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Lietuvos makaronai i visa 
Sovietų imperija...

Lietuvoje ką tik išleista 
Lietuvos maisto pramonės 
vystymosi statistikinė ap
žvalga. Knygoje tvirtinama, 
kad maisto pramonė Lietu
voje dabar pagaminanti 4.3 
kartų daugiau kaip 1940 
metais. Konditerijos (sal
dumynų) gamyba esanti di
desnė net 8.5 kartų (nors 
Šiaulių RŪTOS saldainiai, 
jei kokybę būtų galima pa
našiai lyginti kaip kiekybę, 
dabar tikrai yra "tiek pat 
kartų” blogesni kaip prieš- 
bolševikiniais‘laikais).

Keisčiausia, kad duo
nos Lietuvoje dabar esą 
gaminama 4.5 kartų dau
giau, negu prieš karą 
(įskaitant ir pyragą). Duo
nos ir pyrago Lietuvoje, re
gis, būdavo gaminama tiek, 
kiek reikėjo, t. y., kiek žmo
nės suvalgydavo. Duona ne 
eksportinė ir net ne tolimo 
transporto prekė, tad per
tekliaus gaminti nebuvo 
prasmės. Tačiau duonos trū
kumu skųstis juk irgi nete
ko. O žmonių Lietuvoj prieš 
karą buvo apie 400,000 dau
giau, negu dabar yra. (Toje 
pačioje teritorijoje, kurioje 
dabar surasta 2,713,000, ta
da buvo 3,125,000). Tad ką 
dabar tas mažesnis žmonių 
skaičius gali daryti su pus
penkto karto daugiau duo
nos ir pyrago, nei prieš 20 
metų galėdavo suvalgyti di
desnis žmonių skaičius?

Na, makaronų gamyba 
tai išaugusi 250 kartų (I), 
bet jie yra lengvai trans
portuojami, ilgai negenda, 
tai galima patikėti, kad da
bar Lietuva makaronais ap
rūpina visą Sovietų impe
riją . . o

SUKAKTUVININKAI
Gruodžio 12 dieną viešai 

buvo paminėta Augustino 
Griciaus (Pivošos) 60 metų 
amžiaus sukaktis. Iš Vil
niaus suteiktas sukaktuvi
ninkui garbės raštas, Kau
ne dramos teatras vaidino 
jo veikalą "Karšta vasara”, 
kurį literatūros kritikas J. 
Lankutis vadina ne tik Gri
ciaus, bet ir "visos lietuvių 
tarybinės dramatur gijos 
pasiekimu”. Jei taip, tai yra 
liudijimas, kad ta 'Tarybi
nė dramaturgija” labai ne
toli tepasiekė, kadangi 

"Karšta vasara” tikrai tė
ra pamfletėlis prieš "buržu
azinius nacionalistus”, var
gu ar daug galįs įtikinti net 
ir "tikinčiuosius”, — tikra 
"kazionščina”, tai yra, val
dinio užsakymo šioks toks 
atlikimas.

A. Gricius yra parašęs 
dar du panašios paskirties 
scenos veikaliukus ("Ske
veldros” ir "Išvakarės”), 
kurie kritiko nuomone esą 
silpnesni už "Karštą vasa
rą”. Dabar Gricius jau turįs 
parašęs naują veikalą sce
nai, kurio vardas "Vieną 
sekmadieni". Tai greičiau
sia bus apie karo metu So- 
vietijon pabėgusiu pergyve
nimus, nes tas bėgimas (ka
ras su Hitleriu) prasidėjo 
kaip tik sekmadienį. Bet 
Gricius galėtų ir kitu sek
madieniu, vieną savaitę 
ankstyvesnių, kada jis su 
šeima buvo enkavedistų su
semtas į galvijinį traukinį 
ir išgabentas į Rytus. (At
sirado nekvailų partiečių, 
kurie Gricių ištraukė iš iš
trėmimo, už ką jis tapo lo
jalus kvislingų bendradar
bis, karo metu stengėsi 
linksminti kareivius, dabar 
rašo "dramas”).

Sukaktuvių iškilmės bu
vo atlaikytos prisilaikant 
senojo stiliaus kalendoriaus. 
Pagal naująjį kalendorių jo 
gimimo data yra gruodžio 
24. Gricius dabar nuolatos 
gyvena Palangoje, kur yra 
įsigijęs nuosavus namus.

Gruodžio 16 d. Vilniaus 
konservatorijoje buvo kon
certas paminėti Jadvygos 
Čiurlionytės 60 metų am
žiaus ir 35 m. pedagoginės 
veiklos sukaktims. J. Čiur
lionytė (M. K. Čiurlionio se
suo) yra muzikologė, lietu
vių liaudies dainų rinkėja. 
Yra išleistas jos redaguotas 
lietuvių liaudies dainų rin
kinys su jos paaiškinimais 
(Rinkinys, tiesa, atmieštas 
su lietuvių liaudies kūryba 
ir maža ką teturinčiomis re
voliucinėmis "liaudies” dai
nomis).

Pagerbiamajame koncer
te buvo atlikta J. Čiurliony
tės surinktų dzūkų liaudies 
dainų ir kai kurie M. K. 
Čiurlionio kūriniai. Minėji
me kalbėjo kompozitorius 

St. Vainiūnas ir muzikolo
gas Gaudrimas.

65 metai amžiaus susilau
kė šįmet ir dailininkas Pet
ras Šileika. Jis gauna pen
siją ir gyvena gimtinėje 
(Pasvalio rajone), piešia 
savo krašto gamtovaizdžius.

LIETUVOS DAILININKŲ 
POLINKIAI

Vienas kritikas dviejų 
dailininkų — vieno lietuvio, 
V. Dilkos, ir kito Lietuvoj 
gyvenančio ruso, P. Sergie- 
jevičiaus — kūriniuose rado 
XIX šimtmečio rusų ”pe- 
redvižnikų" tendencijų. 
"Peredvižnikai” buvo vadi
namojo kritikinio realizmo 
atstovai: jie plakė valdan
čiuosius, užtarė skriaudžia
muosius. Kritikas sako: 
"Aš labai abejoju, ar gali
ma sėkmingai vaizduoti op
timistinę ir dinamišką ta
rybinę tematiką . .. kritiki
nio realizmo priemonėmis”.

Tas pats kritikas lietuvių 
ir kitų pabaltiečįų jaunosios 
kartos dailininkų darbuose 
mato šiek tiek impresionis
tinių ir daugokai ekspresio
nistinių įtakų. Kritikas 
įsakmiai to nesmerkia, lai
ko tatai pastangomis tobu
linti vaizdavimo priemones 
tačiau sunkiai tenuslepia 
savo baime dėl to, kad to
kiuose polinkiuose galbūt 
glūdi nukrypimų nuo tikro
jo "socialistinio realizmo”.

"CEMENTUOJA” 
APYLINKĘ

Akmenės cemento fabri
ko krosnys neturi įtaisų su
rinkti cemento dulkėms, tad 
cemento dulkės, iškilusios iš 
krosnių kartu su dūmais, 
nusėda kartais net už kelio
likos kilometrų nuo Akme
nės. Tad visa Akmenės apy
linkė palaipsniui "cemen
tuojasi”.

Pradėta statyti ketvirto
ji krosnis cemento fabrike, 
kuri būsianti žymiai.dides
nė už ligšiolines tris ir tu
rėsianti dulkių surinkimo 
įtaisus. Tačiau esamosios 
trys krosnys ir toliau "ce
mentuos” aplinkinius na
mus ir laukus.

LNA

Lietuvos įgaliotas ministeris Anglijai Bronius K. Balutis, švenčiąs 80 metų sukaktį, savo gyvenimo 
kelyje visad buvo nuoširdus, malonus, draugiškas ir doras. Nei tuščios garbės, nei asmeniško pelno 
niekada neieškojo, į kitaip manančius nesisvaidė akmenimis, santaros ieškojo nuoširdumu ir meile.

Balutis dabar ir anuomet
Dzūkijoje, Seirijų miestelyje, 

1879 metais gruodžio 29 d. gi
mė Bronius Kazys Balutis. Taigi 
dabar jau lygiai aštuoniosdešim
tys metų. Tai gražus amžius 
žmogui, visą gyvenimą dirbusiam 
Lietuvai. Nežiūrint, kur jis kada 
gyveno. Ar dar kaip jaunuolis 
carų užgniaužtoje Lietuvoje, vė
liau trumpą laiką Rusijoje. 
Paskiau jaunuolis ir subrendęs 
vyras Amerikoje, vienas iŠ pa
kilusios lietuvių išeivijos vadų. 
Dar? subrendęs politikas nepri
klausomos Lietuvos diplomatinė
je, vienas iš svarbiausių užsie
nio reikalų ministerijos organi
zatorių. Pasiuntinys vėl Ameri
koje, pagaliau Anglijoje, kur te
bėra ligi šios dienos...

Aštuonios dešimtys metų! Tik 
senovės lietuviai barzdočiai buvo 
tokie gajūs, stiprūs ir gyvi, kaip

VIRŠŪNIŲ KONFERENCIJA 
GEGUŽĖS MĖNESĮ

Chruščiovas praeitą savaitgalį 
priėmė Vakarų valstybių kvieti
mą viršūnių konferencijon, ta
čiau pareiškė, kad balandžio 27 d. 
jam esanti nepriimtina dėl ge
gužės pirmosios šventės. Nauja 
konferencijos data numatoma ge
gužės 16 - 21 d.

Pagrindiniu konferencijos 
punktu sovietai stengiasi į- 
sprausti Chruščiovo pasiūlytą 
nusiginklavimo per ketverius 
metus planą, kuriam, kaip iš 
Pravdos aiškėja, jie teikia pir
mumą prieš Berlyno problemą. 
Vakarai, kurie tą planą jau anks
čiau pavadino propagandiniu, siū
lo jį svarstyti 10 valstybių kon
ferencijoje, kuri turėtų prasidė
ti Ženevoje ateinančių metų pra
džioje.

Paskutinėmis žiniomis iš

KAIRĖJE: San Diego miesto 
tarybos priėmime, grupė kon
sulų, reziduojančių Kalifornijoje 
parodydami vienas kitam tvir
tą draugystę, susiėmė rankomis. 
Nuotraukoje iš kairės: Meksikos 
konsulas Emelio Ochoterena, 
Norvegijos konsulas AlexMolt- 
ke-Hansen, Lietuvos konsulas dr. 
Julius J. Bielskis, Panamos gen. 
konsulas Jose Luciano Duque ir 
San Diego uosto tarybos pirmi
ninkas Harry L. Foster. (Pla
čiau apie šį priėmimą 6 psl.)

JUOZAS J.BACHUNAS

apie juos savo istorijoje mums 
rašė Simanas Daukantas...

LAIŠKAS IŠ LONDONO

Dar gerai nežinau, tik po tru
putį pradedu nujausti, kad aš- 
tuonių dešimtų amžiaus našta 
žmogui nėra visiškai lengvutė. 
Patyrimai pasidaro tokie dideli, 
susikaupia tiek minčių, jausmų 
ir pergyvenimų, jais žmogus 
pasidarai toks turtingas ir sunkus, 
kad kūnas nebevalioja pakelti. Jis 
pradeda lūžti, pavargti, šen bei 
ten pasirodo spragos.

Ir Broniui K. Balučiui yra 
panašiai atsitikę. Pasaulio ilie- 
tuviai, kurie Lietuvos ministro 
veiklą ir darbą Londone su dė
mesiu seka, gerai žino, kad per 
kelis pastaruosius metus jis pra-

Maskvos šaltinių, sovietai yra 
linkę pradėti tokias derybas ko
vo 15 d. Toje 10 valstybių kon
ferencijoje sovietų blokas pirmą 
kartą turės lygų su Vakarais 
balsų skaičių. Sovietai lygaus 
balsų skaičiaus reikalavo nuo 
Londone prieš pustrečių metų 
iširusios penkių valstybių kon
ferencijos. Kovo 15 d. Ženevoje 
prasidedančioje 10 valstybių kon
ferencijoje, šalia JAV ir Sovie
tuos, dalyvautų: Kanada, Pran
cūzija, Britanija, Italija, Bul
garija, Čekoslovakija, Lenkija ir 
Rumunija.

♦ Plieno streikas gali atsi
naujinti tik prieš dalį plieno 
gamintojų, kai sausio 26 d. pa
sibaigs 80 dienų priverstinio grį
žimo į darbą periodas.

Visiems skaitytojams, taikiniui- 

kams, rėmėjams ir bendradarbiams 

geriausių

1960 METŲ!

DIRVA

dėjo, kaip sakoma, "negaluoti“. 
Ar ilgai dar atsilaikys prieš 
audras tas senas dzūkas? - taip 
ne vienas klausdavo. Man jis 
visada, nuo tautinės veiklos pra
džios, buvo vyresnis mokytojas 
ir pavyzdys, o vėliau gyvenimas 
leido artimai susidraugauti, tad 
gal daugiau už kurį kitą domė
jausi, kaip jam sekasi, kaip 
dar^erai plaka jo širdis.
Tegu bus atleista, jei nesi

klausęs čia kelis žodžius pa
kartosiu iš paties B. K. Balučio 
laiško, kur jis, šalia bendrų vi
suomeninių reikalų, kiek pasipa
sakojo ir apie savo sveikatą.

Spalio 17 d. laiške jis rašo: 
"Grįžau namo po viso mėne

sio gydymosi ir poilsio (nors 
gydymasis toli gražu nėra po
ilsis, nes stropus daktariškas 
rėžimas - tai savotiška katorga). 
Daktarai sakė, kad tik po 2-3 
mėnesių pajusiu savo gydymosi 
pilnas pasekmes, bet jau ir da
bar galiu pasakyti, kad jaučiuosi 
žymiai geriau. Nauheimas Vo
kietijoje, kur buvau, yra skai
tomas pats svarbiausias širdies 
ligų gydymo centras visoj Euro
poje, o galbūt ir visam pasau
lyje. Per pažįstamus prietelius 
galėjau prieiti ir konsultuoti ge
riausią "žvaigždę" - širdies ligų 
specialistą. Kadangi jau esu turė
jęs tris širdies specialistus ir 
visi jie buvo šiek tiek skirtingų 
nuomonių apie mano ligos stovį, 
tai man buvo svarbu sužinoti, 
taip sakant, neutralią ir autori
tetingą nuomonę... Čia daktarai 
perdaug nenugasdino: esą, jei 
būsiu atsargus ir vengsiu nuo
vargio - tiek fizinio, kiek ir pro
tinio, tai galėsiąs dar pagyventi, 
nors sako, žinoma, iš senos šir
dies naujos jau nepadarysi. Liepė 
numesti svorį, ką ir teko pada
ryti. Tad ir jaučiuosi geriau. 
Bet gana apie save"...

