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Kur lako, ten ir loja...
"Mintys apie vyresnįjį brolį” - Paleckio lojimas 

apie jo dabartinius šeimininkus
Lapkričio pabaiga Lietu

voje vėl buvo skirta specia
liam rusų garbinimui. Buvo 
atsikviesta'keletas rusų ra
šytojų, kurie tam suorgani
zuotuose susirink i m u o s e 
skaitė savo eiles,..o partiniai 
lietuviškieji rašytojai juos 
prieš publika „per nemierą” 
gyrė.

Tuo pačiu metu iš spaus
tuvės išleista Justo Palec
kio knyga, pavadinta „Min
tys apie vyresnįjį brolį”, 
kurioje Paleckis, kadaise 
buvęs Lietuvos nepriklauso
mybės entuziastas, dabar 
nuolankiausiai garbina rusų 
tautų ir įrodinėja, kad „bū
ti Rusijos sąstate” yra ir 
buvo kiekvienos mažesnės 
tautos laimė ... Knygoje 
yra tokių teigimų, kaip:

„Norėtųsi palyginti Rusi
ją su išmintinga ir gera 
motina, kuri nenuilsdama 
rūpinasi savo vaikais. Turė
dama didžiulių sunkumų ir 
vargų, ji neretai nuo savęs 
atitraukdavo kąsnį, nepri- 
valgydavo, kad tik klestėtų 
visi daugianacionalinės ta
rybinės šeimos nariai”.

"Gerai pažįstu visas tris 
Pabaltijo respublikas. Ir 
galvodamas apie jų likimą, 
aš, kaip ir kiekvienas sąži
ningai studijuojantis isto
riją žmogus, galiu padaryti 
vienintelę išvadą: be didžio
sios Rusijos pagalbos, be 
galingų jos pečių, atrėmu
sių priešo spaudimą, kiek
vieną iš šių šalių tautų bū
tų nušlavusios piktosios jė
gos, nuo seno siautėjusios 
Baltijos pakrantėje”.

”Ne vienodai dosniai 
skleidžia savo šilumą saulė 
ukrainiečių ir jakutų, uzbe
kų ir karelų žemėje. Bet 
vienodai dosniai teikia šilu
mą visoms mūsų šalies tau
toms vyresnysis jų brolis —

didžioji rusų tauta”.
”... laimingos tautos ne

pamirš atiduoti dėkingumo 
duoklės rusų tautai...”

Knyga parašyta pagal 
dėsnį ”kur šuo laka, ten ir 
loja”, ir kiekvienu atveju 
yra autoriaus nuolankiausio 
dėkingumo pareiškimas ru
sams, kurie jį taip ilgai lai
ko respublikinio sovieto pre
zidiumo pirmininko kėdėje. 
Niekas kitas Paleckiui to
kios puikios progos nebūtų 
suteikęs...

PARTIJOS SUVAŽIAVI
MAS VILNIUJE KOVO 

1 D.
Respublikinio CK plenu

mo posėdyje Vilniuje nutar
ta sušaukti komunistų par
tijos respublikinį suvažiavi
mą (XII) 1960 metų kovo 
1 dieną. Nustatyta, kad su- 
važiaviman bus siunčiama 
po 1 delegatą nuo 90 narių 
(ir po 1 nebalsuojantį dele
gatą nuo 90 kandidatų). De
legatai bus ”renkami” (t. 
y., patvirtinami pagal iš 
centro duotus sąrašus) ra
jonų ir miestų konferenci
jose. Iš viso suvažiavime 
bus apie pusšešto šimto da
lyvių. Bus renkamas naujas 
Centro Komitetas. Jeigu ne
ateis nepaprastu įsakymų iš 
Maskvos, tai iki kovo mėne
sio kompartijos vadovybėje 
Lietuvoje pakeitimų grei
čiausia jau nebebus.

MIZARA SVEIKINO 
UNIVERSITETĄ

R. Mizara, kurs dabar

Lietuvoje nepraleidžia jokių 
iškilmių (ir visur kviečia
mas į garbės prezidiumą ir 
gauna kalbėti), buvo ir Vil
niaus universiteto sukaktu
vinėse iškilmėse. Gavęs žo
dį tuojau po J. Žiugždos, 
kuris iškilmėse sakė pa
grindinę kalbą, R. Mizara 
atsiprašė, kad gal padary
siąs savo kalboje daug klai
dų, kadangi nesėdėjęs jokių 
universitetų suoluose. Po to 
atsiprašymo, jis ir darė 
klaidų daugiau, negu betkas 
tokioj trumpoj, 2 minučių 
kalboj sugebėtų.

Viena klaida — jis sakėsi 
kalbąs pusės milijono Ame
rikos lietuvių vardu. Antra 
klaida — pažadėjo po me- 
tų-kitų nusiųsti Vilniaus 
u n i v e r s itetan studijuoti 
jaunų žmonių iš Amerikos, 
kad jie sugrįžtų į Ameriką 
ir padėtų palaikyti Ameri
koje lietuviškumą, lietuviš
kas tradicijas ir lietuvių 
kalbą. (Jei studentai iš 
Amerikos patektų dabarti- 
nin Vilniaus universitetan, 
juos gi ten mokytų visų pir
ma marksizmo-leninizmo, o 
ne ”buržuazinio nacionaliz
mo”). Pagaliau, trečia klai
da — Mizara, kuris Ameri
koj vengia prisipažinti prie 
komunizmo, ir turbūt ren
giasi vengti to ir toliau kai 
bus grįžęs, dabar savo 
trumpą kalbą baigė šūkiu 
"tegyvuoja komunis t i n i s 
rytojus!”, o.o

LNA

Gruodžio 12 ir 13 d. New Yorke Įvyko Amerikos Lietuvių Tarybos metinis suvažiavimas. Čia pagaliau 
buvo praplėsta nuolatinė centro valdyba, į kurią dabar Įeina L. Šimutis, P. Grigaitis, E. Bartkus, 
M. Vaidyla, K. Drangelis, T. Blinstrubas, J. Talalas ir A. Rudis. Suvažiavime buvo svarstyta Tarybos 
finansinė padėtis, veiklos gairės ryšium su ateinančia viršūnių konferencija ir rinkiminiais metais. 
Nuotraukoj: L. Šimutis daro pranešimą, greta E. Bartkus ir M. Vaidyla. y. Maželio nuotrauka

Juodasis milžinas žengia Į nepriklausomybę
Nigerija lems visos Afrikos politinį kursą

Sausio mėnesį prasidedančia 
kelione po Afriką britų prem
jeras "commonwealth‘o" istori
jon įrašys naują neįprastą žygį, 
kaip 1958 m. pradžioje buvo pir
masis britų ministeris pirminin
kas, aplankęs Indiją, Pakistaną, 
N. Zelandiją ir Australiją. Ši 
nauja kelionė rodo, kokią reikš
mę Londonas teikia įvykių eigai 
Afrikoje.

Kelionė bus pradėta nuo sa
varankiškos "commonwealth'o" 
valstybės Ganos, apims rudenį 
nepriklausoma tapsiančią Nige

nė - praktiškai buvo, britų - 
egiptiečių savitarpinės pagalbos 
sutartimi, taip pat okupuotas 
kraštas.

