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KODĖL KINAI PASITRAUKĖ IŠ INDIJOS?
CHRUŠČIOVAS AIŠKINO SAVO AUKŠČIAU
SIAM SOVIETUI, KAD IŠGELBĖDAMAS TAI
KĄ NEPRARADO KUBOS. — KINAI SAVO PA
SITRAUKIMĄ Iš INDIJOS TEISINA POLITI
NIAIS LAIMĖJIMAIS ... PAKISTANE. — TITO 
VIEŠĖJIMAS MASKVOJE ĮRODO, KAD KOMU
NISTŲ PRALAIMĖJIMAI NE TIK JUOS SKAL

DO, BET IR JUNGIA.

——VYTAUTAS MEŠKAUSKAS - - - - - - - - - - - -
Kai Nikita Chruščiovas perei

tą trečiadienį -- gruodžio 12 d.-- 
Sovietų Sąjungos aukščiausios ta
rybos posėdyje gynė savo Kubos 
politiką nuo Kinijos komunistų 
puolimų, -- toje pačioje salėje, 
kaip garbės svečias, sėdėjo Ju
goslavijos valdovas Tito. Ar rei
kia geresnio įrodymo, kad šiais 
laikais nuomonių skirtumas tarp 
komunistų dar nereiškia mirtinos 
kovos? Chruščiovas varo daug 
rafinuotesnę politiką negu jo pirm 
takūnas Stalinas, bet tai dar ne
sako, kad jo tikslai yra kitokie. 
Ir dabar paaštrėjęs kivirčas dėl 
Chruščiovo Kubos politikos įver
tinimo įrodo tik vieną, kad so
vietų stiprinimasis Kuboje buvo 
sinchronizuotas su Raudonosios 
Kinijos Indijos užpuolimu. Savai-

LIETUVOS ATSTOVAS DALYVAVO EUROPĖJINIO 
SĄJŪDŽIO SUSIRINKIME

Gruodžio 10 d. Londone įvyko 
Europėjinio Sąjūdžio Centro ir 
Rytų Europos Komisijos susirin
kimas, kuriame dalyvavo daug 
Vakarų Europos asmenybių ir par
lamentų narių.

Iš Pabalti jos kraštų Lietuvą at
stovavo pasiuntinybės patarėjas 
prof. J. Baltrušaitis, Estiją mi
nisteris Torma. Susirinkime su
tarta ateinančią vasarą suruošti 
didelę europėjinio mąsto mani
festaciją Londone (kaip tai buvo 
jau 1951 metais).

Suruoštame bankete tarp kitų 
kalbėtojų žodį tarė Tomas Ame- 
ry, britų aviacijos ministeris. 
Suvažiavimas vyko Lordų Rū
muose. Pirminikavo Sir Edward 
Beddington Behrens, Didžiosios 
Britanijos Europėjinio Sąjūdžio 
Tarybos pirmininkas.

* RAUD. KINUOS KARIUOME
NE, įsibrovusi Indijos teritori- 
jon, pradėjo masiniai atsitrauk
ti. Daugelis klausia, kokia bus 
jos tolimesnė paskirtis.

* BAŽNYČIOS VISUOTINIS SU
SIRINKIMAS ROMOJE patvirtino 
projektą, pagal kurį dalis litur
gijos būtų skaitoma ne lotynų, 
o vietine kalba. Taip pat liturgi
jos metu galima prisitaikyti vie
tiniams papročiams. Tame pro
jekte yra daugiau pakeitimų, ku
riais siekiama sudaryti tampres
nis ryšys tarp dalyvaujančių Mi
šiose.

* PREZIDENTAS KENNEDY 
PAREIŠKĖ sieksiąs mokesčių su- 

me aišku, kad kiniečiai buvo pa
sipiktinę Chruščiovo daline ka
pituliacija Kuboje, nes dėl to jie 
negalėjo pilnai pasipelnyti iš sa
vo karinių laimėjimų Himalajuo
se. Tačiau tai nereiškia, kad tarp 
Maskvos ir Pekingo ateityje ne
bus bendros kalbos. Visų pirma, 
Chruščiovas dar valdo Kubą. Tai 
faktas, kurį pripažino Valstybės 
Sekretorius D. Rusk prieš iš
vykdamas į NATO konferenciją. 
Ir tai faktas, su kuriuo JAV ne
gali sutikti. (Sąryšyje su tuo 
aiškėja ir prezidento inspiruo
tos prieš Stevensoną intrigos už
kulisis. Kai Amerikos viešajai 
nuomonei paaiškės, jog laimėji
mas Kuboje visdėlto nebuvo toks 
koks galėtų būti, jai bus patiek
tas ir to nepasisekimo kaltinin- 

mažinimo 1963 m., kad pagyvinus 
prekybos apyvartą.

* JAV ATSIEKĖ VIENĄ DI
DŽIAUSIŲ LAIMĖJIMŲ erdvės ir 
kitų planetų sferos tyrimo srity
je, satelitui Mariner II pradėjus 
pertiekti duomenis, priartėjus 
prie Veneros apie 20.000 mylių.

* NATO POSĖDŽIAI PARYŽIŲ 
JE, dalyvaujant JAV sekreto
riams Dean Rusk ir McNamara, 
nedavė lauktų rezultatų Europos 
gynybai sustiprinti.

* UŽĖJĘ ŠALČIAI SUNAIKINO 
pusę Floridos apelsinų ir citrinų 
derliaus.

* TELEKOMUNIKACIJOS SA
TELITUI TELSTAR dėl techniškų 
kliūčių nustojus veikti, JAV pa
leido erdvėn kitą satelitą, kuris 
duos galimybę pasikeisti televi
zijos programomis su Europa jau 
Kalėdų metu.

* JTO SEKRETORIUS U 
THANT pareiškė panaudosiąs vi
sas spaudimo priemones, kad įjun
gus Katangą į Kongo respublikos 
sistemą. Katangos prezidentas
T.shombe pareiškė sutinkąs pusę 
Katangos kasyklų pajamų įnešti
į Kongo vyriausybės iždą.

* JAV KOMUNISTŲ PARTIJA 
stoja prieš prisiekusiųjų teismą 
šį pirmadienį už atsisakymą re
gistruotis teisių departamente, 
kaip sovietų agentas.

* JAV ATSISAKO TARTIS SU 
SOV. SĄJUNGA ‘Šaltojo karo’ 
problemomis, kol nebus galuti
nai išaiškinta situacija Kuboje. 

Sunkiai sutelpa vienoje lovoje...

kas. Aišku, kad tai nebus pasa
kyta iš karto ir vienu ypu, bet, 
atrodo, prezidentas slaptai mano, 
kad per 1964 metų rinkimus jis 
galėtų daugiau laimėti kaip griež 
tesnės užsienio politikos šalinin
kas.)

Tuo tarpu, kai Kubos galutinas 
išvadavimas iš sovietų nagų, at
rodo pareikalaus labai ilgos ir 
varginančios akcijos --ir Rau
donosios Kinijos pozicijos kon
flikte su Indija dar toli gražu nė
ra visai blogos, New York Ti
mes korespondentas Hong Konge 
lapkričio 26 d. štai ką sampro
tavo:

"Komunistinė Kinija, atpalai
duodama Pakistano ryšius su Va
karais, daugiau laimėjo -politi
niai negu vertos tos kalnų pa
kriaušės, dėl kurių buvo kovo
jama ginklais".

Mat, JAV paskubėjo su pagalba 
Indijai, jai dar formaliai jos ne
paprašius, kas sukėlė Pakistano 
pasipiktinimą. Pakistanas bijo, 
kad ta pagalba, kuri dabar buvo 
suteikta Indijai ilgainiui bus pa
naudota tik karui prieš jį -- Pa
kistaną. Reikia pastebėti, kad Pa
kistanas iki šiol buvo labai nuo
širdus Vakarų Sąjungininkas. (Iš 
jo teritorijos pakilo ir U-2 la
kūnas F. Powers, kurio numu- 
šimas virš Sovietų teritorijos 
sukėlė tokį triukšmą). Pakista
niečiai įtaria, kad Nehru ir to
liau siekia glaudaus bendradar
biavimo su komunistiniu bloku. 
Jis dabar žadąs kovoti iki pas
kutinio kraujo lašo su kiniečiais 
tik tam, kad nuraminus Indijos 
viešąją nuomonę, iš tikro: dėl 
žmonių akių pavarytas buvęs 
krašto apsaugos ministeris ir 
Maskvos bei Pekingo draugas 
Krishna Menon ir toliau liko 
intymiu Nehru patarėju. Dėl to 
pakistaniečiai vis dar jaučiasi 
kaip toji žmona, kurios vyras 
yra taip tikras jos ištikimybe, 
kad jos visai nepaiso, bet už tat 
jis dovanomis apipila laikiną mei
lužę -- šiuo atveju Indiją, kad iš
laikius jos palankumą.

Savaime aišku, kad toks jaus
mas nėra paslaptim nei Pekin- 
gui nei Maskvai. Komunistai, ži
noma, nori tą jausmą išnaudoti 
savo naudai. Jei jiems tai pa
siseks, bus tikrai neblogas at
pildas už pasitraukimą iš Indi
jos po karinių laimėjimų.

Beje, paaiškinimą, kodėl ki
niečiai staiga pasitraukė iš už
imtos teritorijos galima suras
ti Maocetungo knygoje "Apie il
gai trunkantį karą", laikomu pa
grindiniu Kinijos karinės teori
jos vadovėliu.

"Ar yra tiesioginis prieštara 
vimas", -- klausia toje knygoje 
Mao retoriškai -- "kad mes iš 
pradžių herojiškai laimime mū
šius, o po to atiduodame teri
torijas?" Jo atsakymas: "Ar mes 
neveltui valgome, jei vėliau iš
situštiname?"

Vilniaus katedra, kurią okupantas yra pavertęs muziejumi...
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LIETUVOS NAUJIENŲ ATRANKA

NAUDINGOS ŽEMES PLOTAS LIETUVOJE TEBĖRA 
'SUSITRAUKĘS' APIE PUSE MILIONO HEKTARU
Gruodžio 7 dieną, kalbėdamas 

apie Kremliuje nustatytą reorga
nizaciją Lietuvai, Sniečkus tarp 
ko kita pranešė, kad nuo šiol Lie
tuva bus suskirstyta į 41 rajoną 
ir kiekviename rajone bus "ma
žoji žemės ūkio ministerija”, va
dinama gamybinė valdyba. (Ligi 
šiol rajonai buvo 56, o gamybi
nės valdybos tik 34-ios). Kiekvie
nai gamybinei valdybai vidutiniš
kai teksią apie 96 tūkstančius hek
tarų žemės ūkio naudmenų, tai 
yra, artimų, pievų ir ganyklų, jų 
tarpe arimų po 67 tūkstančius 
hektarų.

Iš to išeina, kad šiuo metu Lie
tuvoje esama maždaug 2.747 tūks
tančių hektarų ariamos žemės, o 
skaitant su pievomis ir ganyklo
mis -- iš viso ūkiui naudojamos 
žemės 3.936 tūkstančiai hektarų.

Maždaug toki patys skaičiai bu
vo oficialioje Sovietijos statisti
koje nurodyti ir prieš dvejus me
tus, 1961 metų lapkričio mėnesį. 
Ten, skaičiuojant apskritesniais 
skaičiais, atitinkamai buvo nuro
dyta 2.8 mil. ir 3.9mil. ha. Vadi
nasi per dvejus pastaruosius me
tus ariamos ir apskritai naudo
jamos žemės plotas beveik nepa
sikeitė.

Bet tas plotas yra gana žymiai 
mažesnis, palyginti su toje pačio
je teritorijoje (su Klaipėdos ir 
Vilniaus kraštais) 1939 metais 
žemės ūkiui naudotu plotu. Anuo
met dabartinėse vadinamosios 
"LTSR" ribose ariamos žemės 
buvo maždaug 3.204 tūkstančiai 
hektarų, o su pievomis ir ganyk
lomis -- maždaug 4.503 tūkstan
čiai. Taigi dabar vien ariamo
sios žemės plotas tebėra mažes
nis apie 450 tūkstančių hektarų, 
o pievų ir ganyklų plotas mažes
nis apie 110 tūkstančių, arba iš 
viso naudmenų plotas tebėra ma
žesnis apie 560 tūkstančių hekta
rų, ir jis jau nebedidėja.

Kas atsitiko, kad ūkiui naudo
jamos žemės plotas Lietuvoje 
"susitraukė", nei statistikos, 
nei prakalbininkai nemini.

