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Rakštis Kremliaus akyse
ij Maskva maišosi į Suomijos reikalus

Suomiams nėra linksma gy-'tytojus ir rusų priešus” konser-
vatorius, o Suomijos užsienio po
litika po 1945 m. buvo remiama 
nusistatymu Kremliaus neerzin
ti. Ir šį kartą Fagerholmas kon
servatorius po 14 metų pertrau
kos vyriausybėn pakvietė tik 
dėlto, kad iš dviejų blogybių pa
sirinkus mažesniąja.

Kaip ir reikėjo laukti, "Prav
da”, "Izvestija" ir Maskvos radi
jas tuoj pat pradėjo pulti nau
jąją Fagerholmo vyriausybę, 
mokydami "demokratijos ir par
lamentarizmo”. Dar aiškiau savo 
nepasitenkinimą parodė pasiun
tinio Lebedevo "diplomatiniu su
sirgimu”. Jis išvyko į Maskvą, ir 
Sovietų Sąjunga jau kelis mėne
sius Helsinkyje tėra atstovauja
ma tik pasiuntinybės reikalų ve
dėjo.

Fagerholmo vyriausybei nu
duodant, kad ji šių užuominų 
nesupranta, Kremlius į mūšio 
lauką išsivežė sunkiuosius gink
lus.

Dar prieš rinkimus, preziden
tui Kekkonen lankantis Maskvo
je, Mikojanas suomiams viešai 
pažadėjo ilgalaikę 450 mil. rub
lių paskolą. Šis pažadas labai 
daug padėjo komunistams laimė
ti rinkimus, nes jis nuolat buvo 
linksniuojamas rinkiminėje pro
pagandoje. O Sovietų Sąjunga, 
savaime aišku, niekada neduo
sianti paskolos tokiai vyriausy
bei, kurioje sėdi "reakcionieriai 
ir militaristai”. ši mintis komu-

venti Sovietijos pašonėje. Tai 
pastebima kiekviename žingsny
je. Vaikščiodamas plačiomis Hel
sinkio gatvėmis, retai išgirsi gar
su juoką arba linksmesnį pokal
bį. retai pamatysi giedresnį vei
dą. šį rudenį tuose veiduose pa
stebėsi net susirūpinimą ir nu
sivylimą. Praeitos vasaros rin
kimai ir jų nelaukti rezultatai 
didžiosios gyventojų dalies nuo
taikas numušė iki nulio.

Stipriausia partija — "liaudies 
demokratai”

Politinė ir ūkinė Suomijos būk
lė jau orieš rinkimus nebuvo 
džiuginanti.

Suomijoje yra įsigyvenusi tra
dicija, kad nė vienai partijai ne
pasiseka surinkti parlamento 
daugumos, ir krašta visą laiką 
valdo koalicinės vyriausybės. Po 
1948 metu šia koaliciią dažniau
siai sudarė dvi vienodai stiprios 
istorinės partijos: socialdemo
kratai ir agrarai. Tačiau 1957 
metu pradžioje tarp abieju par- 
tiiu iškilo toki stiprūs nuomonių 
skirtumai dėl ekonominės politi
kos. kad koalicija suiro ir ištisus 
metus kaitaliojosi mažumos par
tijų vvriausvbės. žinoma, nepa- 
jėgdamos išbristi iš ūkinių sun
kumu.

Prieš rinkimus daugelis gy
ventojų tikėjosi, kad socialdemo
kratai su agrarais likviduos sa
vo ginčus, ir vėl grįš senoji koa
licija, kuri pajėgs kraštą išvesti! nistiniame "Liaudies balse” da- 
iš sunkumų. Tačiau istorijon įsi- bar visais galimais niuansais 
vėlė nelaukti įvykiai: kairysis ryškinama, priduriant, iog ”di- 
socialdemokratų partijos spar- džiausioii ir taika mylinčioji par- 
nas su 13 atstovų atskilo, įsteigė | h‘ia" vy^ausvbėn nejleidžiama. 
savo dienraštį ir į rinkimus išėjo Maskva ši teigimą remia, visai
"nepriklau s o m ų j ų socialistų” 
vardu. Po rinkimų jie prisidėjo 
prie komunistinės "liaudies de
mokratų” partijos, šį kartą lai
mėjusios dar 7 naujas vietas. 
Tuo būdu, kraštutiniai kairieji 
parlamente sukomplektavo 63 
vietas iš 200.

Vėl Fagerholmas
Socialdemokratai ir agrarai, 

nors ir susiblokuodami, prarado 
parlamento daugumą ir, net pa
sikvietę mažąsias liberalų bei 
švedų partijas, tegalėjo sudaryti 
tik labai silpną koaliciją. Komu
nistai triumfavo, ir ruošėsi pa
imti Suomiją savo valdžion.

Tačiau suomiai turi gerą at
mintį, ir demokratų politikai ne
užmiršo, kad 1948 m. kovo mė
nesį tik labai apsukriomis Fa
gerholmo pastangomis kraštas 
paskutinę minutę buvo išgelbė
tas iš Čekoslovakijos pavyzdžio 
pučo. Tad ir dabar visų demokra
tinių partijų vadai į komunistų 
pastangas paimti vyriausybę žiū
rėjo, kaip į savižudybę.

Keturiems politikams prezi
dentas Kekkonen buvo pavedęs 
sudaryti naująją vyriausybę, ir 
visi keturi bandymai nepasisekė. 
Po pusantro mėnesio užtrukusios 
krizės, Kekkonen pagaliau pasi
kvietė savo priešą ir seną drau
gą Fagerholmą. šis ryžosi už
megsti ryšį su konservatoriais ir 
pagaliau, po ilgų derybų, ketu
rioms partijoms pasisekė suda
ryti koalicinę vyriausybę.

Skubi Maskvos reakcija
Tai buvo tikrai drąsus žings

nis. Nes konservatorių partija 
jau nuo 1942 m. buvo rakštis 
Maskvos akyje, ir Molotovas 
1944 m., derybų dėl ginklų pa
liaubų metu, juos paskelbė svar
biausiais rusų-suomių karo kal
tininkais. Nuo to meto sovieti
nėje spaudoje netrūko puolimų 

prieš "reakcionierius, karo kurs-

neatsakvdama i Helsinkio pasi
teiravimus dėl žadėtos paskolos.

Spaudimas didinamas
Daugiau, nei ketvirtis, viso 

Suomijos eksporto eina į Sovietų 
Sąjungą ir jos satelitų kraštus. 
Reparacijų sąskaiton dirbanti 
Suomijos metalo ir laivų staty
bos pramonė daugiau, negu pusę, 
savo gaminių atiduoda Rytų blo
ko valstybėms. Suomių-sovietų 
prekybos sutartis baigiasi sausio 
1 d., tačiau rusų prekybos dele
gacija nesirodo Helsinky, o suo
mių delegacija, nepaisant pakar
totinių prašymų, negauna kvie
timo Maskvon. Ir kiti Suomijai 
svarbūs ūkiniai klausimai, pvz. 
eksporto pertekliaus apmokėji
mas, tebelaukia sprendimo, bet 
Maskva nesiskubina. Sovietai bu- 
užsakę didelę elektros jėgainę, 
tačiau užsakymas be jokios prie
žasties buvo anuliuotas, ir šimtai 
suomių darbininkų prarado dar
bą — tuo metu, kada reikalai 
Suomijos darbo rinkoje yra gana 
liūdni.

Ir kultūrinio bendradarbiavi
mo srityje Kremlius rodo dan
tis. Yrjo Leino, Suomijos vidaus 
reikalu ministeris 1948 m., kuris

siskirti nuo partijos sekretorės 
ir žmonos Kuusinen ir vėliau bu
vo išmestas iš partijos, norėjo 
paskelbti sovietams ne taip jau 
draugiškus atsiminimus. Pasku
tinę akimirką leidykla atsisakė 
knygą leisti ir pusiau atspaus
dintus egzempliorius bei rank
raštį deponavo pas viešąjį nota
rą. šiaip jau liberali Suomijos 
filmui cenzūra be jokio paaiški
nimo uždraudė vokiečių filmą 
"Stalingrado gydytojas”. Helsin
kyje žinoma, kad sovietinės pa
siuntinybės reikalu vedėjas Fili- 
povas dėl knygos ir filmo lankė
si pas ministerį pirmininką Fa- 
gerholmą, ir kad sovietiniai lai
kraščiai tuo pačiu metu Suomi
jos vyriausybę kaltino karo kur
stymu.

Viena leidykla paskelbė netru-. 
kus išleidžianti Pasternako "I)r 
živago" vertimą suomių kalba, 
ir dabar Helsinkyje įtemptai lau 
kiama, kada ponas Filipovas vi
zituos Fagerholmą.

Tam tikri suomių slloksniai — 
be Fagernolmo žinios — pradėjo 
skelbti, kad ministeris pirminin
kas ruošiąsis konservatorių par
tijos atstovus iš kabineto atleis
ti. Maskva tuos gandus sutiko 
šaltai, nes jai nepakanka išstum
ti konservatorius — ji nori Suo
mijos vyriausybėje matyti ko
munistus. Fagerholmas tuo tar
pu spaudimą atlaiko, tačiau, kaip 
ilgai tai tęsis, priklausys nuo 
opios krašto ūkinės būklės.

(Pagal "Die Weltwoche")

KODĖL BUVO NUTARTA 
PANAIKINTI MAŠINŲ-TRAKTORIU 

STOTIS?
Kolchozininkas ir toliau toldinamas nuo 

savarankaus ūkininkavimo

Perleidimas mašinų - traktoriųt c
stočių (MTS) kolchozų nuosavy
bėn Vakaruose sukėlė įvairių 
spėliojimų. Dažniausiai buvo at
stovaujama nuomonė, kad MTS 
reforma sudaro lyg tam tikrą 
koncesiją kolchozams. Buvo pri
leidžiama, esą, kolchozininkų 
psichologinės nuotaikos, sudaro 
politinį faktorių, su kuriuo So
vietų vadžia turėjo skaitytis.

Tuo būdu MTS reforma buvo 
vertinama lyg tam tikras sovie
tinio ūkio liberalizmo ženklas. 
Jei ir neatsisakyta nuo galutinės 
žemės ūkio suvalstybinimo idė
jos, tai šiuo atveju padarytas 
žymus žingsnis priešingon kryp
tim Tokios išvados buvo grin
džiamos paties Chruščiovo išve
džiojimais, nes jis ryšium su 
MTS reforma kalbėjęs apie "kol
chozų sistemos sustiprinimą”.

Sovietų vadų galvojimo būdui 
charakteringa, kad plačios sovie
tų diskusijos apie pagrindinę 
MTS reformos reikšmę vystėsi 
grynai teoretinėje plotmėje. Bu
vo stengiamasi išaiškinti, kuriuo 
būdu tenka nustatyti ribą tarp 
kolektyvinės-kolchozinės ir na
cionalinės - valstybinės nuosavy
bės, ir kiek tai kurios kolektyvi
nės nuosavybės dalys rodo na
cionalinės nuosavybės žymių. 
Kokią reikšmę MTS reforma su
daro betarpiai paliestiesiems — 
kolchozininkams, apie tai nebuvo 
užsiminta nei vienu žodžiu, nes 
materialinė — komunistinė ide
ologija aplamai stengiasi apeiti 
asmens bei žmogiškumo sferą.

Bet, kad supratus reformos 
tikrąją reikšmę, yra būtina išsi
aiškinti, kaip jinai reiškiasi kas
dieniniame kolchozninko gyveni
me. Ar sudarė jinai ūkinės bei 
socialinės kolchozininko padėties 
pakeitimą, ar yra tai koncesija 
kolchozininkams ir vienas žings
nis sovietinio ūkio liberalizaci- 
jai?

Svarbiausioji kolchozo nario
dėl nepasisekusio pučo turėjo at- žymė, kuri skiria jį nuo sovcho-

zo darbininko, pasireiškia tuo, 
kad jis formaliai yra kolchozo 
bendrasavininkas ir todėl ne
gauna tvirto atlyginimo, bet, pri
klausomai nuo pagal normų sis
tema įvertintą triūsą, — gauna 
tam tikrą dalį kochozo grynų pa
jamų.

Kolchozininko teisės yra fikcija
Pasikeitimai kolchozo nuosa

vybėje, MTS mašjui|,įgijimo pa
sėkoje, turėtų todėl pakeisti ir 
kolchozininko, kaip kolchozo ben- 
drasavininko, būklę. Bet maši
nos įgyjamos iš taip vadinamo 
nedalomo fondo, kolchozo apy
vartos kapitalas pasikeičia tik 
tiek, kad viena jo dalis inves
tuojama į daiktinį turtą ir tatai 
tiesioginės įtakos į kolchozinin
ko padėtį neturi.

Kolchozininko teisės į apyvar
tos kapitalą, kiek tai liečia taip 
vadinamą nedalomą fondą, yra 
gryna fikcija. Kolchozo narys 
skiriasi nuo normalaus koopera
tyvo nario tuo, kad jis negali sa
vo nuožiūra jam, kaip bendrasa- 
vininkui neva priklausančio in
dėlio, nei likviduoti, nei realizuo
ti. Jei jis, pvz., su vietos įstaigų 
leidimu ir gali apleisti kolchozą, 
tai tokiu atveju jis turi vien tei
sę gauti atlyginimą už savo as
meninį darbą. Jam priklausan
čios eoretinės dalies į visą kol- 
hozo turtą (žemė, padargai, gy
vas ir negyvas inventorius, apy
vartos kapitalas) jis realizuoti 
negali.

Todėl ir dėl MTS mašinų įgiji
mo kolchozininko padėtis niekuo 
nepasikeičia. Tik kolchozo vado
vybės atžvilgiu atsiranda skir
tumas, nes dabar ji pati gali dis
ponuoti mašinomis, kai anksčiau 
tokia dispozicija priklausė MTS 
direktoriui.

Galima būtų prileisti, kad kol
chozai, turėdami nuosavas ūkio 
mašinas, jei jos bus sąmoningai 
naudojamos, galės ūkininkauti 
pigiau ir našiau. Su laiku tatai

Vokiečių naftos firma I)EA gavo koncesiją Sirijos naftai eksploatuoti, už tai pasižadėdama par
duoti 150,000 to. Sisirijos kviečių. Tai pirmasis vokiečių žingsnis į Vid. Rytų naftą, kuriuo buvo 
užbėgta už akių sovietų pastangoms ten įsitvirtinti. Nuotraukoje — pasiruošimai šuliniams gręž

ti; j ų per ateinančius 18 mėnesių būsią išgręžta J5,

P

Solisto V. Verikaičio iniciatyva, Kanadoje, per CBC televiziją buvo pastatytas vaidinimas, ku
riame aktyviai dalyvavo ir keletas lietuvių: J. Degutienė, J. Gailiūnienė, V. Vaidotas, E. Zubric- 

kaitė. Visi šokėjai vra kanadiečiai.

galėtų atsiliepti į kolchozų paja
mas ir tuo būdu kiek pagerinti 
kiekvieno kolchozo nario būklę 

Bet ir šias prielaidas tenka 
svarstyti su dideliu atsargumu. 
Iš anksčiau buvo jau susidariusi 
taisyklė, kad vidurkį viršijan 
čias kolchozo pajamas nugrieb
davo valstybė. Pagal komunistų 
iprastą tvarką, didesnes paja
mas turintieji kolchozai būdavo 
verčiami "savanoriškai” teikti 
valstybei nemokamą papildomą 
duoklę.

Kai šios tvarkos pasėkoje kol
chozų dalyviai nustojo akstino 
pajamas didinti, tai tik 1953 me- 
ais senoji "savanoriška” tvar- 
<a buvo kiek reformuota ta pras
me, kad didesnės pajamos iš da- 
ies atsiliepdavo ir i kiekvieno 
kolchozininko uždarbį, šitų re- 
ormų pasėkoje pastaraisiais 

metaię, kai kuriu derlingu sričių 
kolchozininkų paiamos pasiekė 
ir net virsi io sovchozų darbinin
kų atlyginimus.

Komunistinė sistema nėra 
susirūpinusi žmonių gerove
Ryšium su MTS reforma kilu

siomis diskusijomis paaiškėjo, 
kad sovietų valdovai yra rimtai

Chruščiovas lauksiąs 6 menesius
Kalbėdamas Albanijos pasiun

tinybės priėmime, Maskvoje, 
Chruščiovas pareiškė norįs Ry
tų-Vakarų konferencijos Berly
no klausimu. Esą, Sovietų Są
junga nekeisianti Berlyno sta
tuso, jei Vakarai sutiks tokius 
pasitarimus pradėti per 6 mėne
sius.

Pora dienų anksčiau Vakarams 
įteiktoje notoje, kuri laikoma 
įžūliausia ir arogantiškiausia 
bei pilna istorinių iškraipymų 
Chruščiovo nota, jis pasiūlė iš 
Berlyno atitraukti visas sveti
mas įgulas ir Rytinį, dabar so
vietų valdomą, sektorių iš karto 
perduoti Rytų Vokietijos vyriau
sybei, o tris Vakarinius sekto-' 
rius paversti demilitarizuotu 
laisvu miestu, nepriklausomu nei 
nuo Rytų, nei nuo Vakaru Vo
kietijos. Jie pasiūlymai Vaka
rams neatrodysia priimtini, ir 
iei Vakarai bandysią jėga Va
karu Berlyne išsilaikyti, tai Ru
sija kariausianti.

Toje pačioje notoje (24 psl. 
ilgio) Chruščiovas palietė ir Vo
kietijos suvienijimo klausimą,

susirūpinę tokių kolchozų paja-i tačiau tas suvienijimas turįs
momis ir atsiektais juose uždar 
biais. Chruščiovas patarė kolcho
zams, turėjusiems aukštesnei 
pajamas, didesnę jų dalį skirt 
nedalomam fondui, nors tai ir 
šiaip numatyta kolchozų įstatuo
se. Tatai rodo, kad žadama stip
riau kontroliuoti kolchozų narių 
uždarbius ir prilyginti juos nor
maliam dydžiui, t. y. vidutiniam 
sovchozo darbininko atlygini
mui.

Skirtumai kolchozų narių pa
jamose iki šiol, iš metų į metus, 
priklausomai nuo dirvos, oro bei 
administracijos sumanumo sąly
gų, buvo labai dideli. Bendrai 
imant, ypač kolchozų steigimo 
periode, kolchozininkų pajamos 
buvo žymiai mažesnės, negu vi
dutinis sovchozo darbininko at
lyginimas. Kadangi pastarais 
metais kolchozų pajamos yra pa
laipsniui pakilusios, tektų pri
leisti, kad dabar net ir atsiliku
sių jų kolchozų pajamos bei kol
chozininkų uždarbiai po truputį 
artėja sovchozų atlyginimo vi
durkiui.

Tuo pat metu, kaip jau minė
ta, daromi žvgiai mažinti turtin
gesniųjų kolchozu pajamas, per
keliant oaiamų dali i nedalomus

( Perkelta i nusi. >

2.00

i

ivvkti tik pagal komunistinį pro
jektą.

Mjr. gen. Barksdale Hamlett, 
amerikiečių įgulos Vak. Berlyne 
viršininkas, kuriam tenka itin 
akylai sekti įvykių eigą ir būti 
pasiruosušiam visokiems netikė

tumams.