(Nukelta į 3 psl.)
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Kurie mus remėt, talkinot, 
patarėt ir barėt...

Atsisveikinam su 1959 
metais. Jie mums buvo sa
votiškų bandymų ir plėti
mosi metai. O skaitytojams 
— pratinimasis skaityti lai
kraštį, kuris žinią ir minti 
perduoda lietuvišku žodžiu 
ir lietuvišku vaizdu.

Atrodo, kad tais naujais 
bandymais visi likom pa
tenkinti. Leidėjai ir redak
toriai praskynę naują Dir
vos kelią ir sudarę sąlygas 
laikraščiui dažnėti, o skai
tytojai labiau laukią naujo 
laikraščio numerio.

šiais metais taip pat iš
bandėme, ar lietuviškas lai
kraštis dar gali surasti nau
jų skaitytojų. Ypač dabar, 
kada visur girdime, jog lie
tuviškas laikraštis jau krin
ta iš lietuvio rankų. Ir čia 
gavome teigiamą atsakymą. 
Metus baigiam su 658 nau
jais skaitytojais. Tiesa, tai 
nedaug, gal ir labai nedaug, 
bet atsimenant sąlygas ir 
žinant, kad kiti laikraščiai 
ir to nelaimėjo, reiškinį ver
ta atsiminti ir labai palan-

Baigdami 1959 metus 
mes norime pasakyti ačiū 
visiems, visiems, kurie tik 
savo talka mums padėjote. 
O tokių buvo daug, kurie 
Dirva gal nemažiau rūpino
si, kaip ir kiekvienu kitu 
savo šeimos nariu. Tat be 
galo malonu prisiminti daug 
brangių vardų ir pavardžių, 
kurios mus rėmė, talkino, 
patarė, net ir barė, kad 
mums geriau sektųsi. Ir vi
sa tai sudaro pagrindą ryž
tui, pasitinkant ateinančius, 
dar didesnio darbo metus.

Ačiū visiems už didelę 
talką.

Balys Gaidžiūnas

DIRVOS SKAITYTOJI) LAIŠKAI
PRIEŠ KATALIKĄ 

PREZIDENTĄ
Artėjant 1960 metų prezidento 

nominacijoms ir rinkimams De
mokratų * partijoje rimtu kan
didatu laikomas senatorius John 
F. Kennedy. Protestantai dėl to 
nerimsta, net klaidinančiais ke
liais kelta neapykantą, kad tik 
nebūtų nominuotas.

Senatorius Kennedy yra antras 
šio krašto istorijoje katalikas 
kandidatas. 1928 metais formaliai 
Demokratų partija nominavo New 
Yorko gubernatorių Smith. Pro
testantai kovojo. Prezidentu buvo 
išrinktas Herbert Hoover, re
spublikonas.

Protestantai gąsdina, esą kata
likui tapus prezidentu, krašto 
politiką vadovaus Romos popie
žius.

Prieš senatorių Kennedy pra
bilo Kalifornijos episkopalų 
vyskupas Pike. Esą, religija ne
turėtų būti katalikui kandidatui 
kliūtimi, bet toliau klausia, ko
kia būtų kataliko prezidento lai
kysena parapijinėms mokykloms 
taikant federalį išlaikymą, cen
zūra užsienio politikos atvejais, 
kurie liestų katalikų bažnyčią?

Kai prezidentas Trumanas no
rėjo paskirti Vatikanui ambasa
dorių, protestantai kietai prie
šinosi ir tai buvo atmesta.

Vysk. Pike pagaliau sako: "Aš 
nesu nusistatęs prieš krikščionis 
mokslininkus (tokia sekta - 
Christian Scientists), bet nenorė
čiau matyti jų narį federaliu 
sveikatos direktorium (jie ne
tiki į medicinos gydymą, žmo
gus išgyjąs tik tikėjimu). Kva- 
keriai yra puikūs žmonės, bet 
nenorėčiau matyti kvakerį kraš
to apsaugos sekretorium (jie 
draudžia kariauti)".

Tas vyskupas nuslepia tai, kad 
Amerikoje katalikų bažnyčia 
visada prisitaikė Šio krašto kon
stitucijos, kuri nenusako tikybo
ms valdiškos paramos. Katalikų 
bažnyčios ir parapijos puikiai

BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

FROM A FRIEND

gyvuoja ir auga savo pačių narių 
pastangomis. Iki šiol nė vienas 
katalikas kongrese, gubernatūro
je nereikalavo, kad valdžia im
tųsi išlaikyti tikybines organi
zacijas. Jie dirba savo politi
nės partijos programų ribose. 
Niekas iki šiol nesakė, kad ka
talikas negali būti gubernatorium 
kongreso atstovu ir kt. Bet kai 
tik ateina prezidento nominavi- 
mas, protestantai ima nertis iš 
kailio.

K.S. Karpius, 
Cleveland

DIRVA 3 KART PER SAVAITę
- GRAŽU

Jei eis į dienraštį, kažin ar 
nenustos to, ką pasiekė,
B. G. vedamieji paprastai bū

na geri. Bet kodėl juose prasi
veržia retkarčiais nuotaikos 
prieš "lenciūgėlį", pagrindą sun
ku įmatyt.

Dirva imponuoja rimtumu ir 
ramumu. Tai išlaikyti ir linkė
čiau.

V. Čepas, 
Boston

KVAPUI PALAIKYTI

Tam tikram kvapui palaikyti 
"Keleivis" laikas nuo laiko įsi
deda tūlo Jono Leono pamazgė- 
lių nuotrupas. Ir tose pamaz- 
gėlėse jis bando būti teigiamas 
ir kelia Dr. P. Grigaičio autori
tetą. Paskutiniam "Keleivio" nu
meryje autoritetą bando sustip
rinti tokiu pasakymu: "...taurųjį 
lietuvį patriotą, idealistą vetera
ną veikėją dr. Pijų Grigaitį, - 
"Naujienų" redaktorių, ilgametį 
visų dorųjų Amerikos Lietuvių 
Tarybos sekretorių".

Pas mus, Bostone girdėti, kad 
tas dorasis redaktorius Jonui 
Leonui jau nebeduoda "Naujieno
se" vietos, nes tokie raštai la
bai blogai veikia į prenumeratos 
reikalus. O kažin "Keleiviui" ar 
tas padeda? Anu Kirvaitis> 

So. Boston

BŪNA IR TAIP
Kunigas evangelijoj skai

tė:
— dirvoj priaugo piktžo

lių •• •
— Kituose laikraščiuose 

dar daugiau! — atrėžė nė 
nemirktelėjęs Dirvos skai
tytojas savo suolo kaimy
nui. y. š., Omaha

Republic darbininkams:
AR REPUBLIC 
BANDO SUGRIAUTI 
JUSI! UNIJĄ?
Republic’s pasiūlymas negali susilpninti ar 
sugriauti uniją. Jis palieka ”Union Shop” 
kaip yra. Jis palieka, kad United Steelwor- 
kers pasiliks vienintelis susitarimo agentas 
jų reprezantuojantiems darbininkams. Uni
jos mokesčiai bus paimti iš kompanijos mo
kamų algų ir pasiųsti unijai, kaip ir anks
čiau buvo daroma. Unijos atstovai turės tas 
pačias pareigas ir atsakomybes fabrikuose, 
kaip ir praeityje. Kaip Mr. T. F. Patton. 
Republic’s prezidentas yra viešai pasakęs 
”Unija veikia pagal valstybinį įstatymą . . . 
mes esame visiškai patenkinti ir toliau pa
laikyti ryšius su plieno darbininkų unija. 
Visados, išskyrus, kada sutartys yra atnau
jinamos, mes labai gerai sugyvenam su 
uniją”a

REPUBLIC STEEL

kiai vertinti.
Metus baigiame išleidę 

100 Dirvos numerių, jų tar
pe du spalvotus, iliustruo
tus dail. V. Raulinaičio ir 
V. Stančikaitės-Abraitienės, 
davę daug originalių raši
nių ir dar daugiau lietuviš
ko gyvenimo vaizdų. Metus 
baigiame į bendradarbių 
šeimą įsijungus virš 70 nau
jų bendradarbių, gyvenan
čių laisvame pasaulyje ir 
net anapus geležinės uždan
gos. Bendradarbių su gerai 
paruošta plunksna, dailinin
ko teptuku ir foto kamera.

Metus baigiame įsigiję 
nemaža naujų draugų ir iš 
mūsų jaunųjų tarpo, kurių 
vieni dar tebevarsto įvairiu 
mokyklų duris, o kiti, jau 
jas palikę, pradeda savisto
vų darbą. Dalis jų įsijungė 
tik į skaitytojų šeimą, bet 
dalis mums jau nuolat tal
kina rašiniais ir nuotrauko
mis.

Paliekantieji metai mums 
davė nemaža geros prakti
kos, kuri ypač brangintina 
dabar, kada jau esam užsi
moję vėl naujam darbui — 
tris kartus per savaitę Dir
vos leidimui. Tai vėl parei
kalaus naujo jėgų įtempi
mo, visokeriopos talkos. 
Bet, reikiamai panaudoję 
įgytą praktiką, tikime, kad 
ir per ateinančius metus 
laimėsime:

nemaža nauju skaitytojų, 
naujų rėmėjų ir talkinin
kų. naujų bendradarbių ir 
Dirvos bičiulių.

Stroh’s alus yra labiau gaivinantis... 
tam yra 4 geros priežastys

Visi trys viršuje minėti mišiniai įeina į Stroh’s alaus viri
mą. Duoti patį geriausią skonį Stroh’s yra ugnim verdamas 
prie 2000 laips. Ugnies virimas padaro Stroh’s lengvesnį, 
švelnesnį. įsitikinkite patys. Prašykite Amerikoj vienintelį 
ugnim verdamą alų šiandien!

Ir jei visa tai, kaip ir 
praėjusiais metais bus at
siekta, tada vėl galėsime 
galvoti apie žingsnį pir
myn. Tai bus laikraščio au
gimo ir lietuvybės išsilai
kymo ženklai.

JUMS PATIKS

The Stroh Brevvery Company, Detroit 26, MichiganDABAR UŽ VIETINES KAINAS

Dabar yra pats laikas PASKAMBINTI ir 
padėkoti už Kalėdines dovanas - taip 
lengva, taip asmeniška, ir jūs galėsite 
palinkėti Laimingų Naujų Metų!

OHIO BELL

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali The Lithuanian People

GRABLER MFG. COMPANY

6565 Broadway

MIchig&n 1-9260

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali The Lithuanian People

H1LDEBRANDT PROVISION CO.

8619 WALT0N ME 1-8700
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Balutis...
(Atkelta iš 1 psl.)

Taigi, vis tiek nedaug apie 
save, o vis daugiau rūpinimosi 
apie kitus ir dėl kitų. Toks jau 
buvo Balučio būdas per visą gy
venimą. Linkėčiau, kad jis pa
sijustų taip, kaip Vaižgantas, 
kuris pasakė, kad nuolat rūpin
damasis kitus padaryti laimin
gais, pagaliau pats pasijuto lai
mingu.
KAS GRAŽIAUSIA JO PALIKTA 

AMERIKOJE?

Su Amerikos lietuvių visuo
meniniu, kultūriniu ir politiniu 
gyvenimu B.K. Balutis, kuris čia 
išėjo aukštuosius mokslus ir pra
leido tarp mūsų antrąją savo jau
nystės dalį, buvo taip glaudžiai* 
susijęs ir tiek paliko pėdsakų, 
kad čia surašyti'neįmanoma.

Dėl B.K. Balučio žymiausių 
darbų Amerikoje, kaip visuome
nininko, švietėjo, "Lietuvos" re
daktoriaus, vėliau politiko ir di
plomato, galėtų gal būti visokii] 
nuomonių, nors ligšiol nepasate- 
bėjau, kad kas nors jo darbus 
būtų neigimai ar piktai vertinęs. 
Kiti į tuos pačius tikslus ėjo 
daugiau ar mažiau 'skirtingais 
keliais, bet visi sutinka, kad 
Balutis visada savo kelyje buvo 
nuoširdus, malonus, draugiškas 
ir doras. Nei tuščios garbės, nei 
asmeniško pelno niekada neie
škojo, į kitaip manančius nesi- 
svaidė akmenimis, santaros ieš
kojo nuoširdumu ir meile.

Kada galvoju apie jo didžiuo
sius darbus, kažkaip vis prisi
menu Tėvynės Mylėtojų Drau
gystę ir Dr. Vinco Kudirkos raštų 
išleidimą. Spėju, kad daug kas 
su tuo nesutiksite ir sakysite: 
na, ką jau, tai buvo gerai ir 
gražu, bet negi tik tai Balutis 
padarė, negi tai svarbiausia? Gal 
tai ir ne svarbiausia, bet, matyt, 
kad niekad negalėsiu išsivaduoti 
iš minties, kuri į mano kraują 
įėjo nuo to laiko, kai pradėjau 
dirbti lietuviškose spaustuvėse, 
kada teko stovėti prie laikraš
čių, o vėliau knygų ir knygelių 
leidimo. Kam čia slėptis, - man 
tie darbai ir reikalai buvo ir liko 
brangūs, tat ir gražiausi.

B.K. Balutis savo nauja ir 
veržlia dvasia, tam tikru mo
mentu beveik pats vienas, lyg 
koks partizanas, atgaivimo gra
žiai pradėtą, bet vėliau užsnūs- 
tančią Tėvynės Mylėtojų Drau
gystės veiklą. O įrodymui, kad 
Amerikos lietuviai patriotai gali 
kaiką gražaus ir didingesnio pa
daryti, jis iškėlė sumanymą iš
leisti visus, tada dar neseniai 
mirusio vieno iš didžiausių lie
tuvių veikėjo - Dr. Vinco Ku
dirkos raštus. Buvo surinktos, 
ano meto lietuvių gyvenimo są
lygomis stambios lėšos, surastas 
ir atlygintas redaktorius, daili
ninkas, sudarytas leidimo fondas. 
Ir taip atsirado šeši Kudirkos 
raštų tomai. Tai buvo pačios 
gražiausios knygos anais laikais. 
Net ir nepriklausoma Lietuva, 
nei geresnių, nei gražesnių Ku
dirkos raštų po to neišleido. Ir 
tik su tais raštais visa lietuvių 
tauta pamatė, ką per vieną trumpą 
dešimtmetį, Lietuvos ir jos kul
tūros labui, atliko Dr. V. Kudirka.