DABARTINIS PRAMONES ĮMO
NIŲ SKAIČIUS LIETUVOJE

Sprendžiant iš Sniečkaus žo
džių, dabartiniu metu Lietuvoje 
esą apie 560 pramonės įmonių.
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Sniečkus sakė: "Per 10 šių metų 
mėnesių 96 įmonės, arba 17%visų 
įmonių neįvykdė bendrosios pro
dukcijos išleidimo plano".

Anksčiau įmonių skaičius buvo 
didesnis, bet prieš kiek laiko 
"buvo sustambinta daugiau kaip 
100 įmonių". "Sustambinta" reiš
kia -- sujungta: vienos ar pana
šios rūšies tame pačiame mies
te veikiančios įmonės, pirma vei
kusios kaip atskiros įmonės, bu
vo prijungtos prie tos pačios rū
šies didesniųjų įmonių ir vietoj 
kaikurių dviejų, trijų ar daugiau 
įmonių pasidarė viena. Tai yra, 
įmonės pasiliko savo vietose, sa
vo patalpose, bet joms liko tik 
viena administracija ir vienas 
vardas (Monopolinės santvarkos 
išvada).

96 ar 17% plano neįvykdžiu- 
sių įmonių dar ne viską pasa
ko, kadangi įmonės nevienodos. 
Pavyzdžiui, tarp tų 96-ių plano 
neįvykdžiusių įmonių yra ir Bal
tijos laivų statykla Klaipėdoje, 
savo svoriu prašokstanti iki po
ros dešimčių kitų smulkesnių 
įmonių.

DAUGIAU KAIP 5 MILIONAIRUB • 
LIŲ RŪDIJA

"Daugelyje įmonių gauti įren
gimai eilę metų nesumontuojami 
ir nepaleidžiami į darbą. Vien 
tik Liaudies ūkio tarybos įmonė
se šių metų spalio 1 dieną buvo 
nesumontuotų įrengimų daugiau 
kaip 5 milionų rublių sumai",-- 
pareiškė Sniečkus savo pastaro
joje apžvalgoje partijos centro 
komitetui.

Tokių padejavimų Lietuvos 
kvislingų savikritikoje tenka gir
dėti kasmet, netgi ne po vieną 
kartą, ir tai trunka metų metais, 
nuo pat bolševikinio šeimininka
vimo pradžios Lietuvoje. (Tas 
pats kartojasi ir Rusijoj: apsi
leidimas ir netvarka yra senai 
būdingas bolševikinio ūkininka
vimo požymis). Lietuvoje rūdi
jančių mašinų "kapitalas", kiek 
matyti iš tų besikartojančių pa
dejavimų, nepaisant tokios savi- 
kritikos, ne mažėja, o didėja. 
Bet už tas mašinas yra užmokė
ta iŠ Lietuvos surinktomis lė
šomis, be to, visas tas kapita

las yra įskaitytas į "didžiuosius 
socialistinius investavimus", o 
taip pat ir į "broliškų respubli
kų dovanas".

APIE PUSANTRO TŪKSTANČIO 
VIEN PARTIJOS VALDININKŲ 
LIETUVOJE

Aiškindamas, kokia komunis
tų partijos reorganizacija bus 
vykdoma Lietuvoje, Sniečkus nu
rodė, kad nuo šiol bus iš viso 
65 "partkomitetai": 41 "kaimie
čių" komitetas ir 24 "miesčionių" 
komitetai. Miestiniai komitetai 
dabar yra devyni: penki didžiųjų 
miestų komitetai ir dar keturi 
Vilniaus "pakomitečiai". Prie jų 
prisidės dar 12 naujų miestinių 
-- pramoninių komitetų pramo*- 
mingesniuose provincijos cent
ruose. Be to, Kauno miestas vėl 
bus padalintas, kaip ir anksčiau 
buvo, į tris rajonus ir Kaune, kaip 
ir Vilniuj, šalia bendro miesto 
"partkomiteto" bus dar trys at
skirų miesto dalių komitetai.

Kiekvienas komitetas turės po 
tris sekretorius, kurių vienas bus 
vyriausias, o du padėjėjai - -vie
nas bus organizacinių, kitas ide
ologinių reikalu rūpintojas. Prie 
jų bus apie 10-12 instruktorių 
įvairiems reikalams ir dar bus 
"politinio švietimo" vadovas su 
keliais instruktoriais. Iš viso 
kiekviename partkomitetebus vi
dutiniškai 21 pareigūnas. Per 65 
komitetus susidaro 1365, o pridė
jus dar didžiulę partijos įstaigą 
Vilniuje, susidarys apie pusantro 
tūkstančio apmokamų partijos 
pareigūnų, maždaug po vieną iš 
kiekvienų keturių dešimčių parti- 
jon įrašytų asmenų.

Bet tai nėra partijos apmoka
mų tarnautojų padidėjimas. Ligi 
šiol rajonų ir jų komitetų buvo 
daugiau, ir bendras partijos iš
laikytinių skaičius, jei kai kur ir 
po mažiau išbarstytas, bendrai 
paėmus nebuvo mažesnis.

Panašiai, kaip partija, per
tvarkoma ir "komsomolo” orga
nizacija, kuri irgi turi apmoka
mų pareigūnų dažniausia apie tiek 
pat, kaip ir partija. ,TXTAS(LNA)
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V. ALSE IKA

Sandoras jau buvo pasiekęs abi moteris, kurias ap
glėbęs rankomis, bėgo, jas daugiau nešdamas, negu ves
damas, per apledėjusi sniegą link upės. Reinoldas krūp
telėjo, užpakaly išgirdęs žingsnius, ir pamatė, kad tai 
būta Kazoko.

— Bus karšta, — skubiai jam pasakė Reinoldas.
— Eik tamsta į namą ir išstatyk lange kulkosvaidį. Ir 
kai tik Sandoras pasieks įdubimą žemiau krūmų ....

Bet Kazokas jau nebeklausė, jis bėgo į namą taip, 
kad net žvirgždas girgždėjo pro sniegą.

Reinoldas vėl atsisuko, pasižiūrėjo į kitą krantą ir 
konvulsingai sugniaužė kumščius iš alpinančios baimės. 
Dar trisdešimt metrų, dar dvidešimt penki, iš miško dar 
niekas neartėjo, keista, dar net nebuvo nieko girdėti, ir 
Reinoldas jau buvo, prieš blaivų protą, bepradedąs puo
selėti viltį, kai iš pamiškės pasigirdo aštri komanda, po 
kurios nedelsiant prapliupo tankus automatinių ginklų 
tarškėjimas, ir pirmosios kulipkos praskrido grasinančiai 
arti Reinoldo ausų. Jis krito kaip akmuo ant žemės, kartu 
nusitraukdamas Janscį, ir gulėjo ten, kulipkoms nepavo
jingai ir aukštai skrendant virš jų galvų. Jis niršo dėl 
negalios ko nors griebtis. Bet tuo pat metu nustebęs kon
statavo, kad ten tešaudė tik vienas vyras — reikėjo gi 
laukti, kad Hidas panaudos visą savo jėgą.

Paskui jis išgirdo, nors ir slopinamą gilaus sniego, 
skubų sunkių žingsnių trapenimą, sekančią akimirką pa
matė Sandorą su sniego debesiu, Iv g įniršusį jautį, šokantį 
per krūmus tokiu šuoliu, kurio metu Julija ir jos motina 
tiesiog skrido oru, ir nusileidžiantį kranto apačioje, slys
tantį ir girgždantį žvirgžde — ir dar jam nespėjus ant 
beriedančių akmenų atgauti pusiausvyrą, pradėjo šau
dyti kulkosvaidis, kuris turėjo jau kitą ritmą: Kazokas 
atidarė ugnį reikalingą akimirką, neprarasdamas nė vie
nos sekundės. Atrodė klaustina. ar jis tamsiame pamiškės 
fone bus ką nors atpažinęs, tačiau AVO kulkosvaidis bu
vo nukreiptas tiesiai i čia, ir raudonai žėruojąs jo vamz
dis buvo išdavęs poziciją. Jis nutilo beveik tą pačią aki
mirką.

Sandoras jau buvo pasiekęs keltą, kurin įkėlė vieną 
moterų. Jis padėjo įlipti kitai, pastūmė pakrautą plaustą 
nuo kranto tokia jėga, kad vanduo plausto priekyje pa
kilo banga, kurios balsganas putas buvo galima matyti 
net nakties tamsoje.

Janscis ir Reinoldas, dabar vėl pašokę, stovėjo van
dens pakraštyje ištiestomis rankomis, pasiruošę sugriebti 
plaustą ir traukti jį krantan, kai staiga kažkas šnypšda
mas ir purkšdamas praskrido oru, paskui tyliai pokštelėjo, 
ir už trisdešimties metrų virš jų galvų danguje pakibo 
balta, akinančiai ryški šviesa, beveik tą pačią akimirką 
kulkosvaidžiui ir keletui šautuvų atidarant ugnį, ir šį 
kartą iš pamiškės, tik iš daug toliau, iš pietų, kur miškas 
priartėjo prie upės.

— Nušauk tą daiktą! — subliovė Reinoldas Kazokui.
— Nesuk galvos dėl AVO — numušk, dėl Dievo meilės, 
tą prakeiktą švitulį!

Jis, ryškios šviesos apakintas, įšoko į vandenį, išgir
do kaip Janscis tą pat padarė, tyliai nusikeikė, kai plausto 
briauna skausmingai atsimušė į jo blauzdą, griebė abiem 
rankom už krašto ir truktelėjo keltą į krantą. Jis susvy
ravo, kai viena moterų, neatsargiai atsistojusi ant kelto, 
pasviro ir virto ant jo, bet greit atgavo pusiausvyrą ir 
pagriebė ją glėbin, tuo pat metu ryškiai šviesai, kabėju
siai danguje virš upės, taip staigiai užgęstant, kaip stai
giai ji buvo pasirodžiusi. Kazokas pasižymėjo šią naktį. 
Ugnis nuo pamiškės tęsėsi, bet buvo šaudoma iš atmin
ties, ir vis dar aplinkui juos švilpė kulipkos ir zyzė re- 
košetai.

Reinoldui nebuvo abejonės, ką jis laikė savo rankose, 
tai turėjo būti Janscio žmona, ji buvo perdaug gležna ir 
perlengva, kad galėtų būti Julija. Po akinančios raketos 
šviesos jis tamsoje negalėjo nieko matyti, vienintelė orien
tavimosi galimybė tebuvo krantas, kurin reikė’O įkopti. 
Reinoldas žengė žingsni ir tik per plauką nesukniubo, toks 
baisus buvo skausmas jo kelyje, kad akimirką jis buvo 
lyg suparaližuotas. Jis griebė įtemptą lyną, stengdamasis 
išsilaikyti, išgirdo duslų triukšmą, lyg kažkas būtų nu
virtęs, pajuto, kaip kažkas prabėgo pro jį, išgirdo žings
nius, skubiai kopiančius krantan. Sukandęs dantis, jis 
greit, kiek pajėgdamas nušlubavo aukštyn. Jis pajuto, 
kaip kulipka nuplėšė jo apsiausto rankovę, pajuto statų, 
maždaug metro aukščio krantą, kuris jam dabar su skau
dančiu ir suparaližuotu keliu bei moterim ant rankų su
darė neįveikiamą kliūtį, paskui jį iš užpakalio sugriebė 
dvi stiprios letenos, ir jis jau stovėjo kranto viršuje, vis 
dar tebelaikydamas rankose moterį, bet nevisiškai su
prasdamas, kas iš tikrųjų atsitiko.

Prieš jį, už trijų metrų, buvo ryškiai apšviestas ke
turkampis, durys į keltininko namelį, ir dabar, nukreipęs 
į ten žvilgsnį, vis dar kulipkoms kapojant sienų akmenis, 
jis pamatė, kaip Janscis, pirmasis pasiekęs namą, vėl pa
sirodė atvirose duryse — tamsus pavidalas priešais lau
kan besiveržiančią šviesą, tiesiog savižudiškai rvškiai ma
tomas. Reinoldas norėjo sušukti jam įspėiimą, tačiau ap
sigalvojo kitaip — vistiek būtu vėlu, jei koks snaiperis 
jau būtų ji paėmęs ant taikiklio, — priėjo artyn, išgirdo, 
kaip moteris jo glėbyje kažką pasakė, nė žodžio nesupras
damas, instinktyviai suvokė, ko ji norė’o, ir atsargiai pa
statė ją ant kojų. Ji netvirtai ir svirduliuodama žengė du 
ar tris žingsnius, paskui puolė i vyro išskėstą glėbį, ty
liai, silpnu balsu sušukdama: ”Aleksiejau, Aleksiejau!” 
Paskui ji sukniubo ir visu svoriu nusviro i jį, lyg smūgio 
kliudyta iš užpakalio, bet daugiau Reinoldas negalėjo nie
ko matyti. Sekančią akimirką Sandoras juos visus įstūmė 
priemenėn ir užtrenkė duris.