Žvilgsnis į žemėlapį parodo, 
kaip pasikeitė politinis juodojo 
kontinento veidas per pastaruo
sius 20 meti]. Tačiau čia ta kris
talizacija buvo nepalyginamai 
sunkesnė, "negu, sakysime, Azijos 
tautų grįžimas į nepriklauso
mybę. Ten Vakarų Europos kolo
nistai buvo atsižvelgę į geogra
finius, istorinius ir etninius kon
tinento savitumus, o Afrika buvo
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SOVIETAI PRARADĘ ERDVĖJE
3 VYRUS IR 1 MOTERĮ...
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APAČIOJE: New Yorke Įvyku
sio Amerikos Lietuvių Tarybos 
metinio suvažiavimo dalyviai. 
Pirmoj eilėj iš kairės: V. Bar- 
čiauskas, S. Gegužis, P. Dar- 
gis, J. Talalas, M. Vinikas, P. 
Grigaitis, L. Šimutis, E. Bart
kus, S. Bredis, W. Kvetkas, J. 
Trečiokas, T. Blinstrubas, A. 
Trimakas. Stovi: T. Matas, P. 
Vainauskas, E. Noakas, J. Vil
kaitis, A. Trečiokas, S. Gudas, 
A. Varnas, I. Trečiokienė, E. 
Pauražienė, J. Pakalka, E. Mi- 
kužifltė, S. Narkeliūnaitė, M. Ke- 
žytė, J. Balkūnas, A. Visil, S. 
Lūšys, K. Bielinis ir V. Vygan
das.

V. Maželio nuotrauka

Rusai šiuo metu bando pasta
tyti erdvės laivą, galintį nešti 
daugiau, negu vieną žmogų. Savo 
nesėkminguose bandymuose iš
kelti žmogų į erdvę jie jau yra 
praradę keturis astronautus, jų 
tarpe 1 moterĮ.

Tai skelbia italų žinių agen
tūra Continentale, kuri užiima 
žinių rinkimu iš anapus gele
žinės uždangos, ir kurios žinios 
vėliau pasirodė esančios tikslios.

Visi 4 bandymai išsviesti žmo
gų Į erdvę buvę atlikti iš Kapustin 
Jar raketų bazės prie Aralo ežero. 
Bandymai buvę vykdyti 1957 m. 
pabaigoje, 1958 m. pradžioje ir 
šių metų sausio bei vasario mė
nesiais.

Pirmasis mokslininkas Alek
siejus Ledovskis buvęs iš
sviestas Į erdvę raketoje tuoj 
po Sputniko D iššovimo. Raketa

buvusi sekama iki 200 mylių 
aukščio, vėliau ryšis su ja nu
trūkęs. Antrasis astronautas, Se- 
rentijus Šiborinas, buvęs taip pat 
išsviestas raketoje, kuri dingo 
erdvėje. Po abiejų tragiškai pa
sibaigusių bandymų buvo padarys 
ta pertrauka ir tik šių metų 
pradžioje, po sėkmingo pirmo
sios sovietinės raketos iššovimo 
Į mėnulį, buvęs išsviestas An
driejus Mitkovas, kurio raketa 
sprogusi, praėjus 20 minučių po 
iššovimo.

Moteris, Mirija Gromova, 
erdvėn buvusi bandyta išsviesti 
raketoje, bet "erdvės lėktuve", 
kuris esąs panašus į amerikinį 
X-15. Continentale nesako, ko
kiomis aplinkybėmis Mirija žuvo.

♦ Lenkija Įvedė naujus mėsos 
prekybos suvaržymus,
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riją, nepriklausomybių laukian
čias Rodeziją ir Nijasiją, kur 
reikės padaryti lemtingus spren
dimus dėl tų teritorijų ateities, 
o taip pat nepriklausomą Pietų 
Afrikos Uniją, kur jo laukia itin 
komplikuotos rasinės problemos.

Antrajam Pasauliniam karui 
prasidėjus, visa Afrika, išsky
rus Pietų Afrikos Uniją ir Li
beriją, tebebuvo pasidalinta eu- 
ropininių kolonizatorių. Net se
niausioji kontinento suvereninė 
valstybė Ethijopija buvo vėl į- 
jungta Į italų imperiją. Egipto 
karalystė - oficialiai suvereni

suraižyta, neatsižvelgiant į tau
tinius arba kultūrinius vienetus. 
Kokią maišatį toks geometrinis 
kontinento pasidalinimas yra pa
likęs, aiškiai rodo Kamerūno 
pavyzdys: britų Kamerūno gyven
tojai prieš keletą savaičių nu
sprendė savo suvereninės valsty
bės nekurti drauge su kaimynine 
Nigerija, o sudaryti federaciją 
su galbūt vieną dieną tapsiančiu 
suvereniniu prancūzų Kamerūnu.

Iš maždaug 30 mil. kvadrati
nių kilometrų apimančio konti
nento, šiandien jau 31% ploto su 
38.7% gyventojų jau valdosi sa
varankiškai. Netolimoje ateityje 
tas plotas padidės dar 20.1% su 
30.6% gyventojų. Kitais žodžiais: 
beveik 70% afrikiečių, gyvenan
čių didesnėje, negu 50% žemyno 
dalyje, kurie prieš 20 metųtebe- 
buvo kolonistų valdžioje, jau yra 
arba po kelerių metų taps ne
priklausomi.

Tie Afrikos plotai, kurie tuo 
tarpu dar liks Europos valstybių 
priklausomybėje, plotu ir gy
ventojų skaičiumi maždaug ati
tinka sovietų kolonijas Azijoje, 
kur Sovietija po 1939 metų ne
atpalaidavo nė vienos teritori
jos. Maža to, ji ten prisijungė 
Azijos sritis (Tanu-Tuva, Kuri
lus, Sachalina), kurios savo dy
džiu maždaug atitinka Britų So
mali ją, O Vakarų valstybės Azi
joje per pastaruosius 20 metų 
suteikė nepriklausomybę 643 mil. 
gyventojų 9 milijonuose kvadr. 
kilometrų. Tik 0.11 % ploto su 
0.29% Azijos gyventojų šiandien 
tebėra Vak. Europos kolonijos.

Praeitą savaitgalį įvyko pir
mieji visuotiniai rinkimai į Ni
gerijos federacijos atstovų rū
mus. Jų pasėkoje bus sudaryta 
vyriausybė, kuri didžiausią Ang
lijos koloniją turės išvesti į ne
priklausomybę.

Rinkimai buvo skirtingi, negu 
kituose anksčiau priklausomuo
se kraštuose pvz. Ganoje, nes 
laisvė čia nebebuvo rinkiminė 
tema: Britanijos vyriausybė yra 
pažadėjusi ją suteikti 1960 m. 
spalio 1 d.

Didysis klaustukas - asmenys, 
kurie pradės vairuoti Nigeriją 
per 20' amžiaus komplikacijas, 
arba, kitais žodžiais būsimoji 
Nigerijos užsienių politika. Visa 
juodoji Afrika įtemptai laukia, 
kurin blokan Nigerija prisijungs: 
Vakarų ar neutraliųjų valstybių 
(iš visų potencialių partijų nė 
viena nekalbėjo apie kolobora- 
vimą su sovietais).

