjo gautu iš Lietuvos kostiumu.
V. Maželio nuotrauka
žinti, kad Judita jau yra įspė
ta. Ji tą "pasivakščlojimo" nuo
šaliame Brooklyno pakraštyje
komediją greičiausiai suvaidino
tik dėlto, kad įsitikintų, ar nėra
sekama.
20:50 vaL Judita požeminiu
traukiniu grįžta į Manhattaną.
Ji važiuoja į "žemiausią" New
Yorko dalį, į Greenwich Village.
Stotyje ji vėl passuka į telefono
būdelę. Ir vėl agentai ją seka.
Pasikalbėjimas tetrunka tik vieną
minutę. Iš telefono būdelės ji
išeina labai nervinga. Agentai
nusprendžia, kad ji bandžiusi at
sisakyti susitikimo su Gubičevu,
tačiau tai jai nepasisekę.
21 vaL Judita bando atsikra
tyti atkaklių persekiotojų. Ji įeina
į vieną Greenwich Village daili
ninkų lokalą ir dingsta pro kitas
duris. Ji paima taksį, be tikslo
važinėja aplinkui, pagaliau grįžta
į tą pačią vietą. Agentai yra
įsitikinę, kad drama pasiekė kul
minacinį punktą.
21:30 vaL Judita įeina į "De
Luxe" restoraną.
21:35 vai. Agentai atsidūsta.
Atėjo Valentinas GubiČevas. Jis
eina link Juditos ir atsisėda šalia
jos.
21:40 vaL Septyni agentai ir
agentės susėdo prie aplinkinių

stalų. IŠ Juditos ir Gubičevo
pasikalbėjimo jie negali nieko
nugirsti, nes restoranas turi
"music-box". Ant stalų stovi
maži automataL Ųnetus pinigą,
patefonas groja pasirinktą plokš
telę. Judita ir GubiČevas be per
traukos meta monetas į auto
matą. Agentai turi nurodymus
nevykdyti jokių areštų, kurie iš
šauktų diplomatinius protestus
ir peranksti atidengtų persekio
jimą.
23 vaL Judita paduoda Gubičevui drabužinės kortelę. Jis turi
nueiti ir atnešti jos apsiaustą.
Ji veikia labai apsukriai, tačiau
Mabelė nuo gretimo stalo paste
bi, kad ji vyro rankon įspraudžia
ne vieną, bet dvi korteles.
23:15 vaL Lauke lietus pilte
pila. Judita ir GubiČevas atsi
sveikina. GubiČevas pamoja tak
siui. Automobiliui priartėjus, ir
Judita - ui, atrodo, plane ne
numatyta - šoka į automobilį.
Ji apkabina rusą, karšu! jį pa
bučiuoja, paskui iššoka iš au
tomobilio ir užtrenkia duris. Automoblilis su Gubičevu nuva
žiuoja. Judita viena stovi ties
lokalu. Jos akys pilnos ašarų.
23:30 vaL Dalis agentų perse
kioja Juditą toliau. Kiti Įšoko į
paruoštą kontražvalgybos auto
mobilį ir seka Gubičevo pėdsa
kais. Šnipas važiuoja į požemi
nio traukinio stotį. Jis bėgte
nubėga laipuis. Kaip tik tuo me
tu ateina traukinys. Jis įšoka.