Pirmasis ilgai lauktos notos 
įspūdis lyg ir galėjo sukelti pa
lengvėjimą, kad krizė nustumta 
iki pavasario, tačiau iš esmės ji 
reiškia 6 mėnesiais terminuotą 
ultimatumą, kurį menkai sušvel
nina ir vėliau pareikštas konfe
rencijos pageidavimas.

Sovįetų pasiūlymas iš Vak. 
Berlyno sukurti demilitarizuotą 
laisvą miestą reiškia ne ką kita, 
o norą išstumti iš ten Vakarų 
valstybių įgulas, paliekant tą 
miestą sovietinių divizijų apsup
tą ir visiškai priklausomą nuo 
sovietinio bloko. O tada, anot 
berlyniečių, tereikia tik vienos 
miglotos nakties, kad atsibustum 
besąs sovietiniame rojuje.

Vakarams Berlynas reiškė Vo
kietijos sovibnijimo simbolį. Su
vienijimo su senąja istorine sos
tine. Berlynas buvo Vakarų eko
nominių ir politinių metodų vit
rina, parodanti komunizmo ali
namiems Rytų Vokietijos gyven
tojams skirtumus tarp demokra
tijos ir totalitarizmo. Pagaliau, 
Rytų Vokietijos gyventojams 
Berlynas buvo vilties simbolis, 
kuriuo apie 3 mil. pabėgėlių jau 
pasinaudojo. *

Sutikimas su Chruščiovo pla
nu reikštų visų tų simbolių atsi
sakymą, Vakarų prestižo palai
dojimą. Ir 2,2 mil. berlyniečių 
atidavimo komunistinei vergijai 
lemiamąjį etapą.

Vakarų sostinėse Cruščiovo 
norą "rūpestingai studijuojama” 
Bonnoje vyksta ambasadorių pa
sitarimai. Užsienių reikalų mi
nisterijų pareigūnai pabrėžia, 
kad nota esanti ne tik nepriim
tina, bet ir nesuteikianti pagrin
do deryboms.

Iš Londono grįžęs viceprez. 
Nixonas pareiškė, kad šioji nota 
sustiprinsianti NATO organiza
ciją. Lankydamasis Londone, 
Nixonas tarėsi su premjeru Mac- 
millanu, užsienių reikalų min. 
Lloydu, Churchilliu ir abiejų par
tijų vadais.

GAUTINGENO SANATORIJAI
DIRVOS SKAITYTOJAI 

AUKOJO:
Dr. J. Bartkus .'...............$10.00
Leonas Banis ............... 5.00
A. Musteikis ................. 1.00
Stasė, Laima ir Jonas

Gudauskai ................. 8.00
Vyt. Kasniūnas ........... 1.00
Pr. Aleksandravičius ....
Neo-Lithuania

Toronto skyrius ....... 20.00j Berlyno miesto padalinimas į Rytu ir Vakarų sektorius. Kampi
Petras Janulaitis ......... 1.00 niame brėžinėlyje rodomi Vak. Vokietijos aerodromai, iš kurių
Muliolis Ign....... ............ 1.00 kildavo lėktuvai 1948-49 m. blokados metu. Berlyne jie nusileis-

Įš viso $49.00 davo Tempelhofo aerodrome.
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Šią savaitę,
Balys Gaidžiūnas

Gruodis ir sausis yra laikraš
čių talkos mėnesiai. Tais mėne
siais ir mes tikimės daugiausia 
paramos iš savo bendradarbių ir! 
bičiulių. Tikimės bent keliais i 
šimtais Dirvos skaitytojų šeimą 
padidinti.

šiame numeryje Jūs rasite at
sišaukimą Į visus mūsų skaityto
jus, talkininkus, Dirvos bičiulius. 
Jame pasakyta, kad mums būti
nai reikia 500 naujų skaitytojų. 
Jų reikia išmirštančių jų skaity
tojų eilėm papildyti, jų reikia ir 
mūsų naujiems sumanymams 
įgyvendinti.

Nemaža Dirvos skaitytojų jau 
sulaukė tokio amžiaus, kada 
ateina saulėleidis, ir nori ar ne
nori, reikia su viskuo atsisveikin
ti. Tokių atsisveikinimo prane
šimų, rašytų mirusiojo artimų
jų, gauname ir mes. O atsime
nant, kad su daugelio vyresniųjų 
mirtim nebėra kam toliau lietu
viškojo laikraščio skaityti, tuo 
pačiu toks atsisveikinimo prane
šimas yra ir vieno Dirvos skai
tytojo sumažėjimą^. 500
naujų skaitytojų mes ir norime 
per kelerius metus sudarytą, ne
mažą spragą užpildyti.

500 naujų skaitytojų mums 
būtinai reikia ir naujiems pla
nams įgyvendinti. Atsimenant 
tuos dažnus pageidavimus, kad 
Dirva dažniau išeitų. Tuos pagei
davimus nuo 1958 metų pradžios 
mes jau vykdome. Dirva jus pa
stoviai lankė du kartus per sa
vaitę. Dabar, jūs taip pat gerai 
žinote, ateina labai daug pagei
davimų, kad Dirva dar dažniau 
išeitų. Daug kas nori, kad Dirva 
greit virstų dienraščiu.

Pageidavimai liks tik pageida 
vimais, jei mes patys nepadėsim 
sudaryti sąlygų, kurios tuos pa 
geidavimus paverstų įgyvendi
namais planais. O visa tai gali 
ma. Reikia tik visiems įsijungti 
į talką. Į talką, kurią nuo šio Dir
vos numerio mes ir skelbiame.

Daugelis gerai atsimena, kad 
mums paskelbus $20,000 pinigi
nį vajų, kai kurie į tą mūsų žy
gi labai kreivai pažiūrėjo. Net 
labai geri mūsų bičiuliai rašė 
laiškus, kad padarėme neapgal
votą žingsnį, kad tuo save ir vi
są tautinę srovę apjuoksime. O 
šiandien, kada tas talkos darbas 
jau baigtas, mes pasididžiuoda 
m i sakome, kad viską labai gera: 
atlikome. Tr atlikome todėl, kad 
ne viens ar keli. bet keli šimtą 
mūsų geru bičiuku reikalą su 
prato, aktyviai patys parėmė ir 
kitus remti paskatinę.

Mes ir dabar, kada skelbiame 
naują 5C0 Dirvos skaitytojų tal
ką, manome, kad ji pavyks, jei 
į ją įsijungs visi Dirvos bičiuliai 
ir tautinių organizacijų nariai. 
Jei jau vieni Dirvos artimesnie
ji pajudės, jie nesunkiai suras 
po vieną naują skaitytoją. O ga 
lėtų jų susidaryti ne 500, bet 
koks 1000. Tada jau būtų kitą 
kalba, ir tiems Dirvos dažnini- 
mo pageidavimams tuoj atsida
rytų realios galimybės. Be nau 
jų skaitytojų sutelkimo tai ne
įmanomą ir negalės įvykti. Tai 
turime visi žinoti, kad negyven
tume n«raliomis svajonėmis.

Sutelkus bent 503 naujų skai
tytojų mes galime pageidauti, ir

Du kart savaitinis, leidžiamas VIL
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toks pageidavimas bus visiškai 
realus, kad Dirva išeitų tris kar
tus per savaitę. Mes esame pa
darę labai rimtus apskaičiavi
mus, kurie rodo, kad tai galima 
padaryti. Mes taip pat jaučiame, 
kad daugumas skaitytojų to no
ri. Mes taip pat esame gavę pa
sižadėjimų mums aktyviai tal
kinti, jei tik Dirva pradės dar 
dažniau eiti.

Ar Dirva galės virsti dienraš 
čiu, labai daug priklausys taip 
pat nuo mūsų visų, ypač Dirvos 
skaitytojų norų. Esu tokios nuo
monės, kad nėra negalimų daly
kų. Bet tie negalimi dalykai pa
siekiami tik tada, kai jų labai 
planingai, atkakliai ir labai rū
pestingai siekiama. Siekiama ne 
kurio nors vieno asmens, bet vi
sų laikraščio vadovų, leidėjų ir 
visų skaitytojų šeimos.

Dabartinių metu mūsų di
džiausias tikslas — sudaryti są 
lygas, kad Dirva galėtų išeiti 
t^is kartus per savaitę. Jei ta? 
sąlygas sudarysim, Dirva tris 
kartus per savaitę ir eis. Jei ne 

mdarysim, liksim prie dabarti
nės padėties, tada turės pasibaįg 

i ir kalbos apie savą dienraštį.
O tai jau labai negerai, tai ne 
patinka nei man, nei jums, kū
ne turite daug gražių planų ir 
kurie tiems rūpesčiams skiriate 
nemažai iaiko.

Todėl dabar skelbiamoji talka 
vra tas antrasis mūsų visų ban- 
lymas, kurį turime atlikti po la- 
>ai gerai pasisekusio $20,000 va- 
aus. Jis daug lengvesnis, bet ir 
į įgyvendinti reikia nemaža 
gražių pastangų. Piniginiam va- 
uj buvo sudarytos sąlygos nu- 
>irkti reikalingas mašinas. Jos 
nupirktos ir nė vieno cento ne- 
šleista kitiems reikalams. Dar 
daugiau, prie nupirktų mašinų 
arūpintos ir tokios patalpos, 

kur Dirva gali pilnai plėstis. Da
bar reikia trečiojo žingsnio — 
500 naujų skaitytojų ir mes ga
lime turėti tris kartus per savai
tę išeinančią Dirvą. Tą žingsnį
:r atlikime!

CHICAGOS
GYDYTOJAI

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

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 West 63 St.
VAL.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 

Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas, 
šeštad. tik nuo 1-3 vai. pop’et. 
Rezid. 3241 W. $6th PLACE.

Tel. ofiso EVerglade 4-7376 
Tel. buto GRaceland 2-9203

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 

2336 West Chicago Avė. 
Chicago 22, III.

VAL.: 1-3:30, 6-8:30 p. p. pirmad, 
antrad., ketvird., penktad.
Tik susitarus trečiadieniais.

Telefonas: Ofiso REpublic 7-5020 
Namu WAlbrook 5-3765

J. Ramunis, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

VAL.: kasdien 2-4 p. p. ir 6-8 p. ,p. 
Sestadieniąi;: 2-4 p. p. ir 5-7 p. p.
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Ar vien piniginė auka parodo 
gerą širdį? štai šių metų New 
Yorko Baito vajaus pirm. parei
gas sutiko eiti, būdaipas labai 
užimtas savoj profesijoj, dosnus 
aukotojas visuomeniniams reika
lams dr. Vaclovas Pąprockas. 
Užklaustas, kaip pasisekė šių 
metų BALFo vajus, jis pabrėžė, 
kad piniginė auka yra pati ma
žiausia ir lengviausiai suteikia
ma, o aukos didumas bei reikš
mė priklauso ne nuo duodamos 
sumos, bet nuo aukotojo išteklių 
ir gerų norų padėti artimui. To
dėl kiekviena, kad ir mažiausia, 
auka yra lygiai brangi.

Ir čia jis priminė vieną nuo
tykį iš garsaus rašytojo Turge
nevo gyvenimo, kai, šiapi einant 
Londono gatve, priėjo senukas 
ir paprašė išmaldos. Rašytojas, 
išieškojęs kišenius ir pinigų ne
radęs, apkabino senuką, pabu
čiavo ir atsiprašė, jog šį kartą 
pats neturįs nei kapeikos. Senu
kas giliai sujaudintas tarė: Ačiū 
tau, tai buvo didžiausia ir bran
giausio auka, kokią aš kada nors 
įsu gavęs.

Tuo noriu pabrėžti, — kalbė- 
■o toliau komiteto pirm., kad pi-

IR TAIP 
GYVENIME 

BŪNA
Londone Rusijos ambasadai 

buvo pasiųstas pakvietimas da
lyvauti filinos ''Herojų šešėliai” 
premijeroje. Kilnioje vaizduoja
ma Vengrijos sukilimas. Amba- 
sada grąžino pakvietimą su pa
staba — "Nevertas dėmesio".

♦
Indianoje vienas automobilių 

kaužo pardavėjas supykęs, jog 
^agys pavogė už du šimtus do
lerių vertės dalių, ieškojo pri
mušti šunį, kuris nesaugojo. Ta
čiau jo didesniam pykčiui vagys
juvo pavogę ir šunį.#

Vienas Indianos gyventojas 
gavo laišką, jog jo brolio žmona
susilaukė dvynukų. Laiškas iš
siųstas 1946 metais.

«
Idaho Falls mieste šaltų nervų

vagys iš vienos finansų įstaigos 
seifo išnešė daugiau, negu 3 10 
doltrių. FBI įstaiga yra tik už 
ketverių durų, ir vietos policijos
būstinė kitoje gatvės pusėje.

•
Maskvos radijas paskelbė, jog 

Rusija povandeniniuose laivuo
se įrengia galingus prožektorius 
ir televizijos aparatus, kurie bū
dą reikalingi žvejybai bei van
denynų dugno žemėlapių sudary
mui. ♦

Caspęr miesto savivaldybės 
namuose buvo įtaisyta nauja 
krosnis. Užkūrus visi kambariai 
prisipildė dūmų, nes pasirodė, 
jog pri j jngta prie vėdinimo sis
temos, bet ne prie kamino.

*
Indcpepdence miesto policija 

gavo laišką, kuriame buvo dole
ris, policijos "tikėtas" ir laišku
tis: "Radau savo vyro kišenė
je."

*
Vienas slidininkas Vokietijos 

kalnuose netyčia įvažiavo į rųsų 
valdomą sritį. Policija jį išlaikė 
dvi dienas, kuriomis jis buvo 
priverstos policininkus mokyti 
slidinėti.

*
Vienas Kalifornijos pilietis, 

pasistatęs automobilį draudžia
moje vietoje, paliko raštelį: "Ma
lonus policininke,, nebeturiu ga
zolino ir pinigų".

Sugrįžęs rado policininko prie
rašą: "Mielas pilieti, aš duodu 
tamstai vieną valandą laiko už
sidirbti pinigų ir nusipirkti ga
zolino". «

North Carolinoje vienas nepil
nametis buvo nubaustas septyne- 
riais mėnesiai kalėjimo už išplė
šimą "parking meter". Teisėjas 
bausmę pakeitė į vienų metų są
lyginį bandymą. Sąlyga: nubaus
tasis per vienerius metus neturi 
arčiau prieiti prie "meter", kaip 
penki žingsniai.

niginė auka nėra vienintelė prie
monė išreikšti artimo meilei ir 
jam nelaimėję paguosti. Tačiau 
esmamomis sąlygomis, piniginė 
auka yra vienintelė priemonė, 
mūsų broliams, patekusiems į 
skurdą, palengvinti; BALFo pa
stangomis mūsų nelaimingieji 
visur pasiekiami.

Komiteto pirm. dr. V. Paproč
iais pranešė, kad šiais metais 
New Yorko BALFas surinko 
$4,840.74, tačiau dar nevisi iš
siuntinėti vokai grįžo, ir komi
tetas tikisi, kad ši suma dar ge
rokai padidės.

Į klausimą, kodėl vis dėlto ši 
suma daug mažesnė, negu anks
čiau būdavo New Yorke, pirm. 
atsakė, jog tai nereiškia, kad au
kotojų skaičius sumažėjo; mūsų 
užjūrio broliai dabar dar dau
giau yra sušelpiami, nes daugelis
šelpia asmeniškai savo artimuo-1
sius,

Komit. pirm. išreiškė dėkin
gumą visiems BALFo komiteto 
nariams, kurie mielai aukojo pa
skutinį savo poilsio laiką vajaus 
darbams.

Stambiausi aukotojai yra: 300 
dol. — Ats. Viešp. parapija; 200
— Neris Corp.; 100 dol. — Amal- 
gamated Clothing Workers; 75
— United Lithuanian Clothing
Workers; 50 — D. ir V. Anoniai; 
Lietuvių Klubas Yonker, O. ir 
M. Jankevičiūtės po 50 dol. ir dr. 
V. Paprockas. E. č.

BROOKLYN

Lapkričio 22 d., Apreiškimo 
par. salėje, įvyko Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo 40 m. su
kakties minėjimas, kurį atidarė 
ramovėrių New Yorko skyriaus 
pirm. J. Kirkyla. Pagrindiniu 
kalbėtoju buvo Liet. Laisvės Ko
miteto piįm. V. Sidzikauskas.

Meninę dalį atliko- buv. operos 
solistė ♦Jį. Johuškaitė-Leskaitįe- 
nė, Skautų Vyčių oktetas, diri
guojama^ J. Liuberskio, ir tau
tinių šokių grupė, vado vau j arp a 
J. Matulaitienės. Programai va 
dovavo Juodis.

Po to fbuvo šokiai ir vaišės, 
tenka pažymėti, kad šventėje da
lyvavo didesnė dalis jaunimo, 
negu pačių buvusių karių. Malo
nu, kad mūsų jaunimas pradeda 
užimti pavargusių vyresniųjų 
eiles.

Lietuvos Nepriklausomybės 
Fondo posėdis

įvyks lapkričio 30 d., kuriame 
bus svarstoma daug fondo veiklą 
liečiančių svarbių klausimų ir 
nustatomos tolimesnės jo veiki
mo gairės. Po-sėdy dalyvaus LNT 
pirm. V. Rastenis, J. Bačiūnus ir 
Liet. Taut. Sąjūdžio pirm. dr. 
Br. Nemickas.

BALTIMORĖS

Šeimos šventė. Senas Baltimo- 
rės veikėjas, daugelio lietuviškų 
organizacijų pirmininkas ar na
rys, Tautinės Sąjungos uolus 
darbuotojas, sukūręs stambią fi
nansinę įmonę, Vincas VELžlS, 
su žmona Frances Milaševičiū- 
te-Velžiene, neseniai turėjo sa
vo šeimoje didelę šventę — iš
leido savo vienintelę dukrą Aud
rę, sukūrusią šeimą, į Naująją 
Angliją. Audrė Velžytė, baigusi 
Mokytojų Kolegiją ir mokytoja
vusi Balt.imorės Aukštesniose 
mokyklose, ištekėjo už JV Karo 
Laivyno karininko, leitenanto, 
inžinieriaus 'Roberto Scanlpn, 
kur yra baigęs Jūrų Akademiją 
Anapolyje, Md.

Spąlio 25 d. šv. Alfonso para
pijos bažnyčioje įvyko iškilmin
gos sutuoktuvės. Pats prelatas
L. Mendolis, asistuojant kitiems 
parapijos,kunigams, davė šliūbą. 
Šliūpas buvo su kariškom oere- 
monįjpm, Jaunojo pabroliai — 
Karo Laivyno lęąrįniųkai, išei
nančius jš ib^nyčųs jaunuos,us 
praleido pro sukryžiuotų kardų 
virtinę. Po šliūbo buvo priėmi
mas Stafford viešbuty. Kadangi

baltimoriečiams, kaip malonūs, 
veiklus ir labdaringi lietuviai, 
bažnyčioje ir priėmime dalyvavo 
gausi minia baltimo-riečių.

Svečiai sunešė jauniesiems 
krūvas dovanų ir palinkėjo jiems 
laimingo, linksmo ir ilgo gyve
nimo. Tuoj po vestuvių jaunieji 
išvyko į jaunojo tarnybos vietą 
— Newport, R. I. K. P.