Jei susirgsi, ar bus reikalo 
kreiptis pas gydytoją -- tas rū
pestis, baimė aiškiai atpuola. Tai 
juk vienas pačią didžiausių bau
bų Amerikoje, tai siaubas, kai, 
rimčiau susirgus, tenka už kelias 
dienas ar operaciją sumokėti ligi 
1,000 ar daugiau žaliukų ir... tuo 
būdu likviduoti pusę ar daugiau 
sunkiai sukaltų sutaupą. O Vokie
tijoje kas mėnesį tau atskaito 
maždaug ligi 140 DM. ar panašiai 
(pusę sumoka darbdavys), taigi 
35 dol. mėn., esi jau pakankamai 
ramus bėdos atvejui. Nekaštuos 
vizitai pas gydytoją, vaistų gali 
gauti nors ir už 100 dol. (tik su
moki simbolinį 50 pf. mokestį 
vaistinėje), ligoninėje gali gulė
ti nors ir 5 mėnesius ir... be al
gos, gausi dar ir vad. ligonpi- 
nigius. Išeinant po pusmečio iš 
ligoninės teks slaugėms dovanoti 
po šokolado plytelę... Tai ir vis
kas. Tai ir vėl argumentas už 
Europą, Tas saugumas ligos ir 
pan. atvejais veikia raminančiai. 
Galima ir rizikuoti teigimą--so
cialinis draudimas, nors juo ir 
skundžiasi vokiečiai, o ligonių 
kasos nuolat kelia mokesčius--

r
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Kartą atėjo įdomus laiškas -- 
JAV gyvenantis pensininkas klau
sė: sakyk, tamsta, ar verta kel
tis į Vokietiją? Esu per 67 m. 
amž., pensininkas, mane traukia 
Europa, ypač, kad Vokietijoje ' 
sveika' mėsa... Jis girdėjo, kad . 
Vokietijoje nesąs brangus pragy
venimas, o Šveicarijoje bene už 
7 DM. lietuviai jaunuoliai galėję < 
kažin kur pragyventi kalnuose... 
Teko jam išsamiai atsakyti, nu- 1 
pasakoti kainas ir paaiškinti, kad . 
Vokietija anaiptol nėra pigus i 
kraštas. Tiesa, šuto piliečio gau- i 
narna iš JAV pensija --iš viso i 
72 dol., jis galėtų pragyventi ne- : 
dideliam miestuke ar kaime. J ei 
jis tikrai ilgisi Europos, jei ne- ■ 
bijo galimų pavojų, tegul važiuo- < 
ja... Pagaliau, juk ne paslaptis, 
kad tūkstančiai JAV pensininkų, ' 
ne naujų ateivių, su savo pensi- • 
jomis leidžia laiką prancūzų ar ■ 
ispanų pajūriuose, be to ir Mek
sikoje. Pigiau kaip Amerikoje? 
Taip, tai dažnai nulemiąs moty
vas.

Vokietija -- kraštas su vis ky
lančiomis prekių (ir atlyginimų) 
kainomis. Tiesa, čia kiek pigiau 1 
kaip tokioje Šveicarijoje. Ypatin- ■ 
gai pabrangęs maistas. Pusė at
lyginimo Vokietijoje, laikinai gy
venąs, būtinai išleis maistui (čia 
neturima galvoje dirbančių ame
rikiečių tarnyboje -- jų sąlygos 
nepalyginti geresnės, daugiaute- 
kaštuoja tik butai). Palyginus su 
JAV, brangūs įvairūs baltiniai. 
Jei Amerikoje, atrodo, nėra di
delio klausimo, kai norima įsi
gyti pvz. vyr. marškinius ar pal
tą, Vokietijoje tai jau keblu. Vi
dutinio uždarbio žmogui marški
niai sudaro vienos' dienos atlygi
nimą, batai -- dviejų su puse... 
Vyr. kojinės? Jos Vokietijoje 
kaštuoja maždaug ligi 5-6 DM. 
(arba ligi 1,5 dol.).

Tiesa, pastaraisiais mėnesiais 
smarkokai atpigo vaisiai ir dar
žovės, tačiau šiaip tai nėra pi
gus maistas. Jei kas verčiamas 
maitintis resotranuose -- ypač 
pajunta maistopabrangėjimą. Pi
giau, nors tai ir atrodo keistai, 
gali pavalgyti didmiesčiuose, o 
mažesniuose miestukuose už vi
dutinius pietus teks sumokėti po 
6-7 DM. arba pusantro dol. ir 
daugiau. Dar blogiau, kad vokiš
kos sriubos, pvz. tokioje Švabi- 
joje -- tai daugiau vandens pa
tiekalai, o mėsiniai valgiai -- 
nepatrauklūs, be didesnio pasi
rinkimo. Tuo atveju amerikie
tiškos cafeterijos su maisto pa
sirinkimu -- daug patraukles
nės. Dar viena -- pastaraisiais 
metais išryškėjo nepaprastai 
blogas patarnavimas valgyklose, 
restoranuose. Trūksta persona
lo, visi metasi į pelningus dar
bus, užtat dažnai aptiksi įvai
rius italus ir kt. kelnerius. Tas 
patarnavimas ir nerūpestingas ir 
lėtas ir dažnai įkyrus.

Čia, aišku, kalbama apie gyve
nimą Vokietijoje žmogaus aki
mis, gyvenančio iš atlyginimo 
(sakykime, vokiškos mašininkės 
lygio), mokančio mokesčius vo
kiečių iždui ir besinaudojančio 
socialinio aprūpinimo privilegi
jomis.

O sutaupos, ligoje aprūpini
mas? Sutaupos, tai dalykas, ku
ris visai neegzistuoja. Pinigai 
leidžiami, kad... juos išleisti, kad 
prasimaitinti, per metus įsigyti 
vieną kitą kojinių porą, gal ir, 
pasispaudus ir vieną eilutę (kos- 
tiurųą). Žinoma, tai neliečia vo
kiečių gyventojų — augant jų at
lyginimams, jie sugeba sutaupyti 
nemažai ir pastaruoju metu ap
skaičiuota, kad kiekvienas žmo
gus visame krašte bus_sutau- 
pęs po 300 DM kasmet.

taigi, tas draudimas, tai saky
tum, kas metai sutaupyti bent po 
1,000 dol. ar daugiau (JAV mas
tu).

Čia daugiau kalbėta apie pap
rasto eilinio žmogaus kasdieni
nius reikalavimus. Tai daugiau 
domina ir kasdienybe susidomė
jusius. Kultūriniai poreikiai — 
tai sritis, kuriai tektų paskirti 
žymiai daugiau vietos, tačiau šį 
kartą nors pora žodžių ir apie 
tai.

Tie poreikiai Europoje - Vo
kietijoje patenkinami, galima teig
ti, žymiai įvairiau, turtingiau 
kaip Amerikoje. Tai pastebima ir 
knygų srityje ir teatre ir radi
jo, TV programose. Knygų, ypač 
kišeninių, leidžiama milijonais 
egz. ir stebina įvairių kraštų, au
torių įvairumas. Panašiai ir te
atre, kai gali pasirinkti ir klasi
kus ir modernistus. Tiesa, vokie
čių gamybos filmai nepaprastai 
smukę, žemo lygio, ir iš viso 
kinų lankomumas labai kritęs. Bū
na atsitikimųkai salėje matai 
5-6 žiūrovus.. Tačiau kitų, užsie
nių filmų pasirinkimas - -didelis. 
Be JAV filmų, daug pastebėsi ita- ' 
lų, prancūzų, britų.

O kai grįžti, maždaug 7 vai. 
vak. po tarnybos, namo, tai vie-
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na aišku, be knygų, spaudos, ar
čiausiai prie širdies -- radijas 
su galimybėmis klausytis bent 
30-50 ar daugiau italų, vokiečių, 
švedų, ispanų ir tt. stočių, nei 
rytų kraštų neišskiriant. Tas pa
sirinkimas, tai -- didžiulis skir
tumas palyginus su JAV apara
tėliais. Čia gyveni su visa Euro
pa, daug pergyveni, pasijunti 
esąs, pilnoje to žodžio prasmė
je -- europietis.

BEST WISHES
To Ali the Lithuanian People

HUGH BRENNAN
MUNICIPAL COURT

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

IN BEHALF
OF YOUR

J U D G E

BEST WISHES

M. 0. MATTLIN
SPINE! PIANOS OF
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E ašy Tems can be 
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CITIES SERVICE PEALER 2027 EUCLID AVENUE
PR 1-7633

4
metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

paramą

MUTUAL FEDERAL BENDROVES
REKORDAS...

Jsteigta Chicagoje 1905 metais.
Nilo 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines 
depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
lerį.
Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite 
savo banko knygutę.
Pinigų taupymui nereikią važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartarod and Suparvitad by tha Unitad Statas Gavarnment 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phona: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanouskas, Pre».

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE APLANKYKITE
MIDWEST MAISTO IR LIKERIŲ 

KRAUTUVĘ
2515 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-1731
Savininkai: J.Janušaitis ir J. Mažeika

German Brandy................
Kfon-Brannvin Aąuavit. .. 
Dujardin German Brandy 
Old American Wiskey Full

PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
Chianti Import. Wine 
Bordeaux French Wine 
Zeller Schwarze Katz 
Ambasador Vermouth

Qu. $0.98
5th $0.98
5th $1.29
5th$0.98
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ŽODIS DIRVOS 
PRENUMERATORIAMS

Kylant pašto tarifams, augant medžiagų kainoms, 
atrodo, būtų visai normalu, jei atitinkamai būtų keliamos 
ir laikraščių kainos. Dirvos leidėjai ilgą laiką laikėsi tos 
nuomonės, kad geriau padidėjusias išlaidas padengti ki
tais būdais, bet jokiu būdu neliesti ir nekelti prenume
ratos kainų.

Vilties Draugijos Valdyba priėjo išvados, kad pro
porcingas išlaidų padidėjimui prenumeratos pakėlimas 
neduotų teigiamų rezultatų, nes ir lietuviškų laikraščių 
skaitytojai turi skaitytis su jų pačių augančiu biudžetu. 
Tat buvo pasirinktas kompromisinis kelias: —

Dirvos prenumeratą pakelti metams tik 1 doleriu nuo 
1963 m. sausio 15 d. Nuo tos dienos mokantieji prenume
ratą, prašomi atsiųsti 11 dol. Pusei metų Dirvos prenu
merata — 6 dol.

Tačiau tas pridėtasis doleris, įsidėmėkite, nenueis 
Tamstoms veltui. Vilties leidykla sekančiais metais nu
mato išleisti visą eilę knygų. Jų tarpe premijuotasis Alės 
Rūtos romanas „Kelias-į kairę’’, V. Ramono — „Dailinin
kas Rauba”, jau išversta į lietuvių kalbą ir amerikonų 
visuomenėje išpopuliarėjusi A. Nasvyčio ir B. Armonienės 
knyga „Leave Your Tears in Moscow„ ir eilė kitų. Dirvos 
prenumeratoriai, užsimokėję nuo sausio 15 d. 11 dol. už 
prenumeratą, galės Vilties išleistas-knygas, jų tarpe ir R. 
Spalio „Alma Mater”, įsigyti su 1 dol. nuolaida. Taigi, tas 
doleris skaitytojams sugrįš dar naudingesnių būdu. O gal 
tai kartu prisidės priminimu, kad rūpinamės ne vien tik 
laikraščio, bet ir lietuvių rašytojų kūrybos populiarinimu 
ir skatinimu.

Toks laikraščio ir knygų leidimo ryšys yra nauju 
įnašu mūsų kultūriniame gyvenime. Tas ryšys reikalin
gas kapitalo.. Knygų leidyklos tai žino, o skaitytojai tu
rėtų tai suprasti. Tas pridėtas vienas doleris įgalins Vil
ties leidyklą ne tik išlaikyti, tobulinti ir populiarinti Dir
vą, bet kartu įjungti, tikėkimės, visus Dirvos skaitytojus 
į lietuviškos knygos skaitytojų eiles.

Kuklus tas vienas doleris, bet jo įnašas užsimotiems 
darbams didelis.