Agentams taip pat pasiseka įsisisprausti traukinin.
23:45 vaL Gubičevui sekasi.
Vienoje stotyje jis laukia, kol
visi keleiviai išlipa ir įlipa. Prieš
pat automatinėms durims užsida
rant, jis šoka iš traukinio. Agen
tai nebesuspėja laiku pasiekti du
rų. Sovietų agentas paspruko.
23:48 vaL Iš sekančios stoties
kontražvalgybos valdininkai pa
skambina į vieną Pennsylvanijos
stoties kavinę, kur jų kolegos
stovi prie pat telefono būdelės.
Jie praneša, kad praradę Gu
bičevo pėdsakus, bet Judita "De
Luxe" restorane savo draugui
neabejotinai
įdavusi
bagažo
apsaugos kvitą. Taigi, GubiČevas
turįs būti pakeliui į stotį.
0:19 vaL Sekantį rundą laimi
amerikinė kontražvalgyba. Gubi
Čevas, aiškiai įsitikinęs kad atsi
kratė persekiotojų, važiuoja
stotin. Agentai jį atpažįsta tą
momentą, kai jis pasirodo prie
bagažo apsaugos.
0:24 vaL Agentams sunkaus
apsisprendimo momentas. Gu
biČevas paėmė lagaminą ir abu
ryšulius, tačiau pasilaikė tik vie
ną, kitus daiktus grąžindamas
atgaL Neabejotina, kad jis to
ryšulio neatidarys stotyje. Jei
agentai jį su ryšuliu paleis, ne
begalės Gubičevo pagauti nusi
kaltimo vietoje. Jei areštuos jis pareikš, kad nežinojęs, kas
ryšulyje yra. Agentai nuspren
džia imtis akcijos.
0:28 vai. Sunki ranka prislė
gta Gubičevo petį.
- Nesistenk atkreipti dėmesio,
- sako vienas agentų. - JAV
slaptoji
plicija. Tamsta esi
areštuotas.
- Jūs pamišote, - protestuoja
GubiČevas. - Jūs neturite teisės
manęs areštuoti. Aš esu diplo
matas ir Jungt. Tautų genera
linio sekretoriato narys.
Jo rankos tvirtai apgniaužusios paketą. Vienas ągentų jį
atima.
- Mes žinome, kas tamsta
esi, - sako jis. - Tamsta va
diniesi Valentinas GubiČevas. O
tamstos kaltės įrodymas yra šia
me ryšulyje,
- Aš net nežinau, kas tame
ryšulyje yra, - pareiškia diplo
matas. - Viena dama manęs pa
prašė jį atgabenti.
- Visa tai paaiškinsite poli
cijos būstinėje.
GubiČevas pastebi, kad toli
mesnis priešinimasis bepras
miškas. Susimaišęs jis net pa
daro klaidą nepareikalaudamas,
kad valdininkai tuoj pat painfor
muotų generalinį konsulatą, kaip
normaliai daro neteisėtai areš
tuoti diplomataL

(Tęsiny: Dar eilė komplikaci
jų)
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GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

LINKSMŲ

KALĖDŲ
ŠVENČIŲ

LAMAR’S RĘSTAURANT
FOOD AT ITS FINEST AT MODERN PRICES

IR LAIMINGŲ
9501 Euclid Avė.

SW 1-3070

1106 Euclid Avė

PR 1-8898

Best Wishes to Our Friends and Patrons

ALLIED ELECTRIC SEWER
CLEANING COMPANY
R. P. Herschman Prop.
ROTO - ROOTER SERVICE

West Side
12910 Detroit Avė
AC 6-4500

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons
Mary Ann’s Pizzeria
SPAGHETTI DINNERS
ORDERS TO TAKE OUT

7524 Lake Avė.

Cicero jaunųjų šokėjų grupė nekartą jau pasirodžiusi televi
zijos programoje ir kituose didesnio masto parengimuose.
E. Šulaičio nuotrauka

IR. TAIP

GYVENIME

East Side
12824 Superior Avė
MU 1-7722

W0 1-2116

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons
ROBBINS PLUMBING CO.

BŪNA

.

FLORIDOJE viena moteris
renka smėlį iš įvairių įstorinių
vietovių. Nuo 1930 metų surinko
per 7000 pavyzdžių iš visų JAV
ir 17 užsienio kraštų. Visas smė
lis sveria apie 200 kilogramų.

•
ST. LOUIS miesto mokesčių
rinkėjui pasisakius už griežtą
mokesčių įstatymą, žmonės pra
dėjo
protestuoti.
Telefonas
skambėjo dieną ir naktį. Norė
damas ramybės, paprašė tele
fonų kompaniją, kad nakties me
tu išjungtų skambutį. Bet gavo
atsakymą, jog tai yra nelegalu.

•
MOBILE miesto gyventojas bu
vo nubaustas $1.00 bauda, vietoje
$25.00 už pergreitą važiavimą
kai įrodė, jog skubėjo į kalė
jimą su kortų lošėjais, kurie
nebetilpo į policijos automobilį.