IR ŠTAI KO LINKĖČIAU!

Bėga dienos, mėnesiai ir me
tai.... Kaip saulė rytą kyla su 
jaunyste ir vėliau dingsta vaka
ruose su senatve, taip į saulė
leidžius slenka ir mūsų gyve
nimas. Visiems ateina laikas iš
eiti į pensiją. Tik tau, Broniau 
Baluti, dėja, tas laikas neateina. 
Ir žinai gerai, kad Tau nebus 
pensijos, kol Lietuvos laisvė ne
bus atgauta.

Mes žinome, kad Tu, kiek jė
gos ir virpanti širdis leidžia, 
ir toliau tebedirbi ir tebesie- 
loji Lietuvos reikalais. Tikime, 
kad Tau netruks talkininkų padė
ti ten, kur nebesuspėji. Bet yra 
viena sritis, kur niekas Tau ne
gali padėti, - tai surašymas Tavo 
ilgo gyvenimo patyrimų ir darbų, 
kurie jau sudaro Lietuvos ne
priklausomybės istoriją. Patau
sodamas save, nepersidirbda
mas, ramiai pagalvodamas ir 
pasvajodamas, Tu dabar galėtum 
daug, daug tokių dalykų plačiau 
ir visai atvirai surašyti. To la
bai prašyčiau ir nuoširdžiausiai 
linkėčiau, kad tai galėtum atlikti.

O jau mūsų kitų, ir jaunesnių 
už mus pareiga ir malonumas 
būtų daryti viską, kad tuos už
rašus, gražiai ir su meile iš
leistume, kaip Tu esi savo jau
natvės laiku-padirbėjęs mūsų di
džiojo Varpininko raštams iš
leisti.

Ilgiausių metų!

B.K.Balučio ryšiai su 
akademiniu jaunimu
____________ M. VALIUKĖNAS _____________

1924 m. gruodžio m. 7 d. Lie
tuvių Studentų Tautininkų Korp! 
Neo Lithuania pakvietė garbės 
nariu Bronių Kazį Balutį, kaip 
gerą tautininką, didelį korpora
cijos rėmėją, daug pasidarbavu
sį ir nusipelniusį tautai (IŠ LST 
Korp! Neo Lithuania dešimtme
čiui paminėti leidinio). Taigi jau 
35 metai, kai B.K. Balutis yra 
tampriai susirišęs su akademi
niu jaunimu.

1932 m. Neo Lithuania rūmų 
didžioji salė. Joje keletas desėtkų 
naujųjų korporantų - juniorų. Tė
vūnas supažindina su aplinkuma. 
Salės sienose, kur susirinkę, 
matyti Neo Lithuania herbas, 
garbės narių portretai, didžiųjų 
Lietuvos miestų herbai.

Pirmiausia minimi visi garbės 
nariai: Jonas Basanavičius,
Petras Vileišis, Jonas Jablon
skis, Juozas Tumas-Vaižgantas, 
Jonas Matulevičius- Maironis, 
Antanas Smetona ir Bronius K. 
Balutis.

Tėvūnas nepasakoja jų bijo- 
grafijų, o tenkinasi trumpais po
sakiais, kodėl jie buvo kviečiami 
garbės nariais ir kodėl kviečia
masis šį kvietimą- pagerbimą 
priėmė.

Apie Bronių K. Balutį (pamenu) 
buvo pasakyta maždaug tais pat 
žodžiais, kaip šio straipsnio pra
džioje cituota.
Susidarė įspūdis, kad pirmieji 

šeši Korp! garbės nariai dau
giau ar mažiau pažįstami iš

chrestomatijų ir kasdienės spau
dos. Tuo tarpu jauniausias am
žiumi, portrete elegantiškiausias 
džentelmenas, B.K. Balutis, jau 
kitoks. Jį Korporacijon atvedė 
milžiniškas darbo baras lietu
viškoje išeivijoje JAV, o taip 
pat valstybininko-diplomato įna
šas Lietuvos kūrimosi ir vėles
niais laikais.

B.K. Balutis, sakyčiau, lai
krodžio tikslumu kiekvienų Korp! 
metinių proga atsiųsdavo savo 
šiltus sveikinimus ir prasmingus 
linkėjimus Korporacijai ir kor- 
porantams. Nekartą jo sveikini
muose aidėjo gaida, negalint as
meniškai šventėje dalyvauti. Veik 
visada būdavo originalus, svei
kinimą sustiprinęs čekiu...

Tokiu artimu Korporacijai 
BKB yra ir nūdien. Štai V. Abrai- 
tis pasakoja, kad kai jis prieš 
keletą metų laukė BKB Londone, 
tai jų pagrindinė pasikalbėjimo 
tema buvusi JA V neolithuanų vei
kiamų organizavimasis. Arba 
kada chicagiškiai neolithuanai, 
pasiuntė naujai išleistą Korp! 
biuletenį, tuojau gavo malonų 
sveikinimą ir paskatinimą tą dar
bo barą toliau varyti.

Man yra tekę su keletą kitų 
korporantų dalyvauti ilgesniuo
se susitikimuose suB.K.B...Juo- 
se kalbėtasi Neo Lithuania darbo, 
linkmės, o taip pat bendraisiais 
dienos klausimais. Taip pat esu 
įdėmiai išklausęs jo kalbos,bene

Republic darbininkams:
KA JUMS REPUBLICc ■

SIŪLU SU NAUJU 
PENSIJOS PLANU?
Republic siūlo keletą pagerinimų darbininkų 
pensijos plane, įskaitant keturių procentų 
pakėlimą minimalinėse pašalpose už kiek
vienus ištarnautus metus nuo gruodžio 31, 
1959. Kompanija taip pat siūlo padidinti 
nuo dabartinių 30 iki 35 maksiminių metų 
skaičiaus, pagal kuriuos yra apskaičiuoja
mos minimalinės pensijos.

Šie dveji pakeitimai reikštų pensijų mo
kesčių pakėlimą nuo $12 iki $16 per mėnesi 
tiems, kurie po 35 tarnavimo metų pereitų 
į pensiją. Dar vienas pagerinimas leistų 
darbininkui, kai kuriuose vargo atvejuose, 
gauti pensiją 55 metų amžiaus, vietoj da
bartinių 65.

REPUBLIC STEEL

KALĖDŲ LINKSMYBĖS...
-------------------- R. SPALIS ---------------------
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— Ite, missa ėst, — kunigas žegnoja žmo
nes. Paskutinės giesmės, ir pasipilama iš baž
nyčios. Tik čia naujiena. Pratrūko iš kažkur 
atsiradę perbrinkę debesys, ir ištisi patalai klo
ja žemę, lipdydami akis, kurios tamsoje ir šiaip 
nepergeriausiai mato.

Grūstis prie išėjimo didžiausia. Bijodami 
pasimesti, savieji susiima rankomis. Lėtai juda 
eilės, maldamos sniego krūvas. Ketveriukė ma
žiausiai nusiminusi šia oro išdaiga. Paberžytė, 
iš abiejų pusių tvirtai laikoma, jaučiasi labiau 
skriejanti, negu kojomis liečianti žemę. Bet ji 
vadovauja šaukdama, kur sukti, ir jos orienta
cija yra nuostabi, nes be nuotykių ir kliūčių 
ketveriukė įvirsta į roges.

— Greičiau, nes po kiek laiko vežimai už- 
tvins kelią.

— Kad tik išsikrapštytumėm iš to vieškelio.

I

vienintelį kartą tegalėjusio at
silankyti į Korporacijos sueigą, 
Neo Lithuania ir Filiae Lithua- 
niae korporacijų 1938 m. vasario 
16 d. minėjime.

Tada P. Ališausko pirminin
kaujama Korp Neo Lithuania val
dyba, patyrusi apie B.K.B. laiki
nį buvojimą Kaune, nutarė jam, 
garbės nariui įteikti, iki tol dar 
neįteiktas korporanto spalvas. 
Šia proga buvome priimti Lie
tuvos viešbutyje.

1939 m. B.K.B. vėl trumpam 
laikui tarnybos reikalais buvo 
atvykęs į Kauną. Tą progą iš
naudodamas jis susiriša telefonu 
su Korp! pirmininku (tose pa
reigose buvo šių eilučių auto
rius) Korporacijai vizito reikalu. 
Brangindamas jo laiką padėkojau 
už dėmesį ir pasiūliau skaityti 
tą telefoninį pasikalbėjimą vizitu, 
ir leisti Korp! valdybai jį re- 
vizituoti. Ir dar tos pat dienos 
ilgą popietę Korp! valdyba pra
leido su garbės nariu pokalbyje 
vaišingai jojo priimti ir globo
jami. Tada buvo kalbėtasi eile 
klausimų, liečiančių Neo Lithua- 
nią, pasikeista mintimis bendrai- 
sias lietuviškosios linijos klau
simais mūsų politikos, švietimo, 
kultūros srityse. Iš kitos pusės 
B.K.B. domėjosi ir informavosi 
apie mūsų akademinį gyvenimą, 
mokslą, akademinės jaunuome
nės bendravimą s-u kitų kraštų 
jaunuomene ir kitais klausimais. 
Jis didžiavosi Korp! Neo Lithua
nia už jos ištikimumą principui - 
būti savita lietuviška mokykla 
akademikams, nesijungiant nei su 
srovėmis, nei su asmenimis.
Korporantus tada stebino B.K. 

Balučio, paskutinį dešimtmetį, 
o ir bendrai kone pusę jo tuo
metinio amžiaus, praleidusio už
sienyje, tokiu tiksliu ir iki smulk
menų Lietuvos ir lietuviškųjų 
reikalų pažinojimu, jų vertinimu 
bei supratimu. Pa v., menu jo 
priekaištus mūsų švietimo po
litikai, uždelsiant specialių, ama
tų mokyklų organizavimą, o taip 
pat įvedimą vidurinėse moky
klose pirmąja svetima kalba - 
vokiečių arba prancūzų, bet ne 
anglų kalbą ir kt.

Kiek B.K. Balutis mokėjo ir 
moka suprasti jaunuomenę, jos 
siekius, vaizdžiai parodė jojo 
pasakytoji kalba jau minėtame 
Vasario 16 d. minėjime. Kalbą 
jis pradėjo jam būdingu sąmo
jumi, maždaug tokiais žodžiais: 
Kolegės-os, esamos ir būsimos 
teatrų žvaigždės, busimieji Lie
tuvos gyvenimo vairuotojai, mi
nisteriai, džentelmenai..."

Aišku, salėje, kilo mažytės 
šypsenos... Tačiau tuo momentu 
kalbėtojas pagavo visos audito
rijos dėmesį ir pamažu, ap
mastytu žodžiu, pradėjo gvilden
ti tų "žvaigždžių" ir"ministerių" 
kaip lietuvių akademikų, uždavi
nius, būsimas pareigas ir jų 
atsakomingumą lietuvių tautai, 
jos ateičiai...

Ir sušvito BKB gilus viso klau
simo įžvelgimas, jojo apimtis. 
Klausytojai tarytum pajuto be

B. K. Balutis su Korp. Neo Lithuania valdybos nariais 1938 m. 
Kaune. Dešinėje rašinio autorius Mečys Valiukėnas.

klausą per initium semestri, daž
nai girdėtą kalbant kitą garbės 
narį a.a. kanauninką Tumą-Vaiž
gantą.
Šiandien, švenčiant B.K. Ba

lučio 80 metų darbais turtingą 
sukaktį? drąsiai galima tarti, kad 
jubilijatas yra valinga, tauri ir 
kūrybinga asmenybė. Jo jau
nystėje eitasis kelias, pačiam 
siekiant ir kitus skatinant siekti 
mokslo, šviesos, yra ryškiausias 
gyvas pavyzdys kiekvienam jau
nuoliui. Jubilijato visuomeninė,

žurnalistinė, o taip pat politinė- 
diplomatinė veikla yra šviesus 
paveikslas kiekvienam lietuviui. 
Išskirtinai minėtina B.K. Ba

lučio gilus įžvalgumas ir graži 
pakanta (tolerancija) kitiems, o 
drauge lietuviškojo kelio, lietu
viškų principų kietas laikyma
sis.

Neo Lithuania didžiuojas Jį 
turėdama savojoj šeimoj. O taip 
pat ir gražios sukakties proga 
sveikinti, linkėti dar ilgų ir dar
bingų meti].

§ Dirvos skaitytojai kviečiami atidaryti ||
= taupymo sąskaitas lietuvių vedamoj Tau- 1 
§ pymo Bendrovėj, kuri: H

moka 4% metinius divi
dendus (dividendai išmo
kami birželio 30 d. ir 
gruodžio 31 d.)

apmoka visas pašto per
siuntimo išlaidas.
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Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 
mūsų draugams ir rėmėjams

LOUISVILLE TITLE 
INSURANCE CO.

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

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

7:05-7:30 P. M.

Važiuoja atsargiai, vadovaudamiesi nuovo
ka, ir sunkiai lipdo kalbą, nes sniegas, tartum 
to tik laukdamas, veržiasi j burną. Grįždami 
žadėję dainuoti, dabar vargsta, purtydami syie- 
gą nuo savęs.

— Irena, šokti negalėsim.
— Argi nemokat?
— Kelnės, kaip vežimo ratai.
— Sijonėli duosiu kiekvienam, atrodysit 

kaip škotai.
— Palaukit nešnekėję, per jus pamečiau 

kelią.
— Sėdėsim, iki išauš.
— Kad tėveliai juoktųsi iš manęs. Imkit 

kuris vadžias, man reikia lipti, grįžtam atgal.
Išlipusi, Noreišos lydima, apgraibomis eina 

greta griovio, stengdamosi praskrosti tamsą. 
Taip apgraibomis eina dešimt, penkiolika mi
nučių. Liepusi laukti, ji peršoka griovį ir eina 
mišku, kol pagaliau linksmai šūkteli:

— Radau tunelį, dabar kaip namuose.
Ji ima arklį ir kurį laiką veda jį, kol pasu

ka į kairę. Sniegas mažiau vargina čia, bet 
tamsa dar aršesnė. Įsėdusi į roges, ji trukteli 
vadžias ir arkliui duoda pilną valią. Tas jau ne- 
bclekia, bet prunkšdamas atsargiai žengia pir
myn.