Nigerijos federacija, nors sa
vo plotu, prilygstančiu dabartinei 
Vokietijai ir Prancūzijai drauge 
suėmus, ir nėra didysis politinis 
vienetas Afrikoje, bet ji Įgyja 
milžinišką svorį dėlto, kad joje 
gyvena šeštadalis visų afrikiečių. 
Su 35 milijonais gyventojų Ni
gerija yra gausiausia ir, neskai
tant mažojo belgų protektorato 
Ruanda-Urundi, tirščiausiai ap
gyventa viso kontinento terito
rija. Ir nors Gana, tuo tarpu 
besinaudodama pirmgimės teisė
mis tarp jaunųjų Afrikos negrų 
valstybių, politiškai tebevado
vauji juodajam žemynui, nėra 
abejonės, kad Nigerijos politinė 
linija turės didelės įtakos arba 
net lems kitų nepriklausomais 
tapsiančių Afrikos teritorijų 
kursą.

Pagrindiniai varžovai rinki
muose buvo trys partijos, didžią
ją dalimi besiskiriančios tik 3 
administracinių regionų vieti
niais reikalais. Todėl aišku, kad 
rinkimus turėjo nulemti tirš
čiausiai apgyventas šiaurinis re
gionas, kuriame gyvena daugiau 
nei pusė Nigerijos gyventojų, 
nors ten, pagal islamo papro
čius moterims neleistą balsuoti.

Aiškus Vakarų šalininkas Oba- 
femi Avolovo, vakarinio regiono 
administratorius, nors rinkimi
nėje kampanijoje naudojo helikop
terius ir padangėse šūkius iš
rašančius lėktuvus (krašte, kur 
tik 10% raštingų), pralaimėjo.

Bet ir laimėjusioji partija, 
Siaurinis Liaudies Kongresas, 
atsiremiąs tradiciniais religi
niais ryšiais į arabų pasaulį, 
negavo reikiamos atstovų dau
gumos. Jos lyderiui Balevai bus 
pavesta sudaryti vyriausybę, bet 
jis turės ieškoti koalicijos su 
Tautine Nigerijos ir Kamerūno 
Taryba, kurios vadas Dr. Nuandi 
Azikive yra Amerikoje baigęs 
mokslus, tačiau sąjungą su Va
karų demokratijomis laiko "ne
rimta", nes Nigerija galinti būti 
įvelta Į karines sutartis, kurios 
suvaržytų jos nepriklausomumą 
ir diplomatinį veiksmingumą.

Tad, nors Nigerija ir pasiliks 
britų "commonwealth’e”, jos po
litinis kursas, kiek iš dabar tu
rim/ ženklų galima spręsti, bus 
neutralus, ir jis lems didžiosios 
juodojo kontinento dalies nuotai
kas.
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Gana, prišokom lenciūgėlį
Keliais sakiniais, kad bū

tų aiškiau, grįžkim į 1945 
metų vasarų Vokietijon. Ta
da nutilo karo ginklai. Vo
kiečių tauta pajuto nugalė
tojo batą. Rusų ir amerikie
čių kariai prie Elbės maini- 
kavo laikrodžiais. O mes, 
vieni iš griuvėsių, kiti ka- 
cetų, treti iš kitokių klajo
nių, rinkomės į stovyklas. 
Ir visi pagarbiai žiūrėjom į 
tuos, kurie tas stovyklas 
valdė. Mums nerūpėjo, kad 
dažnais atvejais tai būta vi
sokių svieto perėjūnų, o ne
retai ir komunistų tarnų. 
Mums jie tada atrodė dide
li. Jie mus tada galėjo atgal 
atiduoti rusų komunistams, 
jie galėjo mums duoti ar 
neduoti valgyti.

Tada, lenktyniaudami su 
kitų tautų tokiais pat pabė
gėliais ir tremtiniais, mes 
pradėjom jiems pataikauti 
ir šokti, nuolat šokti lenciū
gėlį . ..

Atsimenu, sėdi tie galin
gieji pirmose eilėse, kramto 
gumą, didžiuojas savo ga
lybe, o mes visaip tik rai
tome savo lenciūgėlius. Rai
tome, nes nežinia ką tie ga
lingieji gali padaryti. Tei
sės nuostatai dar nesutvar
kyti, visokiems sauvaliavi
mams galo nematyti, po sto
vyklas vaikšto bolševikų 
vieši ir slapti agentai.

Praėjo dešimt ir daugiau 
metų. Kiek kitaip mums da
bar atrodo tie anų dienų ga
lingieji. Dabar daug leng
viau atskiriam, kuriems iv* 
tik nereikėjo lenciūgėlių 
šokti, bet dar ir, protesto 
eisenas suorganizavus, iš 
stovyklų mesti. O vienok 
toks perdėtas lankstymasis 
mumyse išliko ir toliau, kai 
vėl keliavom į tolimas, iki 
tol nepažintas šalis. Liko 
toks nusižeminimas, toks 
pataikavimas, toks tarsi iš
maldos prašymas.

Manau, kad mes visi ge
rai žinome, jog niekam nie
ko nesam skolingi, keliau
dami toj priverstinėj kelio
nėj per svetimas žemes. 
Priešingai, juk tie, kurie 
taip lengvai tvarkęs taria
mais pokario metais ir ne
vengė prekiauti kitų tautų 
gyvenimu, nuims "priklau
sančios skolos — laisvės dar 
nesugrąžino. Tad niekam 
nieko nebūdami skolingi, 
vargu teisingai darom, kad 
kur nereikia, dar vis šokam 
1945 metais pradėtą šokti 
lenciūgėlį. Skubam šokti 
ypač ten, kur jokio reikalo 
nėra, arba kur dalyvaudami 
net ir save pažeminam. 
Kiek visokiose menkavertė
se ar bevertėse organizaci
jose, iš pasiaukojimo, turim 
programas pildyti. O kai pa
kviečia kokia lietuvių orga
nizacija, be honoraro pasiū
lymo net negalim kalbos 
pradėti.

Manau, jau seniai atėjęs 
toks laikas, kada mes turim 
savo jėgas ne į bereikalin-

gus pakraščius išmėtyti, bet 
telkti ten, kur savo dalyva
vimu tikrai galim save ir 
Lietuvą parodyti. Juk UNR- 
RA ir IRO laikai seniai pa
sibaigę. Dabar atėjęs laikas 
pavieniais ir kolektyviais 
talentais įeiti į didžiąsias 
scenas. Meno, mokslo, kul
tūros, net ir sporto talen
tais. Ir džiaugsmas ima, kad 
daugiau ir daugiau mūsų 
jaunųjų jėgų ten prasiver
žia. Reikia tik mūsų visų 
dar didesnės talkos. Ir pa
matysim, kad bus laimėta 
tūkstantį kartų daugiau, 
negu lankstantis ir lenciū
gėlius šokant. „ „

Tame pačiame numery Stasys 
Pilka plačiai rašo apie Lietuvos 
teatro žmones; Zina Katiliškienė 
recenzuoja AL Mackaus knygą - 
Jo yra žemė; dr. Steponas Stan
kus rašo apie neseniai mirusį 
Petrą Glemžą. Yra straipsnis, 
vertinąs šių metų tarptautinę pa
dėtį, o taip pat ir lietuvių veiklą. 
Yra įdomus klausimų ir atsakymų 
skyrius, kronikos, informacijų 
jumoro.