KENT UNIVERSITETE
ĮSISTEIGĖ STUD. 

SĄJUNGOS SKYRIUS
Kent State Universitete, Kent, 

Ohio, įsikūrė Lietuvių Studentų 
Sąjungos skyrius. Skyrių suda
ro šie nariai: Mindaugas Leknic- 
kas — (pirmininkas), Giedrė 
Natkevičiūtė — (sekretorė), Da
lė Benokraitytė, Lilijana Janule- 
vičiūtė, Gailė Mariūnaitė, Kęstu
tis Gaidžiūnas ir Vitas Koklys.

Nors anksčiau ir buvo neorga
nizuoti, bet lietuviai studentai 
Kente yra puikiai užsirekomen
davę. Iki šiol yra atlikta net ke
li pasirodymai. Praeitą pavasa
rio ketvirtį buvo surengta ir lie
tuvių paroda universiteto reng
toje tarptautinių studentų paro
doje. ši lietuvių tautinio meno 
paroda buvo sutraukusi daugiau
sia dėmesio iš visos parodos sky
rių.

Spalio mėnesy universiteto 
tautinių šokių festivalyje lietu
vių grupė pasirodė su puikiai pa
sisekusiu "Lenciūgėliu", šio mė
nesio pradžioje ta pati grupė pa
sirodė per Clevelando televizijos 
stoti.

Dabar skyrius ruošiasi ir vėl 
‘■arptautinei parodai, kuri Įvyks 
gruodžio mėnesio pradžioje.

K. G.

SKAUTAI
• Dr. SI p. Biežis, susitaręs su 

LSS Pirmija ir giliai paveiktas 
gražios skAutų-čių veiklos, imasi 
iniciatyvos organizuoti platų 
Skautams Remti Drjų tinklą, 
kad galėtu būti įgyvendinti di
desnieji projektai.

Dr. Biežis, ilgametis Chięa- 

gos Skautams Remti Draugijos 
pirmininkas, ir prov. P. Bakas, 
dovanos sąlygomis perleidęs

Skaitydami KARI būsite ge 
rai informuoti apie pasaulinius- 
karinius įvykius, rasite straips 
nių iš karinės ir Lietuvos istori 
įqs retais paveikslais iliustruoti 
ir Lietuvos karių atsiminimus F 
įvairių laikų.

Metinė prenumerata $5.C0; ra
šykite: KARYS, 916 Willopghbx 
Avė Brooklvn 21 N. v
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PERSIUNČIAME SIUNTINIUS I SSSR, LIETUVĄ, LATVIJĄ, ĘSTUĄ IR KITAS RESPUBLIKAS. 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PATIKIMOS, ATIDŽIOS IR SKUBIOS FIRMOS

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO. INC.
135 W. 14th St., New Ycrk 11. N. Y Tel. CHelsea 3-2583

(Licensed by USSR)
MŪSŲ SKYRIAI

S 141 2nd Avė.
S York City
| Tel. YU 2-p38()

J 032 W. -.Girard Avė. 
Philadelphia 23, Pa. 
Tek WAlnųt 5-8878

Visais klausimais, susijusjais $u siuntinių persiuntimu Jūsų giminėms ir draugams, kreipkitės j mū
šy patyrusius, atidžius ir niapdagius skyrių vedėjus, kurie maloniai suteiks jums visus nurodymus.

Pradžiuginkite savo artimuosius siuntiniu Kalėdoms.
Mūsų dįdžiųlė firma, turėdama tūkstančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja siuntinių pri

Statypją. Kiekvienas siuntinys išsiunčiaipas per 48 valandas ir adresatą pasiekia per 6-7 savaites (oro 
paštu per 7-12 dienas).

Mūsų įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies maisto produktų, pramonės gaminių: 
skarelių, avalvnos, laikrodžių ir kitų daiktų pačiomis žemiausiomis kainomis.

Atsipiinkite, kad pieš esame siuntinių persiuntimo specialistai

vo ūkį Michigano valstybėje, ap

dovanoti Padėkos ordinu.
• Jubiliejinių lietuviško skau- 

tavimo varžybų pabaiga nukelta 
į gruodžio 31 d.

Brolijos JAV Vidurio rajone 
VS patvirtinti R. vadijos nariai: 
pskt. VI. Vijeikis — rajono va
deivos pavaduotojas, psktn. D. 
Dulaitis — Oro skautų instruk
torius, psktn. VI. Simutis — 
skautų vyčių reikalų vedėjas.

siūlymų, pav. skelbti naują va- 
^Tradicija tapusi ASS žiemos jy ir panašiai. Sako, jei su nauju 

vajum nebus gerai, tai vis jau ir
netaip blogai.

stovykla šiemet ruošiama Hun- 
ter’s Lodge, Wellston, Mich., nuo 
gruodžio 28 iki sausio 1 d. Mo
kestis už nakvynę ir maistą $.5
dienai. Registracijos mokestis bet... ir blogų. Pavyzdžiui, per
$2. Visi stovyklautojai registruo
jasi pas senj. Viktorą Petraus
ką, 1023, 25th St., Detroit, Mich. 
Registruojantis kartu siunčia
mas mokestis ir už pirmąją sto
vyklavimo dieną, t. y., viso $7. 
Vietų skaičius yra ribotas, pra
vartu iš anksto užsiregistruoti.

NEPRALEISKIT
TERMINO

f Lietuvos Generalinio Konsulato 
New Yorke pranešimas spaudai)

Lietuvos Generalinis Konsula
tas New Yorke primena, kad 
1958 metų gruodžio 31 dieną bai
giasi laikas patiekti Vokietijos 
įstaigoms reikalavimus pasire
miant Vokietijos atsilyginimo 
įstatymu.

Tas įstatymas numato pinigi 
nį atlyginimą už kilnojamąjį 
turtą, kuris nacių buvo neteisė
tai konfiskuotas srityse, esan
čiose už dabartinės Vakarų Vo-. 
kietijos ribų ir vėliau nugaben
tas į Vakarų Vokietiją arba Ber
lyno miestą.

Asmenys, kurie gyvena ne Vo
kietijoje, smulkesnių žinių ir pa 
reiškimams formų kreipiasi į ar
timiausią Vokietijos konsulatą. 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se Vokietijos konsulatai veikli 
šiuose miestuose: New York, N. 
Y., Chicago, III., Boston, Mass., 
Detroit, Mich., Philadelphia, Pa.,
Cleveland, Ohio, Los Angeles, 
Cal., San Francisco, Cal., New 
Orleans, La., Atlanta, Ga., Dal
ias, Tex., Houston, Tex., Kansas 
City, Mo., Minneapolis, Minn., 
Norfolk, Va., Seattle, Wash.

.............. ..... . ...... i

MARGUTIS
ra pat3 seniausias Amerikof 

ietuvių žurnalas. Jis išeina kiek 
ieną mėnesį — yra gausiai ilips 
ruotas, turiningas, įvairus i‘ 
kaitomas su malonumu.

Margučio adresas: 6755 So
Vestern Avė.. Chicago, III.

DIRVA
atlieka įvairius spaudos darbus. Jūs 
galit pigia kaina atsispausdinti pro
fesines korteles, įvairias blankas, va
karams biletus, vestuvių pakvieti
mus, plakatus ir kt.

Užsakymai priimami ir paštu. 
DIRVA — 1272 East 71 St.

Cleveland 3, Ohio 
Tek: HE 1-6344

900 Literary Rd. 
Cleveland 13, Ohio

Tek T0wer 1-1461
132 Franklin Avė. 
Hartford, Cąnn.

Tek CHapel 6-4724

332 Fillmore Avė. 
Buffrlo 6, N. Y. 
Tek M0hawk 2674

11339 Jos. Campau
Detroit 12. Mich. 

Tek T0wnsend 9-3980
39 Raymond Plaza W. 308 West 4th St. 

Newark, N. J. Boston 27, Mass.
Tek MArket 2-2877 Tek ANdrew 8-5040

1$ LAIŠKU 
REDAKCIJAI

JUO GREIČIAU, JUO GERIAU
Mielas Dirvos rėmėjas p. Re

kašius Dirvos Nr. 78, iškėlė la
bai rimtą ir tiesų klausimą: kaip 
būtų galimą greičiausiu laiku 
Dirvą paversti į dienraštį. Tai 
yra tikrai rimtas ir svarbus klau
simas. čia jis duoda ir gerų pa

Taip. Vajai turi gerų pusių,

dažni vajai.

Labai sveika mintis, kurią p. 
Rekašius siūlo, pradėti nuo sa
vęs. Aš pasiūlyčiau, kaip neda
lyvavęs praėjusiame vajuje, ap- 
sidėkime specialiais Dirvos pre
numeratos metiniais mokesčiais. 
Pavyzdžiui, skaitantis šias eilu
tes Dirvos mylėtojas, pasikaps? 
tęs po savo sąžinę, tegu šitaip ( 
nutaria: — Aš apsidedu save 
Dirvos prenumeratos mokesčiu 
už 1959 m. kaipo už dienraštį 
25-kiais dol. Šią sumą sumoku 
dabar, arba per vieną mėnesį.

Dirvos, kaip dienraščio, mes 
senai jau laukiam. Ar pasiturin- '* 
tis, ar iš mažos pašalpos pragy
venantis. Nė vienas tautinės 
minties spaudos mėgėjas neišsi
verčia be vieno ar dviejų lietu
viškų dienraščių, nors ir priešin
gų mūsų įsitikinimams. O ką tai 
reiškia? Tai reiškia, kad Dirva 
ir tris kart eidama savaitėje, sa
vo skaitytojų patenkinti dar ne
galėtų. Gi sukaupus jėgas dėl 
Dirvos kaip dienraščio, pradžio- ~ 
je, kad ir iš keturių puslapių, vi
si Dirvos skaitytojai automatiš
kai atsipalaiduotų nuo tų dvieju 
dienraščių, kaip ir priverstinai 
prenurųęrųpjąmų.

Tik prisiminkim tuos nesenus * 
laikus, kada mes buvom maiti
nami Bonnos ambasadorystėmis, 
tautos įgaliojimais tik išrink
tiems ir t.t. ir t.t. Vieno iš tų
dienraščių pilnus puslapius iste
riškų straipsnių apie išvarymų 

mūsų nu-'ipelnusių ir teisėtų dip
lomatų į pensiją.

Dirvai, tuo laiku savaitraščiui, 
buvo gana sunku skaitytojus 
greitai painformuoti. Beje, dėka 
p. Railos ir kitų, prieš kuriuos 
mes šiandieną aukštai keliame 
savo skrybėles, vistik nepa vir
tom anų ambasadų šlavikais, kad 
ir tik kartą į savaitę buvom ap
šviesti.

Pone Redaktoriau, jau vien 
dėlto turit sukti galvą, kad Dir- a 
va tikrai netrukus pasirodytų 
dienraščiu. Tegu čia ateina Jums 
visi skaitytojai į talką su rea
lesniais pasiūlymais.

Bičiulis iš Pittsbyrgho
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LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
RŪPESČIAI IR LAIMĖJIMAI

Pasikalbėjimas su L. E. leidėju p. J. Kapočium
Ir sensacingi įvykiai darosi 

neįspūdingi, kai jie nuolat kar
tojasi. žmogus yra tokia būty- 

noė, kuri sugeba gana greitai su 
viskuo apsisprasti. Kas vakar ar 
užvakar kėlė smalsumą ir norą 
pritarti ar protestuoti — tas 
šiandien jau gali būti paprasta.

Berods, kas nors panašaus yra 
atsitikę ir su Juozo Kapo
čiaus leidžiama Lietuvių En
ciklopedija. Kai 1953 m. pradžioj 
leidėjo sumanymas buvo viešai 
paskelbtas — tuoj pasigirdo visa 
eilė balsų, L. E. leidimo proble
mą svarstančių. Nesmagu dabar 
prisiminti, kad gal didesnė dalis 
diskusijos dalyvių tada kėlė ne 
optimizmą, bet pesimizmą. Tik
rai, gal ir nelengva buvo anuo
met patikėti, kad emigracinėmis 
sąlygomis būtų galima tokį mil
žinišką darbą atlikti. Viena bet
gi buvo aišku, kad sumanymas 

gfclrąsus ir didelis, kad vienas p. 
^Kapočius, nors koks geras orga

nizatorius jis būtų, be visuome
nės paramos, be jos pritarimo ir 
patriotinės talkos to darbo ne
galės (veikti.

Tačiau dabar, kai leidėjas per
kopė L. E. leidimo pusiaukelę, 
kai Jau yra atspausdinta L. E. 15 
tomų, o beliko išleisti tik 12 ar 
13 — balsai nuščiuvo. Tą pu
siaukelę ryškiau at
žymėjo bene tik vie
nas mūsų laikraštis. 
Tam Juk yra paskelbta ir pa
skutinioji L. E. prenume
ravimo talka. Dirvos bendradar
bis, norėdamas savo laikraščio 
skaitytojus išsamiau painfor
muoti apie L. E. reikalus, krei
pėsi f p. J. Kapočių, kuris malo
niai sutiko mintimis pasidalinti.

— Mažai kas težino, kokias 
dvasines ir medžiagines sąlygas 
Tamsta turėjai pradėdamas L. 
E. leisti. Ar galima ką nors apie 
tai sužinoti?

— Dvasinis pradas ką nors 
gero duoti savo tautos kultūrai 
nuo seno glūdėjo manyje. Jis gal 
ir buvo tas akstinas, kuris pa
skatino mane L. E. leisti. Dvasi
nes sąlygas, kaip aš jas supran
tu, galėjo sudaryti aplinka-bičiu- 
liai, geri pažįstami, lietuviškoji 
visuomenė. Darbą pradedant 
man labai trūko tos dvasinės pa
ramos ir šilimos. Deja, kiek pri
simenu, mažai kas man padėjo 
tas dvasines sąlygas susidaryti. 
Buvo prielankių balsų, bet buvo 
ir apstas abejingumo, kuris ge
rokai stabdė pradėtąjį sumany
mą lengviau įveikti. Nežinau,

<d kitaip ir negali būti, kai ima- 
asi sunkesnių darbų. 
Pradėdamas L. E. leisti, pa

grindinį kapitalą turėjau. Be to, 
turėjau kreditą, kurį teko išnau
doti iki maksimumo. Nežinoji

mas, kaip darbas eis ir kaip jį 
parems visuomenė enciklopediją 
prenumeruodama — medžiagines 
sąlygas paženklino nemenka ri
zika. Aš nejuokais tada savo 
draugams sakydavau, kad ban
kuose esu užstatęs ne tik save, 
bet ir visą šeimą.

— Ar greitai pirmuosius sun
kumus Tamta įveikei?

— Pirmieji sunkumai buvo 
įveikti su L. E. pirmojo tomo iš
leidimu. Įjungiant susiorganiza
vimo darbus, to tomo išleidimas 
užtruko apie metus laiko. Gal ne
sunku suprasti, ką tas man reiš
kė, kai, jokių pajamų neturėda
mas, turėjau algas mokėti, ne
mažą kiekį klišių užsakyti, po- 
pierį, metalą ir kitus spaustuvės 
reikmenis pirkti. Tik pirmajam 
tomui išėjus — širdy kilo didelis 
džiaugsmas. Džiaugėsi ir Bosto
no lietuviai, surengdami L. E. 
pasirodymo šventę. Baimė ėmė 
ir rūpestis slėgė tik vienu klau
simu — kaip prenumeratoriai tą 
tomą išpirks. Kai prenumerato
riai gana tvarkingai I tomą iš
pirko — susidarė kapitalas II 
tomui leisti. Tuo keliu ir šiandien 
einam: pvz., dabar XIV tomas 
baigia išleisti XVI tomą.

— Ar didelė L. E. bendradar
bių šeima ir kiek ji pastovi?

— L. E. 14-koj tomų bendra
darbių pasireiškė 573. Su kiek
vienu tomu bendradarbių šeima 
gausėja, bet nemažėja. Ta šei
ma yra pastovi, darbšti ir pilna 
ryžto. Tik dėka jų L. E. eina nu
statytais terminais, kaip esam 
pasižadėję. Tegu būna leista 
man pasinaudoti šia proga ir vi
siems L. E. bendradarbiams pa
reikšti giliausią padėką ir pa
siųsti jiems gražiausius asmeni
nius linkėjimus.

— Gal dar ne metas prenume
ratorių kiekio skelbti, bet, turint 
galvoj L. E. mokslinę ir patrio
tinę vertę, ar tas kiekis nėra per 
menkas?

— Prenumeratorių kiekio aš 
neturiu jokio reikalo slėpti, nes 
jie buvo paskelbti L. E. I ir II 
tomo prieduose, šiuo metu jų su
dėtis yra gerokai pasikeitusi. 
Mano žiniom, 23 prenumeratoriai 
yra mirę, kiti dažniausiai dėl ne
palankių medžiaginių sąlygų, 
reikia tikėti, laikinai atkrito, bet 
vietoj jų atėjo nauji. Baigdamas 
L. E. leidimo darbus, noriu at
skiru priedu išleisti visų prenu
meratorių sąrašą, duodant jų es
mines biografines žinias. Tai bū
tų lyg padėka jiems už paramą 
enciklopediją leidžiant. Kadangi 
L. E. dar vis užsisako nauji as
menys, tai tik tada paaiškės ir 
galutiniai L. E. prenumeratorių 
skaičiai.

Ar L. E. prenumeratorių da
bartinis kiekis nėra per menkas ? 
Jei tą kiekį pasiūlytumėm bet 
kuriai JAV knygų leidyklai — 
nei viena mūsų enciklopedijos 
leisti nesutiktų. Bet mums šiaip 
taip užtenka kuklioms redakto
rių ir kitų tarnautojų algoms ap
mokėti, užtenka ir labai kukliems 
honorarams, nors belaukiant ki
to tomo, kartais jau ir pašto 
ženklams dolerio pritrūksta. Sa
vaime aišku, aš būčiau tiesiog 
laimingas, jei L. E. prenumera
torių atsirastų tiek, kad būtų 
galima redaktoriams, bendradar
biams ir leidyklos tarnautojams 
mokėti nors apytikriai tokius at
lyginimus, kokie tų sričių darbi
ninkams yra mokami JAV.

— Kada galėjai Tamsta leng
viau atsikvėpti, pradėjęs tokį ne
lengvą darbą dirbti?

— Atvirai kalbant, atsikvėpi
mo malonumų dar nepatyriau. 
Lengviau pasidaro tik tada, kai 
naujas tomas išeina dviem ar 
trim savaitėm anksčiau, tuo pa
čiu išsekusius medžiaginius iš
teklius vėl papildydamas.

—- Kai 14 tomų išleista, kiek 
dar L. E. tomų gali būti?

— Pagal sudarytą planą, dar 
turėtų pasirodyti 10 tomų. Ta
čiau redakcinė praktika parodė, 
kad dėtinos medžiagos, ypačiai 
lituanistinės, visada susidaro 
daugiau, todėl dar gali būti 12 — 
13 tomų.

— Kokie sunkumai dažniau
siai pasitaiko L. E. leidžiant?