Būkime solidarūs, įvertinkime nuodugniai išsvarsty- 
tus sprendimus ir užsimojimus. Einant į platesnį kultū
rinių darbų kelią, esame reikalingi visų pozityvaus atsi
liepimo, visų našios ir bičiuliškos talkos. f j. č.)

Vytauto Igno paveikslas "Kelionė nežinion", kuris buvo išstatytas II Kultūros kongreso dailės paro
doje Chicagoje.

Kokio konkretaus Nepriklausomosios Lietuvos 
gyvenimo aspekto ar įvykio jūs asmeniškai 

labiausiai gėdinatės? E<

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

NORWOOD DRUG, INC.
WE FEATURE DAN DEE PATATO CHIPS 
Geras recepto išpildymas yra svarbiausia 

mūsų pareiga
RECEPTŲ SPECIALISTAS 

6411 Superior Avė. HE 1-1035

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

EMERSON RADIO OF OHIO
EMERSON RADIOS, STERIO

AIR COND1TIONERS, DUMONT T. V.

4300 Euclid Avė. HE 1-1822

Aukščiau minėtą klausimą na
grinėja jaunosios kartos kultūros 
žurnalas Metmenys 5-me n-ry, 
į kurį atsako jų parinkti asmenys.

Teisingai V. Trumpa šios te
mos įžangoj pažymi, kad kriti
kuoti kaip tik daugiau reikia tuos 
dalykus, kurie bendros opinijos 
yra laikomi tobulais ir nekriti
kuotinais. Taigi iškeltas klausi
mas įdomus, tačiau atsakymai 
skaitytojo nepatenkina, tuo labiau 
jaunosios kartos, nepriklauso
mos Lietuvos gyvenimo nemačiu
sios ir apie jį objektyvių pasisa
kymų neskaičiusios. Todėl tenka 
patikslinti ir papildyti kai kurių 
"besigėdinančių” nepriklauso
mos Lietuvos laikotarpio įvykiais 
politinėj srityje mintis.

Mykolas Vaitkus, Juozas Ka
minskas ir Jeronimas Cicėnas 
pabrėžia, kad jie labiausiai gė
dinasi 1926 m. gruodžio 17-tos 
dienos perversmo, kur J. Ka
minskas tarp kitko sako: "Su
prantama, netikiu pramanyta le
genda, kad Lietuvai tuomet grė- 
sęs bolševizmo pavojus".

Kad toks pavojus tikrai grėsė 
nesunku pasitikrinti, nes beveik 
visi liudininkai dar tebėra gyvi. 
O pradžiai pasitenkinsim jų pa
sakytais žodžiais dar anų įvykių 
metu.

1926 m. krikščionims demok
ratams rinkimus pralaimėjus, 
Lietuvos valstybės vairą, kaip 
žinome, paėmė liaudininkai su 
socialdemokratais, apie kuriuos 
jų lyderis, tuolaikinis seimo vi-

L. Šimutis, dabartinis Draugo 
redaktorius, ALT pirm, tuo laiku 
seime atkreipė dėmesį, kad Ame
rikos laikraštis Vienybė, kuris 
solidarizuoja su valstiečiais liau
dininkais rašo: "Socialdemokra
tų buvimas Lietuvos valdžioje jau 
pradeda nuostolingai kenkti lietu
vių tautos reikalams, nes Švieti
mo Ministeris Čepinskis pradėjo 
steigti lenkiškų mokyklų, kur tik 
lenkų agitatoriai jųreikalauja..." 

Lietuvių tauta skaitė laikraš
čius, matė įvykius ir sekė nau
jos vyriausybės darbus. Ne taip 
dar senai iš naujo atgimusi vals
tybė daugumoj buvo patriotiškai 
ir sveikai nusiteikusi, į tokį savos 
vyriausybės ir svetimų įtakų jų 
tėvynėje sauvaliavimą negalėjo 
be susirūpinimo ramiai žiūrėti. 
Ėmė ieškoti būdų ir priemonių 
šiai mūsų krašte susidariusiai 
pavojingai padėčiai atstatyti, pil
nai pritardama tų pačių metų 
gruodžio 17-tos dienos įvykdytam 
perversmui, apie kurį sekančią
dieną visa lietuvių tauta jau skai
tė dienraštyje Rytas vedamaja
me tokį aprašymą:

"Pirmiausiai, ką galima neabe
jotinai konstatuoti -- tai, kad pas
kutinių poros dienų įvykiai pa
reiškė tikrąją Tautos valią ge
riausiojo ir tautiškiausiojo vi
suomenės elemento atstovauja
mą. Tiesa, šio pavasario seimo 
rinkimų dėka prie valstybės vai
ro buvo pastatyti toki žmonės, ku
rių darbai parodė galvojančiai 
visuomenei, nežiūrint partijų ar

sudaro valstybei rimtą pavojų."
A. Endziulaitis, kaip rašo tas 

pats Tėvynės Sargas, seime nu
rodo, "kad Lietuvą valdo ne mū
sų vyriausybė, bet profsojūzas, Plūs Lietuvą, 
prieš kurį mūsų vyriausybė len
kia galvas... Iš daugelio prof- 
sojūzų jūs, ponai socialdemokra. 
tai, jau esate išmesti... Jūs ren-

nusistatymų skirtumo, kad jei ir 
toliau jų rankose pasiliks vals
tybės likimas -- mes palydėsime 
ir laisvę ir nepriklausomybę ir 
raudonoji bolševizmo banga už-

cepirm. S. Kairys 1926 m. gegu
žės 31 d. Lietuvos Žiniose, pa
klaustas, kuo skiriasi socializ
mas nuo komunizmo, atsakė: 
"kiekvienos socialinės pasaulė
žvalgos galutinis tikslas yra ko
munizmas".

M. Krupavičius šį vyriausybių 
pasikeitimą 3-me seime taip api
budino: "Jiems (valstiečiams liau- giate mitingus, nešat atsakomy- 
dininkams ir socialdemokra
tams) Lietuvos konstitucija yra 
svetima, vykdyti nepakenčiama, 
jie kalba ir dažnai elgiasi ne pa
gal konstituciją, bet šalia arba 
prieš konstituciją..."

"...Šleževičiaus vyriausybė vie
na koja pasirėmė lenkais, kita 
Klaipėdos kultūrbundininkais. 
Vieniems pasvirus į Varšuvą, ki
tiems -- į Berlyną, o jie be abe
jo pasvirs -- baugu darosi, kad 
nepalūžtų ir mūsų respublikos 
sienos... Dar tik praskambėjo 
po Kauną noras paleisti iš kalė
jimo nepatikimą elementą, o jau 
po Lietuvą pakvipo raudonosios 
revoliucijos oras, Kaune, Pane
vėžy, Šiauliuose, Ukmergėje už
liejo bolševikai gatves šaukda
mi: "kalėjiman socialdemokratus 
ir valstiečius liaudininkus, mir
tis krikščionims demokratams, 
lai gyvuoja sovietų valdžia 
(Tėvynės Sargas, 1957 m. 14 nr.)

3-jo seimo 2-roj sesijoj, 28- 
me posėdyje naujai vyriausybei 
buvo oficialiai primetama, kad 
"krašte jaučiamas komunistų ju
dėjimas, kuris vystosi drauge su 
profesiniu darbininkų judėjimu ir

bę, bet komunistai jums neduoda 
kalbėti, vadovaujama rolė pri
klauso taip pat ne jums, bet ko
munistams...”

Biržų Žinios 32 nr. tuo laiku 
rašė: "Tėvynei kartuvės rengia
mos čia pat -- namie. Kruvinie
ji pasaulio nelaimės ir mirties 
agentai galanda ietis, rengiasi 
viską, ką mes esam sukūrę,pra
ryti ir pas mus, kaip maskolijoje, 
sukurti kruviną vergiją..."

Matydama vis didėjantį rau
donąjį pavojų ir įvertindama tą 
kriminalinį pasingumą, su kuriuo 
buv. vyriausybė priimdavo visus 
jai teikiamus įspėjimus... Ka
riuomenė, kuri tiek aukų yra pa
dėjusi ir tiek kraujo praliejusi, 
begindama Lietuvos Nepriklau
somybę -- pasiėmė gelbėjimo 
iniciatyvos..."

Reiktų labai suabejoti, ar iš 
viso lietuvis turi ko gėdytis per 
tokį trumpą nepriklausomo gyve
nimo laikotarpį jo tėvynei tiek 
daug visose srityse pasiekus, ką 
labai išsamiai or objektyviai at
sakiusiųjų tarpe nušviečia V. Ba
naitis.

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

CARL NEWMAN

MASON CONTRACTOR

45o Lloyd Road RE l-27o5 EUCLID, Ohio

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

C. C. MITCHELL SUPPLY CO.

WH0LE SALE DISTRIBUTORS CALORIC 
BUILT — IN OVEN RANGĖS

4320 Pearl Rd. SH 1-1707

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

ROBY TV & APPLIANCE
13225 Superior Avė GL 1-2201

5732 Mayfield Rd HI 9-5678

BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

THEGRAND LAUNDRY C0.
COMPLETE LAUNDRY SERVICE

5911 St. Clair Avė. EN 1-5158

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

THOMAS J. UNIK CO.
INSURANCE AGENCY

EVERYTHING IN INSURANCE

East 9th St. Pier Bldg. 1-O2OO

GREETINGS and BEST WISHES 
To All The Lithuanian People

O’BRIEN BRASS CO.

20940 St. Clair Avė. IV 6-2440

GREETINGS and BEST WISHES

FAMOUS FURANCE CO.
WHOLESALE ONLY

DISTRIBUTORS FOR WESTINGHOUSE 
AIR CONDITIONERS, AND OTHER 

M1SCELLANEOUS PRODUCTS.

6420 Woodland Avė. UT 1-5700

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

CLEVELAND HARVARD 
LUMBER & DOOR CO.

6000 Harvard Avė. Call VU 3-6000
18090 MILĖS AVĖ Call MO 2-8100

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

BULKLEY BUILDING 
GARAGE

DRIVE IN FROM CHESTER AND WALK 
OUT TO EUCLID AVĖ .

EAST 15th and CHESTER AVĖ. Call CH 1-^6043

BEST WISHES 
To All the Lithuanian People

RELIABLE FURNACE AND 
SALES SERVICE COMPANY

10220 St. Clair Avė. Call GL. 1*4799
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UŽMARŠTIN EINANČIOS TRADICIJOS
GREETINGS and BEST WISHES 

To Ali the Lithuanian People

RICHMAN BROS.

10 STORES IN GREATER- 
CLEVELAND

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

THE LINDSEY 
SANITATION CO

SANITATION SERVICE

MAINTENANCE SUPPLIES

JANITORIAL EQUIPMENT 
”FOR COMPLETE DEPENDABLE 

SANITATION”

393 East 131st Street MU 1-8000

GREETINGS and BEST W1SHES

STELLA MARIS HOSPITAL

FOR THE PROBLEM DRINKER
DAY AND NIGHT 24 HOURS SERVICE

Call SU 1-0550

Mes lietuviai, kaip ir kiekvie
na kita tauta, turime savo tradi
cijas, kurios eina iš vienos kar
tos į kitą, vienos itin pastovios 
jau per amžius nusistovėjusios, 
kitos kaitaliojasi, o dar kitos mū
sų nebepalaikomos ir nykstan
čios.

Tarp gražiausiųjų lietuviškų
jų tradicijų ar tik nebus pati gra
žiausioji ir kilniausioji: tai ar
timo meilė, sušelpimas paliegu
sių, pavargusių, patekusių į skur
dą ir vargą, ar šiaip nelaimės 
ištiktų. Lietuvoje švenčių progo
mis, kiekvienas savo apylinkės 
neturtingiesiems, seneliams, naš
laičiams ar paliegėliams siųsda
vo dalį geresnio maisto sau pa
sigaminto, kad ir mažiau už jį 
pasiturįs taip pat pajustų šven
tišką nuotaiką, žinotų, kad nėra 
užmirštas. Kiti pakviesdavo ko
kį senelį šventėms pas save ir 
visi drauge sėsdavo už vieno sta
lo, o išeinančiam įdėdavo dar šį 
tą namo parsinešti. Toliau gyve
nantiems švenčių maisto nunešti 
siųsdavo dažniausia savo vaikus- 
paauglius, kad ir jie iš mažens 
pratintųsi to kilnaus artimo mei
lės darbo ir užaugę darytų tą pa
tį, ką ir jų tėvai darė. Vaikai, 
nunešę tas kuklias dovanėles, 
grįždavo namo laimingi ir paten
kinti, nes jiems būdavo dėkoja
ma ir linkima laimės, sveikatos 
ir Aukščiausiojo palaimos. Tai bu
vo paprotys, tai buvo tradicija, 
kurios pradžios turbūt niekas nei 
nežinojo. Taip darė jų tėvai, taip 
darė jų vaikai ir vaikų vaikai.