Margutis eina jau 30 metų, 
įsteigtas muziko Antano Vana
gaičio. Jis leidžiamas Chicagoj. 
Adresas: 6755 S. Western Avė. - 
Chicago 36. Norintieji susipažinti 
su Margučiu pasiųskite savo 
adresą ir gausite keletą numerių 
susipažinimui. Margutis metams 
kaštuoja $5.00.

J

Nuo Naujųjų 
Metų Dirva 

eis tris kartus
per savaitę
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Crust
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Nerimas dėl 
lenku

c

Sutinku su V. Rasteniu, kad 
Vliko rezoliucija "santykių su 
lenkais reikalu” atrodo keistoka. 
Vlikas skatina plėsti lietuvių ir 
lenkų laisvinimo organizacijų 
bendradarbiavimą. Keista kaip 
tik tas, kad skatina bendradar
biavimą tik su lenkais, o 
visiškai net neužsimena apie ben
dradarbiavimo plėtimą ar siau- 
rinimą su kitų sovietinio impe
rializmo aukų organizacijomis, 
lyg tų organizacijų nei nebūtų 
ir lyg toks bendradarbiavimas 
neturėtų jokios svarbos. Jeigu 
nėra ko pasakyti apie bendra
darbiavimą su kitais, tai kam 
tada reikia išskirti lenkus ir ro
dyti ypatingą susirūpinimą ben
dradarbiavimu tik su jais?

Bet V. Rastenis visdėlto mano, 
kad lietuvių lenkų bendradar
biavimo vieša deklaracija galė
tų būti įspūdinga ir turėtų įta
kos, jeigu tokioje deklaracijoje 
būtų lietuviams patenkinamu būdu

apibūdintos Lietuvos -Lenkijos
sienos.

Norėčiau išgirsti patikslinimų:
1) Kodėl tokia deklaracija būtų 

įspūdinga ir turėtų įtakos?
2) Koki politiniai vadovai kurių

tarpe nėra vienodos tuo reikalu 
nuomonės tokią deklaraciją pa
sirašytų ir kokia jų parašų 
reikšmė būtų lietuvių ir lenkų 
tautų akyse?

3) Ar gali emigracinės orga
nizacijos spręsti valstybių sienų 
klausimus?

4) Ar lenkai neturėtų savo 
sienų klausimus spręsti su visais 
kaimynais vienu metu, o ne su 
kiekvienu atskirai?

J. Čiuberkis, 
Clevelandas

sų ne bendras, nes mes nesie
kiame atstatyti bendros su len
kais valstybės: jų reikalas yra 
atstatyti Lenkiją, o mūsų - Lie
tuvą. Mes maždaug žinom ko
kios Lietuvos (teritorijos požiū
riu) mes siekiam. Lenkai, kai 
su mumis kalba, tai stengiasi 
to neminėti, o kai mūsų akis 
nemato, tai jie Vilnių iš Lie
tuvos bematant ir "atsiima"... 
Taip tuo tarpu atrodo tas mūsų 
"reikalo bendrumas"... Tai ir yra 
kliūtis specialiam, ypatingam 
bendradarbiavimo plėtimui. Šiaip 
jau, bendruose kolektyvuose su 
tautų organizacijomis, mes gi 
su lenkais jau gana seniai ben- 
dradarbiaujam. Kodėl gi ne?

V. Rastenis, 
New Yorkas

JEIGU...

Stroh’s alus daug skanesnis 
...ir jis toks yra

Tai Amerikos vienintelis ugnim virtas alus. . . virtas prie 
2000° kad duotų geriausį skonį iš geriausių medžiagų!

Joks kitas Amerikos alus nėra taip verda
mas ir todėl joks kitas Amerikos alus ne
turi tokio skonio kaip Stroh’s... šviesesnis... 
lengvesnis... skanesnis... gaivinantis!

Jums patiks

DABAR UŽ VIETINES KAINAS The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Mich.

Bandau atsakyti į J. Čiuberkio 
paklausimus:

1) Jeigu lenkų politikai, tegu 
sau tik emigracijoje teesantieji, 
ryžtųsi pasirašyti viešą pareiš
kimą apie lietuvių-lenkų bendra
darbiavimą dabar bei ateity, ir 
tame pareiškime būtų nedvipras
miškai pasisakyta, kad lenkai 
niekad nebeginčys Lietuvos teisių 
į jos sostinę (Vilnių) ir priklau
sančia atitinkamą teritoriją, tai 
toks pareiškimas būtų svarbi po
litinė naujiena, sudaranti naują 
posūkį lietuvių-lenkų santy
kiuose. Tai būtų įspūdinga nau
jiena. Ji, manau, neliktų ir be 
įtakos. Lenkijoje žmonės, šalia 
tenai dabar oficialiai galiojančio 
Maskvos įsakyto Vilniaus lie- 
tuvai pripažinimo, išgirdę ir 
emigracijoj atsidūrusių buvusių 
savo politinių vadų tokį pat pri
pažinimą, ramiau su juo susi
gyventų ir buvusi nesantaika 
greičiau slinktų užmarštin. Bet 
taip būtų, jeigu lenkų emigran
tiniai politikai, kalbėdami apie 
bendradarbiavimą su lietuviais, 
nesitengtų apeiti aplink tą pagrin
dinį klausimą dviprasmiškai ty
lėdami.

2) Ko ne ko, o politinių vadovų 
stokos dar nei pas lenkus, nei 
pas mus nejaučiama... Jeigu gerą 
dalyką pasirašytų, tai tegu sau 
rašosi betkurie, ir tegu sau jų 
parašų reikšmė būtų tik propa
gandinė (tik tokia ji ir tegali 
būti!) - vistiek nebūtų bloga. 
O jeigu gero nėra, tai verčiau 
nei nesirašinėti...

3) Emigracinių organizacijų ar 
emigracijoj atsidūrusių politikų 
susitarimai negali įpareigoti nei 
jų tautų, nei valstybių, nei dabar, 
nei ateity. Bet, jeigu susitariu- 
sieji ar jų įtakojamieji asmenys 
ateity atsidurtų savo valstybių 
valdžioje ir jeigu jie tada tiems 
emigraciniams susitarimams 
panorėtų suteikti tarpvalstybinių 
sutarčių formą, tai susitarimų 
parengiamoji reikšmė ateičiai 
aiški.

4) Galbūt, kad mums būtų įdo
miau, jeigu pažadą respektuoti 
Lietuvos integralumą lenkai 
duotų visų savo kaimynų repre
zentantų akivaizdoje, kolekty
viame pareiškime. Bet tai yra 
jų teisė apsispręsti, ar jie to
kiais reikalais kalbėsis su kiek
vienu kaimynu atskirai, ar su 
visais drauge. Jeigu tik lenkai 
ryžtųsi mums esminės reikšmės 
turintį pareiškimą padaryti, tai 
jis mums nebūtų nepriimtinas, 
nors būtų daromas vien tik su 
mumis, ar net ir visiškai vienų 
lenkų.

Ta proga atkreipkime dar savo 
dėmesį ir į tai, kad Vliko re
zoliucija sako, esą, "Lietuvos 
ir Lenkijos nepriklausomybės at
statymas yra bendras šių abie
jų tautų reikalas". Ne visiškai 
taip. Priešą mes su lenkais tu
rim tai bendrą, be reikalas mū-

Dirvos skaitytojas J. S., iš 
Kubos, rašo:

"Dirva labai gražus laik
raštis. Malonu skaityti. Nuo
traukos labai geros ir gražios. 
Tik dar daugiau žinių iš 
pasaulio."

viso

apie 
ken-

APIE RŪKYMĄ IR
GIRTUOKLIAVIMĄ

Dirvoje nėra straipsnių 
rūkymo ir girtuokliavimo
ksmingumą. Mes turime šaunių 
lietuvių patriotų gydytojų, gal 
jie malonėtų Dirvoje tarti savo 
svarų žodį.