— Įdomu, kur atsidursim? — teiraujasi 
Atėjūnas.

— Ar valgyti užsinorėjai? — klausia Ru- 
seckas.

Vis labiau juokaujama, ir vėl pradedama 
išdykauti. Kadangi slenka lėtai, purtomas snie
gas byra ant jų pečių, ir jie atrodo, kaip sniego 
seniai.

Eržilas linksmiau trukteli, ir jie lekia ris
čia. Priekyje girdisi balsai.

— Tai tėvelis. Pirmieji išvažiavome, o pas
kum velkamės, štai ką reiškia vežti miesčionis.

— Lipam iš rogių.
— Atsargiai, berneliai, vilkai sudraskys.

- — Vilkai niekis, bet susidurti su vilke,
štai kur mirtinas pavojus.

— Dėkoju už palyginimą.
— Tai gražiausias komplimentas, kokį tik 

vyras gali pasakyti.
Pasiekia namus. Jaunuoliai valosi, tvarko

si. Staiga Antanas atsisuka į Kęstutį.
— Ji puiki mergaitė. Kokie tavo santykiai 

su ja ?
— Kaip ir jūsų abiejų — pažįstami, — 

sausokai atsako Kęstutis.
Kai Alėjūnas prabyla, Ruseckui rodosi, kad 

jo balse skamba džiugi gaidelė.
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Naujųjų Metu samprata
Dr. Jonas Svajonas

Prieš keldami Naujųjų Metų taurę, leiskime vis dėlto pastatyti 
sau klausimą, kas gi yra tie Naujieji Metai, kaipo būtis savyje?

į šį kazusą galėtume atsakyti net trejopu požiūriu.
Materialistinių filosofų žodžiu Naujieji metai, kaip dalykas pats 

sau, yra visiškas niekas. Jie veda tik į materialinių gėrybių iš
naudojimą žmogumi, žmonos nuomonės paneigimą ir socialistinio 
budrumo užmigimą klasių kovos įkarštyje.

Psichologine prasme Naujieji metai yra tuščios žmogaus pastan
gos atnaujinti savyje tai, ko niekad nebuvo, nėra ir nebus.

Gal tikriausias Naujųjų Metų aptarimas yra suformuluotas vi
suomeniniu įžvelgiu. Pagal jį Naujieji metai - tai nauja proga 
seną veikimą vėl pakartoti iš naujo. Tokią sampratą iš tikrųjų 
patvirtina visa eilė gyvų pavyzdžių.

Štai jau prieš Naujųjų metų sutikimą naujas veikėjas naujoj 
vietoj išdrožia iš naujo seno veikėjo prakalbą, ir mes iŠ naujo 
jam plojame, atnaujindami savyje seną pasipiktinimą. Žinoma, 
ta pačia proga įsipilam sau ir naujo gėrimo ir atnaujinam su
stirusį seną liežuvį. Gi pakilus naujai nuotaikai, senos poniutės 
pripasakoja viena kitai daugybę naujų naujienų ir tuo būdu vėl 
atnaujina senus šeimyninius kivirčus.

Geras patriotas per Naujus metus iš naujo pasižada vaduoti 
seną savo tėvynę, maldauja naujų aukų, sugalvoja kitiems naujų 
pareigų, pasiūlo naujus kandidatus į valdybą, o pats, įsigijęs 
naujus namus, iki kitų Naujųjų metų juos naujina. Čia visai ne
norime kalbėti apie tuos naujus optimistus, kurie, užsitraukę 
naujų paskolų, įsigyja naują automobilį ir, grįždami iš Naujųjų 
metų sutikimo, įvažiuoja į penkis naujus stulpus.

Ypač yra vaisingi Naujieji metai įvairiems kultūrininkams. Poetait 
pašiaušę kalakuto plunksnas, dabar pradeda naujai šubulduoti viens 
prieš kitą ir net susikimba į naujos lyrikos pritvinkusias skiautures. 
Kai kurie gabesniųjų kūrėjų, naujo įkvėpimo apimti, naujai parašo 
net kito seną eilėraštį ir tuo sukelia visuomenės naują susidomėjimą. 
Tada kritikai naujose recenzijose turi progą iš naujo pakartoti 
tai, ką jau yra seniai pasakę.

Būna dar atsitikimų, kad ir dailininkai, siekdami naujo uždar
bio, naujai nupiešia tą patį savo paveikslą, kurio kelis senus 
egzempliorius jau seniai buvo pardavę. Gi portretistai, ieškodami 
naujų užsakymų, kartais senas ponias taip atnaujina, kad savo 
kūriniuos paguldo jas vėl į kūdikystės lopšelį ir leidžia burti nuo
gom kojytėmis.

Naujais Metais nepaprastai atgyja ir teatrinis gyvenimas. Nauji 
aktoriai, naujai nukeikę senuosius, iš naujo mums papasakoja, koks 
turi būti naujas tremties teatras, ir ta proga iš naujo pastato 
"Ameriką pirtyje". Žinoma, tuo būdu lengvai nusipelno naujos garbės.

Reikia dar pažymėti, kad su Naujaisiais metais daug naujų ver
tybių atsiranda ir lietuviškoje šeimoje. Seni vyrai dabar vėl ieško 
naujų žmonų, žmonos naujų meilės apsireiškimų, o nauji vaikai, 
dar lopšy gulėdami, naujais angliškais žodžiais jau burnoja naujus 
savo tėvus.

Pats gi Naujųjų metų sutikimo momentas dažniausiai baigiasi 
buvimu šalia savęs, nes, čiupinėdamas savo galūnes, jau negali 
savęs apspręsti nei laike nei vietoje.

Apskritai paėmus, Naujieji metai yra velnio atsinaujinimas mūsų 
angeliškoj prigimtyje: mumyse atgyja nauja partinė neapykanta, 
ima dygti nauji žili plaukai ir pro juos - nauji ragai.

ISTORINE 1959 M. APŽVALGA

KŪRYBOS VALANDA. . .

SENOSIOS KARTOS LYRIKAS: - Brangioji Mūza, ar tu negalėtum 
truputį daugiau atsiskleisti ir parodyti man naują įkvėpimo šaltinį, 
nes jaučiu, kad mano lyrikos paskutinis posmas visai išdžiūvo.

Jau yra toks amžinas istorinis 
dėsnis, kad žmogus, žengdamas 
su gyvenimu į priekį, vis atsi
grįžta, ar nepametė piniginės. 
Taigi tuo labiau verta pasižval
gyti atgal, žengiant į naujuosius 
metus, kad įsitikintume, ar ne
būsim praleidę kokios progos 
praturtėti, išgarsėti aratkeršinti 
savo priešininkams.

Reikia pripažinti, kad praėju
sieji metai buvo sunkių kovų ir 
gausių aukų periodas.

Pasibaigus Vliko ir diploma
tų pasauliniam karui, mūsų trem
ties tauta sunkiai alsavo, atsta
tydama iš partinių griuvėsių tar- 
puveikėjinį pasitikėjimą. Per tą 
karą ypač sunkiai nukentėjo Alto 
sandaros skrynia, kurią karo va
dai, besivežiodami į Vyriausių 
štabų pasitarimus, gerokai ap
lamdė ir ištuštino. Dėl to ir Lie
tuvos vadavimo reikalas buvo ati
dėtas tolimesniam laikui. Po šio 
karo ypač atširado daug išbadė

Skyrius pasirodo periodiškai, susirinkus pakankamam 
____________ tulžies kiekiui ------------------------

jusių naujų sensacijų ir ištroš
kusių naujos visuomeninių barš
čių rūgšties.

Ir štai, kai jau buvo galima 
tikėtis ilgesnio taikos laiko
tarpio, visai netikėtai iškilo taip 
vadinama nuosmūkio revoliucija. 
Šešiasdešimt juodų anarchistų, 
įsirašę savo juodoj vėliavoj šūkį 
"Nėra patriotinės pareigos imtis 
to darbo, kurio nepajėgi," sukilo 
prieš visą tremties tautą. 
Kadangi iki tol rašytojai, nepa
jėgdami nulaikyti žąsies plunks
nos, rašė, dailininkai, nepajėg
dami atsiminti karvės pavidalo, 
ją piešė, dainininkai, nepajėgda
mi išsižioti, dainavo,ir senber
niai nepajėgdami kūrė šeimas, 
tai kilo spontaniškas kompakti
nės masės pasipriešinimas šiai 
saujelei užkietėjusių eretikų. Pa
galiau, suorganizavus 60,000 ar
miją, vieningai vadovaujant be
dievių ir dvasininkų generolam, 
sukilėlius pavyko įvaryti į Da-

Anicetas Šalavijas

VISKAS ŠIANDIEN,
KAIP KADAIS

Žydi vyšnios, žydi slyvos, 
Pirštai spindinčiais žiedais, 
Žydi nosys, kaip alyvos, - 
Viskas šiandien, kaip kadais.

Kaip kadaise metai skrieja, 
Tikim laimės pažadais, 
Veikiam peikiam susirieję, 
Kaip kadaise, kaip kadais.

Baigia gėlės nužydėti, 
Žemė klostosi ledais -
Mes vis žadam galvą dėti 
Už tėvynę, kaip kadais.

Rengiam žygį, kovą smarkią, 
Žengiam žingsnį su vadais
Ir pabundam atsiknarkę
Prie taurelės, kaip kadais...

GEDIMINAS GALVA:-AŠma
nau, kad šiam politiniai suskilu
siam pasauly ir mes patys sky
lame į dvi dalis: krikščionio de
mokrato galva vaikščioja social
demokrato kojomis, ir pre
tenduoją būti valstybės vyru per 
neatsargumą kartais nušneka 
moteriškas mintis...

nieliaus duobę liūtams tiesiog į 
nasrus ir užlieti karšta smala. 
Dabar tauta lyg ir nurimo, ir 
nepajėgiantieji pasijuto pajėges
ni.

Iš svarbesnių 1959 metų įvy
kių ypač iškeltinos ilgai užsi- 
tęsusios didvyrių rungtynės įro
dyti, kas didvyriškiau laikysis 
sėdėdamas bolševikų kalėjime. 
Rungtynių programos dalyviai tu
rėjo numušti komunistų tardyto
jui kepurę, sugriauti kalėjimo 
piliorius,. vedami šaudyti uždai
nuoti "Koks gražus, gražus to
limasis dangus", prie duobės pa
šokti lenciūgėlį ir, jau numirę, 
pasakyti patriotinę prakalbą. Vi
sa tai spaudoje (teoretiškai) buvo 
puikiai atlikta, bet kadangi di
dvyriai į tikrą kalėjimą eiti bi
jojo, tai rungtynių finalas atidė
tas ateičiai, kai būsim prievarta 
repatrijuoti į Lietuvą.

Praėjusieji metai dar galėtų 
būti vadinami ir koegzistencijos 
metais. Didėjant tėviškumo il
gesiui, daug patriotų pradėjo 
koegzistuoti su kitataute žmona 
ir daug dorųjų su mažiau doroje 
išmanančiais. Politinės veiklos 
vadai, susikibę baltomis ranke
lėmis, ėmė vaikščioti aplink savo 
būsimų paminklų projektus. At
sirado ir tokių, kurie taip už
sigeidė pakoegzistuoti su giltine, 
kad tuo reikalu net prirašė mei
lės laiškų Lietuvos valdžiai ir 
kompartijai. Mes jiems linkime 
greičiau sulaukti teigiamo atsa
kymo.
Reikia paminėti, kad kovų nu

varginta visuomenė pastaruoju 
metu ėmė vis daugiau linkti į 
mistiką. Ypač nepaprastai su
stiprėjo tikėjimas doleriu, sa
vimi ir savo nuoplenais. Tokioj 
mistiškoj nuotaikoj velnias pa
darė Bostone didžiulį stebuklą: 
čia pasirodė stebuklingas daili
ninko Rūkštelės paveikslas. Nors 
to įvykio sutikti išėjo net patsai 
prelatas, bet pikto sėkla jau buvo 
įkritusi į žmonių širdis ir jose 
pradėjo megzti kubizdalio pum
purėlius. Trumpu laiku šioj kul
tūringiausioj kolonijoj kilo ne- 
kultūringiausias sąjūdis. Atsira
do paveikslų garbintojų schiz
mos, ir įsikarščiavusi minia pra
dėjo spiaudyti vienas į kito gyvus 
paveikslus.

Baigdami šią istorijos apžval
gą, galime drąsiai padaryti iš-

PIRMYN Į AMERIKONIŠKĄJĄ VISUOMENĘ

Nauji mūsų moksliniai laimėjimai

PROF. DR. INŽ. KUDLAUSKO ŽMONA: - Ponas bendruomenės 
pirmininke! Aš jums paskutinį kartą sakau: eikit po velnių su savo 
susirinkimais, lituanistikos mokyklom, piketavimais ir visa ta 
Lietuvos vadavimo akcija! Mano vyras dirba svarbų paties Amerikos 
prezidento užsakytą darbą ir tokiems jūsų niekams visai neturi 
atliekamo laiko! Sudie!

Benediktas Spriktas

DVYLIKTOS VALANDOS MISTERIJA

Gaus varpas atbudęs, kris baltos snieguolės - 
Amūro pūkeliai iš juodo dangaus,
Ir laime nušvitęs žmogelis varguolis
Vėl naują troškimą taurelėm ragaus.

Vėl glausim Judošių, pagerbsim Pilotą, 
Bučiuosim gražuolę, kaip žiedą gėlės, 
Kas vakar nukeikta, kas vakar aplota, 
Vėl rankos apglostys, vėl širdys mylės.

Ir tarsi žvangučiai ims žodžiai aidėti - 
Beribės dorybės ir žygių garsai, 
Vėl šoksim už tiesą viens kitą nudėti, 
Žygiuosim į kovą - į priešą skersai.

Ir vėliak parimsim atgėrę ir sotūs, 
Kaip rimsta drugelis prie sparno drugės. 
Ir, sielai pravirkus, vėl akys rasotos 
Pro dūmo žydrumą tėvynę regės.

Skardens mums dainelė, krūtinėl atgijus,.
Kaip kenčia rūtelė, įšalus leduos,
Ir Šauksim pro naktį ir mūrus vergijos: 
Lai brolis brolelį per amžius vaduos!