AKRONE gyvena senutė, kuri
yra buvusi Hitlerio jaunų dienų
draugė. Ji prisimena, jog bū
dama 7 metų amžiaus apsigy
veno su tėvais Austrijoje, Fischlhaus vietovėje. Ten gyveno ge
ležinkelio darbininkas Schichelgruber, kurio sūnus Adolfas, pa
silipęs ant dėžės, kalbėdavo vai
kams, jog jis esąs didelė jėga,
o visi kiti tik jo įrankiai. Kaime
paprastai jį vadindavo "Veruecht
Adolf’.
Busimasis Hitleris mėgdavo
organizuoti vaikus su kuriais
žaizdavo karą arba žygiuodavo
eilėje. Kurį laiką buvo įsimylė
jęs savo jaunų dienų draugę.
Sužinojęs, jog ši išvyksta į JAV,
labai nusiminė ir buvo pažadė
jęs atvykti aplankyti.

•
PIETINĖJE AMERIKOJE Andų
kalnuose yra ilgas slėnis, kuris
pasižymi gera savo akustika.
Toje apylinkėje gyveną indėnai
tai pastebėjo prieš šimtmečius
ir pradėjo naudoti kaip telefoną.
Balsas gerai girdimas ir už pus
antros mylios. Šiuo gamtos su
teiktu telefonu tebesinaudoja da
bartinės indėnų šeimos.

PLUMĖING contractor

16305 Throckley

Phone LO 1-7737

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons
COLLINWOOD POULTRY CO.
LOUIS BAKER Mgr.
FEEDS AND SEEDS OF ALL KINDS

14801 Saranac Rd.

MU 1-2041

EUCLID POULTRY CO.
H0WARD F. BAKER Mgr.

549 East 185th St.

KE 1-8187

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

COMPLETE FLORAL SERVICE

J. BERGER
WALL PAPER & PAINT STORE

11123 BUCKEYE RD.

IR VISIEMS LIETUVIAMS LINKI

GLOBĖ PARCEL SERVICE INC.
1313 Addison Rd.
Corner Superior Avė. & E. 71 St.
Tel. UTah 1-0806 & UTah 1-0807
Ta proga pranešame, kad Globė Parcel
Service Ine. įstaiga bus uždaryta gruod
žio 25, 26, 27 d. d. ir taip pat gruodžio
31 ir sausio 1, 2, 3, d. d.

Atstovas:

S. Grabliauskas
5 Thomas Park

So. Boston 27, Mass.

WE SPECIALIZE IN CHICKEN, PAPRIKASH
AND HUNGARIAN STEAK BROUGHT TO YOU
ON A W00DEN PLATTER.

CLEVELANDIEČIU AUKOS

COUNTY ENGINEER

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ
NAUJŲ METŲ, MIELĖMS KLIJENTAMS

STEREO

CaU GA 1-9220

ALBERT S. PORTER

Hansas Janužys
Clevelando krautuvių vedėjas

Tel. AN 8-5467

Gig Kibbe
890 East 185th St.
Call IV 6-5055

RABB JOSKA’S
CYPS Y CELE AR

BEST WISHES
To Ali the Lithuanian People

Bronius Gražulis
Salamander b-vės atstovas
Clevelande ir Detroite

COLONIAL FLOWER
SHOPPE

GREETINGS and BEST WISHES

HE 1-3659
IV 1-6250

SA LAM A N D E R

NAUJI RAD1O-PATEFONAI

WEDDINGS — HOSPITAL, AND
SPECIAL1Z1NG IN FUNERAL
DESIGN1NS
SEE US

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

6919 Superior Avė.
805 East 185th St.

NAUJŲJŲ METŲ
visiems lietuviams, o
ypatingai savo klien
tams linki

BALFUI
Po $ 2.00
Rančius J..Kalvaitis J.,Kamins
kas, Kazėnas L.,Ko klys A.,Kaklauskas J.,Katalinas E.,Krygeris
J.,Kazėnas J.,Kratovich J., Lie
tuvių Klubas, Langė A.,Levickai
tė O.,L.A..Lozoraitis J..Morkū
nas K., Meškauskas J., Mūrelis
A.,Mockus Frank, Marcinkevi
čius J., Martinėnas K..Merkys
Joe, Mazoliauskas V..Matulevi
čius V.,Nasvytis Jonas, Neįma
nąs Vitoldas, Nainys B.,Naug..
V.,Nasvytis A.,Obelenis Z.,
Pračkevičius, Plečkaitis A., Pabrinkis St.,Pikas P.,Petukauskas
V., Staple Edm., Stimburys J.,
Strikauskas Leonardas, Šamas
L J. .SaukeviČius., Sagys L., Šir
vaitis Justinas, Šarkauskas, Stasas H.,Tatariūnas H..Tijūnėlis K
Titas Jonas, Ungeris E., Unguraitis V., Vosockas I.,ViŠniaus-