T. Kasiuba,
Brooklyn

Greetings and Best VVishes
To Our Friends and I’atrons

N E LS O N ' S
Family Style Ręsta u ra n t

Private Parties
— Banquets

Wedding Annivercaries

Open Daily—5

Sundays 12 to 7

1422 ADDISON

P.M.

P.M.

EX 1-4000

ROAD

Greetings and Best Wishes 
To Our Friends and Patrons

THE OHIO

MECHANICS
LAUNDRY

CO.
INDUSTRIAL LAUNDRY

and CLEANING

GARMENT SUPPLYS

4730 LEXINGTON AVĖ.

HE 1-9305
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Lietuviškosios aktualijos V. Rastenis

pavergti; ir laisvų tautų suderinta 
AKCIJA VIETOJ ATOMINIU BOMBŲ

Kas yra ABN ir kodėl mums priderėtų skirti 
jam daugiau dėmesio?3

ABN savo skelbiamojo didžiojo 
tikslo (bolševizmo ir rusų im
perializmo židinio visiško išnai
kinimo) siekti skatina ne aklai, 
ne svajotojiškai, o įvertindamas 
esamas sąlygas, nusiteikimus ir 
nuo jų pareinančias galimybes ko 
realistiškiausiai.

ABN nekartoja pataikūniškai 
madingųjų raminimųsi, anot ku
rių teisinga ir pastovi taika gal
būt būsianti pasiekta kažkokio
mis taikiomis priemonėmis, apie 
kurias niekas negali nieko 
aiškesnio pasakyti. ABN mano, 
kad rusiškas imperializmas ir 
bolševizmas gali būti nugalėti tik 
suderinta pavergtų ir laisvų tautų 
akcija, kuri paskutinėje kovos 
stadijoje greičiausia turėtų virsti 
pavergtų tautų sukilimu ir laisvų 
tautų efektyvia pagalba tam su

kilimui.
Vengrijos atvejis buvo pavyz

dys, kaip neturi daugiau įvykti. 
Tai pavyzdys nepasisekimo, 
kurio priežastis - stoka pavergtų 
ir laisvų tautų bendros ir sude
rintos akcijos. Sukilimas buvo, 
o vietoj efektyvios pagalbos iš 
laisvųjų pasigirdo tik užuojautos 
žodžiai.

ABN laiko savo uždaviniu 
veikti laisvojo pasaulio opiniją 
ta linkme, kad laisvų tautų ak
cija turi būti suderinta su pa
vergtų tautų akcija ir suderinta 
kaip tik efektyvios pagalbos iš
silaisvinimo linkme.

Tuo pačiu metu ABN mano, 
kad laisvosios tautos, o pirmoj 
eilėj laisvėje esančios pačių pa
vertųjų tautų organizacijos turi 
veikti taip pat ir žmones, jų 
mintis, jų mentalitetą tokia 
linkme, kad juose išsilaikytų ir 
palaipsniui stiprėtų įsitikinimas, 
jog ateis laikas ryžtis aktyviems 
išsilaisvinimo veiksmams, ir jau 
ne beviltiškiems.

DIDŽIOJO KARO GAL IR 
GALIMA IŠVENGTI

ABN neigia absoliutinę karo 
baimę bolševizmo problemos 
sprendime. Bet ABN nemano 
kad tai turi būti sprendžiama karu 
tik tarp didžiųjų valstybių, ypač 
ne vien tik tarp jų. Ta problema 
yra daugiau kaip šimto milionų 
žmonių laisvės klausimas, ir ne
galima įsivaizduoti, kad tie mili- 
onai turėtų likti pasyvūs spren
dime problemos, kuri visų pirma 
yra jų problema. O jeigu šie 
milionai dalyvaus kovoje, tai ne
galės būti didžiojo karo tarp 
vienų didžiųjų, kadangi sovietija 
bus paraližuota turbūt labiau, 
negu ji dabar sulaikoma nuo puo
limų, o yra priversta ieškoti kitų 
suktų būdų savo įsigalėjimui pa
laikyti ar prie progos dar ir 
plėsti.

Bet tautų sukilimas prieš 
priespaudos centrą neišsivers be 
jėgų veiksmų, ir jei juose bus 
laisvųjų tautų pagalba, tai suki
limas negalės neturėti tam tikrų 
karo elementų. ABN netiki, kad 
laisvė gali būti atkovota grynai 
taikiomis priemonėmis. T am 
tikrų jėgos veiksmų negali būti 
išvengta. Su ta būtinybe reikia 
skaitytis, ir reikia pripažinti, 
kad jos visiškas atmetimas būtų 
beveik tolygus laisvės išsižadė
jimui.

ABN mano, kad laisvosios tau
tos tokio karo turėtų mažiau 
bijoti, negu padėties, kuri joms 
gresia nuolatos. Tai padėtis, ku
rioje Kremlius gali pasijusti 
galįs laisvosioms tautoms ulti
matyviai pasiūlyti pasirinkimą 
tarp karo jo pasirinktu laiku ir 
priemonėmis, ir tarp besąlyginio 
pasidavimo.

Kad Kremlius nepasijustų galįs 
taip pasielgti, yra būtina daryti 
viską, kad anapus geležinės už
dangos laisvės idėja būtų palai
koma ir būtų ugdomas nusiteiki
mas, jog reikia rengtis fiziškai 
ir dvasiškai būti pajėgiems 
veikti, kai ateis laukiamoji diena. 
Juo labiau tas nusiteikimas pa
vergtose tautose bus jaučiamas 
"bekybąs ore", juo mažiau liks 
pavojaus, kad Kremlius griebtųsi 
naujų avantiūrų. Reikia dėti pa
stangas, kad taip dalykus su
prastų ir laisvųjų kraštų politi
nės vadovybės.

Pirma reikia išpopuliarinti 
suderintos akcijos idėją, pa
skelbti Didžiąją Tautų Ne
priklausomybės Chartą

ABN stengiasi skleisti paverg
tųjų tautų suderintos akcijos idė
ją. Stengiasi demaskuoti "koeg
zistencijos" idėją, ypač tokį jos 
vykdymą, kur pabrėžiamas lais
vųjų tautų nebesidomėjimas pa
vergtųjų tautų likimu.

ABN stengiasi rūpintis, kad bū
tų reikiami ryšiai tarp laisvų 
tautų antikomunistinių organiza
cijų bei sąjūdžių ir pavergtųjų 
tautų rezistencinių, nepriklauso- 
mybinių organizacijų, veikiančių 
išeivijoje. Siekia, kad iš tų or
ganizacijų bendradarbiavimo 
kiltų suformuluoti pagrindiniai 
bendros politinės strategijos 
dėsniai ir ideologiniai bei poli
tiniai laisvės kovos principai.