1959 m. mūsų mokslininkai 
įvairiose srityse pasiekė vertin
gų laimėjimų, paskelbdami 
spaudoje eilę ligi šiol nežinotų 
atradimų ir gilių filosofinių min
čių. Štai keletas tų pasaulį su
krečiančių pavyzdžių:

MEDICUOJE
"Žmogaus galvos kauliniame 

kauše yra smegenys".
"Galvosopį gauna ir didžiūnai, 

ir galiūnai, ir dykaduoniai palai
dūnai, ir raštininkai bei darbi
ninkai"

Dr. Al. Račkus 

FILOSOFIJOJ
"Nuodėmė suardo buvimą 

drauge ir sukelia žmguje vie
natvės ilgesį".

"Po nuodėmės žmogus iš tikro 
pasijunta žengęs nesavomis ko
jomis, todėl ant jų neišsilaiko

AUKŠTO LYGIO 
kultūrinis ginčas

PIRMAS KULTŪRININKAS 
ANTRAM: - Durniau! Neskustas 
kuilio snuki!.. Aš tau seniai sa
kiau, kad tavo kultūrinė polemika 
niekad neprašoka piemenų pasi
kalbėjimo lygio!..

vadą, kad 1959 metais esame 
tvirtai išlaikę savo lietuvišką 
charakterį, išsaugoję bankuos 
savo turtą, ant tėvynės aukuro 
sudėję pakankamą skaičių pra
kalbų ir parodę gyvą pasiryžimą 
tokiai pat ateičiai. Lieka tik ap
gailestauti, kad, sutartinai veik
dami, nepridėjome vištai šeško 
uodegos, o tai būtume padarę 
naują rojaus paukštį ir nustebinę 
pasaulį.

Prof. Silvestras Ulceris

ir sukrinta".
"Nusidėjėlis, atsimušęs į savo 

dugną, esti apimamas savotiško 
jausmo".

Dr. Antanas Maceina

VISUOMENINIAME GYVENIME

"Taip, tik darbas, darbas iš 
tikrų širdies motyvų užtikrina 
mums žmonišką ateitį"

Dr. Jonas Adomavičius

EVOLIUCIJOS MOKSLE
"Kandidatai į žmones ilgai 

vaikščiojo su žmoniškomis ko

Kas numatoma 1960 metais?
Ateinantieji metai yra tikrai jubilėjiniai, nes sueina lygiai 20 m. 

nuo to momento, kai paskutinį kartą laisvai gėrėme skaidriąją, 
suteikusią mūsų poetam tiek gausaus įkvėpimo, valdininkams darbštu
mo ir partijų vadams narsumo. Tam įvykiui atžymėti užsieny 
numatoma ypač sustiprinti visokiariopą veiklą.

VISUOMENINIAME DARBE rengiamasi pritaikyti visai naujus 
vadovavimo metodus. Kadangi dabar jau neįmanoma išrinkti naujų 
valdybų, tai veikėjų pasitarime nutarta sudaryti vieną Alto apmoka
mą valdybą, kuri vadovautų visom vienos kolonijos organizacijom. 
Tuo būdu turėsim pastovią valdžią, ir bus visam laikui išvengta 
partinio bei pasaulėžiūrinio trynimosi.

Bendruomenė dar rengiasi pasiųsti savo nariams mokesčių 
rinkėjus enkavėdistų uniformoj. Tada ne tik bus su kaupu surinkti 
visi nario mokesčiai, bet išgąsdintus tautiečius vėl paims seno
viškas bendras patriotinis jausmas.

SPAUDĄ numatoma dar gerokai patobulinti. Redaktoriai bus 
raginami persispausdinti ko daugiau šmeižtų iš "Tiesos","Tėvynės 
Balso" ir kitų tarybinių organų ir tas žinias dar papildyti užsieny 
pagamintais atsiminimais. Šiandien tik tokia pozityvi koegzistencija 
galima su išsiilgtu kraštu.

TREMTIES TEATRAS dar prieš pavasarį numato surengti vieną 
jubilėjinį jungtinį dramos ir operos spektaklį, kuriame pusiau gie
dotiniu būdu būtų pavaizduoti visi buvusių ir būsimų aktorių jubilėjai.

JUNGTINĖ DAILININKŲ SĄJUNGA pasiryžusi nupiešti didžiulį 
paveikslą, pavadintą "Pirmasis Lašas". Čia būtų įamžintos atminty 
išlikusios skaidriosios butelio vainikavimo iškilmės "Božegraikoj". 
Karafutės ir dar gyvi gėrėjai bus nupiešti realistiškai, o jau 
pamėlynavę, po stalu gulintieji, moderniškai. Tikimasi, kad šis 
kūrinys jau nesukels naujų ginčų.

TREMTIES LITERATŪRA numatoma vienu stipriu smūgiu pa
kelti į tokias aukštumas, kad visa, kas ligi šiol parašyta liktų 
žemumose. "Draugo" romanų komisijų nariai nutarė pavesti dar 
nieko neparašiusiam rašytojui iš visų "Draugo" premijuotų ir 
atmestų veikalų sudaryti vieną didžiulį kūrinį, kuriame sutilptų 
visi nuodėmingos meilės nuotykiai abiejų okupacijų metu ligi iš
sivadavimo nuo paskutinės svetimos žmonos Amerikoje. Tuo būdu 
pasigaminsim bent vieną genialų veikalą ir jam atitinkamą naują 
genialų rašytoją.

Apskritai, šiais jubilėjiniais skaidriosios vardo metais padarysime 
visa tai, kas yra didžiausia, kad nereikėtų vėliau nieko veikti.

jomis, bet su beždžioniška galva"
J. Venckus, S.J, 

GELBĖKIM *nsTANTI4 
TALENTĄ

Rašytojas Jurgis Gliaudą 
"Draugo" straipsnyje maždaug 
taip atskleidžia visuomenei savo 
poetinius polėkius:

"Ir visad, matant eilėraštukus, 
man niežėjo rankas sulipdyti ei
lėraštį ir tuo įgrūsti savo įna
šą į tą šventą akciją. Susipaži
nęs su daugeliu eilėraščių, aš 
vaizdavausi maždaug tokį eilė
raštį:

Katinėlis mur mur mur, 
kalakutas kur kur kur, 
žąsinėlis gar gar gar, 
o vištelė kar kar kar..."

Maloni Rašytojų Draugija, suda
ryk naujam poetui tinkamas kū
rybos sąlygas 1.

Jūs klausiate -
mes atsakome

Šio skyriaus redakcija yra ga
vusi eilę aktualių klausimų, ro
dančių mūsų tautiečių rimtą su
sidomėjimą mūsų kultūriniu gy
venimu. Nuoširdžiai dėkojame už 
jautrius laiškus ir laukiame 
naujų.

KLAUSIMAS - Aš esu ištekė
jusi už įžymaus lietuvių realis
tinio dailininko. Kadangi turiu 
labai patrauklią figūrą, tai ma
no vyras nupiešė mane (didelio 
formato) Jievos pavidale, ir pa
veikslą gana pelningai pardavė 
musų bendruomenės pirmininkui. 
Dėl nežinomų priežasčių pir
mininko žmona tą kurinį išmetė 
iŠ savo buto, ir pirmininkas ta
da jį pakabino musų kolonijos 
susirinkimų salėje. Dabar į ben
druomenės parengimus susigrū
da minios žmonių, ir visi tik 
į tą paveikslą žiuri. Kadangi 
aš ten panaši, kaip fotografijoj, 
tai, būdama salėj, pradedu jaustis 
lyg ir truputį nejaukiai. Sakykit, 
ar ne perdaug esu pasiaukojusi 
visuomenės labui? Ar nepatar
tumėte man patraukti tą pirmi
ninką į teismą už manęs nu- 
skriaudimą viešoj vietoj?

ATSAKYMAS - Nepatartume. 
Jokia auka visuomenės labui nėra 
perdidelė.

♦

KLAUSIMAS - Girdėjau, kad 
kai kurios lietuviškos organiza
cijos duoda studentams stipen
dijas. Aš irgi norėčiau būti lie
tuvis, bet nežinau, kaip tai pa
daryti. Klausiau savo tėvelį, ku
ris Lietuvoj buvo didelis patrio
tas, bet jis dabar irgi jau ne
žino. Patarkit, kas mane galėtų 
apšviesti?

Stud. Vytautas Traidenavičius, 
Chicago, III.

ATSAKYMAS - Kreipkis Tam
sta į betkurį senesnį Nikalojaus 
D laikų lietuvį, ir jis tikrai ap
švies Tamstą ir dar Tamstos 
tėvelį.
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Žvalgybų kova Britų šnipo atsiminimai'

SENSACINGAS GYNĖJO PAREIŠKIMAS29
Prokuratūra ir gynėjas kviečia 

liudininkus. Dėl Valentino Gubi- 
čevo kaltumo nėra jokių abejonių. 
Kaip visada špionažo bylose, 
darbdaviai - šiuo atveju sovietai 
- atsitraukia nuo kaltinamojo. 
Jie dedasi nieko nežiną.

Juditos reikalai nėra linksmi. 
Ji vaidina merginą, kuri nekaltai 
įpainiota į slaptosios tarnybos 
pinkles. Ji vis tvirtina, kad nieko 
nežinojusi apie savo misijos 
svarbumą ir pavojingumą. Tačiau 
įrodymai yra pritrenkią.

Pagaliau iškviečiamas Henry 
Shapiro, teisingumo ministerijos 
tarnautojas ir Juditos draugas.

Teismo salė perpildyta. Visų 
žvilgsniai nukreipti į tris žmo
nes: gražią, pablyškusią moterį 
kaltinamųjų suole, brutaliai at
rodantį sovietų agentą šalia jos, 
ir smulkaus sudėjimo vyrą liu
dininkų suole.

Henrys Shapiro yra iškviestas 
prokuratūros, kaip kaltinimo liu
dininkas. Prileidžiama, kad jis 
žinojęs apie savo buvusios drau
gės subersyvinę veiklą.

Jau po kelių prokuroro ir gynė
jo klausimų paaiškėja, kad 
Shapiro nėra atsipalaidavęs nuo 
susižavėjimo Judita.

- O ką jūs su kaltinamąja 
kalbėjote Baltimorės ir Phila- 
delphijos viešbučiuose? - klausia 
prokuroras.

- Slaptoji tarnyba klausėsi 
mūsų pasikalbėjimų, - atsako 
parausdamas Shapiro. - Mes kal
bėjome apie meilę.

- O automobilyje savaitgalio 
išvykos metu?

- Apie meilę.
- O šiaip, kai vieni būdavote?
- Apie meilę.
- Bet jūs žinojote, kad Miss 

Coplon siekė iš jūsų išgauti 
paslaptis?

- Tai man sakė FBI. Tie žmo
nės turi žinoti.

Vis žvalgosi liudininkas į kal
tinamųjų suolą. Jis vengia matyti 
Gubičevą, jis mato tik Juditą.

Prokuroras bando apeliuoti į 
Shapiros patriotiškumą.

- Mr. Shapiro, - sako jis, - 
tamsta puikiai pasitarnavai 
valstybei pareikšdamas, kad 
Miss Coplon New Yorke susi
tinka su sovietiniu agentu, pa
varde Gubičevas.

Liudininkas purto galvą:
- Aš kalbėjau apie Gubičevą, 

bet kad jis būtų sovietų agen
tas, aš nežinojau.

- Tad tamsta taip elgeisi, tik 
pavydo skatinamas?

Į šį klausimą Shapiro atsako 
teigiamai, žvilgterėdamas 
ditą. Toji jam nusišypso.

Ir trečią teismo dieną 
atrodo, kad Juditai klius 
čiausioji bausmė už šnipinėjimą 
taikos metu - kalėjimas iki gyvos 
galvos. Tokioje situacijoje gy
nėjas pasiprašo balso. Jis turįs 
padaryti svarbų pranešimą ir pa
reikšti dar svarbesnį reikala
vimą.

į Ju

da r 
aukš-

- Pirmajame Juditos Coplon 
tardyme įvyko šis tas negirdėto. 
Tai buvo toks nepaprastas įvykis, 
kad aš ligi šios dienos delsiau 
apie tai painformuoti aukštąjį 
teismą. Tačiau dabar mano 
pareigos nebeleidžia tylėti. Apie 
slaptosios tarnybos metodus, su
slepiant mikrofonus miegamuo
siuose, aš nekalbėsiu. Galbūt tai 
galima pateisinti valstybės sau
gumo interesais. Tačiau mūsų 
įstatymai draudžia, kad būtų 
klausomasi pasikalbėjimų tarp 
kaltinamojo ir jo gynėjo.

Advokatas tęsia toliau:
- Pirmasis žmogus, kuris buvo 

pasiėmęs gynėjo pareigas, ponai 
prisiekusieji, neveltui jų atsisa
kė. IŠ dalies jis tai padarė as
meniniais sumetimais. Kai tik 
Miss Coplon bus laisva - o lais
va ji bus netrukus - mano kolega 
ir ji susituoks...

Nustebimo murmesys pereina 
salę. Net pats teisėjas ir pri
siekusieji atrodo apstulbę. Sha
piro, kuris jau buvo atsisėdęs 
savo vietoje, pašoka. Valentinas 
Gubičevas su paniekinančia šyp
sena lūpose pasitraukia tolyn su
žinojęs, kad ir "trečiasis vy
ras", Juditos pirmasis gynėjas, 
neatsispyrė jos žavumui.

Keletą minučiųpasigėrėjęs su
keltu visuotiniu nustebimu, gynė
jas tęsia:

- Tačiau tai nebuvo svarbiausia 
priežastis, dėl kurios mano 
kolega atsisakė ją ginti. Tikrasis 
akstinas buvo gilus pasišlykštė
jimas mūsų teisės vykdytojų me
todais.

Jis atsisuka į prokurorą:
- Kodėl prokuratūra taip 

tiksliai žinojo apie Juditos Cop
lon ryšius, praeitį ir su
manymus? Todėl, kad ji turi 
pilną tekstą pasikalbėjimų, kurie 
vyko tarp jos ir gynėjo kalėjimo 
svečių kambaryje.

Teismo pirmininkas suraukia 
kaktą:

- Ar jūs galite savo teigimus 
įrodyti?

- Aš prašau aukštąjį teismą 
iš tardytojo pareikalauti visas 
garso įrašų juostas, padarytas 
kalėjimo patalpose.

Pagal amerikinius įstatymus 
teismas negali atmesti tokio rei
kalavimo. Ir pralaimėjęs tardy
tojas negali atsisakyti tokias 
juostas pateikti. Byla atidedama 
sekančiam rytui.