— Visų pirma redakciniai sun
kumai, kurie beveik visada bū
na tie patys: vienas ar kitas ben
dradarbis neištesi savo pažado 
ir str. laiku neatsiunčia, ži
nom, kad rašymas enciklopedijai 
bendradarbiams yra tik šaluti
nis darbas, bet jų pavėlavimai 
mums reiškia spausdinimo ma
šinų sustabdymą. Tokiais atve

90 pėdų aukščio eglė iš Montanos miškų pradeda 2,490 mylių kelionę į JAV sostinę, kur, pastatyta 
priešais Baltuosius Rūmus, taps Kalėdų eglute.

jais visi nusimenam, griebiamės 
telefono Ir kt. susisiekimo prie
monių, kad tik greičiau reikalin
gas rašinys ateitų.

Bet būna ir technikinių sun
kumų. Neturėdamas lėšų dides
niam popierio kiekiui užsakyti, 
parsisiųsdinu jo tiek, kiek reikia 
vienam tomui. Ofsetas kartais jo 
sugadina daugiau, negu norma
liai yra numatyta. Tada ir vėl 
mašinos sustoja. Sunkumų dar 
būna rišykloj, ekspedicijoj ir 
pan. Neįmanoma jų visų šitokio 
pobūdžio pašnekesy suminėti.

— Kada pasirodys Dr. V. Ma
ciūno redaguojamas tomas Lie
tuva?

— Visų pirma reikia paaiškin
ti, kad Dr. V. Maciūno redaguo
jamas tomas yra ne žodinis, bet 
teminis. Tai reiškia, kad Lietu
va jai skirtame tome bus aptar
ta atskirais ir kiek įmanoma iš
samiais straipsniais. Tam tomui 
rezervuotas XV nr. žodiniams L. 
E. tomams toliau leisti jis ne
trukdo ir jie jau yra redaguoja
mi. Dr. V. Maciūno redaguoja
mas tomas pasirodys taip grei
tai, kaip greitai atskirų sričių 
specialistai jam duos savo me
džiagą. šiuo metu Lietuvos tomo 
str. rinkimas jau yra įpusėtas.

— Kokie L. E. leidyklos san
tykiai su redakcija ir bendradar
biais?

— Aplamai leidyklos santy
kiai su redakcija ir bendradar
biais yra geri ir nuoširdūs. Jeigu 
kartais pasitaiko kokių nesuta
rimų, kurių kiekviename darbe 
būna, tai mes visuomet žiūrim 
ne asmeninių ambicijų ir užsi
kirtimų, bet tikslo — L. E. su- 
redagavimo ir išleidimo. Dar ne
buvo tokio momento, kad mini
mas tikslas mūsų daugumos ne
jungtų į vieną ir darnią šeimą.

— Kai pusiaukelė peržengta, 
ar nemanai, p. Kapočiau, likusių 
tomų leidimą sulėtinti?

ASILŲ VESTUVĖS ARBA VIDURAMŽIŲ 
PAPROČIAI VOKIETIJOJE

Iki šiol nežinomas, mažas Vo- dinasi "Charivari", — kačių mu-
kietijos kaimelis Huetten, Luk- 
semburgo pasienyje, turįs 77 gy
ventojus, staiga pavirto dėmesio 
centru. Priežastį sudarė papras
čiausias Įvykis, — viena šio kai
mo mergina ištekėjo už svetimo, 
ne iš to kaimo kilusio vyro.

Normaliai galvojant, kas gi 
čia per įvykis, galįs sukelti vi
suomenės bei spaudos interesą? 
Nėra gi paslaptis, kad daugelyje 
Vokietijos vietovių plinta silpna
protystė bei išsigimimas, nes 
joms trūksta šviežio kraujo, ir 
todėl toks įvykis turėtų būti svei
kintinas.

Bet tokiais samprotavimais 16 
šio kaimo jaunuolių sau galvų 
nekvaršino. Jie, mat, pasijuto 
lyg įžeisti ir nutarė griebtis "se
no papročio", reikalaujančio, kad 
svetimas jaunavedys, vedęs kai
mo merginą, išsipirktų, t. y. duo
tų kaimo jaunuoliams pinigų iš
gėrimui.

Prasidėjo derybos, — jauna
vedys siūlė 50 markių, pagaliau 
sutiko duoti tam tikslui net 150 
markių. Kaimo jaunuolių tatai 
nepatenkino, jie reikalavo dau
giau. Derybos iširo ir buvo grieb
tasi, vis tą seną paprotį vykdant, 
represijų.

Sekantis papročio etapas va-

— Darbo lėtinimas dabartinė
mis sąlygomis reikštų L. E. lei
dimo sustabdymą. Kaip anks
čiau minėjau, vienus tomas lei
džia kitą tomą. Susidariusi lai-Į deklamavo jo sukurtą eilėraštį 
ko spraga sugriautų sudarytą Į ”«pie asilų vestuves". Paskui du,
finansinį planą, kuris nelengva 
būtų atstatyti. Todėl tempo lėti
nimas, kuris gal žymiai paleng
vintų redakcijos ir bendradarbių 
darbą, bent tuo tarpu yra ne
įmanomas.

(Bus daugiau)

zika, — tai bausmė už šykštu
mą. Laike 6 savaičių ir 3 dienų 
kaimo jaunuoliai kas vakarą at
vykdavo prie jaunavedžio namo 
su vežimu, prikrautu įvairių, 
triukšmą keliančių instrumentų, 
ir pradėdavo savo pragaro kon
certą. Ne be šypsenos tenka pa
stebėti, kad šitiems "koncer
tams" buvo gautas oficialus kai
mo burmistro leidimas.

Koncertai turėjo tikslą nu
bausti jaunavedį už "tradicijos" 
laužymą ir šykštumą. Tačiau, 
nežinia kodėl, ar jaunavedys bu
vo mažai muzikalus, ar neturtin
gas, ar iš tikro šykštus, ar paga
liau kietasprandis, — šitie kon
certai jo nervų neįveikė ir tiek 
pinigų išgėrimui, kiek buvo rei
kalaujama, jis kaimo jaunuo
liams vis tik nedavė.

Tuomet, vis tą seną paprotį 
sekant, vyko sekantis veiksmas, 
— asilų vestuvės. Buvo paskelb
ta asilų vestuvių diena. Vietos 
bravoras pastatė 1,000 žmonių 
palapinę (įėjimas 1,50 markių), 
paskersta pora jaučių, veršių 
bei paršų, ir skirtą dieną kaiman 
automobiliais bei autobusais su
važiavo apie 10,000 — žioplių.

Asilų vestuvių ceremonija pra
dėta kalbomis. Du kalbėtojai iš
vedžiojo, esą vietos gyventojai 
laiko "savo šventa pareiga kovo
ti prieš svetimos rūšies įtakas ir 
saugoti seną palikimą". Vienas 
vietos poetas apylinkės tarme

kaip jaunavedžiai persirengę, 
kaimo vyrukai buvo iškilmingai 
sutuokti. Susirinkusiems pa
linksminti, vestuvinėje, širmiais 
pakinkytoje karietoje, tie du vy
rukai buvo vežami per kaimą. 
Paskui juos sekė vežimas su ki
tais dviem kaimo vyrais, pasi
puošusiais asilų kaukėmis.

Asilų vestuvės suteikia neva 
teisę nuolatinei vedusios poros 
pašaipai. Pagal paprotį jaunieji 
visam laikui gali būti pravar
džiuojami asilo — nuotakos bei 
asilo — jaunikio ir net jų vaikai 
asilo vaikų vardais.

Alus palapinėje tekėjo upe
liais ir "asilų vestuvių" šventė 
davė organizatoriams gražaus 
pelno.

Tuo reikalas gal ir būtų pasi
baigęs, jei jaunavedžiai nebūtų 
kreipęsi teisman skųsdamiesi,

Nedelsk nė vienos dienos, bet šiandien pat siųsk 1 do
lerį ir užsisakyk metams jau aštuntus metus šiame konti
nente einantį iliustruotą humoro-kritikos žurnalą

PELĖDĄ
Išeina kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėn.
Rašykite dar šiandien: PELĖDA, 231 Wallace Avė. 

Welland, Ont., Canada.

kad yra pažeista jų garbė bei 
laisvė. Tik tuomet sujudo visuo
menė bei spauda, pasipylė klau
simai, kodėl Huetteno burmis
tras, apskrities viršininkas bei 
policija nesiėmė priemonių Šį 
laukinį spektaklį uždrausti, ko
dėl nepasigirdo katalikų bažny
čios (vietovėje vyrauja katalikų 
tikyba) balsas ir t.t. Triero pro
kuratūra pradėjo pagaliau nuo
dugnų tardymą ir tenka palauk
ti jo pasekmių.

Vienas vokiškas iliustruotas 
žurnalas, aprašęs "asilų vestu
vių" apeigas, ir stebėdamasis di
deliu apsilankiusiųjų smalsumu, 
ne be pagrindo paklausė: "kas 
gi yra čia pagaliau tikrieji asinlai? jb

AMERIKOS 
LIETUVIAI 

ir angliškųjų skolinių
ŽODYNAS

Knyga, kurios visi laukė, bet 
labiausiai tai Valparaiso Univer
siteto ir kitų universitetų bei ko
legijų buvusieji lietuviai studen
tai. Ji yra pirmoji knyga, kurio
je plačiai aprašomos aukštosios 
mokyklos, lankytos senosios 
Amerikos lietuvių inteligentijos; 
aprašomi ir veikusieji tose mo
kyklose lietuvių kalbos kursai; 
aprašoma ir s pati inteligentija. 
Be to, daug pasakyta apie tuo
metinės lietuvių spaudos kalbą, 
apie privatines ir parapines mo
kyklas, kuriose buvo dėstoma 
lietuvių kalba. Antroje knygos 
dalyje eina Angliškųjų skolinių 
žodynas, kuriame daug duodama 
gyvosios kalbas pavyzdžių, labai 
aiškiai parodančių šnekamąją 
Amerikos lietuvių kalbą.

Knyga didelio formato, 366 
psl., kietais viršeliais, gerame 
popieriuje, kaina tik $5.00. Ra
šykite: Dr. Alg. Margeris, 3325 
S. Halsted St., Chicago 8, III.

MUSŲ SPECIALYBĖ
Vaistų siuntimas į užsie 

nius. Mūsų sandėliai yra pil
ni, ir užsakymai greit iš
pildomi. Kainos visiems pri
einamos.

MODERN DRUG 
12429 St* Clair Avė.

MU 1-2342
no

Tik Dirvą skaitydamas sužinosi 

apie viso pasaulio lietuvių gyve

nimą ir būsi geriausiai informuo

tas apie tarptautinę padėtį.

ĮSTABŪS DRAUGAI
AXEL MUNTHB

(34)
Tai atsitiko keleriais metais vėliau. Dak

taras vienam semestrui atsipalaidavo nuo 
savo praktikos Paryžiuje ir vėl išvažiavo pa
sižiūrėti savo pamiltojo Neapolio. Visiškai 
neveiklus jis ten nebuvo, nes neveiklumas 
gimdo suniurimą. Į studijas jis perdaug ne
sileido, nes pagaliau juk buvo jo atostogos. 
Visi kiti gydytojai rašė ilgiausius straipsnius 
apie cholerą — jis nerašė nė žodžio, nes ne- 
urėjo ko pasakyti. O mikrobais, tai garsiai- 
iais mikrobais — kurie toki maži, o ne vie

ną daktarą padarė dideliu — jis nesirūpino. 
Patologų mikroskopu stebėti mikrobus jis 
teturėjo tiek pat ūpo, kiek astronomų teles
kopu spoksoti į tolimame nakties danguje 
bliksinčias žvaigždes. — Jam užteko to, ką 
matė plika akimi. O matė jis skausmus, ku
riuos kentė vargšai žmonės.

Cholera traukėsi, bet užėjo badas. Ligo
ninių jis dažnai nelankė, nes tiems, kurie ten 
gulėjo, jo pagalba nebuvo reikalinga. Geres
ni už jį daktarai ten dirbo, o labdarybė pri
iminėjo savuosius, kol priemonių užteko. Ta
čiau vieną vakarą jis vis dėlto užsuko J cho

leros ligoninę. Jis buvo girdėjęs, kad ten 

mirštanti prancūzė vienuolė. Koridoriuje su

tiko vieną asistentą, kurį pažinojo iš anks

čiau. Į jo klausimą kolega teparodė vienos re
zervuotos palatos duris. "Stadium algidum",* 

tepasakė tas ir nuėjo tolyn.

Kambary buvo pusiau tamsu, dvi vie
nuolės klūpojo, o lovoje gulėjo Soeur Philo- 
mėne išblyškusi kaip mirtis. Ji lėtai atmerkė 
akis, ir jos žvilgsnis užkliudė tą, kuris sto
vėjo prie jos guolio.

— žinojau, kad čia esate, — pasakė ji. 
Ir šį kartą ji ištiesė ranką — tačiau tai jau 
nebebuvo jos ranka, ji jau nebepriklausė gy
venimui, ji buvo jau šalta. Ji atrodė grims- 
tanti į snaudulį ir gulėjo visiškai tyli, tik ret
karčiais atmerkdavo akis, pažvelgdama į 
tuos, kurie stovėjo aplink jos lovą. Prieš ry
tą pradėjo ją krėsti debulys. Seserys įvyniojo 
ją į baltą vienuolės drabužį. Ji buvo jau visa 
šalta, tačiau iš akių buvo matyti, kad ji te
bebuvo pilnos sąmonės. Ji judino lūpas, norė
dama kažką pasakyti, tačiau žodžio nebeiŠ-

* Cholerai charakteringa stadija, kada 
kūnas pradeda atšalti.

tarė. Skausmo šešėliai kaktoje, kuriuos jis 

taip gerai pažinojo, pamažu nyko ir nyko, 
nes jos akys pradėjo spinduliuoti džiaugsmu, 

apie kurį žemė nieko nežino. Tada išaugo jos 

sielos sparnai, ir mirties ramybė apgaubė 

jos veidą.
Ir tas, kuris čia stovėjo, žinojo: dabar 

ji buvo laiminga.

LA MADONA DEL BUON CAMMINO 
(1884 rugsėjis)

Senąjį kunigą jis buvo jau nekartą ma

tęs, kai tas iš savo šventovės žvalgydavosi į 
purviną skersgatvį. Jie jau iš tolo sveikinda

vo vienas kitą, neapoliečių papročiu pamo
suodami rankomis ir apsikeisdami "Buon 
giorno, Don Dionysio!" — "Ben venuto, Sig- 
nor Dottore!"

Ne kartą jis jau buvo žvilgterėjęs ir į se
nąjį apleistą vienuolyno sodą su išdžiūvusiu 
šuliniu ir pora blyškių rudens rožių koply
čios pasienyje. Don Dionysio jam jau buvo 
papasakojęs apie kai kuriuos nuostabiosios 
Madonos dėl Buon Cammino stebuklus. Da
bar ji stovėjo visiškai apleista savo pusiau 
apgriuvusioje šventovėje, ir tik maža alyvinė 
lempelė kovojo su tamsa. Labai iškilmingai 

tada Don Dionysio atitraukė uždangą, slėpu
sią Madoną nuo profaniškų žvilgsnių, ir švel
niai, it motina, pataisė jos baigiančio susi

dėvėti drabužio klostes. Daktaras su užuo
jauta ir nustebimu žiūrėjo į blankią vaškinę 
statulą, su negyva šypsena bejausmiuose 
bruožuose, kurie Don Dionysio aptemusioms 
akims vaizdavo aukščiausią kūno ir sielos 
grožį: "Come^įė bella, come ė simpatica" (ko
kia graži,kokia maloni) — kalbėjo jis, žvelg
damas į ją.

Netoliese, Santa Maria dei Carmine baž
nyčioje, degė šimtai vaškinių žvakių ties 
altoriais, dieną ir naktį ėjo žmonės maldauti 
galingosios Madonos užtarimo. Motinos trau
kė žiedus nuo pirštų, kad juos įjungtų atnašų 
grandinėn ant Dievo Motinos kaklo, mergi
nos kėlė koralų virtines iš savo juodųjų pin
tinių, kad jais papuoštų Madonos turtingą 
aprangą. Vyrai gulėjo, kaktas priglaudę prie 
išmintų marmorinių bažnyčios grindų, ir 
baugščiai meldė globos ir pagalbos.

Mirtis siautėjo Neapolio vargšų kvarta
luose. Tris kartus jau pagarsėjusi Madona 
dėl Carmine buvo iškilmingos procesijos me
tu nešama per miesto kvartalą, kad Mercato 
žmones apgintų nuo siaučiančios epidemijos. 
Buvo pasakojama apie daugelį stebuklų, apie 
mirštančius, kurie grįžo gyveniman, kai 
jiems buvo leista pabučiuoti Madonos ap
siausto kraštelį.

Daktaras matė Don Dionysio su panieką 
reiškiančiu pečių truktelėjimu dingstantį už

portalo, kai Madonos dėl Carmine procesija 
ėjo pro šalį. Jau ne kartą senasis kunigas 
buvo išreiškęs abejones tos galingosios Ma
donos stebuklingąja galia, ne kartą buvo ban
dęs tą ar kitą kaimynę, skubančią į bažnyčią, 
sulaikyti.

— Ką gi toji jūsų Madona padėjo jums, 
Mercato žmonėms? — pašaipiai šūkaudavo 
jis. — Jei ji tokia galinga, tai kodėl ji neap
gina Neapolio nuo choleros? Ir čia, Mercato 
kvartale, kurio gyventojai jau ištisus šimt
mečius prieš ją klaupia — ką ji padarė epi
demijos plitimui sulaikyti? Ar nemiršta kas
dieną žmonės aplinkui jos šventovę, nepai
sant visų jūsų maldų, nepaisant visų jūsų 
žvakių? Altro chė la Madonna dėl Carmine! 
Nė aguonos grūdo jūsų Madonai dėl Carmine! 
Kad cholera nepersimetė į šią Piazza dėl 
Mercato pusę ir niekada nepersimes — kam, 
kaip manote, turite dėkoti? Ar nesuprantate, 
kad Madonna dėl Buon Cammino laiko glo
bojančią ranką virš jūsų, nors jūs to nenu
sipelnote, paliekate jos šventovę tamsoje ir 
savo atnašų žvakes nešate visoms kitoms 
Madonoms, kaip jos ten besivadintų. Ar ne
matote savo apakime, kad Madona dėl Buon 
Cammino yra daug galingesnė, negu visos jū
sų Madonos drauge! Altro che la Madonna 
dėl Carmine!