Nepriklausomos Lietuvos lai
kais tie papročiai-tradicijos tuo 
pačiu uolumu buvo tęsiamos, tik 
tų išmaldos reikalingų, jau buvo 
žymiai mažiau, mat šalpos orga
nizacijos, senelių prieglaudos, na 
mai ir augąs bendras gerbūvis 
mažino neturtėlių eiles, nors vis 
dar rasdavosi tokių, kuriems pa
rama ir švenčių šiluma buvo rei
kalinga. Bet šiandien, kada ru
siškasis banditas pavergė mūsų 
kraštą, kada šimtai tūkstančių 
lietuvių, buvo išžudyti ir ištrem
ti į Sibiro vergų stovyklas, kada 
visa pavergtoji Lietuva paversta 
elgetynu, kolchoziška vergų sto
vykla, kai už sunkią darbo dieną 
temoka po 20-50 kapeikų, vargas 
lietuvių tarpe vėl bujoja, lapoja. 
Ten svaras cukraus kainuoja 50 
kapeikų, o ką bekalbėti apie rie-

M. VIRBICKUS NĖ
New Yorko Balfo skyriaus 

iždininkė

balus, apdarą. Komunistiškas ru
siškas išnaudojimas žmogaus pa
siekė viršūnę, didesnis žmogaus 
išnaudojimas nebeįmanomas. Va, 
tik vienas pavyzdys: Chruščiovas 
Kubos diktatoriui Castro už cuk
raus svarą moka 4 centus, o iš 
savo vergų Lietuvoj ima po 50 
centų už to paties cukraus sva
rą.

Dešimtys tūkstančių lietuvių, 
kurie pabėgo nuo to rusiškojo ban - 
ditizmo, šiandien išsiblaškę po 
laisvąjį pasaulį, ne visi gerai įsi
kūrė. Ligonys ir seneliai, kurie 
negalėjo išemigruoti į kitus kraš
tus, dar ir šiandien tebevargsta 
vakarų Vokietijoje, tūkstančiai 
skursta Lenkijoje ir kituose Ru
sijos užgrobtuose kraštuose ir 
jiems reikalinga pagalba.

Šiandien mes teturime tik vieną 
bendrinę lietuvių šalpos organi
zaciją -- Balfą, kuris yra anų 
mūsų lietuviškų tradicijų nešė
jas ir kiek įmanydamas stengia
si padėti vargan patekusiems lie
tuviams, kur jie bebūtų: ar vergų 
stovyklose Sibiro taigose, ar oku
puotoje Lietuvoje, Vokietijoje, ar 
Lenkijoje, ar kitame pasaulio už
kampyje.

Nėra abejonės, kad mūsų visų 
lietuvių švenčiausia pareiga šiuo 
metu yra sušelpti, padėti vargan 
.ir nelaimėn patekusiems lietu
viams, ar tai asmeniniai siun
čiant savo artimiesiems, drau
gams, ar per Balfą tiems tūks
tančiams nežinomųjų mūsų bro
lių ar sesių, kurie gal dar dau
giau reikalingi paramos, kaip tie 
mūsų artimieji-žinomieji.

Jei mes dažnai giriamės, kad 
palaikome senas tradicijas, kai 
švenčiame sidabrines ar auksi
nes sukaktis, ar tai vedybinio 
gyvenimo, ar darbo, kunigystės, 
ar kitokias, ir nepasigailime nei 
triūso nei lėšų, kad išleisti de

šimtimis dolerių, tai negi atsi
sakysime gražios tradicijos paau
koti dolerį kitą savo suvargu- 
siems broliams, kad palengvinti 
jų sunkią dalią. Jei mums yra 
brangios šeimyninės ar visuome
ninės tradicijos, tai tuo labiau 
turi būti brangios šalpos tradi
cijos: padėti vargstantiems. Se
niau Lietuvoje niekas nei vienam 
prašančiam neatsakydavo padėti, 
duodavo ir vėl, nors jau dešim

čiai buvo davęs. Duodavo dar ir 
tam vienuoliktam prašančiam, sa
kydamas kad gal tas paskutiny
sis yra labiau reikalingas para
mos už pirmąjį. Balfui suauko
ti skatikai nenueina veltui. Jie 
pasiekia šąlančius ir badau
jančius, jie pasieks Pavergtos 
Lietuvos nužmogintąjį ūkininką 
ar kalinį, jie pasieks ir žuvusių
jų partizanų šeimos narius, jie 
paguos ir sustiprins lietuvį, ku
ris kentėjo ir tebekenčia už tai, 
kad jis trokšta Lietuvai laisvės 
ir nepriklausomybės.

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI 

PRENUMERATĄ

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

NEtfMAN PONTIAC MOTOR, INC.
SALES AND SERVICE

SEE THE NEW OUTSTANDING
19 63 PONTIAC C ARS

11628 EUCLID AVENUE RA 1-9493

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PAS MUS!
MOKAME UŽ BONU 

TAUPMENAS
Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės 

valdžios agentūrą.

KAS DU MĖNESIUS DUDDAMOS VIS NAUJUS

& LOAN ASSN.
1447 St. 49th Court, Cicero SO, III. Tel.

JUOZAS F. GRIBAUSKAS, 
sekretorius

CHICAGO PHONE ................242-4395
SUBURBAN PHONE ............. 656-6330

1 J ALĖ RŪTA

Dirvos konkurse premijuotasis romėnas

(26)
— Tik daugiau raudos paskui, — man paaiškina. 

— Baisiai Praną dabar pradėjo mylėti!
— O kaip gi Pušinis? — klausiu.
— Dūsauja senis, dūsaut nenustoja. Bet nėra ka

da. Jam dabar visi darbai.
— Taigi.
— Matai, Danguole, kaip išeina. Mes, va, seni. Ir 

sveiki, ir turim dirbt, gyvent. O Pranukas ...
Dabar sudreba senelės balsas. Pirma lyg dejavo, 

lyg juokavo, — Pušinienės negalima suprasti.
— Tik tu būk per naktį, Danguole! Gal kokių vais

tų, gal palengvinsi...
— Gerai, būsiu.

Pakabinu triūbelę ir nusižiovauju. Po dienos darbų 
esu baisiai išvargusi. Kas man Prano merdėjimas? 
Naujiena? Tokių esu mačiusi šimtais. Visi gyvent 
nori, visi kenčia, gyvybei baigiantis. Tik. dėl jų, dėl 
šventos ramybės! Tegu manys, kad pagelbėjau. Puši- 
nienė rytoj glostys. Būsiu didvyrė.

Siiaudžiu kėdėj. Prano kvėpavimas nebe šniokš
čiantis. Prasižiojęs judina lūpas. Gaudo orą. Ką su 
juo daryti? Tik reguliari narkozė. O apie tai žino bu

dinti sesuo. Kai atvažiavau, aš pati suleidau. Naktį, 
sakiau, tegu ji pasirūpina. Galiu prisnūst, ar išeit.

Nušluostyti prakaitą? Ranką paglostyti? Tai ne
išmanančių sentimentai. Dar labiau mirštantį grau
dina. O gal ir padeda? Gal ramina? Tas dar laikosi 
gyvybės, dar kabinasi — bent į .sveikojo ranką, žvilgs
nį, į jo jausmus.

Tylu ligoninėj. Tik nučiukšėjo toli koridoriuj pri
slopinti sesers žingsniai. Kambary Pranas vienas. Mir
tininkų palata. Nusipurtau snaudulį ir prieinu prie lo
vos. Ligonis plačiai atsimerkęs. Galva atlošta. Įkritu
sios akys žiūri dabar į mane. Nugara nuslenka šiurpas. 
Ko jis taip žiūri? Imu jo ranką, tikrinu pulsą. Kiek 
šypteliu. Ir vėl rimta, kaip profesionalė. Kas jis man? 
Nei ne giminė. Prašė, būnu. Jei ne Antano mama, nesė
dėčiau naktį. Pranas judina lūpas. Lyg ką pasakyti 
nori. Akys išplėstos. Vis žiūri į mane. Gal ko nori? 
Krūtinė giliau ima banguoti, žiojasi, žiojasi. Stinga 
oro. Pasilenkiu-ties juo. Įdomu, ar tebeturi sąmonę.

— Pranai, ar mane pažįsti?
Jo akys dar labiau plečiasi. Nepaprastas spindė

jimas tose akyse. Lėliukės išplėstos; jų mėlynumas 
lyg sudrumstas, bet žiba stikliniu atšvaitu. Akys nei 
graudžios, nei liūdnos; labiau susimąsčiusios, gal net 
kraupios, žiūri į mane. Tarytum į mane, tarytum nu
kreiptos į nežinomybę. Tai kažkas panašaus, pagal 
liaudį, į akių pastatymą stulpu. Bet žiūri į mane. Jo 
lūpos virpa. Pražiota'burna gaudo orą, ir krūtinė tan
kiai, bet negiliai kilojasi. Mane pradeda sukaustyti 
siaubas. Nežinau, dėl ko. Ar man Prano tiek labai gai
la? Sąžinė? Ar jo siela rūpinuosi? Taip, siela. Bet Pu- 
šinienė minėjo, kad vakar buvęs kunigas. Pranas mos
telėjęs ranka, bet paskui liepęs visiems išeiti ir atlikęs 

išpažintį. Sakramentus priėmęs. Tuo aš džiaugiuosi. 
Ir kodėl dabar toksai šiurpas iš jo akių? šiurpas Prano 
akyse, Prano veide ir mano sieloj. Kodėl? Atsitiesiu 
kūnu ir mėginu atsitiesti viduje. Net savotiškai gėda 
man prieš Praną (turbūt, labiausiai — prieš save). 
Esu daktarė. Esu svetima šitam žmogui. Sukosiu. Įdo
mu, ar jo žvilgsnis tebėra surištas su sąmone. Pakar
toju klausimą:

— Pranai, ar'mane pažįsti?
Jo akių stingstantis žvilgsnis atsikreipia iš neži

nomybės daugiau į mane. Aš susiimu ir drąsiai sutinku 
jo akis.-

— Ar pažįsti? Ar žinai, kas esu?
Jis pakreipia veidą. Tankiau sualsuoja. Prataria, 

kaip pirma, tik daug tyliau:
— Dan-guo-lė.
— Taigi, Pranai, matai! Atėjau su tavim pabūti. 

Gal ko nori ? Gert ? Pušinienė prašė, tai pasilikau. Vais
tų tau įleidau. Ar geriau? Ar neskauda? Išgysi. Pra
nai. Nebijok.

Kalbu ir raustu. Varžausi pati savęs. Daktarė! 
Plepu, lyg sentimentali moterėlė. Juk žinau, juk visa 
žinau apie jį. Ir matau jo senkančius gyvybės lašus. 
Kam taip kalbu ? Raminti, guosti norisi. Skubu, tary
tum, ką duoti. Lyg už ką atsilyginti turėčiau, lyg mai
nau kažką į savo malonius žodžius.

— Ne-iš ...
Sušnibžda Pranas. Pasilenkiu prie jo.
— Ką, Pranai? Ko norėjai? Sakyk.
— Ne-iš-gy-siu.
Šnabždesys kapotas. Aiškiai suprantu jo daleles 

ir suvokiu Prano mintis.
(Bus daugiau)
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MIRĖ STASYS ŠILINGAS
Buvęs Nepriklausomos Lietuvos vyriausybių narys

Jo jau nebėra. Mirė Stasys Ši
lingas -- ištikimoji, gilioji Lietu
vos siela. Mirė mūsų brangiau
sias tėvelis 77-tuosius eidamas. 
Gyvenimo kančia ir vargu išse
kęs, ilgėdamasisi laisvės ir šei
mos, užmerkė akis amžinan ne- 
pažadinaman miegan.

Paskutinis gautasis iš Lietuvos 
laiškas jau nebe jo braižo čia 
skrido, bet atnešdamas gedulo 
žodžius, -- kad staiga mirė lap
kričio 13 d. ir palaidotas lapkri
čio 16 d. Kelmės kapuose.