ABN propaguoja reikalą išryš
kinti ir dar kartą paskelbti pa
saulyje tautų laisvės ir nepri-

Naujo talento atėjimas
BALYS CHOMSKIS

Kiekvienas lietuvis meni
ninkas, ateinąs iš jauniausios 
kartos, yra mūsų džiaugsmas ir 
viltis. Džiaugsmas: mažos mū
ši] instrumentalistų šeimos pa
daugėjimas. Viltis: kūrybinė ga
limybė. Su ta nuotaika sutiko 
gausūs muzikos mylėtojai jauną 
pianistą Antaną Smetoną lapkri
čio 29 d. Jaunimo Centre.

Pirmoji rečitalio programos 
dalis prasideda (Bachas) ramiu 
preliudos stiliumi, be pamažu 
kaupiasi jėgos, kurios vis auga 
ir stiprėja (Mozartas), virsda
mos ištisa audra (Beethovenas). 
Jei simfonija ir sonata yra dra
ma, suita-epas, ramus, bekon- 
fliktinis pasakojimas. Ta prasme 
pianistas puikiai interpretuoja 
Bacho "Prancūzišką suitą G- 
dur", subtilus išlyginimas dviejų 
sakinių poros dialogų, nuo 
ramumo ir sukaupimo iki judė
jimo ir atmezgimo, vietomis pra
siverždamas į tam tikrą roman
tinį pakilimą, bet visa veiksmo 
eiga epiškai rami.

Mozarto A-moli sonata sukė
lė publikos tarpe nustebimą, nes 
ji tikėjosi išgirsti lengvos, švel
nios ir beprobleminės muzikos. 
Taip mano daugelis, kurie pa
viršutiniškai pažįsta šį nuostabų 
genijų. Mozartas nevisada siųs
davo laimingą šypsnį į Olimpą, 
bet jis taip pat pažino tamsiau
sias žmogaus gelmes ir jo tra
giškus konfliktus. Ypatingai A- 
moll sonatoje yra aštri temos 

klausomybės manifestą Didžio
sios Chartos forma, manifestą, 
kuris skelbtų viso laisvojo pa
saulio pritarimą tautų laisvės 
idealui ir nusistatymą tą idealą 
ginti.

Visa tai nežada, kad tikslas 
galėtų būti pasiektas greit. Bet 
juo ilgesnis kelias, juo labiau 
reikia mąstyti apie jo galą, ža
dinti ryžtą nukeliauti. Kitaip 
prasidės sustojimai pusiaukelė
je, dairymaisi ar nepakaktų ko
kios laimėjimo dalies... Nors 
ir žinoma, kad dalis laimėjimo iš 
viso joks laimėjimas.

ABN, suprantama, ieško ir 
techniškų, materialinių, organi
zacinių priemonių tam, kad būtų 
galima kurti koordinuotą pa
vergtų ir laisvų tautų akciją. 
Priemonių gausumas, efektyvu
mas žymia dalimi pareina nuo 
veikloje dalyvaujančių asmenybių 
gabumų bei pajėgumo.

(Kitam numery pabaiga)

koncentracija ir priešginybių 
kietumas. Tiesa, išvystytas kon
fliktas nesitęsia ilgai, grįždama 
tema atgal, nors ir turi akordų 
masę, yra suvaržyta ir sušvel
nintą, kyla nauji klausimai ir 
atsakymai, o balsų viršūnėse tie
siasi tarsi ranka, kuri viską iš
lygina ir sutaiko. Toks yra Mo
zarto veidas. Jame žmogus ne
kala, kaip Beethovenas, pagal 
savo paveikslą ir nenori pasa
kyti, ką jis kenčia, bet išsako 
tai, kas reikia nugalėti.

A. Smetonos A-moli sonatoje 
dramatinė jėga yra galinga ir 
aštri, bet man atrodo, kad jis 
dramos zoną peržengia, įkaitusia 
nuotaika nenurimsta ir mažai 
prašvinta, daugiau akcentuoja sa
vo gerą techniką, mažiau išryš
kina sonatos dvasios pasikeitimą. 
Tuo tarpu Beethoveno Cis-moll 
sonata pravesta nuostabia evoliu
cija: ramios melancholiškos 
spalvos, įspūdingas vidurinis sa
kinys - taikos viltis ir staigus 
lūžis į dramatinę neišvengiamy
bę.

Antroje rečitalio dalyje įvyko 
niekad nedaromas programos pa
keitimas. Vietoje Čiurlionio "Te
mos ir šešių variacijų"^ išgir
dome du jo preliudus. Žodžiu, 
mūsų didysis Čiurlionis, kaip 
visuomet, yra įtraukimas į pro
gramą, kaip "mažasis bro
liukas", į kurį nereikia kreipti 
daug dėmesio. Gaila. Atrodo, kad 
pianistas galėtų prakalbėti ryškia

Žiemos keliai, kada sniego priverčia pėdomis... Vaizdas iš Simno apylinkės, Giluičių kaimo.

"Dirvos" redaktorius B. G(ai- 
džiflnas) gruodžio 10 d. 94 nr. 
vėl paliečia mums jautrų klau
simą - esą mūsų mokiniai "vis 
be vadovėlių". Pasisako kietai: 
pirma, esą prisigaminome kny
gų, "kurių niekas nepirko ir nie- 
,kas nepirks, bet kurių išleidi
mui leidėjai įdėjo nemaža pi
nigų", antra, esą mes pirmiau 
rūpinąsi "premijuoti dramos vei
kalėlius ir veikalus, kada vis dar 
neturim taip reikalingų moki
niams vadovėlių," trečia, ir pra
dėję leistis vadovėlius, tai daro
me be plano, nes reikėtų juos 
leisti "ne nuo viršaus į apačią 
bet nuo mažųjų aukštyn".

Čiurlionio muzikine kalba. Jei 
Chopinas suteikė fortepionui po
ezijos ir dainavimo galią, tai 
Čiurlionis - mistikos ir tapy
bos sintezę. Toks buvo didžiu
lis likimas to žmogaus, kuris 
dvi meno rūšis - muziką ir dailę 
suliejo į vieną, kurio nedasa- 
kytos, užlaužtos muzikoj mintys 
atbaigiamos tapyboje.

Chopino sonata B-moli - ra
finuota muzikinė kalba, spalvin
gas jausmų pasaulis, pilnas 
prieštaravimų ir kaprizų, mar- 
che funebre - ilga skausmo mo
notonija atsispindėjo interpre
tacijoj bendrai įdomiai. Čia pia
nistas yra įžvalgus, jo tonas - 
plastiškai aiškus ir blaivus, 
įspūdingas ten, kur technikos 
reikšmė (scherzo, presto) yra 
didesnė, o lėtesniuose sakiniuo
se - šaltokas, nors ir jaučiama 
estetinė kontempliacija.

Suprantama, kad kiekviena pir
moji knyga, paveikslas, koncer
tas yra bandymas ir ilgesio pra
džia, jei yra talento, tai ankš
čiau ar vėliau prasiverš į tik
rąją meilę. Antanas Smetona ne
abejotinai turi aiškų talentą, ir 
jo muzikinė karjera daug pri
klausys nuo jo paties, nuo inte
lektualinės, estetinės ir mora
linės energijos.

VADOVĖLIAI PAKELIUI
Teisingai sakoma, kad nieko 

gyvenime nėra be pagrindo. Tad 
ir "Dirvos" redaktorius pyksta 
ne be reikalo. Iš tikrųjų tegalime 
muštis tik į krūtinę dėl savo kal
tės, kad mokykliniais vadovėliais 
rimčiau tesusirūpinome tik po 
dešimties metų po savo atvykimo 
į Ameriką.