(Bus daugiau)
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Ideologinis eleksyras bonkutėse
Korporacijos veiklai pagyvė- jusiu "probleminius dalykus",

jus, spaudoje padažnėjo jos var
do linksniavimas. Pradžioje tas 
pagyvėjimas buvo vadinamas 
"niekam nenaudingu skaldymu". 
Šiemet Varpas grasinančiai su
dundėjo Jaks-Tyrio išgąsčiu, jog 
"senasis tautininkų režimo sti
lius ir turinys grįžta su abiejais 
aspektais, klerikaliniu romantiz
mu ir agresyviu fašizmu". Gi 
"Dirvos" 84 nr. V. žilius "Svars
tymuose", dėka S. Rudžio įsiter
pimo, Neo Lithuanios, arba ge
riau sakant tautinį ideologinį 
momentą norėtų matyti geriau 
apčiuopiamą, suprastą ir sufor
muotą. V. Žilius čia ir sako, kad 
"reikšmė ateityje priklausys 
tiems sąjūdžiams ar sambū
riams, kurie gyviau ir sėkmin
giau "pajudės smegenimis", o 
nesitenkns vien tik iš praeities 
užkonservuotais "eleksyrais". V.

atseit, pasaulėžiūrinius bei ideo
loginius klausimus, dar nereiš
kia, kad Neo-Lithuanios ideologi
niai šaltiniai ribojosi tik tų ke
lių išvardintų asmenų publicisti
ka. Praktika parodė, kad veikla 
ideologinėje organizacijoje ne
būtinai turi bazuotis ideologo su
formuluotu ideologiniu konspek
tu. Kiekvienas, studijavęs ar 
studijuojąs, pasakys skirtumą 
tarp studijų iš konspekto ir stu
dijų platesnės ir turtingesnės li
teratūros.

Kalbant ideologinėmis temo
mis, nekiltų tiek daug klausimų 
ir dviprasmiškumų, jei skirtume 
du dalykus — politinės organi
zacijos programą, paremtą ide
ologiniu turiniu ir grynai ideolo
ginę, ne partinę, organizaciją, 
kurios tikslai yra auklėjamojo

.... ... Y± .... .. , pobūdžio ir studijinio lygio. Gi
žilius prieio štai kokių išvadų —' , ... • , . ••„x. , . A . t, . . ideologinis turinys, kol jis laiko-tie, kurie tenkinasi tik bendry- _
bėmis apibūdinę savo "ideologi
ją" — nei tautinės nei jokios ki
tos ideologijos neišlaikys, juo la
biau niekam jos neperteiks. Nes 
ką gi perteiksi, jei turėsi tik ke
valą be branduolio".

Teoretiškai teisinga mintis, tik 
ji neturėtų būti išvada vieno ar 
kito straipsnio laikraštyje. Ideo
logijos, kad ir menkiausią bran
duolį, niekas dar nėra apipavi
dalinęs laikraščio straipsnyje. 
Tikrenybe gi yra ta, kad Neo 
Lithuanios pasirinktoji tautinė 
ideologija, tegul jos turinys ir 
bus laikomas užkonservuotu 
eleksyru, ne tik buvo išlaikyta, 
bet ir perteikiama jau trečiajai 
kartai.

Ideologijos "perteikjTno" me
todai yra svarstytini, bet jie ne-

mas "atviru", ir dar taip ilgai, 
turi būti tas pats "eleksyras" 
bonkutėse be didelių pretenzijų 
tą turinį bei eleksyrą kaitalioti 
pačių principinių klausimų neuž
baigus spręsti.

Tenka pastebėti, kad esamose 
sąlygose nėra tai lengvas darbas 
sudaryti tinkamoms sąlygoms 
ideologinę medžiagą studijuoti

sakoma. Tautinės ideologijos me
džiaga apima kiek platesnę lite
ratūrą, nei V. žibaus išvardinta 
kelių asmenų publicistika. Pa
čios Neo Lithuanios ideologų eilė 
yra kiek platesnė, tik bijau, kad 
tų asmenų ir jų ideologinio elek
syro išvardinimas nebūtų irgi 
palaikyta — bendrybe ... Nes 
kai kam tai atrodo senienos, kai 
kam — senų pilaičių statymu. 
Nelabai daug kas naujo ideolo
gine prasme yra sukurta krikš
čioniškosios pasaulėžiūros, o kas 
gi šiandien pavaduoja Marksą? 
Ar girdėjot, kad Neo Lithuania 
savo ideologais laikytų kuriuos 
nors iš Didžiųjų Lietuvos Kuni
gaikščių?

V. žilius gal be reikalo sarkas
tiškai vadina Neo Lithuanios 
"gaivintojus" jos reikšmės en
tuziastais, akcentuojančius tik 
praeitį, kaip ideologinio peno 
šaltinį. Neo lithuanai savo ideo
logus išsirinko iš tų žmonų tar
po, kurių kūrybos ir darbo lai
kotarpis nebuvo perdaug nutolęs 
nuo Neo-Lithuanios kūrimosi ir 
augimo laikotarpio. Tai buvo tuo
metinė Neo Lithuanios "dabar
tis". Viltis, kad Neo Lithuania 
dar galėtų, "jei norės ir pasi
stengs", anot V. Žibaus, tapti ti
riančia ir kuriančia lietuviškos 
tautinės ideologijos akademija, 
gal išsipildytų, tik vien vilties 
pareiškimų vargu ar užteks, nes 
negi tai vienų tik neobthuanų už
davinys. Visi turėtume mokytis 
iš praeities ir tada tose "ideolo
ginio eleksyro" bonkutėse rasis 
ir turinio ir tinkamos medžiagos, 
nes jos tokios uždaros atrodo ir 
tik etiketės tematyti, vien žiū
rint pro rakto skylutę.

J. Meškuitis

NEO LITHUANIA METINĖS ŠVENTĖS
CLEVELANDAS

Spalio 25 d. buvo svarbi Cle
velando neolithuanams ir ypatin
gai prasminga aštuoniem jumo
ram.

Puošnioj La Vera klubo salėje
įvyko metinė šventė. Programa 

gab būti būti šabloniški. \ ienas buvo pradėta iškilmingu posėdžiu
dalykas ideologiškai auklėti kai
mo jaunimą, kitas vėl akademi
nį. Bet kiekviena ideologinė or
ganizacija turi gi teisę pati pa
sirinkti būdus ir šaltinius ideo
logijai skiepyti, jei tai yra vienu 
iš jos pagrindinių uždavinių.

Iš suformuluotų ideologinių 
bruožų mums iki šiol geriausia 
yra žinomas prof. Šalkauskio 
darbas. Savo formuluotą ateiti
ninkų ideologiją jis laiko "sudė
tingos krikščioniškosios pasau
lėžiūros pritaikymu mokslą ei
nančios lietuvių katalikų jaunuo
menės gyvenimui bei veikimui". 
Taigi, ir prof. Šalkauskis į savo 
formuluotą ateitininkų ideologi
ją žiūri, kaip Į metodą perteikti 
jaunuomenei sudėtingą krikščio
nišką pasaulėžiūrą. Tautinės ide
ologijos perteikimas jaunimui 
yra ne taip jau varžomas pasau
lėžiūros rėmais. Juk ir Lietuvių 
Enciklopedijoje sakoma — "jei 
tos pačios ideologijos žmonės iš
pažįsta formaliai tą pačią pasau
lėžiūrą, tai nereiškia, kad visi 
jie visiškai sutaptų visomis savo 
pažiūromis".

Nėra račiau paslaptis, kad 
kiekviena organizacija, kad ir 
kokiomis bendrybėmis apibūdin
tų savo ideologiją, stengiasi, kad 
jos nariai savo pažiūrose, tiek į 
ideologinius, tiek į pasaulėžiūros 
klausimus, žiūrėtų pro vienos 
vienos spalvos akinius. Ne vel
tui V. žibus tat ir sako ir taip 
sakydamas, matyt, žino, kad — 
"anų laikų tautininkų viršūnės, 
be abejo, norėjo matyti atitin
kamose studentų korporacijose 
savo politinių įpėdinių auklėjimo 
židinius". Tačiau nusiskųsdamas, 
kad tokių "dvasinių seminarijų" 
viltis nepasiteisino, V. žibus ne-

— kurio metu aštuoni junjorai 
buvo pakelti į senjorus: Benigna 
Balsytė, Dalė Benokraitytė, Kęs
tutis Gaidžiūnas, Algis Garka, 
Algis Garlauskas, Vida Gulbinai- 
tė, Algis Matulionis, ir Algis Mo
destavičius.

Pagrindinį žodį tarė Centro 
Valdybos pirmininkas kol. P. 
Ališauskas. Taip pat kalbėjo Cle
velando skyriaus pirmininkas 
kol. C. Modestavičius, magistrė 
A. Augustinavičienė, ir naujųjų 
seniorų vardu kol. K. Gaidžiū
nas.

Buvo gauta eilė sveikinimų žo
džiu ir raštu iš įvairių tautinių 
ir studentų organizacijų.

Po iškilmingo posėdžio sekė 
vakarienė ir šokiai, čia pirmą 
kartą, po vasaros stovyklos, ko
legos rado progą vėl susitikti, 
nes buvo atvykę daug svečių iš 
Chicagos, New Yorko ir kitur. 
Iš viso buvo virš 300 dalyvių. 
Tarp jų ir gražus būrys gimna
zistinio jaunimo. K.

CHICAGO
Lapkričio 8 d. Chicagoje įvy

ko L. T. A. Sambūrio 8 metų ir 
Korp! Neo-Lithuania 36 metų 
sukakties šventė.

šventė buvo pradėta pamaldo
mis už mirusius ir žuvusius kor- 
porantus. Pamaldas laikė ir jaut
rų žodį tarė Tėvas J. Vaišnys. Po 
pamaldų korporantai vyko į ka
pines, kur buvo padėtos gėlių 
puokštės ant ten esančių kolegų 
kapų.

Vakare, Balio Pakšto salėje, 
puoštoje Korp! Neo-Lithuania 
herbu, kuri meniškai išdrožinėjo 
ir paruošė korporantas daij. Pet
ras Vėbra, vyko tolimesnė šven-

mini, kas tą "tuštumą" užpildė tės programa. Iškilmingo posė-
arba ar buvo dėtos kokios pa
stangos rasti tų "dvasinių semi
narijų" kitur, jei jau korporaci
jos dėtų vilčių nepatenkino.

Sutinkant su V. Žibaus anks
tyvesniuose "Svarstymuose" pa
reikštomis mintimis (Dirvos 62 
nr.), kad tautininkų tarpe ne
daug tebuvę teoretikų, nagrinė-

džio metu iš junjorų į senjorus 
pakelti: Vita Aleksandrūnaitė, 
Milda Jurkūnaitė, Gražina 
Paukštytė, Kęstutis Cicėnas, Jo
nas Deksnys, Kęstutis Kirvaitis, 
Algirdas Saulis ir Rimas Staniū- 
nas. Spalvos taip pat buvo įteik
tos senjorui Leonui Kalvaičiui.

Didinga šventės nuotaika ypač

pasireiškė įteikiant korporacijos 
spalvas Garbės Filisteriams: p.
Juozui Bačiūnui, dr. Juozui Bart
kui, dr. Steponui Biežiui ir gen.
Povilui Plechavičiui.

Garbės Filisteriams, atlydė
tiems prie prezidiumo stalo gar
bės palydovų, iŠ vyresnių ir jau
nesnių korporantų tarpo, buvo 
uždėtos kepuraitės, juostelės ir 
įteikti pažymėjimai. Visa korpo
racijos šeima džiaugėsi priimda
ma į savo tarpą tokius mielus ir 
garbingus narius.

Korporantų ir svečių šventėje 
buvo apie 300. Sulaukta svečių iš 
Clevelando, Detroito ir New Yor
ko. Sveikinimų gauta net ir iš 
toimesnių' pasaulio kraštų. E

NEW YORKAS
Čia Korporacijos šventė švęs 

ta lapkričio 15 d. Maspetho Lie
tuvių Piliečių Klubo salėje įvyko 
iškilmingas posėdis, kurio metu 
šie junjorai buvo pakelti į sen
jorus: Kristina Paprockaitė, Au
dronė Gudaitė, Aldona Noakai- 
tė, Giedrė Kumpikaitė, Gedimi
nas čekas ir Arvydas Vaišnys.

Iškilmingam posėdžiui vado
vavo naujoji Nevv Yorko sky
riaus valdyba — pirm. Algis Spe- 
rauskas, dr. Br. Nemickas (tėvū
nas), P. Ališauskas (Centro Val
dybos pirm.), V. Sutkutė (vice
pirm.), D. Maurukaitė (sekr.) 
ir A. Smetona (arbiter elegan- 
tiarum).

Pirm. A. Sperauskas savo kal
boje paminėjo Korp! Neo-Lithu
ania įsisteigimo tikslą Lietuvoje 
ir dabartinę veiklą tremtyje.

Plačiau Korp! veiklą apibūdi
no Centro Valdybos pirmininkas 
P. Ališauskas.

Šventės proga buvo gauta eilė 
sveikinamų. Po iškilmingo posė
džio buvo vaišės ir šokiai. Į šven
tę buvo atsilankę virš 200 asme
nų — dauguma jaunimo. K.

TORONTO
Lapkričio 16 d. Lietuvių Na

muose, prie gražiai paruoštų sta
lų, vaišinantis kavute, buvo pra
vestas Korp! Neo-Lithuania 36 
metų sukakties minėjimas.

Pirmininkas A. Kiršonis savo 
įvedamajame žodyje prisiminė, 
kaip ši šventė būdavo švenčiama 
N e p r i k 1 a usomojė Lietuvoje, 
šventišką nuotaiką' ir iškilrhinL
gumą sudarydavo organizuota ’ šventė 61 gimtadienį.

į Karo Muziejų pagerbti Nežino
mojo Kareivio kapą ir eisena pa
sveikinti Garbės Narį Valstybės 
Prezidentą A. Smetoną. Po to, 
KorpI Neo-Lithuania rūmuose, 
dalyvaujant daugeliui aukštų 
svečių ir studentų korporacijų 
atstovų, vykdavo iškilminga su
eiga, kuri būdavo baigiama po- 
būviu-vaišėmis ir pasilinksmini
mu.

Korp! Neo-Lithuania buvo iš
augusi į skaitlingą akademinę 
organizaciją, kuri savo darbu 
įdėjo didelį įnašą į Nepriklauso
mos Lietuvos tautinį ir valstybi
nį gyvenimą. Dar daugiau buvo 
laukiama iš korporacijos ateity
je, bet žiauri okupanto lėtena 
tuos lūkesčius pakirto.

Kada sovietinė Rusija 1940 m. 
obupavo Lietuvą, korporacijos 
veikimas buvo sustabdytas, veik
liausieji nariai sukišti į kalėji
mus, išžudyti ar ištremti. Tame 
okupacijų laikotarpyje, korpora
cijos nariai jungėsi į kovą su 
okupantais ir daugelis iš jų pa
aukojo gyvybę kovoje už Lietu
vos laisvę. Jų garbingą atmintį! 
buvo paprašyta pagerbti atsisto
jimu.

Inž. M. Meiliūnas plačiai nu
švietė padėtį atsikūrusioj mūsų 
tėvynėj ir nupasakojo motyvus, 
kurie iššaukė Korp! Neo-Lithua
nia atsiradimą, nužymėdamas 
svarbesnius praeities veiklos 
bruožus.

A. Statulevičius kalbėjo eko
nominiais reikalais ir davė kai 
kurių sugestijų.

čia pat buvo išrinkta nauja 
valdyba, į kurią įėjo: inž. M. Mei
liūnas — pirm., E. Stepaitienė 

sekr. ir A. Statulevičius — 
ižd. Visi energingi, sumanūs ir 
darbštūs korporantai, turį daug 
patyrimo organizaciniame ir vi
suomeniniame darbe. V.

LOS ANGELES
Korp! Neo-Lithuania 36 metų 

sukakties šventė Los Angelėje 
buvo gražiai paminėta radijo 
bangomis, šios kolonijos lietuvių 
tarpe plačiai žinomas kol. Vytau
tas Aleksandriūnas klausytojus 
supažindino su korporacijos vei
kla Lietuvoje ir tremtyje. Jo 
pranešimas buvo baigtas plokš
tele "Gaudeamus Igitur".

Kol. Aleksandriūnas plačiau 
apie mėtinę šventę yra parašęs 
Kalifornijos Aiduose, Los Ange
les tautinės minties laikraštėly
je: B.

BOSTON
Lapkričio 15 d. Korp! Neo Li

thuania ir T.A.S. minėjo korpo
racijos metinę šventę. Pilnoje 
Tautinės Sąjungos iškilmių sa
lėje minėjimą pradėjo korp! 
pirm. V. Izbickas. Po išsamių 
valdybos pranešimų, iškilmingo
ji dalis baigta Gaudeamus.

Apatinėse salėje buvo korpo- 
rantiškas alutis — vakarienė, 
kuriai vadovavo Dr. Br. Kalvai
tis. Kalbas pasakė Jonas Kas- 
mauskas, Justas Vaičaitis, Le- 
vickytė — Santaros pirm., Kur
pia — Studentų S-gos pirm., inž. 
E. Manomaltis, V. Kavolio, inž. 
S. Malėiias ir kt. %

Baigiantis vakarienei, buvo iš
rinkta korp! ir T.A.S. valdyba 
sekantiems metams: Ignas Vi- 
lėniškis — pirm., prof. J. Rauk- 
tys — sekr., K. Svilienė — ižd. ir 
Dr. V. Čepas — tėvūnas. Dr. Br. 
Kalvaičiui einant arbiter elegan- 
tiarum pareigas, įvyko iškilmin
gas pareigų ir vėliavos perdavi
mas.

Naujosios valdybos vardu kal
bą pasakė Ignas Vilėniškis. Jo 
kalbos pagrindinės mintys: kor
poracija artimai bendradarbiau
ja su tautinėmis organizacijo
mis, ypač ALT S-ga, laiko gerus 
santykius su studentų akademi
nėmis organizacijomis, įveda 
junjorų instituciją ir priima nau
jus korporantus. Korporacija 
Tautinės Sąjungoj namuose iš
kabina savo ženklą — emblemą, 
kuri simboližuotų Neo Lithua
nios rūmus Kaune. Kiekvienas 
korporantas turi neužmiršti ir 
dirbti Pro Patria.

Vakarienės metu buvo sugie
dota Ilgiaūsių metų inž. Jonui 
Krikščiukaičiui, kuris tą1 diepą 

V.

DIRVOS TALKA
Mums būtinai reikia 500 naujų skaitytojų. Jie turi 

užpildyti mirusių senų skaitytojų eiles, jie turi padėti su
daryti ir sąlygas Dirvai dar dažniau išeiti. Nepadidinę savo 
skaitytojų šeimos dar 500 naujais prenumeratoriais, mes 
negalėsime Dirvos leidimo dažninti. Be visų mūsų skaity
tojų ir bičiulių talkos tas planas nebus įvykdytas. Tai žino

dami mes ir prašome:
1. Užprenumeruokite Dirvą, kaip šventinę dovaną, 

savo artimiesiems, kurie dar Dirvos neskaito.
2. Paraginkite Dirvą prenumeruoti artimiausius sa

vo draugus ir kaimynus.
3. Priminkite visiems tautinių organizacijų nariams, 

kad jų pareiga patiems Dirvą prenumeruoti ir kitus raginti.
4. Prisidėkite keliais ahkos dolėriais į fon'dą, kurio 

pinigais mes Dirvą užprenumeruojame likusiems Europoje, 
sergantiems ir į didelį vargią patekusiems.

Visi, kurie atsiųs bent vieną naują metinį skaitytoją, 
galės laimėti: rašomąją mašinėlę, radijo aparatą, už $100.00 
lietuviškų knygų biblioteką ir eilę kitų dovanų. Visi nauji 
skaitytojai, Dirvą užsisakydami patys ar kiti jiems Užsa
kydami, gauna $2.00 nuolaidoj ir metartte ifioka tik $6.00.