kas, Žilinskas Ant., P. Pesys.
(kiti aukojo mažesnėmis sumo
mis).

Didelis pasirinkimas. Priedas du garsiakalbiui.
Dėl smulkesnių informacijų teirautis pas at
stovą Clevelande: A
_

A. Johansonas
609 East 120 Street

Cleveland 8, Ohio

Tel. PO 1-1398

Visiems musų draugams ir klijentams linkime
LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ!
Mes dėkojame už pasitikėjimą ir daugelį užsakymų, kuriuos esame gavę

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., Ine.
(Licensed by USSR)

Atidaryta kasdien 9-6 ir sekmadieniais 9-4 tiktai vyriausioje įstaigoje

135 We»t 14th Street, New York 11, N. Y., Tel. CH 3-2583
MŪSŲ SKYRIAI

141 Second Avenue
NEW YORK CITY
TeL GRamerey 5-7490

39 Raymond Plaz* W.
NEWARK, N. J.
TeL MArket 2-2877

132 Ftanklin Avė.
HARTFORD, CONN.
Tel. CHapel S4724

900 Literary Road
CLEVELAND 13, OHIO
TeL TOwer 1-1481

332 Fillmore Avė.
BUFFALO 6, N. Y.
Tel. MOhawk 2674

308 W. Fourth Street
BOSTON 27, MASS.
Tel. ANdrew B5040

11339’Jos. Campau
|
DETROIT J2, MICH.
Tel. TOvnsend 9-3980
• ----

832 W. Girsid Avė.
PHILADELPfflA 23, PA
Tel. WAlnut 58878
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CLEVELANDE
ir apylinkėse
H YPATŲA ir PIJUS
• Lituanistinės mokyklos
rengia Kalėdų eglutes, šv,
Jurgio
parapijoj
įvyks
gruodžio 27 d., 3 vai. po pie
tų. Gali dalyvauti visi vai
dai, ir nelanką mokyklos.
Tėvai, norį, kad vaikai gau
tų dovanas, jas iš anksto
turi nupirkti ir įteikti tėvų
komiteto nariams sekma
dienį parapijos salėje arba
F. Zylei — 1240 Addison
Rd. Norintieji galės ir nusi
fotografuoti su Kalėdų se
neliu.
Šv. Kazimiero mokyklos
eglutė įvyks sausio 3 d., 3
vai. po pietų Naujosios Pa
rapijos salėje. Bus pačių
vaikų meninė programa,
žaidimai, dainos ir mamyčių
paruoštam bufete užkan
džiai. Visi vaikai, ir nelanką
mokyklos, kviečiami daly
vauti. Eglutės reikalais pra
šom skambinti MO 2-1815.
• Vyriausios skautininkės
įsakymu nuo lapkričio 22 d.
"Neringos” Skaučių Tunto
Clevelande nauja tuntininke paskirta ps. N. Mockuvienė. Todėl visais skaučių
reikalais prašoma kreiptis į
tuntininkę — ps. N. Mockuvienę, tel. MU 1-5295 ar
ba jos pavaduotoją — M.
Švarcienę, tel. LI 1-4611.
Tunto adjutante yra vyr.
skiltn. M. Leknickaitė, tel.
PO 1-6508.
Dabar priimamos naujos
skautės. Nuo 6-12 m. į jau
nesniųjų skaučių draugo
ves, skautės nuo 12 metų į
skaučių draugoves. Tėveliai,
norintieji įrašyti savo mer
gaites į skautes, prašomi
skambinti vienai iš čia duo
tų skaučių vadovių.