Bet taip pat yra teisinga ir 
kita pastaba, kad medalio yra 
dvi pusės. Esą turime knygų, 
kurių niekas nepirko ir nepirks. 
Bet ar dėl to galima kaltinti 
mūsų leidėjus? Ar jie sąmonin
gai leido tokias niekam nereika
lingas knygas? Bet sakykim, kad 
tokių keistų knygų leidėjų iš tik
rųjų esama. Tad ką ligi šiol 
veikė mūsų viešosios nuomonės 
sudarinėtojai, pavz. mūsų laik
raščiai ir jų redaktoriai, neat
kreipę į tai mūsų visuomenės 
dėmesio ir nenurodę jai tokių 
atvejų? Aš pats neatsimenu nė 
vieno tokio straipsnio, kur būtų 
konkrečiai kalbėjęs ir pats "Dir
vos" redaktorius.

(Red. pastaba. Dirvos redakto
rius tuo reikalu yra davęs pa
tarimų eilei autorių, kurie krei
pėsi prašydami leidimo talkos. 
Vieni paklausė, kiti ne. Kai kurie 
išleido čia - JAV, o kai kurie 
nusiskubino į Vokietiją. O dabar 
knygos tebestovi. Ir stovės, kol 
jų nemokamai neišdalins. Dirvos 
redaktorius ir dabar tebemano, 
kad jei jau gyvu žodžiu ar laiš
kais tokie patarimai nepadėjo, 
tai laikrašty rašymas dar ma
žiau būtų gelbėjęs. St. Barzdukai 
tai nesunku įsitikinti užėjus į 
Dirvos redakciją. Parodysim ir 
tuos autorius ir tas knygas. Gal, 
kai pirštus įdės į žaizdas, jos 
bus suprantamesnės).

Taip pat nereikėtų pykti dėl 
dramos "veikalėlių ar veikalų" 
premijavimo. Nė vieno kultūrin
go krašto visuomenė be to ne
apsieina, nes tai yra labai svarbi 
ir reikalinga kultūrinio jos gy
venimo dalis. Nebūtų išmintinga 
ir laiminga riboti vien mokykli

nių vadovėlių leidimu taip pat 
ir išeivijos lietuvių visuomenės 
kultūrinio gyvenimo, kuriam rei
kia laisvės, gajumo ir pilnumo. 
Tai plati ir aktuali mūsų gyve
nimo tema, ir reikia tik apgai
lestauti, kad dėl visos eilės prie
žasčių (ne šio rašinio tikslas 
apie jas kalbėti) mes nepajėgia
me šio klausimo planingiau ir 
racionaliau spręsti. Reikia su
tikti, kad nevisi mūsų skelbiami 

. konkursai ir jų premijos savo 
tikslą pasiekia, kaip ligi Šiol 
nedavė norimų vaidinamų veikalų 
ir mūsų dramos konkursai, bet 
dėl to kalti ne patys konkursai 
bei premijos, tik jų vykdymas. 
Tik čia taip pat nieko nepadės 
pyktis, nes jis "blogas patarė
jas". Daug daugiau padėtų kul
tūrinis mūsų visuomenės ugdy
mas. Jeigu jo nėra - daug kas 
dėl to kaltas, nemaža kalės da
lis taip pat tenka ir mūsų spau
dai.

Pagaliau prieiname ir priepa- 
čių vadovėlių. Pageidavimai čia 
gali būti dideli ir priekaištai ne
riboti. O sąlygos? Esu prie šio 
reikalo arčiau, juo domiuos, tad 
galiu kiek praskleisti ir pačią 
uždangą, slepiančią šį reikalą nuo 
viešumos.

Taigi jau toks mūsų gyvenimas, 
kad vadovėlius mums gamina ir 
jų leidimu rūpinasi žmonės pri
rišti prie savo duoninio darbo, 
nieko bendro su tais vadovėliais 
neturinčio. Tie žmonės iš savo 
laisvalaikio savo dalį išima ir 
atiduoda dar šeštadieninių litu
anistinių mokyklų darbui. Ir kai 
jie dar imasi lituanistinių vado
vėlių parengimo bei išleidimo - 
jie daro, ką gali ir pajėgia.

Štai kodėl vadovėliai leidžiami 
"be plano” ir "nuo višaus į apa
čią". Elementorių parašytą 
turime, bet jam žmoniškai iš
leisti reikia "tik" šešių tūkstan
čių dolerių, ir jų niekas mums 
neduoda. Tada buvo imtasi 
parengti "pigesnį" elementorių, 

(Nukelta į 4 psl.)

KALĖDŲ LINKSMYDĖS...

Ištrauka iš netrukus knygų rinkoj pasiro 
dysiančios apysakos "Alma Mater"

Į vakarą namuose trankėsi durys, bildėjo 
traukiami stalai, kėdės, draskėsi, lojo šunes, 
prunkštė arkliai, svetimi balsai pripildė namą. 
Į jaunuolių kambarį pasibelsta.

— Prašom.
įėjo Paberžytė, lydima aukšto, stambaus, 

kiaurai žiūrinčių akių vyro.
— Tėvelis nori susipažinti su jumis. 
Atsistoję svečiai mandagiai nusilenkė.
— Tik trys? — vyras pakėlė rūsčias akis 

I dukrą.
— Trys, bijojau daryti išlaidų tau.
— Pagal jų augumą ir svorį teisingai pa

sielgei. Tai kuris? — staiga paklausė, lenkda
masis prie dukros.

— Kaip tai suprasti? — gilus įtarimas 
skambėjo jos žodžiuose.

— žentas, žinoma.
— Tėveli, jie išlakstys, ir Kūčių nesulaukę, 

kam gąsdini ?
— O jūs kraitį jau apžiūrėjot? — mirkte

lėjo svečiams.

— Neapsipratom dar, — atsakė Alėjūnas.
— Be to, nežinom, kur žiūrėti, svetimos 

vietos, — išskėtė rankas Petras.
— O tu? — teisėjas kreipėsi į Noreišą.
— Aš ir be kraičio sutinku likti žentu.
— Tai bent drąsuolis, — nusijuokė teisė

jas, — paskubomis reikės skersti paršą. Tos 
vištos tai tik užkandis jiems. Kaip jums atrodo, 
mano dukra labai vikri?

— Labai, — prisiminęs pusryčius, pritarė 
Alėjūnas.

— Aš seniai tai įtariau, bet įsitikinau tik 
šiandien. Atvežė tris vyrus, bet nė vienos mer
gaitės.

— Tėveli!
— Giriu. Labai natūralus instinktas. Na, 

eikim, pristatysiu svečiams, tegu jie mato, kad 
dukra turi gerą skonį: vyrai iš liemens ir pe
ties. Pradedu didžiuotis tavimi, Irena.

Svečiai — daugiausia giminės, tetos, dėdės. 
■"Jaunimą atstovavo kapitonas, vietos pradžioj 
mokyklos mokytoja, dvi gimnazistės ir dar keli 
neaiškaus amžiaus žmonės.

— Sninga, rogėmis galėsime važiuoti į baž
nyčią, — džiaugėsi Paberžytė, atsiradusi greta 
jaunuolių.