Štai žinia, ir paskirtis šių ei
lučių turėtų būti baigta, bet, kaip 
besustoti ties tėvelio vardu tik 
tiek beįrašius, kai pinasi erdvės 
žodžių ir mintys jausman įsilie-

damos nebežino taško, nebežino 
ribos. Ir rodos, dar valandėlę, 
dar, kad ir neįstengiančiais gel
mės pasiekti žodžiais, bet dar tė
veliui, daugiau apie jį, kad iš
tartum, kad pakartotum jo skaid
rią, šviesią, našią energiją Lie
tuvos laisvės dienų cikle, jo dar
bus, jo meilę savam kraštui, sa- 
vąjai žemei, ir tos žemės prie
globstyje šeimai, kuriai siekė 
įžiebti visą žemėje esamą gali
mąjį gėrį bei grožį, ir paskui... 
žiaurion žiauriausiojonbuitin nu
bloškiamą jo gyvenimą, kur var
ge, skausme ir kančioje jo dienos 
sudaužytos ir sulaužytos bepras
miai nyko. Tai baisieji 1940 metų 
birželio įvykiai ir dvidešimt dve-

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

S T. C LA IR
AVINGS

ASSOCIATION

ON SAVINGS

SAVINGS DEPOSITS INSURED TO 
$10,000.00 

813 E. 185th St.
IV 1-7800

25000 Euclid Avė. 6235 St. Clair Avė.
AN 1-1200 HE 1-5670

26000 LAKE SHORE Blvd.
RE 1-12OO

GREETINGS and BEST WISHES

MILLER JEWELERS
DIAMOND — WATCHES

TVATCH REPAIRING ALL TYPES RELIGIOUS GOODS 
ROSARIES PRAYER BOOKS CRUCIFIXES.

768 East 185th St. KE .1-0225

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People 

ATLANTIC SERVICE 
STATION

ASSESSORIES — REPAIRS — TUNE-UP 
T0WING SERVICE

598 East 185th St. KE 1-9876

GREETINGS and BEST WISHES

LUIKART INSURANCE 
AGENCY

GENERAL INSURANCE
18609 St. Clair Avė KE 1-4770

Velionis Stasys Šilingas paskutiniais metais Kelmėje

ji metai, kuriuos tėvelis iškentė
jo žiauriųjų Lietuvos pavergėjų, 
rusų komunistų priespaudoje. 
Nesusmukęs ir gajus pernešė 
visa: išgabenimą iš Lietuvos bir
želio trėmimų dieną, atskyrimą 
nuo šeimos, atskyrimą nuo žmo
nos ir dukros s.u kuriomis kartu 
išvežamas, bet tos pačios dienos 
vakarą atskirtas, niekad daugiau 
jų nebepamatė, nebeišgirdo, nes 
abidvi, neiškęsdamos vargo ir 
sielvarto, mirė: mamytė 1943 
metais ir sesutė 1944metais. Ta
čiau tėvelis, lyg stebuklo kūri
nys. Jisai skausmo ir atsparumo 
vardan, būdamas trapiausios svei 
katos, nugalėjo ištisustrylikąme
tų Sibiro tremtyje ir.septynis me
tus Ukrainos invalidų namuose, 
kur buvo priverstas gyventi tarpe 
tokių, kurie buvo nuskriausti ne
tekimu širdies ir sielos. Baisios 
čia buvo jo dienos, bet nušvietė 
jas geras brangus džiaugsmo ži
burėlis. Tai buvo susižinojimas, 
susiradimas su savąja šeima -- 
su mumis ir po to sekęs susira
šinėjimas.

Laimingieji 1956-tieji metai. 
Laiškų laiškais tartum išnyku-

sios visos tolumos, vilt mi ir 
troškimų svajonėmis jį atgai- 
vindamos.

Bet išvargusi ir iškankinta šir
dis silpo palaipsniui, jaučiamai 
ir grąsmingai.

1961 metais gavęs leidimą su
grįžti Lietuvon vėl valandėlei 
blikstelėjo sava energija, jud
rumu, verždamasis paskutiniųjų 
jėgų trupinėliais laisvą jin pa
saulin į čia pas mus.

Nebesulaukė, o mums nebepa
vyko atsiimti tėvelio. Jokie žo
džiai, jokie prašymai nebuvo iš
klausomi, kol šią lapkričio 13- 
tąją netekome tėvelio-senelio 
amžiams... Tebūna ši skaudžio
ji žinia paskleista visiems lietu
viams, tėvelio draugams, bendra
darbiams, pažįstamiems, apieku 
rių daugelį tėvelis dažnai laiš
kuose pasiteiraudavo savaip pa
minėdamas, prisimindamas.

Dabar, kaip tylus šešėlio rie
dėjimas tepaglosto tėvelio toli
mą šaltą buitį gerieji prisimi
nimai mintimis ir jausmais su
žibdami. Užmaršties nėra ir ne
bus.

Nuliūdę vaikai

UŽSISAKYKITE 

JAU ŠIANDIEN

Artėjant Kalė-clų šventėms, o pasitaiko ir ki
tų progų, daugelis vis galvoja, ką padovanoti drau
gui, artimam' žmogui. Geriausia dovana — lietu
viškoji knyga. Užsakykit ja šiandien.

Dirva siūlo supažindinti mūsų jaunimą su 
studentų gyvenimu Nepr. Lietuvoje. Tam geriau
sia tinka R. Spalio apysaka Alma Mater.

Iki Kalėdų siūlome užsisakyti tą gražiai iš
leistą ir įrištą knygą už $4.00. Šiaip, kitur ji kai
nuoja $5.00.

Atsiųskite žemiau dedamą atkarpą su čekiu 
ir mes nedelsiant išsiųsime knygą nurodytu adre
su.

DIRVA
6907 Superior Avė.
Cleveland 3, Ohio

Siunčiu $4.00 ir prašau šiuo adresu išsiųsti 
R. Spalio apysaką Alma mater.

Užsakytojas ....................................

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

Frances P. Bolton

CONGRESSMAN

22nd District

GREETINGS and BEST WISHES

f r om
AMERICAN’S FIRST FAMILY 
of special sparkle Beverages

CANADA DRY
CORPORATION

X

EX 1-8800

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

GEORGE V. WOODLING

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

SMITH’S
Restaurant - Cocktail Lounge

Dining out is pure pleasure at Smith’s, 
where fine food is served at realistic 

prices!
Private parties and wedding receptions 

are a specialty.
LAKE SHORE BLVD. AT E. 222 ST.

RE 2-9900

GREETINGS and BEST WISHES

EUCLID IGNITION COMPANY

1062 East 185th St. Call IV. 1-2222

GREETINGS and BEST WISHES

KNIFIC and OKICKI 
INSURANCE

ALL KIND OF INSURANCE

820 EAST 185th ST. Call IV 1-7540

GREETINGS and BEST WISHES

tflEHN'S BAKERY
For GOOD Baked Goods - See WIEHNTS

12429 ARLINGTON AVĖ GL 1-3756
704 EAST 185 th ST. KE 1-0650



Nr. 145 — 6 DIRVA 1962 m. gruodžio 17 d.

SiNCERE GREETINGS and BEST 
W1SHES To Ali Lithuanian people, 

for a Happy Holiday

BEDFORD FORD CO.
SEE THE NEW OUTSTANDING 

1963 FORD CARS

310 Broadway 
Call BE 2-3400

GREETINGS and BEST WISHES 
to Our Friends and Patrons

DAIRYMEN’S 
MILK & ICE CREAM

AT YOUR STORE OR AT YOUR
DOOR

3068 West 106th St. OR 1-2300

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

DONALD B. JOHNSON
FUNERAL HOMES

MARSHALL B. ano JAMES H.

BEDFORD, CLEVELAND, AND 
THE SURROŲNING TERRITORY

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

MOSHER - LALLY 
CHEVROLET C0

SEE THE NEW MOST OUTSTANDING

1963 CHEVROLET

Bedford, Ohio

566 Broadway BE 2-1880

BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian

SPRAYON PRODUCTS, INC.
26300 F ARGO AVĖ. BEDFORD HĖIGHTS, Ohio 

Tel. 292-7400

3 AKADEMINIS GYVENIMAS^ laisvojo pasaulio spaudoje. 
Jis prašė sueigą pasisakyti 
dėl dalyvavimo prie VLIKo 
steigiamoje akademikų ko
misijoje iš akademinių or
ganizacijų atstovų. Filiste
ris inž. Jonas Jurkūnas pa
pasakojo apie VLIKo san
tykius su tautininkais pra
eityje ir dabar. Diskusijose 
dalyvavo Mečys Valiukėnas, 
Jonas Našliūnas, Antanas 
Nakas, Mečys Šimkus ir ki
ti. Nutarta visą reikalą pa
nagrinėti giliau drauge su

Korp! Neo-Lithuania Chicagos skyr. naujasis pirm. Jonas Mulo- 
kas ir susirinkime sekretoriavusi valdybos narė Silvija Norkutė. 

. V.A. Račkausko nuotrauka

Iš Chicagos neolituanų gyvenimo
Gruodžio 2 d. naujoji 

Korp. Neo-Lithuania Chica
gos skyriaus valdyba sušau
kė sueigą Pakšto salėje.

Pirm ininkavo valdybos 
pirmininkas Jonas Mulokas, 
sekretoriavo valdybos se
kretorė Silvija Norkutė.

Atsilankiusių tarpe buvo 
malonu matyti dr. Praną 
Lapatinską, korporantą nuo 
1923 metų.

Pirmininkas sueigai pri
statė naująją valdybą ir 
naujai į senjorus pakeltus 
korporantus.

Toliau buvo susipažinta 
su naujosios, valdybos pla
nais ateičiai.

Chicagos skyrius užsibrė
žęs, be tradicinių parengi
mų, suruošti vasaros sto
vyklą; Vasario šešiolikto
sios minėjimą drauge su 
LSS; ekskursiją garlaiviu ; 
iškilą į Wisconsin kalnus 
žiemą drauge su korp. Vy
tis ; literatūros vakarą su 
Detroitu, o gal ir su Cleve- 
landu, vasario mėnesį De
troite, o. gegužės mėnesį 
Chicagoje. Be to pirminin
kas įviuiokas pažymėjo, kad 
imcąsi žygių išgauti korpo
racijai Neo-Lithuania fra-

ternity statusą lllinois uni
versitete, Urbanoje; kad 
korporantė Jūra Staniulytė 
paskirta atstovauti korpo
raciją LSS-je; kad bus ieš
koma didesnes salės korpo
racijos iškilmėms, nes Mid- 
west viešbučio, kad ir dide
le salė, yra vistiek per ma
ža korporacijos svečiams 
sutalpinti. Garbės Filisterė 
Genė Modestavičienė papra
šyta vadovauti moksleivių 
paruošimui įsijungti į kor
poraciją. Filisteris Antanas 
Plytnikas — vyriausias kor
poracijos dainininkas, įga
liotas paruošti korporacijos 
dainorėlį, kurio išleidimą fi
nansuoja TSambūris ir ku
ris bus leidžiamas korpora
cijos Neo-Lithuania vardu. 
Visi korporantai, kur jie be
būtų, nuoširdžiai prašomi 
paremti kolegą Plytniką jo 
darbe ir siųsti jam jiems 
žinomas, į dainorėlį dėtinas, 
korporantų dainas.

Vyr. valdybos pirminin
kas Vaclovas Mažeika padė
kojo korporacijos vardu Me
čio Valiukėno vadovautai 
komisijai, paruošusiai kor
poracijos 40 metų minėjimą

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

TRIO MACHINE & 
MANUFACTURING CO.

35700 Vine St. WI 2-3520
WILL0UGHBY, OHIO

GREETINGS and BEST WISHES

NEW LOCATION

EAST 200TH HARDWARE
673 East 200th St. IV 1-8448

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

HODELL CHAIN DIVISON.

NATIONAL SCREW & 
MFG. COMPANY

MAIN OFFICE AND PLAKT

2440 East 75th Street
EN 1-2650 

jaunaisiais kolegomis ir tik 
tada spręsti.

Filisteris Edvinas Balce- 
ris pranešė apie sėkmingai 
pravestą korporacijos 40- 
ties metų sukakties minėj i- 
mą-šventę. Sueiga padėkojo 
iškilmių organizato r i a m s 
Edvinui Balceriui, Juozui 
žemaičiui ir Petrui Vėbrai.

Pasigerėta žemaičio sta
lu sustatymu salėje, įgali
nusiu daugiau svečių sutal
pinti ir išvengti spūsties.

V. A. Račkauskas

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

THE TROY LAUNDRY & 
CLEANING CO.
ESTABLISHED 1873

2561-2581 EAST 5Oth ST. UT 1-2900

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

HILLTOP REALTY, INC.
WHERE FRIENDLY SERVICE IS OUR MOTTO

5088 Mayfield Road Call HI 2-0700

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali The Lithuanian People

SCHENLEY 
DISTILLERS 
COMPANY

10012 CARNEGIE AVĖ.

Phone 231-5864

BEST W1SHES
To Ali the Lithuanian People

GEORGE

McCARTHY
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Clevelando Neringos tunto sueigoje gruodžio 9 d, draugininke R. 
Žagarskaitė raportuoja tunto adjutantei A. Gelažytei.