• Vasario 16 Gimnazijai
paremti, vietoj Kalėdinių
sveikinimų, V. Giedraitis
su šeima, aukojo $5.00, Dr.
R. O. Patt — $10.00.
• Ign. Mulioliui, Dirvos
skaitytojui ir rėmėjui, Polyclinic Hospital padaryta
sunki vidurių operacija^
Linkim greitos sveikatos.
NAUJŲ METŲ
SUTIKIMAS,
gražiai menininkų dekoruo
toje, prie naujų stalų šv.
Jurgio parapijos salėje ren
giamas Clevelando L. B.
Apylinkių.
Įsigykite laiku kvietimus.
Registruokitės pas valdy
bos narius, Dirvoje ir Spau
dos Kioske.

ŽIURIAI
geriausius sveikinimus Kalėdų ir
Naujųjų Metų šventėse siunčia
visiems

artimiesiems,

pažįsta

miems ir visiems Dirvos
skaitytojams.

VISIEMSTHE SUPERIOR SAVINGS AND LOAN ASS’NKLIJENTAMS
IR VISIEMS LIETUVIAMS GERIAUSIUS ŠV. KALDĖDŲ IR NAUJŲJŲ
METŲ LINKĖJIMUS SIUNČIA

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ
PROGA

CLEVELANDO NERINGOS SKAUČIŲ
TUNTAS
sveikina skaučių tėvelius, rėmėjus, visas organi
zacijas, pavienius lietuvius ir visus skautus bei
skautes. Tegul šventės būna linksmos ir 1960 m.
laimingi,

LIETUVIŲ FINANSINĖ ĮSTAIGA
THE SUPERIOR SAVINGS AND LOAN ASS’N
DU SKYRIAI PATOGIOSE VIETOSE

LINKSMU ŠV. KALĖDŲ

6712 Superior Avenue, Cleveland, Ohio

HE 1-2498

13515 Euclid Avenue, East Cleveland, Ohio

MU 1-8100

c

<

IR

Taupymai yra apdrausti iki $10,000.00

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ!

Už indėlius moka

4*
J. P. MULL-MULIOLIS
Nekilnojamo turto pirkimo, pardavimo, įkaina
vimo ir apdraudos įstaiga.
6606 Superior Avė. UT 1-2345
13229 Superior Avė. UL 1-6666

Valandos:

ketvirtadieniais. Uždaryta trečiadienį visą dieną. Penktadieniais 9:30

iki 2:30 ir 4:30 iki 6:00 vai. vak. šeštadieniais 9:30 iki 12:00 vai.

ALGIMANTAS DALIDĖ,
lietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus
vedėjas.

J. CIJUNSKAS
LAIKRODININKAS

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

7007 SUPERIOR AVĖ
Greta Ezella Theatee
Tel. EX 1-3969 Bute: WA 1-2354

Taiso ir parduoda laikro
džius, apyrankes ir kitas
brangenybes. Sąžiningas ir
garantuotas darbas prieina
momis kainomis.

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

• Kalėdines eglutes nuo
gruodžio 19 d. BALFo 68
skyrius pardavinės prie Lie
tuvių Prekybos namų —
6905 Superior Avė. Visi lie
tuviai kviečiami jas pirkti
ir tuo paremti BALFą.

FOR SALE COMPLETE HOUSE
of furnishings, china, frenchfryer, bowling-ball, T.V., cedar,
chest, utensils, electric roaster,
sewing machine etc. Bargains.
(out of Statė owner). 16805 Holly
Hill Dr. off Lee Rd.
16805 HOLLY HILL DR.

Vienos šeimos namas greitam
pardavimui. Su visais baldais
ar be baldų. Galima tuoj užimti.
Namas 6 metų. Naujai iŠdekoruotas. Arti krautuvių, mokyklos,
ir bažnyčios. Labai gera vieta.
WA- 1-201,7

Visiems mūsų kepyklos gaminių
pirkėjams siunčiame geriausius sveiki

nimus Kalėdų ir Naujųjų Metų šven
tėse.

Mes ir ateinančiais metais stengsi
mės Jums maloniausiai patarnauti.

SOWINSKI BAKERY
8120 Sowinski Avė.