Kitą dieną žiūrovai stebi ne
regėtą spektaklį. Viduryje salės 
pastatomas garsiakalbis. Lei
džiama juosta po juostos.

"Aš susitikinėjau tavo tėvų na
muose. Aš vertinu tavo tėvą. 
Tikiu, kad tada buvau tave labai 
įsimylėjęs... Prisipažink kaltę. 
Teismas bus švelnus. Aš lauksiu 
tavęs. Mes vešimės ir pradė
sime naują gyvenimą..."

"Bob... aš tave visada mylė
jau. Tik tave... Ar tu manęs 

neužmirši, kai aš trūnysiu tarp 
kalėjimo sienų..."

Judita sėdi ir klauso savo 
balso. Valentinas retkarčiais 
garsiai nusijuokia. Shapiro 
instinktyviai užsidengia ausis.
Tačiau gynėjui svarbūs ne tie 

pasikalbėjimai moterų kalėjime. 
Jis nori įrodyti, kad kai kurie 
prokuratūros argumentai byloje 
iškelti tik dėlto, kad nugirsti 
iš Juditos nesavanoriškos iš
pažinties.

Jam pasiseka įrodyti.
Jau po trumpo pasitarimo 

teismas nusprendžia byląatidėti, 
kad atskyrus legaliu keliu įgytus 
įrodymus nuo "nelegaliųjų".

Kurį laiką dar lieka Judita ka
lėjime. Paskui ji tyliai palei
džiama. Kiekvienam aišku, kad 
teismas vengia debatų apie teisės 
vykdytojų praktiką kalėjime.

DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
DAINAVOS "VESTUVĖS"

1960 m. sausio 30 d. 7:30 vaL 
vak. Henry & Edsel Ford Audi
torium salėje, Chicagos "Daina
vos" ansamblis stato Jeronimo 
Ignatonio muzikinį veikalą ''Ve
stuvės".

Jame bus parodyta daug gra
žių lietuviškų tradicijų, kuriuos 
lydės skambi lietuviška daina 
ir tautiniai šokiai.

Po spektaklio ten pat, tik 
kitoje salėje, bus šokiai.

Įėjimas vienam asmeniui po 
2,3,4, ir 5 dol. Bilietus dabar 
jau platina visi valdybos nariai.

Ruošia JAV Lietuvių Bendruo
menės Detroito apylinkė.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Detroito apylinkės ruošiamas 
Naujų Metų sutikimas įvyks gruo
džio 31 d. Italų salėje, 5101 Oak- 
man Blvd., Dearborn.Mich. Pra
džia punktualiai 9:00 vai. vak. 
Prašome iš anksto susitarti su 
apylinkės iždininku K.Veikučiu, 
telef. WA 4-6469

PASISEKUSI KALĖDŲ EGLUTE
Gruodžio 20 d. Detroito Litu

anistinė Šeštadieninė Mokykla 
suruošė Kalėdų eglutės vakarą. 
Susirinko salė vyresniųjų ir ypač 
gražaus mūsų atžalyno - jauni
mo.

Buvo pastatytas J. Gailiaus 
3-jų veiksmų vaidinimas "Kalė
dų Karalaitė". Jaunų artistų ir 
balerinų nuoširdi vaidyba ir šo
kiai džiugino tėvelių širdis, o 
vaikučius suidomino graži veika
lėlio idėja. Veikalą režisuojant 
daug darbo ir pastangų idėjo 
mokyklos mokytojas Pranas Za- 
ranka , o jam uoliai talkininkavo 
mok. Dalia Kaupienė. Mergaites 
šokių išmokė seselės Lorain ir 
Kristina.

Judita po kelių dienų išteka už 
"Bobo", savo jaunystės draugo 
ir pirmojo gynėjo. Kuo ji šiandien 
pavarde,kur ji gyvena, nežino. 
Bet Damoklo kardas tebekaba 
virš jos, ir ar kada iškils antroji, 
lemiamoji byla, nežinia.

*

Aš jį laikau 
moderniojo 
atveju. Jis 
tiesiog ant- 
tarnybų at-

Čia papasakojau kai kurias ne
žinomas garsios Juditos bylos 
smulkmenas. Bet sekantis at
vejis, apie kurį pasakosiu, yra 
visiškai nežinomas, 
įdomiausiu visos 
špionažo istorijos 
parodo negirdėtą, 
žmonišką slaptųjų 
sakomybę. Jis parodo, kad slap
tosios tarnybos lengvai gali 
pradėti arba sukliudyti karus. 
Jis parodo, kad Korėjos karas, 
kuriame vien tik amerikiečių 
53,246 žuvo ir 103,284 buvo sun
kiai sužeisti, galėjo būti sukliu
dytas, jeigu slaptoji tarnyba ne
būtų pasigailėtinai sušlubavusi.

(Bus daugiau)

Vaidino: Pauliuką Mikutį - 
Kutkus, Rožytę Mikutytę - 
Kutkutė, Mikutienę - D. Bajo
rūnaitė, Jonuką - M. Kutkus, 
Onutę -S. Duobaitė, Kalėdų Ka
ralaitę - A. Čiunkaitė, Greitu
tį - Karalaitės tarną - S. Kau- 
nelis, Miškinį, girių sargą - V. 
Baukys, šmėklą - V. Vaškelytė; 
nykštukus: Trupinėlį -J. Meš- 
kuotis, Lašelį - R. JCvietys, 
Žiupsnelį - A. Rėklys, Žirnelį - 
J. Garliauskas; snaiguoles: Gra
žutę - R. Kaunelytė, Lengvutę - 
J. Kaupaitė, Aušrutę - R. Mar- 
čiukaitytė, Skaistutę' - A. Ba
nionytė; snieguoles šokėjas: V. 
Ivanauskaitė, B. Kutkutė, B. 
Kvietytė, A. Mikailaitė, R. Mi- 
kulionytė, I. Sventickaitė, I. Viz
girdaitė ir L. Vizgirdaitė. Taigi 
buvo 25 artistai ir šokėjos.

Po programos visi gražiai pa 
dainavo, pagrojo i r padeklamavo. 
Juos aplankė labai judrus Kalėdų 
Senelis (Algis Pesys) su dova
nomis.

Tėvų komitetas, kurį sudaro 
pirm. Jugis Mikaila, iždininkas. 
- Alfonsas Kasputis ir narys - 
Vaclovas Kriaučiūnas, įdėjo daug 
pastangų Kalėdų eglutę organi
zuojant, nekalbant apie mokyklos 
mokytojus ir JAV LB Detroito 
apylinkės švietimo vedėja A. Mi
siūną ir kitus. V. Kutkus

Konkursinė nuotrauka Nr.17

"Bitute, pilkoji, iš kur medų nešioji..." Seserys Jokubaitytės 
lituanistinių mokyklų pasirodyme.

GREETINGS and BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

FRANCES P. BOLTON

CONGRESSMAN

22nd District

Republic darbininkams:
KODĖL REPUBLIC 
TVIRTAI LAIKOSI 
DĖL INFLIACIJOS?
Todėl, kad infliacija reiškia kylančias kai
nas. o kylančios kainos reiškia, kad mūsų 
doleriai mažiau nuperka. Nuo 1940 m. in
fliacija numušė daugiau kaip pusę dolerio 
vertės mūsų algos vokuose — ir tas nuniu- 
Šimas vyksta toliau.

Ekonomistai sutinka, kad algų kilimas, 
kuris pralenkia produktyvumą, yra viena 
iš svarbiausių infliacijos priežasčių. Tai ro
do pirštu į plieną, nes nuo 1940 plieno dar
bininkų kainos pakilo netoli 10 kartų už 
pagamintą per darbo valandą plieno kainą.

Republic yra įsitikinusi, kad unija ir kom
panija turi išvien veikti, kad sustabdytų šj 
uždarbio — kainos kylimą, kol dar nevėlu.

REPUBLIC STEEL

CHICAGO
Baigiant 1959 m. vajų Sibiro 

kankiniams paremti, skelbiama 
jojo apyskaita. Aukojo:

Po $20.00 - A. Senikas.
Po $10.00 - P. Glemža, J.B., 

Dr. J. Bartkus.
Po $5.00 - D. Adomaitis, St. 

Traškienė, Dr. S. Virkutis, M. 
Naujokas, A. Kašuba, St. Švedas, 
Dr. J. Maurukas, Br. Kasakaitis, 
J. Čiuberkis.

Po $4.00 - P. Steikūnas
Po $3.00 - J. Gaurilius, A. 

Rūkas, Gr. Žukauskienė, A. Mac
kevičius.

Po $2,00 - A. Simonaitis, D. 
Blinstrubaitė, St. Mažulis, J. 
Žvynys, V. Mažeika, P. Vėbra, 
M. Šimkus, Ed. Balceris, AL 
Siliūnas, E. Žemgulytė, M. Ka- 
sakaitytė, A. Poškienė, J. Juodi
kis, J. Vasaitis, F. Medušau- 
skienė, V. Grinius, P. Leonas, 
A. Michelevičius, J. Vaicekonis, 
V. Labanauskas, J. Balys, V. 
Skirmuntas, P. Ulėnas, K. Kru- 
likas M. Meiliūnas, Z. Vyšniau
skienė, J. Smetona, J. Jasiukai- 
tis, M. Valiukėnas, K. Kasakaitis, 
Br. Siliūnas, L. Dargis.

Visiems aukojusiems -oms ko- 
legoms-ėms, o taip pat mūsų 
bičiulei p. Medušauskienei Korp! 
Neo-Lithuania ir paremtųjų kor- 
porantų vardu nuoširdžiai dėko
jame.

LST. Korp.Neo- Lithuania 
Šalpos Fondo Valdyba

TAUPYMO KLUBĄ
Pradėkite ruoštis jūsų 1960 Kalėdų 

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

DABAR!
Jūsų numatomos 

išlaidos Kalėdų 
dovanoms:

Jūsų biudžetiniai 
įmokėjimai kas 
dvi savaitės:

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

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

NATIONAL BANK

MEMBER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION
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Republic darbininkams:
KO
REPUBLIC’S PASIŪLYMAS 
NEDARYS
Jis neišardys ir nesusilpnins unijos — unija 
turėtų tą pačią pareigą ir autoritetą, kaip 
anksčiau. Unijos įmonė ir mokesčių tikri
nimai veiktų ir toliau.

Jis nepanaikins nusiskundimo ir susita
rimų procedūros dėl darbininkų nepasiten
kinimų.

Jis nesusilpnins darbininkų seniority — 
jis ją sustiprins.

Jis neleis kompanijai sauvališkai .pakeisti 
vietines darbo sąlygas — paliesti darbinin
kai galės traukti atsakomybėn tokius, pa
keitimus ir reikalauti nutarimo savo pasi
tarimuose.

Jis nepakeis darbų klasifikacijos progra
mos.

Jis nesumažins pensijos ir draudimo pa
šalpas — jis jas padidins.

Jis nepašalins pragyvenimo kainos apsau
gos — 17 centų per valandą pragyvenimu 
kainos pakėlimas jau veikia ir toliau pa>i 
liks, taip pat dadėta apsauga bus duodama.

Šis pasiūlymas yra labai dosnus, kuris 
pagerins jūsų uždarbius ir apsaugą. Jis duos 
trejus metus darbo taikos su padidintais 
uždarbiais ir pašalpomis.

Clevelandietė Rūta Juodikytė džiaugiasi gautomis šventinėmis
dovanomis. V. Kizlaičio nuotrauka

REPUBLIC STEEL

Lietuviai tarptautiniuose 
parengimuose

AVĖ 
ARELY

AU SAVINGS 
MPOSITO THROUGH

JamiarylSth
EARN INTBtEST 

EROM

Januarylst

ASK FOR FREE 
SAVE-BY-MAIL KIT

T. CLAIR 
AVINGS

S13 Eas: 1B51H Street 
35000 Euclid Avenue 
$235 St. Clair Avenue

Mes kepame visokius pyragus, lietu
višką duoną, 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.

Los Angeles, California. Jau 
kelinti metai kaip Los Angeles 
miesto Meno departamentas 
rengia festivalį "Daugelio šalių 
Kalėdos". Įvairios tautinės gru
pės per konsulatus kviečiamos 
tame festivalyje dalyvauti. Meno 
departamentas nemokamai parū
pina egultes ir vietą to Depar
tamento patalpose.

Lietuvos Konsulatui kviečiant 
per pastaruosius kelius metus 
vietos Bendruomenės apylinkė 
lietuvišką eglutę ir skyrių ap
rūpino. Kaip praeity, taip ir šiais 
metais, lietuviškoji eglutė pri
pažinta skoningiausiai ir me
niškai pauošta.

Šiais metais lietuvių skyriumi 
vėl rūpinosi Bendruomenės apy
linkės pirmininkas Juozas Ąžuo
laitis. Jam talkininkavo apygar
dos pirmininkas K. Liaudanskas, 
pone E. Lembergienė su savo 
dukrele, kurios parūpino šiau
dinukus ir eglutę papuošė. Taip 
pat ponia O. Razutienė, kurios 
paruošti vaikučiai gražiai padai
navo ir tautinius šokius pašoko.

"Daugelio šalių Kalėdos" 
programa prasidėjo gruodžio 11 d. 
miesto mayoro Norris Poulson 
iškilmingais pietumis visiems 
vietos konsulams pagerbti. Lie
tuvos konsulas Dr. J. J. Bielskis 
su ponia buvo garbės svečių 
tarpe.

Kalėdų eglučių parodą lanky
tojai matė kasdien nuo gruodžio 
12 d. iki gruodžio 20 d. Kasdien 
buvo surengtos tautinių grupių 
programėlės. Lietuviams buvo 
skirta gruodžio 19 d. Programa 
pasirūpino J. Ąžuolaitis ir O. 
Razutienė. Pranešinėjo p. Lem- 
bergaitė. Abidvi jos pasiimtas 
pareigas puikiai atliko.

mieste šiais metais pakvietė kon
sulus būti jų garbės svečiais. 
Po parodo bus priešpiečiai 
Brookside Country Klubo pa
talpose. Lietuvos konsulas su 
ponia yra pakviesti ir bus gar
bės svečių tarpe.

Į, šią tradicijinę Naujųjų Metų 
dienos paradą susirenka apie mi
lijonas žiūrovų. Skaičiuojama, 
kad šiais metais to parodo pa
ruošimas atseis apie pustrečio 
milijono dolerių. Visi papuošimai 
daromi vien tik iš gyvų gėlių 
Išpuoštais vežimais dalyvauja į- 
vairios JAV valstijos, miestai, 
organizacijos ir net kai kurios 
svetimos valstybės. Po parodo 
įvyksta futbalo rungtynės pagar
sėjusiame "Rose Bowl" parke.