Mes laukiame ir tikime, kad bendroje talkoje tuos 
500 naujų skaitytojų surasime. Tik tegul gruodžio ir sausio 
mėnesiai būna paskirti Dirvos skaitytojų šeima didinti.

Talką vykdydami naudokite čia esančią atkarpą:

Prašau Dirvą 1959 metais siųsti:

Pavarde, vardas ____

Adresas ___________

Prašomų siųsti Dirvų užšaldė

(Duoti pilnų užsakytojo adresų) 

Drauge siunčiame $________ mokestį.

MATEMATIKOS 
MOKSLŲ DAKTARAS 

HALINA 
MONTVILIENĖ

Dr. H. Montvilienė yra reta 
asmenybė akademikų tarpe, ku
ri savo valios ir didelio ryžto dė
ka spalio 31 d. New York Uni- 
versity sėkmingai apgynė dizer
taciją ir gavo matematikos mok
slų daktaro laipsnį. Jos dizerta- 
cijos "Quasi geostrofinių atmos
feros bangų skaičiavimų konver- 
gacija" Matematikos Moksle In
stituto pripažinta labai gera ir 
nutarta ja išleisti atskiru leidi
niu.

Dr. H. Montvilienė yra pirmo
ji moteris lietuvė, gavusi mate
matikos mokslų daktaro laipsnį 
Amerikoje.

Dr. H. Montvilienė-Ladukaitė- 
Ladavičiūtė gimė po pirmojo pa
saulinio karo Rusijoje. Grįžusi 
Lietuvon, mokėsi Panevėžio gim
nazijoje, kurią 1935 m. baigė 
pirmąja mokine. Jau iš pat pra
džių Halina jautė didelį patraū- 
kimą matematikai, todėl sekan
čiais metais įstojo V. D. U1. Ma
tematikos Fakultelan, Kaune. 
Dėl rusų okupacijos ir šeimos 
sukūrimo ji buvo priversta ku
riam laikui pertraukti studijas. 
1943 m. ji baigė Vilniaus Uni
versitetą, gaudama diplomuotos 
matematikės vardą.

Antrosios okupacijos metu H. 
Montvilienė su šeima pasitraukė 
į Vakarus. 1946-47 m. ji buvo 
Gross Hesepes lietuvių gimnazi
jos vicedirektorė ir matematikos 
mokytoja. Vėliau, iki. išvykimo, 
matematiką dėstė Diepholzo lie
tuvių gimnazijoje.

1949 m. Montvilų šeima atvy
ko į Ameriką. Nors labai sun
kioms sąlygoms H. Montvilienė 
pradėjo lankyti New York Uni- 
versity Graduates School. Po 
metų studijų ji buvo pakviesta 
to paties universiteto vadovybės 
reseateh asistente. 1954 m. uni
versitetą baigė, gaudama Master

LIETUVIŲ 
ENCIKLOPEDIJOS 

TALKA
Lietuviu Enciklopedijos Admi

nistracija skelbia paskutinę Lie
tuvių Enciklopedijos talką nuo 
š. m. spalio 15 iki 1959 m. balan
džio 15 d. Talkos metu naujai L. 
E. užsiprenumeravusiems bus 
duodamos premijos.

Užsiprenmeravusieji nuo š. 
m. spalio 15 d. iki gruodžio 15 d. 
iš leidyklos nemokamai gauna: 
1) Vinco Krėvės Rastus — pilną 
komplektą (komplektą sudaro 6 
tomai, kurių trys tomai jau iš
leisti, o ketvirtasis spausdina
mas; 2) Lietuvos žemėlapį ir 3) 
Jono Balio "Lietuvių Dainos 
Amerikoje."

Prenumeratoriai, kurie užsisa
kys nuo š. m. gruodžio 15 d. iki 
1959 m. vasario 15 d., gaus pilną 
Vinco Krėvės Raštų komplektą.

O tie, kurie užsiprenumeruos 
nuo 1959 m. vasario 15 d. iki tų 
pat metų balandžio 15 d. gaus 
Lietuvos Žemėlapį ir Jono Balio 
"Lietuvių Dainos Amerikoje".

Jau išėjusius L. E. tomus nau
jieji prenumeratoriai gaus išsi
mokėtinai pageidaujamomis są
lygomis. Už vėliau išleisimus to
mus mokama normalia tvarka.

Lietuvių Enciklopedijos leidi
mas nėra kieno nors asmeninis 
Yeikalas, o vaisius visų lietuvių 
šutelktinių pastangų, vaisius, 
deja, tik laisvame pasaulyje gy
venančių lietuvių. Tad ir nuopel
nai atitinkamai priklauso vi
siems tiems, kurie bet kuriuo bū-

of Science ir buvo paskirta Ma-hu prie šio didelio darbo priside- 
tematikos Instituto pritaikomas Lja. Darbas kilnus, nes lietuvių 
matematikos skaičiavimų gru- tautos ir valstybės kančios ir ver
pės vadoVe. gijos metais, jis skiriamas .i »s

Df. H. Mėntvilienė, nors būda- garbei ir pasididžiavimui. Dar
nia labai užimta, surado laiko Į bas prasmingas, nes skirtas ne 
reikštis Korp! Neo-Lithuania tik mokytis ir praluriinti hiek- 
veikloje, kaip jos filisterė. Nuo vieno mūsų žinytei, bd yra lm 
pat gimnazijos laikų ji aktyvi das ir priemonė išlaikyti lietuvių 
skautė, o tremtyje Vokietijoje kalbai ir lietuvybėj.

Gross Hesepes ir Diepholzo Argi nėra didėlis pasididžiavi 
mergaičių skaučių "Neris" tun- mas prieš laišvas tautas, kad pa
to tuntininkė. Studijų metu Vii- vergtos tautos vaikai, plačiai pa- 
niuje H. Montvilienė buvo Stu- šiskleidę priverstinėje emlgraci- 
dentų Matematikų Draugijos jdje, suteiktinėmis jėgomis su- 
pirmininkė. geba tokį milžinišką darbą pa-

Gavusi visą eilę pasiūlymų, daryti?
Dr. Montvilienė pasirinko atsa- ir Tu, Mielas pavergtos tautos 
komingas mokslines pareigas Sūnau ir Dukra, prenumeruoda- 
RCA bendrovėje. mas L. E., esi tų sutelktinių jėgų

Dr. Montvilienei sėkmės jos dalininkas ir Tau, kaip ir visiems 
moksliniame darbe! J. M. Į bendradarbiams ir talkininkams,

priklausys būsimųjų mūsų tau 
tofc kartų padėka ir tinkamas

VISI TURI ŽINOTI j 1™"““.
Korp! Neo-Lithuania GarbėsI LietUvi^ Knciklopcdlja

nariai yra: . o J26? C J4 ’
Lietuvių Tautos Patriarchas ®0- °'Z.°ą .’ ass'

Dr. J. Basanavičius. ’ ’
Poetas kun. J. Maironis-Mačiu

lis.
Rašytojas kan. J. Tumas-Vaiž- 

gahtas.
Dr. P. Vileišis.
Prof. J. Jablonskis. I Dirvai paremti skaitytojai at
gimtas Lietuvos Rešpūbli’k’dk g|Un^ šias aukas:

Prezidentas A. Smetona. Lukauskas Pr., Waukcgan $2.00
Lietuvos PasiUūtinys Lortdb- gRįfiūas Al., Chicago ........ 2.00

nė B. K. Balutis. < I Glėmža P., Chicago ........... 2.00
Gešventąs A., Chicago........ 2.00
MargeviČius J., Cleveland 1.00 
Seniūnas A., Richmond .... 2.00
Duleba T., Cleveland ........ 2.00

Išleidžiame tretįjį mūsiį sky- Į Kiaunė' K„Watėrbury....... 2.00

DĖKOJAME
RĖMĖJAMS

REDAKCIJA PRAŠO

riaus numerį. Jie visi skirtingi, Kvedaras P., Toronto 
savo turiniu nesikartojantieji. Balzaras P. * Chicago 
Ir jie ateityje bus dar įvairesni, Domeika z., Caracas .. 
jei į darbą įsitrauks daC daugiai! Jakubauskas J., Cleveland 2.00 
vyresniųjų ir jaunųjų kohpbbab- Jatulis lzjd < <jarwo6d ......  2.00
t*!- Jakubonis J., Chicago....... 3.00

Redakcija kviečia į aktyvesnę Satln0]ljui, A , ffo^esifer ... 2.00
talką. Iš daugelio vietovių mes | _ 
dar neturime žinių, ką ten veikia

2.00
4.00
2.00

’Ei, ar Jonelis čia gyvena?" 
Netrukus išgirdo atsakymą 7-

’Taip, nešk jį į vidų!"
*

Tai atsitiko senais laikais, ka
da susisiekimą palaikė pašto ve
žimais, traukiamais arklių. Kar
tą svetimšalis viename iš tokių 
vežimų pamatė iškabintą tokį 
tvarkaraštį: I, II, ir III klasė. 
Toliau sekė jų kainos.

ŠYPSOKIS KOLEGA j — reiškia visos tos klasės, 
Tėvas, pasiilgęs savo stūdijub- jei vežimas turi tik vieną patal-

jančio sunitus, nutarė jį aplan- pą? r- paklausė patarnautoją, 
kyti universitete ir pažiūrėti, — Ką jos reiškia, tamsta su 
kaip jam pirmi mokslo metai se- žinosi, kai privažiuosim kalną, 
kasi. Pirmdji klasė gali pasilikti sėdė-

Na-ktį, pagaliau suradęs ben ti, antfoji išlipa ir eina paskui 
drabutį, bet radęs užrakiūtaš dūL I Vežimą, o trečioji klhsė padeda 
ris, pradėjo belstis ir šaukti — vežimą stumti.

gyveną korporantai. Mums rei
kia žinių ir iš kituose kraštuose 
įsikūrusių korporantų.

Tat į talką' kolegos! Siųskite 
saVo rimtus ir linksmus rašinius, 
n u o t raukas, korespondencijas. 
Čia yra tavo, mano, ir mūsų visų 
skyrius!
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Dr. Vinco Kudirkos sukaktis
Didžiojo lietuvio Dr. Vinco 

Kudirkos 100-tajai gimimo su
kakčiai atžymėti Clevelando 
ALTo skyrius rengia du minė
jimus.

Pirmasis įvyks gruodžio 5 d. 
7:30 vai. v. Cleveland Public Lib
rary apatinėje salėje, 325 Su
perior Avė. Programoje: Dr. M. 
Žilinskienės paskaita apie Dr. 
Vincą Kudirką ir meninė dalis, 
kurią išpildys Čiurlionio ansamb
lis. Vinco Kudirkos kūrinių ver
timus skaitys Dalia Prikockytė.

Šis minėjimas skiriamas pri
statyti Dr. Vincą Kudirką ang
liškai kalbančiai visuomenei ir 
tuo būdu supažindinti ją su šio 
garbingo lietuvio-žmogaus nuo
pelnais lietuvių tautai.

Clevelando ALTo skyrius ma
loniai kviečia visus šiame minė
jime dalyvauti.

Antrasis minėjimas įvyks ne 
gruodžio 14 d. kaip anksčiau bu
vo skelbta, bet gruodžiol 13 d. 7 
vai. vak. Lietuvių Salėje. Minė
jimo metu paskaitą apie Dr. Vin
cą Kudirką skaitys A. Augusti- 
navičienė. Meninę dalį išpildys 
solistė J. Krištolaitytė-Daugėlie- 
nė ir aktorius J. Palubinskas.

Clevelando ALTo skyrius tiki, 
jog lietuviškoji Clevelando visuo
menė skaitlingai atsilankys į 
abu minėjimus ir tuo būdu pa
rems ALTo pastangas tinkamai 
paminėti didžio Lietuvos žadin
tojo sukaktį.

Emilijos Skrabulytės ir 
Balio Steponio

sutuoktuvės įvyko lapkričio 29 
d. Naujosios parapijos bažnyčio
je. Sutuoktuvių apeigas atliko 
kun. K. širvaitis.

Vaišėse, kurios vyko Čiurlio
nio ansamblio namuose, dalyva
vo virš 100 svečių. Jaunieji susi
laukė daug sveikinimų ir gražių 
dovanų.

Moksleivių neolith.uanų
trečioji sueiga įvyko lapkričio 30 
d. Gaidžiūnų nanftuose. G. Mo- 
destavičienė, moksleivių neoli- 
thuanų vadovė, pravedė įdomų 
pašneko.'.į apie rašytoją A. 
Landsbergį. į pašnekesio prave- 
dimą buvo įtraukti patys moks
leiviai. Sueigoj buvo 25 dalyviai.

Juozas Leimonas,
buvęs Vilties Draugijos iždinin
kas ir dosnus rėmėjas, atvykęs 
į E. Skrabulytės ir B. Steponio 
vestuves iš Chicagos, aplanke 
Dirvą ir pasidžiaugė jos naujo
mis patalpomis.

Bažnytinis koncertas,
rengiamas Naujosios Lietuvių 
Parapijos choro, vadovaujame 
muz. Reginos Brazaitienės, įvyks 
gruodžio 14 d., sekmadienį, 4 
vai. p. p. parapijos bažnyčioje — 
18022 Neff Rd. Programoje da
lyvaus muz. Alfonso Mikulskio 
vadovaujamas Čiurlionio An
samblis ir solistai.

Rengėjai maloniai kviečia vi
sus atsilankyti į šį taip retai 
esantį bažnytinį koncertą. Jūs 
atsilankydami čia įgysite dvasi 
nio džiaugsmo, pamiršite nori- 
trumpą valandėlę kasdienius rū
pesčius ir tuo pačiu paremsite 
jau dabar statomos mokyklos 
fondą.

Bilietų kaina tik vienas dole
ris. Bilietai gaunami pas čiurlio- 
niečius, pas choristus, Dirvoje ir 
Lietuvių Prekybos Namuose. Bu? 
gaima įsigyti ir prie įėjimo.

Latvių dailininkų filmą
Ateinantį sekmadienį, gruodžio 

7 d., 5 vai. po pietų, Čiurlionio 
Ansamblio namuose (10908 Mag
nolia Dr.) bus rodoma spalvuota 
filmą iš latvių dailininkų gyve
nimo ir kūrybos J. A. Valstybė
se.

Lietuvių visuomenė kviečiama 
dalyvauti.

šią filmą pagamino latvis inž. 
D. Stauvers norėdamas daugiau 
suartinti latvius dailininkus su 
visuomene.

P. J. Žiūrio padėka
Suruošdami mano 65 metų su

kakties paminėjimą parodėte di
delį man nuoširdumą. Ir tai ska
tins mane ir ateityje iš visų jėgų 
darbuotis lietuvių ir Lietuvos 
garbei.

Mano ypatinga padėka pri
klauso Tautinės Sąjungos Cleve
lando skyriaus valdybai su jos 
pirmininku adv. J. Smetona, Dir
vos redakcijai su redaktorium 
B. Gaidžiūnų, garbės prezidiumo 
nariams: Sofijai Smetonienei, S. 
Barzdukui, J. Daugėlai, A. Mi
kulskiui, Dr. K. Pautieniui, dau
geliui organizacijų atstovų, ku
rie į minėjimą atvyko asmeni
niai mane pasveikinti žodžiu ar
ba atsiuntė sveikinimus raštu. 
Ypatingai ačiū Hypatijai Yčai- 
tei-Petkienei, nepatingėjusiai at
vykti iš Californijos ir perduoti 
tenykščių lietuvių sveikinimus.
Labai didelis ačiū priklauso mū

sų konsului P. Daužvardžiui, po

niai Vanagaitienei, J. Bačiūnui, 
Dr. B. Dirmeikiui, Poniai ir Na- 
dui Rastiniams, p. Senikui, Tau
tinės Sąjungos centro valdybai, 
P. Drąsučiui, Dr. A. šliupaitei, 
kun. S. Neimanui, A. Baltrpko- 
nienei, J. Puškoriui, p. Mauru
kams, J. Bieliniųi, J. Staniškiui, 
J. Kregždei, Birutietėms per p. 
Nagevičienę, Antaninai Puško- 
riūtei, A. Rūkštelei, Braziuliams 
ir daugeliui kitų, kurie manę at
siminė ir nuoširdžiai prisijungė 
prie minėjimo sveikinimų bei 
vertingų dovanų įteikimo.

Sulaukus šio amžiaus žmogus 
jau pradedi daug ko nesitikėti ir 
tik džiaugies, kada matai, kad 
jaunesnieji užima mūsų vietas 
dirbti prakilnų darbą. Bet kai 
suruošia tokius minėjimus, kokio 
aš nesenai susilaukiau, pasijunti 
vėl esantis pirmose darbo eilėse 
ir nori dar labai daug padaryti, 
ko anksčiau negalėjai spėti.

Dar kartą ačiū visiems už pa
rodytą labai didelį širdingumą

JŪSŲ TAUPYMO BEI PENSIJOS PLANAS
Jūsų doleris yra dvigubos vertės, jei t a u p y s i t pas

PHOENIX MUTUAL
Net būdamas 55 metų ar vyresnio amžiaus, gali
te pradėti gauti $100-200 ar daugiau pajamų per 
mėnesį visam gyvenimui, taupant tik pusę tos 
sumos, kurios reiktų sutaupyti banke, perkant 

bonus, etc.

Atstovai: V. GIEDRAITIS ir V. BALAS 
UT 1-9777 ar LI 1-5893

PHOENIS MUTUAL
3122 Euclid Avė.
Cleveland, Ohio

Malonėkite man atsiųsti informacijų apie ši nauja įdomu planą.

Pavardė ...........................................................................................................

Adresas .................................................................................................................................

Gimimo data .................................................................................................

Profesija ..............................................................................................................................

Lietinių Prekybos Bendrovė, vienintelė šios rūšies firma pa
saulyje, gerai žinoma Europoje ir Australijoje, siūlo savo patarnavi
mus ir JAV gyvenantiems tautiečiams.

Lietuvių Prekybos Bendrovė turi visus reikalingus leidimus 
siysti dovanų siuntinėlius betarpiai iš Anglijos j Lietuvą ir į visas 
Sovietų Sąjungos sritis.

Lietuvių Prekybos Bendrovė viską ima tiesiai iš fabrikų ir 
todėl pateikia tautiečiams įvairias į Lietuvą siunčiamąsias prekes ne 
detalinėmis, bet urminėmis kainomis, tokiomis, kokių iki šiol niekas 
dar nebuvo siūlęs.

Lietuvių Prekybos Bendrovė, prisistatydama savo tautiečiams 
JAV, siūlo specialų ekspresą standartinį siuntinėlį, sudarytą iš trijų 
gabalų po 3 1 4 jardo pilkos, rudos ir mėlynos medžiagos, viso labo 
9 3/4 jardo, už negirdėtai žemą kainą — tiktai už

$10
Į šią kainą įeina sovietinis muitas, draudimas, licenzija, supo- 

kavimas ir pasiuntimas. Negana to: prie tokio siuntinėlio galima pri
dėti kataloginėmis kainomis dar 10 lbs. siuntėjo pasirinktų prekių, 
nemokant jokių papildomų mokesčių. Galima pridėti ir savų prekių, 
bet tik visiškai naujų, nenaudotų. Tokiu atveju už pridedamąsias pre
kes sumokamas tik muitas.