Dviejų šeimų namas
Šv. Kazimiero parapijos
rajone — 931 Ida Avė. Po
5 k. Dvigubi garažai su pakel. durim. 2 nauji pečiai ir
2 vandens šildymo tankai.
Modernios virtuvės. Yra ir
kilimai, šaukti; EN 1-4115.
____
(99)
Išnuomojamas butas
5 kamb. St. Clair East 123
St. rajone.
Skambinti: UL 1-6895.

9:30 iki 2:30 vai. pirmadieniais, antradieniais,

EX 1-5610

Visiems lietuviams ir visiems mūsų
klijentams laimingiausių švenčių!
J. S. AUTO SERVICE
Sav. J. ŠVARCAS

1254 Addison Ad.

Visiems Lietuvių salės ir klubo nariams, svečiams
ir visiems Clevelando lietuviams geriausius ŠV. KALĖDŲ
ir NAUJŲJŲ METŲ sveikinimus siunčia ir
drauge kviečia atsilankyti į Naujųjų Metų sutikimą —
gruodžio 3 1 d«

SALES IR KLUBO VADOVYBE

6835 SUPERIOR AVENUE

EX 1-1143

HE 1-6352 — įst.
LI 1-4611 — resid.

Geriausi sveikinimai šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų
proga visiems lietuviams

Linkėdamas linksmų šv. Kalėdų ir laimingų
Naujųjų Metų, visus savo pirkėjus, draugus ir
pažįstamus sveikina lietuviškos batų parduotuvės
savininkas

JUOZAS KAMAITIS
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KAS IR KUR?
• šį kalėdinį numerį spalvo
tai papuošė dail. V. Stančikaitė-Abraitiene, dabar gy
venanti Clevelande ir besi
ruošianti savo darbų paro
dai. Už gražių talkų širdin
gai dėkojame.
• Vieton Kalėdinių švenčių
sveikinimų, kaip mums pra
neša, Vasario 16 Gimnazijai
paaukojo: Dr. A. Gerutis
(Berne) -s- $10.00, Vytau
tas Kasniūnas (Chicagoje)
— $8.00, St. Skučienė ir B.
Rimgailienė (Jamaica, N.
Y.) — $10.00, Ed. Balceris
(Chicagoje) — $5.00.

LIETUVIŲ EGLUTĖ DETROITE
Nuo gruodžio 19 d. iki sausio
6 d. Detroito Istoriniame Muziejuje lankytojas galės pama
tyti dvylikos tautų eglutes. Tų
tarpe bus ir lietuviška eglutė,
kurios demonstravimu rūpinasi
Detroito Lietuvių Kultūros Klu
bas. Lietuviškais motyvais orna-

• Vatikano išleistieji 50 ir
100 lyrų pašto ženklai su
Šv. Kazimiero, kaip Lietu
vos patrono paveikslu, turi
didelį pasisekimų, ženklas
išleistas pagal dail. V. K.
Jonyno piešinį.
• Ona Umbražiūnienė, J.
• Gen. konsului J. Budriui Kazanausko vadovaujamos
pagerbti, jo 70 metų sukak Taupymo Bendrovės Chica
ties proga rengiamas minė goje Mutual Federal Sav
jimas, įvyks ateinančių me ings kasininkė, sunkiai su
tų sausio 16 d., 7 vai. vak. sirgo ir gydosi ligoninėje.
Carnegie Endowment International Center — 345 East • Albinas ir Ieva Trečiokai,
46 St., New Yorke. Bus gyvenų Newark, persikėlė į
sveikinimai, meninė dalis ir naujus namus ir dabartinis
vaišės. Pagrindinę kalbų pa jų adresas yra: 185 Sterling
sakys Vaclovas Sidzikaus Drive North, Orange, N. J.
kas. Minėjimų rengia spe Telefonas CR 2-3610. Tre
cialiai sudarytas komitetas, čiokai Newarke, tame pa
kuriam pirmininkauja J. čiame name, yra išgyvenę
Šlepetys. Jo vardu siųsti ir 37 metus. Jų namuose yra
sveikinimus: 3528 — 90 St., viešėję daug garbingų sve
čių, kurių lauks ir savo nau
Jackson Heights 72, N. Y.
juose namuose.
• Teodoras Papartis, gyv.
Chicagoje, anksčiau į Vil • J. J. Račiūno Tabor Farm
ties Draugijų įnešęs $25.00, vasarvietė 1960 metams iš
šiuo metu savo įnašus padi leido spalvotų kalendorių.
Jame daug žinių apie vasa
dino dar $10.00.
rojimų Tabor Farmoje. Raš
• Dirigentas Vytautas Ma- tinė vasarojimo užsisaky
rijošius dėsto Hartt muzi mams pradės veikti nuo ba
kos kolegijoje Hartford, landžio 15 d. Adresas: Ta
Conn. Neseniai, kaip diri- bor Farm, Sodus, Mich.
gentas, pasirodė dviejuose
koncertuose ir susilaukė • Dr. Steponas ir Elzbieta
Stankai persikėlė į naujų
gražių įvertinimų.
namų ir dabartinis jų adre
sas : 5650 South Albany
Avė., Chicago 29. Telef.:
HE 4-6866.