V. Bacevičiaus nuotrauka

GREETINGS and BEST WISHES 
To All the Lithuanian People

ALBERT S.

PORTER
COUNTY ENGINEER

GREETINGS and BEST WISHES

UPTOWN PRESCRIPTION 
DRUG STORES

PRESCRIPTIONS OUR SPECIALTY

10543 Carnegie Avė. RA 1-2700

10431 St. Clair Avė. MU 1-3600

18599 Lake Shore Blvd. IV 1-9252

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

L. C LURIE WRECK!NG CO.

1360 East 168th St. Call IV 1-7560

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SVPERIOR AVE.^

ĮKOPĖK EVlif

ACCOUNTS 
iNSUPED to 

* i o ooo

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME AND 
REMODEUNO LOANS

IN TOWN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST,

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

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

DIRVA

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

i

MES GROJAME JUMS
Lietuviška šokių muzikos 

plokštelė, įgrota Neo-Lithu
ania orkestro, gaunama Dir
voje. Kaina — 5 dol.

Plokštelę clevelandiečiai 
gali įsigyti darbo valando
mis ir šeštadieniais nuo 9 
vai. ryto iki 2 yal. p. p.

■ I
• Inž. Vytautas Šliūpas, 

Akademinio Skautų Sąjū
džio pirmininkas, pereita 
savaitę lankėsi Clevelande. 
čia jis aptarė organizaci
nius reikalus su Clevelando 
ASS pirmininku Andriu 
Šenbergu ir kitais akademi
kais skautais..

• Domicėlė ir Kazys štau- 
pai, buvę Clevelando lietu
vių veikėjai, spalio 27 d. at
šventę savo 13 m. vedybų 
sukaktį. Dabar K. štaupas 
yra ' Dailės” choro vedėjas 
ir Amerikos Lietuvių Klubo 
Floridoje vicepirmininkas, o

Psk. M. Švarcienė Neringos tunto sueigoje įteikia dovanas pasi
žymėjusioms skautėms. V. Bacevičiaus nuotrauka

PARENGIMŲ KALENDORIUSDomicėlė veikli choro ir klu
bo narė ir žinoma savo ku
linariniais sugebėjimais.

• šokių muzikos plokštelė 
"Mes grojam jums”, Įgrota 

populiaraus neolituanų or
kestro, jau gaunama. Cleve
lande plokštelę galite įsigy
ti skambinant V. Vinclovai, 
tel. 261-1794 arba Tonchia 
Drugs, 1117 E. 79th St.

Kaina 5 dol.

UŽSAKYKITE GĖLES TELEGRAFU 
Gėlės visoms progoms — vedyboms, laidotuvėms ir t.t.

FRIENDLY FLOWER SHOPPE
'VISAD JŪSŲ PATARNAVIMUI

Atdara: nuo 9 ryto iki 7 vai. vak. Sekmad. nuo 10:30 - 1:30
Telef. namų 431-6558 6901 Superior Avė.
Krautuvės — 431-6339 Cleveland 3, Ohio

AMERIKOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ 
KLUBO NAMAI - JŪSŲ NAMAI

Visi kviečiami lankytis ir jaukiai praleisti 
laiką.

Klube veikia skaitykla, kurioje rasite beveik 
visus lietuviškus laikraščius ir žurnalus, penkta
dieniais galite klausyti radijo valandėles bei pa
sistiprinti bulviniais blynais ir kitokiais valgiais.
6835 Superior Avė., Cleveland 3, Ohio EX 1-1143

GREETINGS and BEST WISHES

CHIN'S RED DRAGOM 
RESTAURANT

SERVING THE FINEST CHINESE
AND AMERICAN FOOD

3048 ST. CLAIR AVĖ. PR 1-0190

GREETINGS and BEST WISHES

ST. CLAIR BUILDERS
& SUPPLY C0.

BUILDERS SUPPLIES - BRICK - 
CEMENT - LIME

20020 ST. CLAIR AVĖ KE 1-60

GREETINGS and BEST WISHES

HILCREST MEMORIAL PARK 
CEMETRY ASSOCIATION

AURORA and RICHMOND ROADS
Phone BE 2-0035

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

DOWD OLDSMOBILĘ
SEE THE MOST OUTSTANDING

19 63 OLDSMOBILE EVER BUILT

2900 MAYFIELD RD. FA 1-91OO
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BEST WISHES

Coli 
OUALITY 
BEVERAGES 

into 
your home.

IT’S TO BE GOOD

MARVEL
BEVERAGE CO. 

8915 C RA N E AVĖ.
BR 1-4400

GRUODŽIO 30 D. Vysk. M. Va-, 
lančiaus Mokyklos ruošiama vai
kams Kalėdų eglutė.

GRUODŽIO 31 D. LB abiejų 
•apylinkių Naujųjų Metų sutiki
mas Lietuvių svetainėje.

SAUSIO 6 D. Šv. Kazimiero 
lituanistinės mokyklos Kalėdų 
eglutė Naujosios parapijos sa
lėje.

SAUSIO 12 D. Balfas rengia 
Dan Kuraičio paskaitą apie Lie
tuvą ir filmų vakarą šv. Jurgio 
parapijos salėje.

SAUSIO 19 D. D. Stankaitytės 
ir St. Baro koncertas. Rengia 
Ateities Klubas, Slovėnų salėje.

VASARIO 2 D. skautų vakaras 
šv. Jurgio parapijos salėje.

'VASARIO 3 D. LSS jubilieji
nių metų sueiga šv. Jurgio pa
rapijos salėje.

VASARIO 9 D. Lietuviams bu- 
džiams remti valdyba rengia bly
nų balių Lietuvių salėje.

VASARIO 16 D. LB I Apylin
kės dešimtmečio minėjimas šv. 
Jurgio parapijos salėje.

VASARIO 17 D. rengiamas Va
sario 16 šventės minėjimas. 10:30 
vai. pamaldos abejose liet, para
pijų bažnyčiose. 5 vai. vak. iš
kilmingas minėjimas naujoje liet, 
parap. salėje. Rengia Amerikos 
Lietuvių Tarybos Clevelando Sky 
rius.

VASARIO 23 D. L.T.M. Čiur
lionio Ansamblio koncertas-ba
lius šv. Jurgio parap. salėje.

KOVO 17 D. Balfas rengia pie
tus šv. Jurgio parapijos salėje.

BALANDŽIO 27 D. L.T.M. Čiur
lionio Ansamblio metinis koncer
tas naujos parap. salėje.

BALANDŽIO 20 D. Vysk. Va
lančiaus Lituanistinės mokyklos 
metinis vakaras-balius šv. Jur
gio parapijos salėje.

BALANDŽIO 20-21 D. XIII-jų 
Š. Amerikos Lietuvių Sportinių 
Žaidynių krepšinio ir tinklinio 
varžybos.

GEGUŽĖS 4-5 D.D. Korp! Neo- 
Lithuania ruošia V. Raulinaičio 
meno darbų parodą. Atidarymas 
geg. 4 d.

BEST WISHES

THE OHIO 
LAUNPRY 00. 
MECHAHICS
INDUSTRIAL

LAUNDRY AND
CLEANING

GARMENT SUPPLYS 
4730 Lexington Avė.

HE 1-9305

PRIVALO PARDUOTI!!!
3 miegamų mūrinis bun- 

galow, rūsys, papildomas 
šeimai kambarys, 1 ?/2 gara
žo.

RE 1-9470

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI 

PRENUMERATĄ

Paraginkit savo 
pažįstamus užsipre

numeruoti DIRVĄ

For Rent
4024 F.. 26th NFAVBURGH HGTS. era. 
4 Room s down $70.00. 4 Room s up 
$65.00 all utilities paicl for except 
electric. Quick clean apt. Basenient, 
yard. BR 1-2900 — 1M 7-7080.

HELP WANTED MALĖ

LAYOUT MEN
Exjierienced in structural 

layout 
BARTLETT-SNOVV

PACIFIC
6200 Harvard 

(144, 145, 146)

PHYSICIAN
Ohio M. D. license, few 
hours for week at your 
convenience..
No House calls. Salary.
TR 1-5867 'AC 1-3585

(145, 146. 147)

HOUSE FOR SALE

Newburgh Hgts 4024 E. 26. By
Ovvner. (2) 4 Room suite. (2) 4 
Room suite. Private Bath, gas 
furnace. Mušt sacrifice. $15,400.
Phone 883-9856 — after 6 P. M. 
IM 7-7080. (144, 145, 146)

HOUSE FOR SALE

FIRST SHOV/ING
GRACIOUS ULTRA.-MODERN, NEW 3-BEDROOM, BI-LEVEL BRICK AND FRAME 
HOME SITUATED ON A tARGE 75xl50-FT. LOT WITH PANORAMIC VIEW OF 
OAKWOOD GOLF CURSE.

1751 WARRENSV1LLE CT. RD.
(Cwnir Wandsworth R44

KITCHENi FORMICA WALNUT-GRAINEp CA8IN6TJ, BUIIT-IN OVIN AND RANGI. DISHWASHER, DISP08AL. 
UNUSUAl CLAY TILE BACK-SPLASH WITH CORRULATED COLORS.
L-SHAPE LIVING AND DINING ROOM WITH BUIIT-IN CHINA CABINET, CATHEDRAl BEAM CEIUNG WITH 
ELEGANT IIGHTING FXTURES AND ANTIQUED GOLD WROUGHT IRON RAIUNGS.
SPACIOUS ENIRANCE FOYER WITH Tilt FIOOR, FAMlLY ROOM WITH MAHOGANY PANELING, AND 
LOUVEREP BI-FOLD CIOSET DOORS. LARGE UTIIITY ROOM, HOT WATER, GAS-FIRED AMERICAN STANDARD 
BASEBOARD HEATING UNIT. GLASS-IINED HOT WATER TANK. STONE-LtNED SMOKEIESS AND ODORIESS 
INCINERATOR, 220 ELECTRIC OUTIET, PLŪS CONNECTIONS FOR WASHER AND DRYER. LARGE LAVATORY 
WITH BUILT-IN VANITY.
3 TWIN-SIZE BĮDROOMS. EXQUISITE- CLAY TILE BATH WITH BUILT-IN VANITY, 2 COLORED ROUND SINKB 
AND STALL SHOWER. LARGE MIRROR AND COSMETIC BOK WITH SLIDING DOORS.
2'/2 CAR ATTACHED AND PLASTERED GARAGE WITH OVERHĘAD FINGER-CONTROLLED SINGLE DOOR ĄNO 
ENTRANCE DOOR.

APPROX. 197S SQ, FT. LIVING AREA. MANY OTHER LOVELY FEATUJES.

WILL TRADE POR OLDER PROPERTY
OPEN SUN. 1 TO A P. M. OTHER DAYS BY APPOINTMENT

A. SIEGLER & SONS
BUILDERS — REALTORS

e 11 7 T T7> T7. -o J OFFICE OPIN DAILY TO » F. M.
Oil I LlSlh MEMBERS OF SE MULTIPLI LISTING MO 2—7300
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KAS IR KUR?
• Kalėdų ir Naujų Metų 

proga Dirva neišeis trečia
dieniais, gruodžio 26 d. ir 
sausio 2 d.

Apgailestaujame, kad gi
liam sniegui užpusčius Cle- 
velandą paštas neateina 
įprastu laiku ir kai kurios 
korespondencijos pavėluos 
pasirodyti. Taip pat sniego 
užkluptuose rajonuose paš
tas gali pavėluotai pristaty
ti Dirvą prenumeratoriams.

• Lituanistikos Institutas 
prašo patikslinti Lituanisti
kos Instituto Iždo Tarybos 
sudėties išskaičiavimą, pa
minėtą str. ”Mūsų kultūri
niai uždaviniai ir jų vykdy
mas” (Dirva Nr. 139), ta 
prasme, kad J. Balčiūnas 
(turėjo būti: J. Bačiunas) 
ir adv. P. P. Gaddy į tą ta
rybą šiuo metu neįeina.

• Jokūbas Stukas prane
ša, kad ruošia specialią ka
lėdinę radijo programą ang
lų kalba ”A Lithuanian 
Christmas”, kuri bus per
duota per New Yorko 
WEVD stotį (1330 kil. ir 
97,9 mcg. FM) gruodžio 24 
dieną.