Lietuvių Prekybos Bendrovė yra vienintelė šios rūšies firma, 
neimanti jokių pasiuntimo manipuliacinių mokesčių už siuntinius, ku
rių vertė siekia arba prašoka $75.

Lietuvių Prekybos Bendrovės siunčiamieji iš Londono siuntiniai 
pasiekia Lietuvą per 3-5 savaites. Visi siuntiniai apdraudžiami. Jų 
pristatymas garantuotas.

Lietuvių Prekybos Bendrovė išpildo iš Lietuvos gaunamus re
ceptus ir pateikia visus čia gaminamus vaistus žemiausiomis kainomis.

Reikalaukite mūsų kainininkų ir medžiagų pavyzdžių, kuriuos 
nusiųsime Jums tuojau, gavę Jūsų laiškelį.

Rašykite:

LITHUANIAN TRAD3NG CO.
1 A, Hunt Street 

London, VV. 11 
Great Britain

Lietuvių Prekybos Bendrovei reikalingi agentai visose JAV 
valstybėse ir Kanadoje.

Ii A U D O N I E J T 
VID U II AMŽIAI

TAI YRA
DVIDEŠIMTOJO AMŽIAUS VIDURIO 

RAGANŲ MEDŽIONĖS
KRONIKA

paraše

JONAS GIRDŽIUS - KLAUSUTIS
Knyga jau gauta Dirvoje. Ji yra 300 psl. ir kaštuoja 

po $3.00, gi kietais viršeliais $3.50.
Dirva yra vienintėlis jos platintojas JAV. Prašom 
knygą tuoj užsisakyti, kad galėtume artimiausiu 

laiku išsiųsti.
STO tTl V i. L "f L

ir mano dirbtų darbų prisimini
mą.

Jūsų
P. J. žiūrys

Santariečių rengtas koncertas, 
dėl Clevelande siautusios sniego 
pūgos, neįvyko, nors abu solis
tai į koncertą buvo atvykę.

šv. Kazimiero lituanistinės
mokyklos tėvų komiteto ruošia
ma Kalėdų eglutė visiems prieš
mokyklinio ir mokyklinio am
žiaus vaikučiams įvyks š. m. 
gruodžio 28 d. 3 vai. p. p. Nau
josios Parapijos salėje.

*
Šv. Kazimiero lituanistinės 

mokyklos visuotinio tėvų susi
rinkimo nutartą mokestį už mok
slą galima sumokėti p. P. Bieli
niu!, 18109 Hiller Avė., tel. KE 
1-4111. Už vieną mokinį metinis 
mokestis yra 10 dol., o kieno ei
na du ar daugiau — moka 15 
dol. metams.

Mokyklos Tėvų Komitetas

Teikiama parama radijui
Gruodžio 6 dieną Radijo klu

bas pradės vykdyti metinį pini
ginį vajų Tėvynės Garsų radijo 
programai paremti.

Radijo klubo iždininkas J. 
Kaklauskas paruošė Clevelando 
lietuvių kartoteką, pagal kurią 
aukų rinkėjai aplankys radijo 
rėmėjus.

Bent vieną sekmadienį 
atpalaiduokime mūsų 

šeimininkes
nuo virimo. Pasigardžiuokime ir 
sočiai pavalgykim pas mūsų bi- 
rutietes. Gruodžio 7 d., tuoj po 
10 vai. pamaldų, Clevelando bi- 
rutietės lietuvių salėje rengia 
pietus, į kuriuos maloniai kviečia 
visus lietuvius. Patiekalų sąra
šas gausus ir įvairus.

Tautinės Sąjungos skyriaus 
nauja valdyba

išrinkta įvykusiam narių susi
rinkime lapkričio 80 d. Į ją įeina: 
J. Smetona. K. Karalis, K. Kar
pius, J. Nasvytis, V. Orintas, B. 
Veitas ir R. Veitas.

Susirinkime aptarta tolimesnė 
skyriaus veikla ir pasisakyta ak
tualiaisiais klausimais.

Penki stulpai ugnyje
Mačiusieji Penki stulpai tur

gaus aikštėje dramos premjerą 
stipriai kalba ir apie dramą ir 
apie jos pastatymą. Vieni teigia, 
kad dramoje išryškėja kilnus lie
tuvio būdas, lietuviškosios Or
leano mergelės tipas, kad laisvė 
yra daugiau, negu žudymas sa
vojo priešo. Kiti įtaria, kad au
torius pasiklydo filosofiniuose 
dramos svarstymuose, iškeliama 
lietuvių partizanų nesantaika, 
neryžtingumas, šviesiai vaizduo
jamas mūsų okupantas, kad lie
tuvės mergaitės charakteryje 
nėra heroizmo, kad jos veįksmus 
skatina tik asmeninė meilė.

Kiekvienu atveju Penkių stul
pų drama yra karštų kalbų ug
nyje. Dėl to Clevelando Lietuvių 
Radijo Klubas šeštadienį, gruo
džio 6 dieną, 7 vai. vakaro lietu
vių salėje rengia antrą Penkių 
stulpų dramos spektaklį. Vaidi
los teatras, po premjeros apta
ręs dramos pastatymo detales, 
antrajame spektaklyje padarys 
kai kurių pakeitimų. Kiekvienam 
turėtų būti įdomu dar kartą pa
matyti mūsų naująją dramą ir 
Vaidilos teatro naujuosius ban
dymus.

Bilietai po 2 dol. ir 1 dol. gau
nami pas Radijo Klubo valdybos 
narius ir prie įėjimo. Pelnas ski
riamas Tėvynės Garsų radijui 
paremti. (Sk.)

Naujausio modelio automatiški 
elektriniai dulkių siurbliai — 

valytuvai ”ElectroIux” 
gaunami per Vaitiekų Morkūną, 
536 E. 118 St., Cleveland 8, Ohio,
telef. MU 1-2762.

Duodama ir kreditan priskai- 
tant normalias palūkanas. Tei
kiamas visokeriopas patarnavi
mas — aparatų taisymas ir rei
kiamų dalių pristatymas.

Parduodama valgykla Rūta, PARENGIMŲ KALENDORIUS 
esanti 7023 Superior Avė. šauk
ti telefonu EN 1-9469 nuo 5 vai. 
iki 8 vai. vakaro,. (92)

DIEVO KARALYSTĖS 
ŽINIOS

Jėzus Kristus, kaip žmogus, 
buvo didžiausia iš visų ant že
mės gyvenusių sutvėrimų. Jis 
yra didžiausia visų sutvėrimų 
tarpe. Jordane Dievas padarė jį 
dvasiniu sutvėrimu ir priėmė ir 
pripažino jį savo numylėtiniu 
Sūnumi. Dėlto Dievas padarė 
sandorą su Jėzumi ir pasižadėjo 
padaryti ii Galva savo naujos ir 
skirtingos organizacijos, šven
tosios Jeruzalės, kuri turės val
dyti pasaulį. ♦

Dievas pažadėjo Jėzui Kristui 
karalystę ir skyrė jam vyriausio 
Igaiotinio vietą toje karalystėje, 
vykdyti jo tikslus. Savo pamoks
lais Jėzus parodė, kad jis turės 
numirti, ir tuo atpirkti žmoniją; 
bet aukščiausioje vietoje jis lai
kė pamokslą apie Dievo karalys
tę. Jis aiškiai parodė, kad per 
Dievo karalystę Amžinasis Vieš
pats pilnai įvykdys savo valią 
žemėje taip, kaip danguje. Jis 
mokė savo mokytinius visuomel 
maldose prašyti tos karalystės 
atėjimo. Dėl tos priežasties jis 
parodė, kaip svarbus yra Jeho
vos vardas, ir kad per savo ka
ralystę Dievas išteisins save 
vardą. Jis pasakė: "Taigi, jūs 
taip melsitės: Mūsų Tėve, kurs 
esi danguje; tebūnie tavo vardas 
švenčiamas. Teateinie tavo ka
ralystė. Tebūnie tavo valia kaip 
danguje, taip ir žemėje’’. — Ma
to 6:9, 10.

Praeityje mes prašydavom ka
ralystės ir mūsų mintyse buvo 
palaiminimai.

Skelbia:
WILIJAM SHIMKUS 

East Wallings Rd. 
Breckswille, Ohio

E. 125 St. Clair
labai geras vienos šeimos namas, 
įrengtas 3 aukštas, garažas, gra
žus sklypas, arti susisiekimo.

E. 222 Lake Shore 
naujas 2 šeimų, po 3 miegamus 
abiejuose butuo.se, garažai.

RAY NAUSNERIS,
Namų prekyba; namų, baldų ir 

automašinų apdrauda.
27950 Lake Shore Blvd. 

Cleveland 32, Ohio 
Ofiso AN 1-1990 
Namų LI 1-9216

DĖMESIO! 
GLOBĖ PARCEL 
SERVICE. INC.

Persiunčia Jūsų sudarytus 
naujų daiktų siuntinius į Lietu
vą ir visas Rusijos sritis, apmo
kant muitą siuntėjui. Gavėjas 
nieko neturi primokėti.

Galima siųsti iki 44 svarų, jei
gu persiunčiamieji daiktai telpa 
dėžėje, kurios dydis nustatytas 
JAV.pašto taisyk ių. Maistą kar
tu su rūbai siųsti neleidžiama.

Nepatikėkit sav< brangių siun 
tinių į neaiškias, i iūlančias tar
pininkauti rankas

(ilobe Parcel Sek ice Ine. siun
čia su Inturisto įgaliojimais. 
Siuntiniai pilnai apdrausti.

Siuntėjų patogumui turime 
?erų vilnonių medžiagų, odų, 
;karų, skarelių, batukų, šios pre
kės parduodamos siuntėjams ąa- 
ikaina.
Adresas: 1313 Addison Rd. 

Kampas Superior ir E. 7lst St. 
Tek; UT 1-08)6

1959 m.
Sausio 31 d. lietuvių salėje 

vaidinimas. Rengia 68 Balfo sk.
Gegužės 2 d., Slovenian Audi

torium JAV ir Kanados jaunųjų 
dainininkų konkursas. Rengia 
Dirva.

1

Dirvą būtinai pasiūlyk savo 

kaimynui susipažinti ir po lo 

paragink ją užsiprenumeruoti.

J. S. AUTO SERVICE 
Sav. J. Švarcas 

1254 Addison Road 
Tel. HE 1-6352

Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.

AUTOMAŠINŲ
TAISYMAS

Mašinų viršaus taisymas 
ir dažymas; motorų, stab
džių patikrinimas ir taisy
mas, greičio dėžės ir kt. ma
šinos dalių įdėjimas.
Parduodami amžini aku
muliatoriai.
24 hours towing.

Dienos telef.: HE 1-6352. 
Nakties telef.: LI 1-4611.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii

J. C I J U N S K A S ' 
LAIKRODININKAS

Taiso ir parduoda laikrodžius 
apyrankes ir kitas brangenybes. 
Sąžiningas ir garantuotas dar
bas prieinamomis kainomis.

753 E. 118 St. 
Cleveland 8, Ohio 

Telef.: LI 1-5466

EAST CLEVELAND-EUCLID & SUPERIOR AVĖ.

SAVINGS
EARN

3*2%

A C <; O ' » N I s
lNSUI?f(J T<» 

10.000

JUOZO MIKONIO NAMŲ PIRKIMO-PARDAVIMO ĮSTAIGA

EAST REALTY
780 E. 185 St. Telef. IV 1-6561. Namų telef. MU 1-2154

Jūsų patarnavimui atidaryta kiekviena dieną. Mes tarpi
ninkaujam namus įsigyti ten, kur Jūs pageidaujat. 

Namus įsigysi — niekad nesigailėsi!

Mes kepame visokius pyragus, lietuvišką 

duoną, tortus ir kitus skanumynus. Prašant 
jšvežioįame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

6212 Superior Avenue Tek EN 1-6525
Antroji mūsų krautuvė yra

1404 E. 66 Street Te!. EN 1-4551
Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius mėsos 

produktus.
Kreipkitės į mus Ji būsit patenkinti

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL NOON

SUPERIOR
SAVINGS

HOME AND 
REMODELING LOANS

CORNER 6 8TH — S U PE RI OR AVENUE
•’ *♦

I. J. SAM A S JEWELER

šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai 
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 

pasirinkimas.

7007 Superior Avc. Greta Ezella Theatre
Telef.: EX 1-3969. Bute: \VA 1-2354

P. J. KURSIS
609 Society for Savings Blgd.—Cleveland, Ohio

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip

kitės į mane, gausite pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir išpildymas 
garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.

LIETIMŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ. EX 1-1143

Lietuvių Klubo Direkcija, visus lietuvius Ir jų draugus, kviečia 

nepamiršti 1958 m. lietuvių klubo.

Praleiskite laisvalaikį su savais savuose namuose. Klubas turi 
įvedęs garsiakalbius. Sėdėdami bet kurioje vietoje, galite klausytis 
muzikos, lietuvių radijo* valandėlės. Visą laiką veikia televizijos apa
ratas. Penktadieniais veikia lietuviškų valgių virtuvė.

Atsilankę neapsiriksite, visi patogumai Jums.

J AKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

6621 Edna Avenue 93c East 185 St.
EN 1-1763 KE 1-7770

T
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VARPO CHORAS RUOŠIASI 84-TAM 
KONCERTUI

KONCERTAS ĮVYKS CHCAGOJE.— KĄ APIE CHORO VEIK
LĄ PASAKOJA PIRMININKAS AUG, KUOLAS.

Gruodžio 6 d. Chicagos Balfo sakyti, yra suaugęs, ją gerai pa-
apskrities valdyba rengia kon
certą, kurio programą išpildys iš 
Toronto atvykęs "Varpo” cho
ras, diriguojamas muziko Stask 
Gailevičiaus. šiuo koncertu Chi
cagos visuomenė rodo didelį su
sidomėjimą ir tikimasi, kad Ma
rijos Aukštesniosios Mokyklos 
didžiulė salė bus pilna klausy
tojų.

Jūsų bendradarbis kreipėsi į 
"Varpo” choro pirmininką p. A. 
Kuolą su keliais klausimais, kad 
galėtumėme skaitytojus plačiau 
supažindinti su choro veikla, at 
siektais laimėjimais ir vykstan
čiu pasiruošimu šiam Chieago 
koncertui.

— Ponas pirmininke, mums 
būtu Įdomu sužinoti kada ir ko
kiomis aplinkybėmis Įsikūrė To
ronto lietuvių choras „Varpas”, 
— buvo pirmas klausimas.

— Mums, lietuviškos dainos 
puoselėtojams, labai malonu, kad 
spauda ir skaitytojai domisi mū
sų darbais, gausiai lanko mūsų 
koncertus ir mus visokeriopa1’ 
remia. Mūsų tikslas aiškus, ir 
anie tai nevertėtų nė kalbėti. To
dėl. kai i Torontą suplaukė di
desnis skaičius lietuviu, mūsų 
visuomene. o vnač asmenvs, ku
rie mėgo bet” daina ir buvo 
dainavę ivai*’;u—> ėmė
tartis orerarizuo’1 -+;c' 
kuris galėtų tinkam : 
tuoti Dainavos Kra*4^ t«" '•
Trūko tik gero dirig°n+o. ' 
buvo kreiptasi { muzik
Gailevičiu. kuris gvveno Montr«- 
alvie, kad iis sutiktu nprsikpl4’* 
i Torontą ir vadovauji choru i 
Sutikimas buvo gautas i»* tik inm 
atvvkus, 19^9 m. snab’o 25 d 
gausiame dainininku eucrirink’mo 
buvo suorganizuotas Toronto lie
tuviu choras.

mrą.
'■’ori-

Stasi

— O kaip Toronto lietuviškoji 
visuomenė sutiko choro suorga
nizavimą?

— Tuo metu lietuviškoji vi
suomenė dar buvo labai jautri 
kiekvienam kultūriniam judėji
mui, — toliau pasakoja pirminin
kas, — todėl ir "Varpo" choro 
Įsikūrimas buvo sutiktas su di
džiausiu entuziazmu. Ir kai tais 
pačiais metais, praėjus tik mė
nesiui nuo choro įsikūrimo, lap
kričio 23 d. — kariuomenės šven
tės metu vyrų choras padainavo 
3 lietuvių kompozitorių kūrinius, 
salė plyšo iš džiaugsmo pareiš
kimo ir reikalavo kartoti ir kar
toti. O pirmojo metinio koncer
to, kuris įvyko gegužės 10 d. ir 
kurio metu choras buvo pakrikš-, 
tytas "Varpo" vardu, tai bilietai 
buvo išparduoti prieš dvi savai
tes. Pritrūko ir stovimų vietų. 
Visa tai rodė. kad susidomėjimas 
"Varpo" gimimu buvo labai di
delis.

— "Varpo" choro repertuare 
yra daug operinių kūrinių. Kas 
paskatino imtis šio sunkaus už
davinio?

Pirmininkas juokiasi ir sako, 
kad į šį klausimą geriausiai ga
lėtų atsakyti pats dirigentas St. 
Gadevičius, nes jis repertuarą 
pasirenka ir jį sudaro.

— Bet galiu ir aš mėginti at
sakyti ir jums tą rūpimą klausi
mą. Tikiuosi, nesuklysiu atsaky
damas, kad įtraukimas i reper
tuarą operinių kūrinių priklausė 
nuo trijų dalykų: maestro Gai- 
levičius nuo pat jaunystės dienų 
dirbo Kauno oneroje ir su ope
rine muzika, jei taip galima pa-,

žįsta; norėjosi būti truputį skir
tingu nuo jau veikiančių chorų; 
Toronto visuomenė parodė didelį 
susidomėjimą klasikine muzika.

— Kokie atsliepimai apie 
"Varpo” koncertus spaudoje?

— Jūs, rašto žmonės, ir Dir
vos skaitytojai žino apie tai ge
riausiai. Spauda apie mūsų kon
certus, ypatingai kas liečia mu
ziku kritikų parašytus straips
nius, labai palankiai įvertino mū
sų pasirodymus. Net ir angliško
ji spauda, kaip tai plačiai žinomo 
Globė & Mail muzikinis redakto- 
rius-recenzentas Mr. Karglund, 
kuris pasako kartų tiesos žodį 
ir pasaulinio garso dainininkams, 
recenzuodamas mūsų 5-jį metinį 
koncertą, be kita ko, paraše
"Toronto lietuvių choras "Var
pas” yra geriausias neprofesio
nalų dainuojantis vienetas visoje 
Kanadoje”.

— Koks vra dabartinis "Var

jopas: operinis, kuris sudaro iš 
19 didžiųjų operų didesnės ar 
mažesnės ištraukos su solistais 
ir be jų; antras — lietuvių ir ki 
tataučių kompozitorių kūriniai 
žodžiu, repertuare turima visa 
šimtinė kūrinių.

— Kiek iš viso turėjote kon
certų?

— Dabar ruošiamės 84-tam 
koncertui, kuris, kaip jums ži
noma, gruodžio 6 d. įvyks Chi
cagoje.

— Ar turite solistų?
— Turime. Reikalui esant 

kviečiame solistus V. Verikaitį, 
V. žemelytę, S. Malaitę ir iš JAV 
Stempužienę, Krištolaitytę, Sta
sį Barą, Algirdą Brazį ir kt.