mentus gamina ir eglutę de
koruoja skautės.
Muziejaus adresas: 5401 Woodward ir Kirby gatvių kampas.
PAVYKUSI RINKLIAVA

Gruodžio 6 d. prie šv. Antano
parapijos bažnyčios skautės su
rinko $120.20. Rinkliavos tiks
las - šv. Kalėdų proga pradžiu
ginti vargstančiuosius.
Pinigai paskirstyti: $50.00 siuntinys nedarbingai, neremia
mai šeimai Lietuvoje; $30.00
Punsko lietuvių gimnazijai (per
Balfą); $20.00 Vasario 16 gim
nazijai; $20.00 Gauttingeno Sa
natorijos liet, ligonims.
Skautės dėkoja visiems auko
tojams.

IŠ KARIUOMENĖS ŠVENTĖS
MINĖJIMO
Kariuomenės
šventės minė
jime, po įvykusių iškilmingų pa
maldų, paskaitą skaitė V. Ruseckas "Lietuvos karys antrajame
pasauliniame kare". Birutietės

• Keliom dienom grįžęs iš ka
riuomenės, tėvelius Ir draugus
aplankė Įeit. Alg. Gustaitis.

» "Serenada" Bostone. Antrą Ka
lėdų dieną 19:00 vaL Strand Hali
patalpose. Įyairi meninė progra
ma ir žavus V. Marino or
kestras užtikrins svečiams ma
lonų vakarą Havajų salų atmos
feroje.
• Bostono Tautinės S-os rengia
mas Naujų Metų sutikimas įvyks
tautininkų namuose. Dėl rezer
vacijų prašau kreiptis pas Ign.
Vilėniškį.
• "Dainavos"
ir "Santaros"
Naujų Metų sutikimas bus per
nykštėje salėje, Aperion Plaza,
Roxbury.

• Studentų "Santaros" organi
zuojama žiemos dviejų dienų sto
vykla prasidės sausio 1 dieną.
Kviečiamas visas lietuviškas
jaunimas, nebūtinai studentai,
smagiai praleisti savaitgalį Bal
tuose kalnuose. Daugiau informuokitės iš VL Eikino.
Rom. Brlčkus

surengė pietus, kuriuose dalyva
vo savanoriai, kariai ir jų ar
timieji. Lietuviams karo invali
dams paremti buvo suaukota
$46.25. Prie Šv. Antano para
pijos bažnyčios skautės ir skau
tai surinko $30.04.

Tėvas Dr. Tomas Žiūraitis, O.P., sėkmingai profesoriaująs
Oxford, Mich., mielai sutikęs patalkinti Dirvai leidžiant šį šven
tinį numerį, kad visi skaitytojai Kalėdų šventes sutiktų gilesniam
apmąstyme. Nuotraukoje Tėv. T. Žiūraitis savo privačiame darbo
kambaryje, tarp moksliniam darbui reikalingų knygų.

Gyvenimo pilnatvės Įkūnijimas
(Atkelta iš 1 psl.)