KITI RAŠO
Ark. I. Skvirecko laidotuves

Rusch. Apeigos baigtos giesme 
Marija Marija ir Lietuvos himnu.

Laidotuvėse dalyvavo vyskupas 
Rusch, vysk. Padolskis, 4 lietu
viai kunigai iš Romos, 4 lietu
viai kunigai iš Vokietijos, 1 lie
tuvis kunigas vienuolis iš Austri
jos ir apie 20 austrų kunigų. 
Pasauliečių lietuvių tedalyvavo

tik dvi vietinės lietuvės ir dr. 
Deveikė iš Vokietijos. Austrų 
buvo pilna bažnyčia. Vainikus 
padėjo Vokieti jc_ tininkai
sendraugiai. Vokietijos lietuvių 
sielovada, Vokietijos latvių sie
lovada, Vliko Vykdomoji Taryba, 
PLB Vokietijos krašto valdyba 
(Kun. Br. Liubinas)'’

r

20 METŲ TOS SRITIES 
PRAKTIKA

Vokiečių radijų 
taisymas
TELEFUNKEN

Authorized Factory Sarvica

TELEFUNKEN HI-FI STEREO SETS

SCHWAB RADIO & T. V.

11615 DETROIT AVENUE 
Cleveland 2, Ohio

Sandėlyje didelis pasirinkimas įvairiausių 
modelių

LAkewood 1-4669

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

įvairių dovanų pasirinkimas

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

MONCRIEF™, vtv'SS
• ŠALDO vasarą • glLDO žiemą

Aplankyk savo kaimynystės Moncrief pardavėją

Greetings and Eest Wishes To Our Friends and Patrons

CHIN’S RED DRAGON 
RESTAURANT 

SERVING THE FINEST CHINESE

AND AMERICAN FOOD

8<M8 ST. CLAIR AVĖ. PR 1-0199

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

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

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

Tel. EV 4-1232 ir EV 7-4940

Reikalaukite katogįi ir pavyzdžių.

*
Neseniai San Diego miesto ta

ryba ir to miesto uosto valdyba 
pasikvietė visus Los Angeles 
esančius konsulus į svečius. (Čia 
yra 49 konsulatai). Turėjo tikslą 
konsulus supažindinti su uosto 
įrengimais ir patarnavimais. 
Specialiais laivais pavežiojo ir 
aprodė uostą iš jūros pusės. 
Konsulus vaišino net tris dienas. 
Paskutinę dieną laivyno dalinių 
viršininkas pakvietė konsulus pas 
save į lėktuvnešį. Pavaišino ir 
aprodė vieną iš didžiųjų lėktuv
nešių. Lietuvos Konsulas su ponia 
buvo dalyvių tarpe.

Po oficialių priėmimų pa
aiškėjo, kad San Diego Lietuvių 
klubas surengė Kalėdinį pobūvį. 
Konsulas Bielskis su ponia nu
vyko pas lietuvius, kur jiedu buvo 
šiltai priimti. Konsulas į susi
rinkusius tarė žodį lietuvių ir 
anglų kalbomis. Klubas rengiasi 
minėti Vasario Šešioliktąją. 
Kvietė konsulą Bielskį pas juos 
atvykti.

"Darbininkas" apie ark. J. 
Skvirecko laidotuvių iškilmes ra
šo:

"Pirmas tris dienas po mirties 
kūnas buvo pašarvotas seselių 
koplyčioje. Gruodžio 8 dviguba
me, metaliniame ir mediniame, 
karste buvo pervežtas į Zamso 
parapijos bažnyčią. Kitą dieną 
pontifikalines mišias laikė vy
skupas V. Padolskis, asistuoja
mas prel. L. Tulabos, prel. K. 
Razmino, sielovadą direktorių 
tėvo A. Bernatonio ir kun. R. 
Matulio (latvio), o taip pat dviejų 
Kauno arkivyskupijos kunigų dr. 
J. Petraičio ir J. Taukevičiaus. 
Vysk. V. Padolskis. bažnyčioje 
pamokslus pasakė lietuviškai ir 
vokiškai. Kapuose atsisveikini
mo žodžius pasakė Vokietijos 
lietuvių bendruomenės vardu kun. 
Br. Liubinas, tėvas A. Berna
tonis, Insbrucko vyskupas dr.

r

♦

Pagarsėjusio Naujų metų "Ro
žių parado" rengėjai Pasadena

p. J. KERSIS
609 Society for Savings Blgd. — Cleveland. Ohio

OFISO TELEF.: MAin 1-1773 
REZIDENCIJA: I’EMNSVLA 2521

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

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

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

vimo ir apdraudos įstaiga.

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

ALGIMANTAS DALIDĖ,
lietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus 

vedėjas.

PRADŽIUGINKITE ARTIMUOSIUS SIUNTINIU ŠVENTĖMS!

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

Pasinaudok patikimu, kruopiniu ir greitu mOsy firmos patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., INC.
13S WEST 14th STREET Licansad by USSR Atdara kasdien nuo 9-6;
NEW YORK 11, N. Y. Sekmadieniais nuo 9-4.

Tai.: CHalaaa 3-25S3 MŪSŲ SKYRIAI

patenkintų kiijentų 1OO‘« garantuoja prista-

’ ’' .... ...........’
141 Second Avenue 
NEW YORK CITY 
TeL GRamercy 5-7430

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

133 Franklin Avė. 
HARTFORD, CONN. 
Tel. CHapel 64724

900 Literary Road 
CLEVELAND 13, OHIO 
TeL TOwer 1-1461

332 Fillmore Avė. 
BUFFALO 6, N. Y. 
Tel. M0hawk 2674

308 W. Fourth Street 
BOSTON 27, MASS. 
Tel. ANdrevv 8-5040

11339’Jos. Campau |
DETROIT J2, MICH. 
Tel. T0wnsend 9-3980

- - *

632 W. Girard Avė. 
PHILADELPHIA 23, PA.

Tel. WAlnut M878

Mūsų didžiulė firma turėdama tūkstančius
tymą. Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 vai. ir adresatą pasiekia per 6—7 savaites 
(oro paštu laike 7—12 dienų). įstaigose yra pirmos rūšies pasirinkimas Įvairių prekių. Rei
kalaukite mūsų nemokamų katalogų, kuriuose rasite informacijų apie naujas muitų normas 
ir patarnavimus.

Atsiminkite, kad mes esame specialistai, kas liečia siuntinių persiuntimą.
__________________________________________________________________
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CLEVELANDE 
ir apylinkėse

• Romualdas Kuprevičius 
su ponia, 10 metų išgyvenę 
Argentinoje, prieš šventes 
persikėlė į JAV ir atvyko 
pas sūnų Andrių Kuprevi
čių į Clevelandą.

• Dail. Juozui Pivoriūnui 
gruodžio 21 d. Doctors Ho
spital padaryta skilvio ope
racija.

• J. Baublys su šeima, 
Dirvos rėmėjas iš Detroito, 
Kalėdų šventes praleido pas 
R. B. Snarskius, apžiūrėjo 
naujuosius Dirvos įrengi
mus ir aplankė artimuosius.

• Stasės ir Jono Kazlaus
kų antrasis sūnus pakrikš
tytas gruodžio 27 d. And- 
riaus-Jono vardu. Krikšto 
tėvais buvo A. Kamantienė 
ir A. Mackevičius.

• J. Puodžiukas, Dirvos 
skaitytojas ir rėmėjas, 
drauge su J. Neverauskas, 
abu iš Chicagos, viešėjo Cle
velande ir aplankė Dirvą.

• V. Maurutis Vasario 16 
Gimnazijai paremti per rė
mėjų būrelį Nr. 53 paauko
jo $10.00.

NEW YORK

Petukauskienė pasitraukė iš tun- 
jas naujai paskirtajai paskt. St. 
sueigoje abi tuntininkes skautės 

V. Bacevičiaus nuotrauka

Clevelando skaučių vadovybėje įvyko pasikeitimų. Ilgametė ir 
daug pasidarbavusi paskt. A. 
tininkės pareigų, perleisdama 
St. Mockuvienei. Iškilmingoje 
apdovanojo gėlių puokštėmis.

nieji menininkai nestudijuoja me
no, bet jie jaučia pasitenkinimą, 
tapydami paveikslus moderniu 
stiliumi. Jų pareikštos mintys 
ir paaiškinimai apie keistus mo
derniškus paveikslus, tikriau
siai, daugeliui sueigos dalyvių 
atvėrė akis ta prasme, kad ir 
keisčiausiame spalvų ir formų 
raizginyj galima įžiūrėti grožį 
ir prasmę. Diskutuojant apie 
paveikslus, buvo įsijungta į dis
kusijas apie grožį, konformizmą, 
gyvenimo prasmę ir panašias 
temas, kurios artimai rišosi su 
paveiksluose išreikštomis min
timis.

Buvo pasiūlyta surengti
jaunųjų menininkų parodą su 
tikslu sudominti akademinį jau
nimą moderniškuoju menu.

Po sueigos buvo pavaišinta už
kandžiais ir kavute.

Republic darbininkams:

AR REPUBLIC REIKALAUJA 
NEPROTINGŲ PAKEITIMU 
VIETINĖSE DARBO SĄLYGOSE?

• J. ir St. Lozoraičiai per
sikėlė j naujus namus: 1856 
Willowhurst Rd., Cleveland 
12. Telef.: KE 1-2186.

Parduodamas gražus 
namas 

Šaukti: SK 2-5735.

NAUJŲJŲ
c c

1960 METŲ
SUTIKIMO POBŪVIS

IŠ AKADEMIKŲ SKAUTŲ 
VEIKLOS

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
New Yorko skyriaus naujuojupir- 
mininku išrinktas inž. Vytas Ra
manauskas, 104-29 89Ave.,Rich- 
mond Hill, N.Y.

Pirmasis naujos valdybos su
šauktas susirinkimas įvyko gruo
džio 20 d. p. Arūnų bute. Sueigos 
dalyviai buvo maloniai nustebinti, 
kad du skyriaus nariai - senj. 
Vytis Virbickas ir junj. Vidas 
Montvila, atsivežė bent porą de- 
sėtkų savo piešinių ir skulptū
rinio pobūdžio figūrų, diskutavo 
savo kūrinius, išdėstė savo pa
žiūras į meną ir atsakė į daugy
bę pastatytų klausimų. Abu jau-

tHI »ANK FOR AH TH» rtO»l.l

k.leve! ar d 
Crust Company

WE WELCOME YOUR SAVINGS
0h«» IMnm CvumiM

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti 

ir paragink 
užsiprenumeruoti

įvyks 1959 m. gruodžio mėn. 31 d., jaukiai 
papuoštoje Š v . Jurgio parapijos sa
lėje, prie naujų gausiais valgiais pakrautų 
staliukų, grojant gyvam orkestrui, o be to, 
bus trumpa ir žavinti programa, įvairūs 
kupletai.

Kviečiame mieluosius lietuvius į šį po
būvį atsilankyti.

Kvietimai gaunami Dirvoje, Spaudos 
kioskuose, pas abiejų Apylinkių valdybų na- 
į ius. Galima užsakyti ir staliukai.

Bilietas vienam asmeniui — $5.00. Pra
džia 8 vai. vak.

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ
NAUJŲ METŲ, MIELĖMS KLIJENTAMS

IR VISIEMS LIETUVIAMS LINKI

GLOBĖ PARCEL SERVICE INC.
1313 Addison Rd.

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

LB Clevelando I-os ir II-os 
Apylinkių Valdybos

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.

Ne. Norėdami pagerinti produktyvumą ir 
sumažinti bereikalingą eikvojimą, mes pra
šėme sujungtą unijos vadovybę peržiūrėti 
sutartyje kai kuriuos vietinių darbo sąlygų 
straipsnius. Jei joks susitarimas nebus pa
siektas iki birželio 30, 1960, mes siūlome, 
kad šį problema būtų perduota susitarimo 
komisijai, sudarytai iš vieno unijos parink
to asmens, vieno kompanijų parinkto, ir 
trečio — šių dviejų išrinkto.

Jei atsitiktų kokie pakeitimai vietinėse 
darbo sąlygose, esant normaliam keitimuisi, 
pertvarkymui ar naujam apmokymui, ir tai 
paliestų darbininkus fabrikuose, niekas ne
turi būti iš darbo išmestas. Kiekvienu at
veju, kada gali kilti kokie neaiškumai dėl 
vietinių darbo sąlygų sutvarkymo, tai turi 
būti sutvarkoma normalia arbitražo tvarka.

REPUBLIC STEEL

Ml SAVINGS
DfPOSlUD THROUGH

Januaryl5th
EARNINTERBIFROM

Januarylst

ASK FOR FREE 
SAVE-BY-MAU KIT

S13 tBBlh Street
25000 Euctld Avenue 
asas Si. cialr Avenue

T. CLAIR 
AVINGS

Puiki nauda jūsų Kalėdinei 
dovanai, piniginėm dovanom...

taupymo sąskaita, 
kuri su laiku auga!

Ir atsiminkite ...
taupymo Įnašai, gau
ti iki sausio 10, 1960, 
ir palikti metų ket
virčiui, gaus palūka
nas nuo sausio 1 d.

Member Fočf«ral Deposit Insurance Corporation

Geriausia
Naujų Metų pradžia 
...pasiryžti pastoviai 
taupyti

GALIMYBĖS BIZNIUI
Reikalingas skyriaus vedėjas 

stambios firmos Vakarinėje 
Amerikos dalyje. Siuntinių siun
timas į SSSR. Būtinas mokėjimas 
anglų ir rusų kalbų. Patyrimas 
siuntinių srityje.

Vyriausia įstaiga parodys 
visokeriopą bendradarbiavimą 
sėkmingam biznio išvystymui.

Puikiausia galimybė energin
gam ir versliškai nusiteikusiam 
asmeniui.

Pasiūlymus siųsti raštu šio 
laikraščio administracijai, kuri 
jūsų laiškus persiųs firmai.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsam uoto jai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

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

EAST CLEVELAND-EUCLID & SUPERIOR AVĖ.