— Kaip vyksta pasiruošimas 
koncertui Chicagoje, kurio ten 
laukiama su didžiausiu susido
mėjimu.

— Malonu girdėti tokius gra 
žius žodžius. Chicagoje jau esa
me koncertavę du kartus ir bu
vome labai maloniai ir nuošir
džiai priimti. Nors kelias ir toli
mas, bet visi choristai vyksta su 
dideliu entuziazmu. Koncertui 
ruošiame visiškai naują progra
mą, nes, susitarę išvykai anksti

Sovietų pasiuntinys Andrėj Smirnov (kairėje) parvežė žinią Į Ber
lyną, kad Rusija "likviduosianti” okupacini statusą. Vak. Berlyno 
burmistras Willy Brandt (kairėje) pareiškė, kad liet koks dides

nis sovietų išsišokimas iššauktų III Pasaulinį karą.
— X.

namuose, kuri tęsėsi 2 dienas. * stalo stalčiuje Lietuvoje Įsigytą

po" choro sąstatas ir ar jis pa- pavasarį, turėjome gražaus laiko
sto v us?

— Dabartinį "Varpo" chorą 
sudaro 65 asmenys su visiškai 
Hnkama balsu proporcija. Cho
ristai keičiasi ir tas sunkina dar
bą. Iš pirmųjų choristų chore 
liko 36. Iš viso choras yra turė
jęs 147 dainininkus. Dažniausiai 
iš choro pasitraukia tie, kurie 
sukuria šeimas.

— Koks „Vari o" choro reper
tuaras?

— Mūsų reper'uaras yra dve

pasiruošti. Dirbame labai įtemp
tai ,nes Chicaga yra pasaulio lie
tuvių kultūros centras su labai 
šakota veikla. Be to, ten gyvena 
daug gerų muzikų ir kritikų ; chi
cagiečiai vra labai dideli dainos 
mėgėjai, tad ir mus įpareigoja 
gerai pasitempti, ką jaučia kiek
vienas choristas ir todėl ruošiasi 
su meile ir viltimi, kad choras 
bus aukštoje formoje.

Spaudžiame ranką "Varpo" 
choro pirmininkui p. A. Kuolui 
ir sakome iki pasimatymo Chi
cagoje. Vyt. Kas.

CIIICAGO IR CICERO
• Dr. S. Biežis ir Jonas Kaza

nauskas išrinkti panevėžiečių 
draugijos garbės nariais lapkri
čio 9 d. Tada įvyko panevėžiečių 
metinis susirinkimas, kuriame 
Dr. Biežis skaitė paskaitą apie 
Vincą Kudirką, o prof. Rukuiža 
papasakojo retai girdėtų žinių 
apie Panevėžį. Gi Dr. J. Juodi
kis aiškino 1958 pajamų mokes
čių pakeitimą. Ponios: Biežienė, 
Kazanauskienė ir Ivanauskienė 
pavaišino susirinkusius. Dabar
tinė panevėžiečių draugijos val
dyba : Dr. S. Biežis — pirminin
kas ir nariai: Dr. J. Juodikis ir 
K. Gineitis (buvęs Lietuvos kon
sulas Londone).

• Teodoras Blinstrubas, Ame
rikos Lietuvių Tautinės Sąjun
gos centro valdybos sekretorius, 
buvo pakvietęs sąjungos centro 
valdybą pasinaudoti jo reziden 
cija (7243 So. Albany Avė., Chi
eago 29, Illinois. Tel. HE 4-4076) 
posėdžiui, kurs įvyko lapkričio 
19 d. J posėdį buvo pakviesti, be 
visų centro valdybos narių, dar 
ALT S-gos Centro Tarybos Pre
zidiumo nariai ir Bendrinių Or

ganizacijų komisijos nariai. 
Svarstyti Balfo, Alto ir kiti ei
namieji reikalai.

• Petras Vėbra yra naujas 
ALT S-gos Chicagos skyriaus 
pirmininkas (prieš jį buvo inž. 
Bakšys). Vėbra ėmėsi pirminin
kauti dideliam Chicagos skyriui 
su paruoštu planu. Vėbros many- 
nfu, sąjungos nariai pirmiausia 
turi sueiti į glaudesnę pažintį 
tarpusavyje. Tokios pažintys ir 
nevaržomas pasidalinimas min
timis gimdo idėjas ir entuziazmą 
darbams. Minėtam tiksui siekti 
numatyta ne tik susirinkimus 
šaukti, bet ruošti didesnio bei 
mažesnio pobūdžio narių pobū
vius. Pirmas toks subuvimas įvy
ko lapkričio 29 d. Vėbra iš savo 
profesijos yra menininkas. Jis 
baigė Panevėžio mokytojų semi
narija, studijavo medžio skulp
tūrą Čekoslovakijoje ir architek
tūrą V. D. universitete, Kaune. 
Chicagoje dirba kaip skulptorius 
Turner Co.

• Dail. J. Pautienius, gyvenąs 
Cicero, buvo suruošęs savo nau
jausių 25 paveikslų parodą savo

Parodą aplankė apie 100 žmonių.
Antanas Gintneris atidarė paro
dą ir pasakė kalbą. Buvo ir dau
giau sveikintojų. Tai J. švedas 
— kultūros fondo pirmininkas, 
P. Maldeikis — LB Cicero apy
linkės pirmininkas, J. Kreivėnas, 
B. Babrauskas. Buvo ir Illinois 
valstybės dailininkų sąjungos 
(kuri turi apie 1000 narių) pa
rodų rengėjas ponas Nelly Dech- 
man. Iš JAV paroda keliama į 
Kanadą — Į Toronto, o vėliau ir 
Į Montrealį.

• Giedraitytė Audronė, Dr.
Domo Giedraičio ir dantų gydy
tojos Elenos Giedraitienės duk
tė, laimėjo Elgino (Illinois) Iligh 
School indėniškų šokių konkur
są. Konkurse dalyvavo 115 mer
gaičių, gi išrinko tik 19 šokikių. 
Dabar tos laimėtojos bus veža
mos j kitus miestus pasirodyti.

• J. Mulo kas, inž. architektas, 
d udijuodamas Įvairių tautų mo
derniąją architektūrą, šią vasa
rą lankėsi San Francisco, Los 
Angeles, Phenix, Azirona ir kt. 
Taip pat aplankė keletą žinomes
nių architektūros mokyklų, susi
pažindamas su konkursiniais 
darbais ir šių dienų architektū
ros kryptimis. Buvo, ir garsaus 
Frank Lloyd Wright mokyklose, 
<ur ypatingas dėmesys skiria
mas kitų tautų architektūroms.

• Petras Janulaitis rašo apie 
inžinierių Ernestą Galvanauską, 
kuris dabar savo poilsio dienas 
maleidžia Madagaskare, prancū

zų saloje, Afrikos pašonėje. Ra
šo šitaip: "Didysis vabalninkė- 
nas Ernestas Galvanauskas šie
met švęs savo 76 metų gimta
dienį. Galvanauskas 1920 me-
ais, be kitu poros ministeriu bu

vo paėmęs valdyti ir susisiekimo 
ministeriią. Man tada teko — 
angai vadinamą inteligentu mo- 
ailibacijos aktą — organizuoti 
Jetuvos siauruosius geležinke- 
ius. Nuo to laiko mano rvšiai su 

E. G. nenutrūko iki nat Lietuvos 
okupacijos. E. G. buvo gilaus 
proto, istabus organizatorius bei 
administratorius. Ir be to. milži
niško darbštumo mokslininkas. 
Valio jam, 76 metų amžiaus pro
ga. »» Julius šakelė

*

• Mečys Šimkus, teisininkas, 
pasiruošęs naujai profesijai ir 
išlaikęs reikalingus egzaminus, 
turi nuosavą namų pardavimo ir 
pirkimo įstaigą. Savo sąžiningu 
patarnavimu jis pagarsėjo kaip 
vienas iš geriausių tarpininkų 
tarp pirkėjų ir pardavėjų. Da
bar jis savo turimą įstaigą pra
plėtė ir veda taip pat ir apdrau- 
dos skyrių, kuriame dirba prity
ręs šios srities žinovas.

• Dagmara Jurcienė yra kitas 
ryškus pavyzdys, kuri parodė, 
jog neužtenka laikyti rašomojo

A3.I "Vigilante", laivyno kovos lėktuvas, išskrenda iš Columbus, Ohio, Į Palmdale, Cal., tolimes
niems bandymams. "Vigilante" galėsiąs greičiau už garsą nešti konvencinius ir branduolinius gink
lus dideliuose ir mažuose aukščiuose ir esąs aprūpintas labai tikslaus bombardavimo sistema.

KODĖL BUVO NUTARTA 
PANAIKINU MAŠINŲ-TRAKTORIŲ 

STOTIS?

mokslo diplomą, bet reikia įro
dyti ir jo vertę kitų kraštų uni
versitetams. Turimiems dide
liems gabumams reikėjo naujų 
pastangų, studijų ir jai buvo pri
pažintas registruotos vaistinin
kės diplomas. Dabar ji turi savo 
nuosavą vaistinę, kuri yra mo
derniai įrengta, ir lietuviai tuo 
džiaugiasi. Kas svarbiausia sąži
ninga ir pigu. Duodama didelė 
nuolaida siunčiamiems į Lietuvą 
vaistams. Todėl ir pirkėjų yra 
tiek daug, jog buvo reikalinga 
pagalba. Dabar jai talkininkau-

(Atkelta iš 1 psl.)

fondus, ir tuo būdu pasiekti tam 
tikrą uždarbių bei atlyginimų ni
veliaciją. Tatai, žinoma, negalės 
galutinai pakeisti esamų ir būsi
mų skirtumų kolchozų narių pa
jamose, bet vis tik jas kiek išly
gina ir prives prie normalaus-vi- 
dutinio sovehozų darbininkų at
lyginimo.

Pažymėtina, kad normuoto at
lyginimo pradas yra jau iš da
lies kolchozuose įteisintas, nes, 
perimant MTS bei jų personalą, 
buvo įvestas tam personalui ga
rantuotas atlyginimo minimu
mas.

Po 1953 m. paskirų kolchzų 
padidėjusiems nedalomiems fon
dams sumažinti, kolchozai yra 
raginami naudoti juos ne vien 
paties kolchozo reikalams, bet ir 
kitiems socialinio bei komunali
nio pobūdžio tikslams, pvz. mo
kyklų, klubų, kelių statybai ir 
t.t. Kadangi panašios investici
jos arba bent jų dalis normaliai 
finansuojamos valdžios lėšomis, 
tenka sutikti su Chruščiovo tvir
tinimu, kad kolektyvinė nedalo
mų fondų nuosavybė sutampa su 
nacionaline-valstybine nuosavy
be. Paprasčiau tariant, aiškėja,

ja kita simpatinga lietuvė regis- kad valstybė tvarko ir savinasi 
truota vaistininkė.

• Korp! Neo-Lithuania ir Tau
tinis Akademinis Sambūris ren
gia tradicinį Naujų Metų suti
kimą, kuris įvyks gražioje, dide
lėje salėje Midvvest viešbutyje, 
6 North Hamlin, 3-čiame aukšte, 
(ten pat, kur ir praėjusiais me
tais, tik kitoje, tikrai erdvioje ir 
puošnioje salėje). Veiks savas, 
lietuviškų valgių bufetas, kuris 
žada būti pigus ir skoningas. 
Taip pat bus savas ir gėrimų ba
ras.

Korp! Neo-Lithuania rengiami 
Naujų Metų sutikimai visados 
būdavo labai sėkmingi, todėl 
šiais metais ir salė išnuomota di
delė. Gros vienas iš geriausių 
Chicagos orkestrų. Stalų užsa
kymas jau vyksta dabar.

• Stasys Mažulis ir Rima Ko- 
šubaitė, kurie buvo išrinkti į 
naują Korp! Neo-Lithuania val
dybą (Stasys pirmininku, o Ri

Margarita Lukaitytė. Raudonų 
rožių puokštę gubernatorienei 
Įteikė skautė akademike Lidija 
žebrauskaitė.

Gubernatorius William G. 
Stratton aprodė delegacijai (vi
so buvo 12 asmenų) savo rūmų 
kambarius, paaiškindamas jų pa
skirtį ir istorinę reikšmę. Vizi
tas pas Gubernatorių užtruko 
apie 30 minučių. Ta pat proga 
delegacija apžiūrėjo Lincolno na
mą, kuriame jis gyveno. Dabar 
tas namas yra paverstas tauti
niu muziejumi.

• * •

MIN. S. LOZORAIČIO 
SVEIKINIMAS 

RAMOVEI
Lietuvos kariuomenės atkūri

mo 40 m. sukakties proga LVSma sekretorė) dėl pagausėjusio .
i , -4. i a nt t Romaves centro v-bos pirm. gendarbo pasitraukė is Neo-Lithua- , .v. T . ,

nia Jnformacinio leidinio redak
toriaus pareigų. Už atliktą darbą 
jiems reiškiama nuoširdi padėka 
ir tikimasi, jog jie pasiliks arti
mi bendradarbiai. Redaktorė Eg
lė žemgulytė ir spaudos komisi
jos pirmininkas sudarys naują 
redakcinį kolektyvą. Dabar ruo
šiamas spaudai 3 numeris. Re
dakcijos adresas: Eglė žemgu
lytė, 4315 So. Rockwell St., Chi
eago 32, III.

Juozas Butvilą

RAMOVĖNŲ 
VAINIKAS ANT 

LINCOLNO KAPO
Lietuvos kariuomenės atkūri

mo 40 metų sukakties proga Lie
tuvių Veteranų Sąjungos "Ra
movė" centro valdybos pirminin
kas Povilas Plechavičius ir se 
kretorius Antanas Rėklaitis Są
jungos vardu lapkričio 23 d. už
dėjo gyvų gėlių vainiką ant Lin
coln kapo Springfielde, III.

Vainiko uždėjimo delegaciją, 
be paminėtų asmenų, sudarė: 
Stasys Virpša, Dr. Budriai, skau
tės akademikės tautiniais rūbais: 
Margarita Lukaitytė, Lidija žeb- 
rauskaitė, Birutė Strikaitytė, 
Diana Ragytė ir skautai akade
mikai: Kostas Troškūnas ir Rim
vydas Sprindy s. Vainiko uždėji
mo iškilmėse dalyvavo ir vieti
nės L. B. narių būrys priešaky 
su skyriaus pirmininku Zigmu 
Kasilynu.

Po vainiko uždėjimo iškilmių 
Gubernatorius Wiiliam G. Strat
ton priėmė Ramovėnų dele
gacija. šia proga Povilas Ple
chavičius Ramovėnų vardu itei
kė Gubernatoriui stilingą lietu
viško liaudies meno kryžių, ku
rio autorius yra S. čirpus. Įtei
kimo aktą perskaitė akademikė,

P. Plechavičius gavo Lietuvos 
Diplomatijos šefo min. S. Lozo
raičio sveikinimą:
Aukštai Gerbiamas

Ponas Generole,
Lapkričio 23 dieną sukanka 40 

metų nuo Lietuvos kariuomenės 
atkūrimo mūsų sostinėje Vilniu
je. šia proga siunčiu nuoširdžius 
sveikinimus Lietuvių Sąjungai 
"Ramovė", kuri jungia mūsų ka
rius užsienyje ir atstovauja gar
bingas mūsų kariuomenės tradi
cijas.

Toji dvasia, kuri įkvėpė ka
riuomenės žygius bei darbus, at
statant Lietuvos valstybę, sau
gojant ją ir auklėjant jaunimą, 
tebėra gyva mūsų tautoje ir pa
laiko jos troškimą atstatyti Lie
tuvos laisve bei nepriklausomy
bę.

Tai prisimindamas, aš lenkiuo
si prieš žuvusių už Lietuvą ka
rių atmintį.

Prašau priimti mano gilios pa
garbos žodžius.

kolektyvinius kolchozų turtus. 
Naujoji reforma ir numatomos 
Jolesnės manipuliacijos su kol
chozų pajamomis žada suvals- 
tybinimo procesą dar labiau pa
greitinti.

MTS reforma tuo tarpu dar 
nepalietė kolchozininką daržų, 
arba jų asmeniniam naudojimui 
skirtų sklypelių. Bet ir šiuo 
klausimu Chruščiovas užsiminė, 
esą, kolchozų tvarkos tobulėjimo 
pasėkoje kolchozų nariai nustos 
intereso jų turimiems daržams. 
Tokių tendencijų vienok kolcho- 
zininkų tarpe dar nesimato.

Padidėjo partijos vaidmuo
Reikšmingas yra faktas, kad 

po MTS likvidavimo sustiprėjo 
vietos partijos bei administraci
jos vaidmuo ūkio produkcijos 
srity. Nors MTS reformos pasė
kos ir turėtų suteikti kolchozams 
daugiau savarankiškumo, tačiau 
valstybinio planavimo sistema 
gerokai siaurina tokio savaran
kiškumo ribas. Relatyvus kol
chozų veiklos savarankiškumas 
atitinka bendrą ribotos dezen- 
tralizacijos principą, kuris tam 
tikra dalimi taikomas ir pramo
nei.

Minėtas savarankiškumo bei 
decentralizacijos žymės galėtų 
sudaryti eiliniam kolchozininkui 
jaučiama permaina tik tuo atve
ju, jei jis kolchozų susirinki
muose naudotųsi tikrąją balsa
vimo teise, ko tikrumoje nėra. 
Tarp kitko, Chruščiovas yra pa
minėjęs, kad ir sovehozų darbi
ninkai privalėtų aktyviai daly
vauti sovehozų susirinkimuose. 
Tokiu būdu ir šioje srity, nepri
klausomai nuo įvairių formalių 
šių dviejų institucijų (kolchozų 
ir sovhozų) pagrindų, jų san
tvarka išlyginama.

Jei dabar stebėsime įvairias 
žymes, skiriančius nuo soveho
zų, turėsime pripažinti, kad MTS 
refdrma, kurios tikslas pagal ofi- 
cialinę versiją buvo tarnauti 
"kolchozų sistemos sustiprini
mui", iš kolchozinįnko perspek
tyvos žiūrint, tų skirtumų nepa
didino, bet juos verčiau sumaži
no. Ir MTS mašinų perleidimas 
kolchozų nuosavybėn nepakeičia 
neginčijamos tiesos, kad kolcho

zo narys kaskart labiau atitoli
namas nuo ūkininkavimo, kol jis 
vieną diena bus visiškai prilygin
tas sovehozo darbininkui.

NELAIMĖ IR LIGA
Liga ir nelaimė ištinka netikė

tai. Todėl tu turi užsitikrinti, 
kad TAVO šeima būtų apsaugo
ta pagal Accident and Sickness 
planą.

NATIONWIDE INSURANCE 
COMPANY siūlo platų ligoninės, 
medicinių, operacinių ir nedar
bingumo pajamų draudimą že
momis kainomis!

Dėl smulkesnių informacijų 
skambinti:
PAULINA MOZURAITIS,

Agentas 
Tel. SK 1-2183

Tik Dirvą skaitydamas sužinosi, 
kaip gyvena viso pasaulio lietu

viai.

Mažų automobilių pardavėjas Washingtone demonstruoja, kokio 
dydžio aikštelė reikalinga šių dienų "normaliems" ir jo parduo 

drnrJems ;r.ayhr.i3 automobiliams pastatyti.