Kazys Karpius, ilgametis Dirvos redaktorius ir visuomeninkas,
gyvenąs 345 E. 222 St., Euclid, Ohio, gruodžio 24 d. sulaukia 50
metų nuo atvykimo į JAV. Per tą laiką niekad nenutolo nuo lie
tuviškųjų reikalų, visad buvo ir tebėra judrus lietuvis organiza'<ame darbe, ir dabar tebetalkinąs Dirvai. Sukaktuvininkui linki-iausios sveikatos ir toliau našaus lietuviško darbo.
Dirvos nuotrauka

Nuo Naujųjų
Metų Dirva
eis tris kartus
per savaitę

Tai dangaus ir žemės
Naujagimio — Kristaus pa
vyzdys Įsikūnijimo tikrovė
je, kad žmogus būtų sudie
vintas visa būtimi, visu jos
gyvenimu, kad toliau neslinktų nebūtin, bet savo
sųžinės ”fiat” įsikūnytų
Dievuje. Kadangi žmogus
nėra visagalis, todėl Visa
galio teikiama malone ir tos
malonės priėmimu tampa
me sudievinti. Sudievini
mas negali įvykti kolekty
viai ar abstrakčiai, bet in
dividualiai, a s m e n i škai.
Kiekvienas asmuo, turįs gy
venimo pradžių, yra ne tik
Visagalio kūrinys, bet ir
savo tėvų kūdikis. Nei tikro
Dievo, nei tikrų tėvų ne
įmanoma pasirinkti — iš jų
paeiname, gimstame. Dar
daugiau: gimstame iš tam
tikros tautos tėvų. Negali
būti pasirinkimo ir tikro
tautiškumo — gimdami at
sinešame jo charakterį.
Šių tiesų amžiams Įkūni
jo pats Kristus. Jis buvo
pradėtas iš Šv. Dvasios, iš
savo Motinos priėmė žmo
giškųjų prigimti. Kiekviena
motina, taigi ir Marija, tu
rėjo ir turi ta, o ne kita
tautinę kilmę, duotų jos tė
vų. Pilnai to Kristui užteko
būti Dievo, kartu savo tau
tos Sūnumi, visų tautų Iš
ganytoju. Dažnai pasitaiko,
kad žmogus nurodo, koks
turi būti Dievas: neatitinka
Jis tų "dieviškų” forma —
nevertas dėmesio, ant kry
žiaus tokį... Kadangi Kris
tus gimė visų'tautų išgany
mui, ne tik savo tautos la

bui, savųjų daugumos Jis
buvo nepriimtas: gimė di
džiame skurde, nedalioj —
gimė ant kryžiaus, priėmė
jį kaip Gimtadienio dova
nų ... Toji dovana vėliau
pareikalavo Jo gyvybės au
kos. Ant kryžiaus įrašė tik
Jo tautinę kilmę ”J.R.R J.”,
tuo norėdami iš Jo pasity
čioti, kaip ''netikusio” jų
formai Dievo.
Tačiau Jis savo tautos ne
išsižadėjo, įrašo nepašalino,
savo krauju po įrašu, saky
tum, pasirašė, pakeldamas
tėvynės meilę, puoselėta vi
sų savo gyvenimų, i religi
nės dorybės vertybę. Tėvy
nės meilė (ir per ja meilė
visoms tautoms) tapo ne tik
prigimtinio, bet ir antprigimtinio gyvenimo būtiny
be. Todėl Jo garbė bus per
amžius (Ps. 112, 4), Jį gar
binti pašauktos visos gimi
nės ir tautos (Ps. 116), nes
Viešpaties Sūnus atėjo ne
garbės ieškoti, bet gelbėti,
kas buvo žuvę tikrajam die
viškumui ir žmoniškumui
(Luk. 19, 10) — pilnuti
niam Gėriui... Gėrio garbi
nimas įkūniia ir ugdo gėrį!
Blogis — nieko negerbia,
negarbina, nes jis stokoja
reikiamo gėrio, savo reikia
mos vertės.
Visos tautos pašauktos
garbinti Gėri ne skolintu
žodžiu, ne žodyno pagalba,
ne savo prigimčiai svetimo*
mis priemonėmis, bet savo
individualybe — tautiniu
žodžiu ir gyveniniu. "Nedali
būti tobulas krikščionis, ku
ris tobulai nemyli savo tė
vynės” (Kard. D. M^rcier).
Krikščioniško religingumo
ir tautiškumo pastovi dama
lietuvio asmens gelmėse yra
mūsų gyvenimo pilnatvės
našumas Įsikūnijusio pa
vyzdžiu ir malone)