• Aidų žurnalo jury ko
misija savo posėdyje New 
Yorke gruodžio 8 d. nutarė 
Aidų grožinės literatūros 
premijos už 1960-1961 me
tus neskirti.

• L.S.T. Korp. Neo-Lithu- 
ania ir L. T. Akad. Sambū
ris Chicagoje, Mid-west 
viešbučio patalpose rengia 
savo tradicinį Naujųjų Me
tų sutikimą. Gros Korp. 
Neo-Lithuania orkestras ir 
svečiai bus vaišinami savų 
šeimininkių pagami n t a i s 
valgiais.

Kolegos neolithuanai ir 
sambūrio nariai su savo bi
čiuliais kviečiami drauge 
sutikti korporantiškoje nuo
taikoje šiuos Naujuosius 
Metus.

Staliukus galima užsisa
kyti kasdien nuo 7-9 vai. p. 
p. pas kol. Juozą žemaitį — 
tel. HE 6-2231, 7056 South 
Campbell Avė. ir Juozą žvy- 
nį — tel. PR 6-1349, 6428 S. 
Campbell Av. iki š. m. gruo
džio 28 d.

II Kultūros Kongreso dailės parodoj Chicagoje, atvykusios iš New 
Yorko M. Ingelevičiūtė-Vygantienė ir iš Detroito N. Bogutaitė-Keb- 
linskienė, apžiūrinėja išstatytus kūrinius. V. Maželio nuotrauka

• Laisvės Kovu Dainų 
knygą, išleistą Lietuvos Ne
priklausomybės .Fondo, Chi
cagoje galima įsigyti šiais 
adresais: K. Kasakaitis — 
4719 So. Maplewood Avė., 
tel. 247-4754, AI. Siliūnas 
— 6839 So. Rockwell, tel. 
PR 8-0149, M. Naujokas — 
7C34 So. Fairfield Avė., tel. 
WA 5-1345, J. Budrikis — 
4101 So. Artesian Avė., tel. 
VI 7-2037.

Ši reta savo turiniu kny
ga yra verta turėti savo 
knygyne ir gražiai Įrišta 
tinka duoti savo artimie
siems kaip dovaną ateinan
čių švenčių proga.

CHIC AGO
TRADICINIS VAKARAS

1963 metų sausio mėn. 12 die
ną 1 vai. vakaro Jaunimo Cent
re, 5620 S. Claremont Avė.,Chi
cago 36, III. įvyks Chicagos 
Aukšt. Lituanistikos mokyklos 
tradicinis vakaras.

Visos Jaunimo Centro patal
pos skiriamos svečių patogumui. 
Motinų Klubo virtuvė teiks ska
niausius valgius. Geriausi gėri
mai pagal svečių pageidavimus. 
Gros du orkestrai abiejose sa
lėse. Programą išpildys patys 
mokyklos mokiniai. Visas vaka
ro pelnas skiriamas mokyklos 
išlaikymai.

Kviečiame ne tik mokinius ir 
jų tėvus, bet ir visą plačiąją 
lietuvių visuomenę atsilankyti ir 
tuo paremti vienintelę visame 
Amerikos kontinente aukštesnią
ją lituanistikos mokyklą.

Kitos lietuvių organizacijos ir 
grupės prašomos tą dieną susi“ 
laikyti nuo parengimų.

Chicagos Aukštesnioji Litu
anistikos Mokykla parūpina kny
gų ir vadovėlių viso pasaulio 
lituanistinėms mokykloms. Ji pa
ruošia kandidatus Pedagoginiam 
Institutui. Ji moko savo moki
nius specialiose pamokose žur
nalistikos, retorikos ir rašymo 
meno. Ji ruošia būsimus lietu
vių spaudos žurnalistus, poetus 
ir rašytojus. Tų jaunųjų spau
dos darbuotojų kas metai leidžia- tonos monografijos garbės 
mas metraštis parodo jų užsi
mojimus ateities lietuviškai veik' 
lai ir tuo pateisina į juos deda
mas viltis.

Dideli mokyklos uždaviniai rei
kalauja ir nemažų išlaidų. Pa
remkite mokyklos veiklą nors 
šiuo būdu -- atsilankydami į jos 
rengiamą vakarą.

Tėvų Komitetas

Inž. Eugenijaus Bartkaus gyvenamas namas Beverly Shores buvo plačiai aprašytas didžiausiam Chi- 
cagos dienraštyje Chicago Daily Tribūne "Home of the week” skyriuje šių metų gruodžio 8 d. Aprašy
me, kuris buvo gausiai iliustruotas išorės ir vidaus fotografijomis, buvo iškeltas originalus šio namo 
išplanavimas ir drąsi konstrukcija, leidusi pakabinti ore 16 pėdų ir tuo nepažeidžiant aplinkumos aug
meniją. Namas yra pastatytas 30 pėdų kopos šlaite, tankiai apaugusios ąžuolais. Konstrukcijai buvo pa
naudota 11 tonų plieno (plieno balkiai iki 64 pėdų ilgumo vienam gabale buvo kranais įkelti į vietą, ne- 
sužalojant nei vieno medžio), gi trijų židinių kaminas pareikalavo 40 tonų skelto akmens... Visa tai 
buvo vaizdingai išreikšta grafiškam namo skerspiuvyje. Namą projektavo architektas E. Masiulis, 
skaičiavimus atliko ir statybą vedė pats inž. E. Bartkus, dekoravo ir spalvas rinko Danguolė Bartku- 
vienė.

y C'* * ;

Atvyko iš Lietuvos... ATSIUSTA PAMINĖTI

MARGUTIS -- Ant. Vanagai
čio įkurtas tautinės minties kul
tūros žurnalas. Pavėluotame lap
kričio‘numeryje, vietoj vedamo
jo, Vyt. Meškauskas patiekia kri
tiškas naujųjų knygų apžvalgas, 
paliesdamas kan. Ant. Steponai-

Iš okupuotos Lietuvos į Toronto gruodžio 9 d. atskrido Elžbieta
Gecevičienė, 77 metų amž., gyvenusi Tauragėj. Nuotraukoj Gece- 
vičienė su dukterimi Stase ir žentu Jonu Beržinsku aerodrome.

M. Pranevičiaus nuotrauka

• ALT Sąjungos Valdyba 
praneša, kad Antano Sme- 

prenumeratos rinkimas pra
tęsiamas iki 1963 m. sausio 
mėn. 15 d. Iki 1963 m. sau
sio mėn. 20 d. prašoma pri
siųsti iždininkui garbės pre
numeratorių sąrašus su pi
nigais, kurie bus įrašomi į 
monografiją. Vėliau gautie
ji sąrašai gali nebepatekti.

Paprastai prenumera t a i 
rinkti laikas neribojamas.

• A. Smetonos monogra
fiją užsiprenumeravo: per 
A. L. T. S. Los Angeles sky
rių Petras Žilinskas.

BOSTON
Ar atsimenate, kad 

gruodžio 20 d., 8 vai. vak. 
Lietuvių Piliečių Draugija 
renka savo vadovybę. Visu 
narių pareiga dalyvauti bal
savime! Paremkite savo 
balsais ir naujųjų ateivių 
kandidatūras.

• Naujų Metų sutikimą 
rengia A. L. Tautinė S-ga 
savo namuose. Kaip kas
met: graži programa, ska
nūs valgiai ir šokiai. Užsi
sakyti staliukus iš anksto 
pas valdybos narius A. Vi- 
lėniškį, V. Mickūną. Asme
niui $6.00.

• A. L. B. C. V-bos pirm. 
Jasaitis, lankydamasis Bos
tone, dalyvavo A. L. B-nės 
Apygardos suvažiavime ir 
Bostono Apyl. 10-čio minė
jime.

• Don Kuraitis, Laisvės 
Varpo kviečiamas, Lietuvių 
Piliečių Draugijos 'salėje, 
padarė pranešimą iš savo 
kelionės Lietuvoje. Praneši
mas nepadarė didelio įspū
džio. Gi filmą visai menka.

• Jūrų skautai pradėjo

TORONTO
• Lietuvių kredito koope

ratyvo Paramos 1963 metų 
sieninis kalendorius bai
giamas spausdinti. Kalendo
riuje visi įrašai ir vardai 
yra spausdinami lietuvių 
kalba. Manoma, kad kalen
dorius kooperatyvo narius 
pasieks dar prieš Kalėdų 
šventes.

• Lietuvių verslininkų są
jungos Verslas Naujų Metų 
sutikimas ruošiamas Lietu
vių Namuose. Tam tikslui 
yra paimtos visos turimos 
lietuvių namų patalpos.

• Maironio lituanistinės 
mokyklos ruošiama Kalėdų 
eglutė įvyks gruodžio 23 d. 
Prisikėlimo parapijos salė
je. Programa numatoma 
įdomi ir įvairi. Visuomenė 
tai turėtų įvertinti ir gausiu 
dalyvavimu paremti mokyk
los pastangas.

krepšinio treniruotes. Daly
vauja apie 12 jaunuolių. 
Treneris Jurgėla. Treniruo
tės vyksta šeštadieniais, 4 
vai. p. p.

• Tas laisvės nevertas ... 
kuris neįstengs įsigyti Lie
tuvos laisvės kovotojų — 
partizanų knygos “Laisvės 
kovų dainos”. Knygos pra
džioje rašoma: “žūtbūtinių 
kovų atvangomis, kraupiuo
se mirties šešėliuose gimė 
šios neviltingų Lietuvos 
laisvės kovų dainos . . . mir
tinų pavojų grėsmėj jas kū
rė, rašė . .. spausdino kovū- 
nai, kurių vardų jau niekas 
nebesužinos”.

Po naujų metų jos čia ne
bebus platinama. Kas dar 
nori įsigyti — kreiptis pas 
Romą Jasiūną — 253 Gold 
St., So. Boston, Mass. Arba 
skambinti telef. AN 9-1676 

čio prisiminimus "Tėvynėje ir 
pasaulyje", ką tik pasirodžiusią 
knygą apie gerų V. Nagių ir L. 
Valiuko redaguotą Lithuania, 
Land of Heroes. Žurnale pasi
rodo poetas H. Nagys savo ly
rika ir A. Tamošaičio meno dar
bų apžvalga. St. Pilkos eulogija
J. Akstinui. Žurnalo rimtį kiek 
sudrumsčia Dr. J. Balio ir V. 
Trumpos pasispardymai istori
niame skiedryne.

VI. Ramojus pasirodo feljeto
nu "Mėlynam Pirmadieny".

Mėnesio paraštėje Vyt. Meš
kauskas pristato savo kritikos 
skersiūvyje mūsų visuomeninio 
gyvenimo ir spaudos aktualijas.

Žurnalas gyvas ir aktualus, tik 
gal perdaug linkęs į polemiką.

AIDAI -- mėnesinis kultūros 
žurnalas lapkričio (9) nr. Turi
nyje -- Ant. Musteikio žvilgs
nis į filosofinį ir socialinį kli
matą intelektui tarpti dabarti
nėje Amerikoje. J. Augustaity- 
tės-Vaičiūnienės 4 eilėraščiai. 
Kun. dr. J. Zeliausko -- Pijaus 
XII konstitucija "Exsul Familia" 
kanonų teisėje ir gyvenimo prak
tikoje. Dr. Pov. Rėklaitis — 
Narvos - Ivangorodo pilis ir jos 
architekto lietuvio klausimas. Po
ra Romo Kinkos eilėraščių. V. 
A. Jonynas -- Juozo Akstino 
atsiminimui. Neseniai mirusio 
istoriko Jono Matuso -- Daili
džių Supraslio Kultūra.

Plati literatūros periodikos ir 
meno apžvalga.

Literatūros apžvalgoje dr. J. 
Grinius nagrinėja Vytauto Alan
to, kaip rašytojo, dramaturgo ir 
publicisto darbą (Vytautas Alan
tas tarp tautinės ideologijos kū
rėjų) žvelgiant iš ideologinio as
pekte! ir išvadoje galvoja, kad 
"V. Alanto patriotizmo sampra
ta atrodo priartėjusi... prie tų 
principų, kurie didele jėga skam
ba iš dr. J. Girniaus knygos 
‘Tautos ir tautinės ištikimy
bės’... "

Laimingi jaunieji Rima Kašubaitė ir Walteris Binderiai neseniai 
susituokę Chicagoj. V. Maželio nuotrauka

GREETINGS and BEST WISHES 
To Al! the Lithuanian People

ROTH STEEL PRODUCTS

1335 East 171st St. IV 1-8700

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

LOUIS MILNER CO., INC.

WALLPAPER AND PAINTS

12511 St. Clair Avenue GL 1-2688
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