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL NOON

SUPERIOR 
SAVINGS

ACCOUNTS 
INSUREO TO 

’IO OOO

NATIONAL
BANK

DĖMESIO !
P a s i ž y mėkite, kad 

mūsų adresas ir telefo
nas pasikeitė. Dabar 
yra:

642 Meadowlane Dr. 
Richmond Hts. 24, Ohio 

Telef. HI 2-4450
Mes dabar turim ge

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

Paulina 
Mozuraitis-Bennett 

Apdraudos agentas

HOME AND 
REMODEUNG LOAN3

CORNER 68™ —SUPERIOR AVENUE

SENIAUSIAS, ILIUSTRUOTAS IR TIKRAI 
ĮDOMUS AMERIKOS LIETUVIŲ ŽURNALAS 

YRA

MARGUTIS
Jis eina jau 30 metų. Jį įsteigė komp. A. Vanagaitis.
MARGUČIO metine prenumeratos kaina $5.00; 
dviem metams $8.00.
Užsisakykite MARGUTĮ dabar sau bei savo artimie
siems. Adresas — 6755 So. Western, Chicago 36, III,

i
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DIRVA
• Dirva tris kartus per sa
vaitę pradeda eiti nuo atei
nančio pirmadienio, sausio 
4 d. Laikraštis išeis pirma
dieniais, trečiadieniais ir 
penktadieniais. Metinė pre
numeratos kaina $10.00.
• J. Rajeckas, Lietuvos at
stovas Washingtone, at
siuntė sveikinimus JAV lie
tuviams ir padėką už talką 
Lietuvos laisvinimo darbe.
• Vasario 16 Gimnazijai, 
vietoj šventinių sveikinimų, 
per Dirvą aukojo: M. Jan
kauskienė (W. Brentwood)
— $5.00; J. Mistikas (Cle
veland) — $5.00; J. Galinai- 
tis (Baltimore) — $2.00; 
Ign. Verbyla (Cleveland)
— $10.00; L. Sagys (Cleve
land) — $5.00; P. Baltuška 
(Chicago) — $5.00.
• Kun. A. Miluko monogra
fijos leidimo komitetas pri
mena, kad visuomenė pasi
skubintų užsisakyti tą mo
nografiją. Prenume r a t o s 
■mokestis — auka, siunčia
ma komiteto iždininkei: L. 
Mingėla — 153 E. Park- 
hurst PI., Detroit 3, Mich.
• New Yorko Lietuvių Pre
kybos Rūmų valdybos posė
dy naujais nariais priimta 
Antanas Patamsis ir Aud
ronė Valatkienė.
• Visi nepiliečiai raginami 
neužmiršti ir sausio mėn. 
užpildyti svetimšalių regis
tracijos korteles. Jas reikia 
iš pašto įstaigų pasiimti ir 
užpildžius grąžinti (paštu 
siųsti negalima).

• Pianistas Andrius Kupre
vičius sausio 3 d., 4 vai. kon
certuoja Clevelande su Cle
velando orkestru Severance 
Hali. Skambins ”Rhapsody 
in Blue”.

Kovo 6 d., sekmadienį, 
2:30 vai. pianistas A. Kup
revičius koncertuoja su 
simfoniniu orkestru Town 
Hali, N. Y. Skambins Bar
toko III ir Rachmaninovo II 
koncertus. Dirigentas Vy
tautas Marijcšius diriguos 
Symphony of the Air orkes
trą (buvęs Toscanini orkes
tras). Išpildomų kūrinių ei
lėje yra ir muz. J. Gaidelio 
Scherzo orkestrui.
• Dainininkė Lionė Juodytė 
ir jos vyras AIex Mathews 
atsiuntė geriausius švenčių 
linkėjimus ir $10.00 auką. 
Širdingai ačiū!
• Prano Naujokaičio lyrinę 
poemą "šviesos mergaitė’’ 
išleido "Ateitis’’ — 916 Wi- 
lloughby Avė., Brooklyn 21, 
N. Y. Kaina nepažymėta.

Ka veikia iš Lietuvos . 
kilę vokiečiai?

Patirta, kad Vakarų Vokieti
joje gyvenančius Lietuvos vokie
čius pasiėmė globoti Neheim- 
Hiusten miestas Vestfalijoje. Iš
kilmėse, kurių metu Lietuvos 
vokiečių "Žemietijos" vadovui 
prof. J. Štrauchui buvo įteiktas 
patronato diplomas, dalyvavo taip 
pat federalinis tremtinių reika
lams ministeris prof. Oberlende- 
ris, savo laiku parašęs diserta
ciją daktaro laipsniui gauti apie 
Lietuvos žemės ūkio būklę.

♦

Herderio institutas Marburge 
(Lahn) išleido Lietuvos vokiečio, 
pastoriaus Dr. Gustavo Wagnerio 
disertaciją apie Lietuvos vo
kiečių būklę laikotarpyje tarp 
abiejų pasaulinių karų.

Lietuvos vokiečiai Vakarų Vo
kietijoje įsigijo senelių prieglau
dą, kuri pavadinta "Tėvynės na
mais". Namai yra Nedemiundė- 
je, netoli Kasselio.

*

Lietuvos vokietis, pastorius 
Alfredas Franckeitis, gyvenąs 
Vakarų Vokietijoje, dažnai 
spausdina Lietuvos vokiečių mė
nesiniame leidinyje "Heimats- 
timme" lietuvių poetų kūrinių 
vertimus į vokiečių kalbą.

♦

Šveicaras prof. C. Regelis, 
buvęs Kauno universiteto botani
kos profesorius, mokslo reika
lais ilgesnį laiką išbuvo Afganis
tane.

G.

Mieliems RŪTAI ir PETRUI SAKAMS, tėve

liui ir uošviui

JONUI SVOLKĖNUI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia

Los Angeles Lietuvių Tautinių Namų 
Fondo Valdyba ir dalininkai

ADOLFUI FIDELIUI

mirus, .jo žmoną VIKTORIJĄ ir dukrą ELENĄ 
liūdesio valandoje giliai užjaučia ir kartu liūdi

Jonas Dudėnas

PADĖKA
Mūsų brangią Motinėlę, Senelę ir Prosenelę

A. t A.

KONSTANCIJĄ PLECHAVIČIENĘ 
palydėjus j amžino poilsio vietą, 

reiškiame nuoširdžią padėką gerbiamiems: 
kunigui Stasiui, kunigui Totoraičiui, kunigui Lin
kui, kunigui Griniui, kunigui Abromaičiui; solis
tei Danutei Stankaitytei; muzikams — Steponui 
Sodeikai, Antanui Skriduliui, p. Gabiui; teisinin
kui Jonui Našliūnui, Chicagoje, ir Ne\v Yorke gy
venantiems — p. Leskaititnei, pulkininkui teisi
ninkui Šlepečiui, dr. Geltnerienei, inž. Tyškai ir 
dr. Legeckiui už tartuosius nuoširdžius atsisvei
kinimo su velione žodžius; p. Vanagaitienei ir 
radijo Margutis štabui; laidotuvių direktoriams — 
S. Aromiskiui — New Yorke ir J. F. Eudeikiui — 
Chicagoje; gėlių ir šv. Mišių aukotojams; asme
nims, gėlių vietoje skirusiems paramą Vasario 
16-tos gimnazijai ir VISIEMS KITIEMS, pager
busiems A. a. Konstancijos Plechavičienės atmintį.

Nuliūdę: dukros, sūnūs, anūkai ir proanūkai.

Worcesterio Lietuvių Meno Mėgėjų Ratelio valdyba ir garbės nariai. Pirmoj eilėj sėdi (iš kairės): 
muz. J. Beinoris, muz. Z. Snarskis, ižd. J. Vaitkevičiūtė, ratelio įkūrėjas L. Jakubauskas, U. Ro
ževičienė, P. Kačiukaitis. Stovi: sekr. S. Raudonis, S. Kleinas, pirm. K. Adomavičius, J. Naikelis 
ir vicepirm. V. Prapuolenis. „ ,E. Meilaus nuotrauka

Worcesterio
Meno Mėgėjų Ratelis Worces- 

tery paminėjo dešimties metų 
veiklos sukaktį. Iškilmingas mi
nėjimas įvyko šv. Kazimiero pa
rapijos salėje, į kurį atsilankė 
gražus būrys meno mėgėjų ir 
svečių.

Pagrindinę kalbą pasakė rėžis.

BR. JONUŠO
12 lietuviškų maršų plokš
telė turi nepaprastą pasise
kimą ir jau baigiama išpar
duoti, kaina $7.00. Gauna
mos: J. Karvelis, 3322 So. 
Halsted St., Chicago 8, III.

Argentinos lietuvių šokius 
stebėjo 37 tautų atstovai

dešimtmetis
P. Račiukaitis, iškėlęs meno 
reikšmę išeivių tarpe, o ypatingai 
jaunimui.

Jautriausia minėjimo dalis bu
vo įteikimas garbės nario pa
žymėjimų. Juos gavo ištvermin
gai dirbę ir per dešimtmetį pa
siaukoję šie tautiečiai: ratelio 
įkūrėjas L. Jakubauskas, mirusi 
narė A. Kavaliauskaitė, dail. An
driušis, akt. H. Kačinskas, muz. 
J. Beinoris, muz. Z. Snarskis, 
L. Orintas, U. Roževičienė, J. 
Naikelis ir S. Kleinas.

Po oficialiosios dalies įvyko 
meninė programa, kurią atliko 
ratelio vyrų ir moterų chorai, 
vadovaujant muzikui J. Beino
rtui.

Dešimtmečio proga tenka pri
siminti ratelio nuveiktus darbus. 
Ratelis ne vien tik pasižymėjo 
koncertais, o taip ir scenos pas
tatymais kaip "Aušros Sūnūs", 
"Prie Malūno", "Kenčianti Tau
ta", operetė "Viengungiai", kuri 
praėjo dideliu pasisekimu Wor- 
cestery, Providence, R.I. ir 
Bostone.

Šiuo metu ratelis stiprėja nau
jais nariais. Studijuojantis jau
nimas papildo praretėjusias gre
tas ir reikia tikėtis, kad ilgai
niui susilauksime visai rimto 
meninio vieneto.

Šiais metais rateliui vadovau
ja energingas K. Adomavičius

su padėjėjais : V. Prapuoleniu, 
S. KRaudomiu ir J. Vaitkevičiūte.

A. Z.

BOSTON
* Tautinių šokių sambūris, va

dovaujamas O. Ivaškienės, gruo
džio 14 d. pasirodė WBZ televi
zijos programoje, kur pašoko 
Malūną. Gruodžio 19 d. ta pati 
stotis demonstravo kalėdines eg
lutes. Lietuvišką, Vilijos Čepai
tės paruoštą, eglutę programoje 
puošė Subatkevičius ir Račkaus
kaitė.

»
* Juozas Kapočius remontuoja 

savo vilą Cape Code, ruošdamas 
ją naujam sezonui.

* Dr. M. Gimbutienė padarė 
pranešimą, pailiustruodama 
vaizdais, apie kelionę už gele
žinės uždangos. Ji neseniai da
lyvavo tarptautiniame archeolo
gų kongrese Prahoje ir ta proga 
važinėjo po Čekoslovakiją bei 
Lenkiją.
* Lietuvių Moterų Klubo vi

suotinis susirinkimas įvyko 
gruodžio 6 d. I. klubą įstojo 6 
naujos narės. Gautingo sanato
rijos džiovininkams ir Vasario 
16 Gimnazijai surinkta apie $70. 
Išrinkta nauja valdyba: I. Ga
linienė, V. Kulbokienė, M. Žiau- 
grienė, A. Girnienė ir E. Vasy- 
liūnienė.

Argentinos lietuvių grupė, dalyvavusi Tarptautinio Katalikiškojo 
Jaunimo Federacijos suorganizuotoje eisenoje Buenos Ajres, gruo
džio 8 d., vykstant katalikiškojo jaunimo kongresui.

L. Kančausko nuotrauka
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Gruodžio mėn. nuo 6 iki 13 
dienos Buenos Airėse vyko Tarp
tautinio Katalikiškojo Jaunimo 
Federacijos suorganizuotas kon
gresas. Šiame kongrese aktyviai 
dalyvavo ir lietuvių delegacijos 
bei meno vienetai. Darniausiai 
ir gražiausiai lietuviai pasirodė 
kongreso metu surengtoje pa
vergtų tautų manifestacijoje, kur 
tūkstantinės įvairių tautų minios 
vaikščiojo Buenos Aires gatvė
mis su savo vėliavomis ir gie- 
dodamos savo giesmes. Lietu
vaitės, pasipuošusios tautiniais 
rūbais atkreipė ypatingą publi
kos ir fotografų dėmesį.

Tuo pat metu įvyko tarptauti
nis tautinių šokių festivalis, kur 
dvylika tautų, o jų tarpe ir lie
tuviai, demonstravo savo tau-

tinius šokius 37 tautų delegaci
joms ir aukštiems valdžios pa
reigūnams. Lietuvių pasirody
mas, gausioje publikoje sukėlė 
nepaprastą pasigerėjimą ir Šo
kėjai susilaukė audringų evacijų.

Argentinos lietuvių kolonijoje 
vienas iš darniausių meno viene
tų yra tautinių šokių grupė, kuri 
aktyviai ir puikiai reprezentuoja 
mūsų tautinius šokius. Per 
dešimt veiklos metų grupė davė 
geroką skaičių spektaklių, bet ne
teko girdėti, kad kas nors pasaky
tų, jog jau nusibodo tos grupės 
pasirodymai. Pažymėtina, kad 
net vadovams keičiantis grupė 
nerodo nusilpimų.

L. Kančauskas

laukia eilės

Clevelando

kol

Stud. Ateitininkų Draugovės narei

VIOLETAI ZILIONYTEI

jos broliui
tėvui ir uošviui - Juozui Mockui, 
gilią užuojautą.

ir tėveliams, mirus jų seneliui, 
reiškiame

Clevelando Stud. Ateit. Draugovė

Argentinos lietuvių tautinių Šokių grupės šokėjai 
pasirodyti tarptautiniame festivalyje, kuriame dalyvavo 37 tautos. 
Tarp lietuvių sėdi ir japonų šokėjai. g. Kančausko nuotrauka

Širdingiausi sveikinimai bičiuliams
ir prieteliams iš Kolumbijos padangės

NAUJŲJŲ METŲ PROGA
Jadvyga ir Vytautas 

Didžiuliai

LOS ANGELES LIETUVIŲ TAUTINIŲ

NAMŲ FONDO VALDYBA,

NAUJŲJŲ 1960 METŲ PROGA,
sveikina visus mielus dalininkus ir gau
sius rėmėjus J. A. V-se ir Kanadoje.
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