— Negi ir Petrą imsim?
— Ką gi vienas darys, negi miegos, negi 

jo vieton į mūsų, studentų, rogutes imsim gim
nazistę ?

— Ne, ne!
Paberžytė šeimininkės rolėje nuolat suki

nėjosi tarp svečių kalbindama, juokaudama, li

tai darė su miela gracija, lengvumu, kad trau
kė į save visų akis. Kapitonas, kurį laiką prisi
siuvęs, nė žingsnio nesitraukė, primygtinai kaž
ką pusbalsiu kalbėdamas, įtikinėdamas, jinai 
tik purtė galvą nepritardama.

Pagaliau svečiai buvo pakviesti prie stalo. 
Įėję į valgomąjį, susižavėję stabtelėjo: kampe 
stovinti didžiulė eglė žėravo žvakutėmis ir bliz
gučiais. Nereikėjo nė lempos. Kai vyresnieji 
užėmė vietas prie šeimininkų, jaunuomenė su
sispietė stalo gale, prie pat eglutės. Ant šieno, 
padengto baltutėmis staltiesėmis, glaudėsi kalė
diniai valgiai. Ir ko ten nebūta!

Atsistojo šeimininkas ir, sukalbėjęs trum
pą maldą, padalino arčiau sėdintiems kalėdaitį, 
ir visi pasekė jo pavyzdžiu, girdėjosi linkėjimai. 
Po to svečiai kibo į valgius. Pradžioje nuken
tėjo žuvys, jų buvo įvairių rūšių ir įvairiai pa
gamintų. Po žuvų sekė kiti tradiciniai valgiai: 
ausytės, šutinti kopūstai su baravykais, barš
čiai, miežių kruštienė, visokie kisieliai, kompo
tai, šližikai, pabaltinti sutrintų aguonų sunka. 
Pradžioje jaunimas, kaip ir kiti, gan tyliai ir 
mandagiai tuštino gėrybes, bet, pasisotinus ir 
stalui patriukšmėjus, ir jie įsidrąsino. Ten nuo
lat kunkuliavo slopinamas juokas, kuris vis la
biau veržėsi, nebetilpdamas viduje. Pagaliau 
pradėtas traukti šienas. Petras ištraukė trum
piausią, vos sprindžio ilgumo šiaudelį, bet sto
rą. Pabėržytė ištempė ilgiausią ir tuojau liko 
apkaltinta, kad tyčiomis pasirinkusi ir atsine
šusi iš daržinės.

(Bus daugiau)
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MEILĖ LIETUVAI, LIETUVOS MIŠKAMS 
IR LIETUVOS ŽMONĖMS

Naują A. Rukuižos knyga vertinant
Biografiniame "Povilas Matu

lionis" veikale, autoriaus Anta
no Rukuižos duodama P. Matu
lionio jaunystė, veikla iki 1918 
metų, veikla Nepriklausomoje 
Lietuvoje, veikla kaip visuome
nininko ir žmogaus, jo senat
vė. Gale duodama P. Matulionio 
gyvenimo ir veiklos kronika, iš
spausdintų rašinių, žemėlapiu ir 
kitokių darbų sąrašas, literatū
ra. Dargi prof. St. Dirmanto 
kruopščiai paruošta tekste mini
mų asmenų ir vietų rodyklė. Ne
galima nepaminėti, kad knygą 
pagerbė daugiau kaip šimtas gar
bės prenumeratorių.

Autorius šį savo darbą pir
miausia skiria P. Matulionio gi
mimo šimto metų artėjančiai su
kakčiai atminti. Surinkęs gausią 
biografinę medžiagą nuosekliai 
pavaizduoja P. Matulionio gyve
nimo sunkų kelią, jo nepaliau
jamą ir ryžtingą kovą dėl lie
tuvybės caristinės Rusijos lai-

Prof. Povilas Matulionis, bu
vęs Žemės Ūkio Akademijos 
rektorius, gilus miškų specia
listas ir Jaunosios Lietuvos Kor
poracijos garbės narys.

(68 psl.),’kur kalbama apie bron
zinio biusto Ž. U. Akademijos 
studentų atliedinimą ir pastaty
mą, pažymėtina, kad jo atmini
mas buvo pagerbtas Jaunosios 
Lietuvos korporacijos, įrengiant 
bareljefą Ž. Ū. Akademijos di
džiuosiuose rūmuose.Kalbos at
žvilgiu gal yra keletas taisytinų 
žodžių. Jas galima bus patai
syti, jei teks naują laidą leisti.

Ši knyga galėjo būti išleista ir 
N. Lietuvoje, bet nebuvo tai pa
daryta daug geresnėms sąly
goms esant. Šiandieną ji išvydo 
pasaulį kaip tik tais laikais, ka
da vėl vedama kova dėl Lietu
vos laisvės, kurią vedė P. Ma
tulionis caristinės Rusijos oku
pacijos laikais. Autorius savo 
pratarmėje, statydamas P. Ma
tulionį kaip kovotoją pavyzdžiu, 
ragina mūsų jaunimą stoti į ko
vą prieš dabartinius rusus, Lie
tuvos pagrobėjus.

Chicagos Lietuvių Futbolo Klubo "Lituanicos" futbolininkai - National Soccer lygos I divizijos 
meisteris. Iš kairės: treneris V. Trumjonas, J. Perkūnas, J. Kaunas, M. Mc Cluskey - Mikalauskas, 
A. Damušis, H. Jenigas, R. Jenigas, A. Malinauskas, J. Žukauskas, H. Glieda, E. Leifertas, A. Stulga, 
A. Martinkus, R. Gavėnia ir vadovas R. Kožėnas.

Prof. A. Rukuiža, artimas Dir
vos bendradarbis, neseniai para
šęs įdomią knygą, vertinančią 
miškų specialisto ir tauraus lie
tuvio miškininko prof. Povilo 
Matulionio veiklą.

Vadovėliai
(Atkelta iš 3 psl.) 

jis jau parašytas, bet vėl stringa 
dėl iliustravimo sunkumų. Ir. t.t. 
Gruodžio 5-6 lankydamasis Chi- 
cagoj, buvau sisitikęs su mūsų 
vadovėlių bruzdelninkais J. Ta
mulių, A. Rūgyte, J. Kreivėnu, 
A. Dunduliu, M. Krikščiūnu, J. 
Ignatoniu, P. Maldeikiu, J. Švedu 
ir kt. ir mačiau jų norus, ryžtą, 
pastangas. Galime tik džiaugtis, 
kad nugalėdamas didžiausius 
sunkumus, jų darbas skleidžiasi 
konkrečiais vaisiais: kaikurie 
vadovėliai jau išleisti, kaikurie 
surinkti ir įrišami, kaikurie 
pakeliui.

Baigdamas norėčiau uždėti dar 
tašką ant raidės i. Taigi visas 
vadovėlių leidimo reikalas at
rodytų visai kitaip, jeigu Lietu
vių Bendruomenės centro valdy
bos metinės pajamos suktųsi ne 
apie keturis, bet apie dešimt - 
penkiolia tūkstančių dolerių. Pri
klausau prie tų mūsų žmonių, 
kuriuos"Dirvos" redaktorius savo 
straipsny gnybtelia dėl jų "labai 
narsių ir karštai deklamuojamų 
prakalbų". Deja, pasitaisyti ne
galėsiu, nes esu įsitikinęs, kad 
Amerikoj turi atsirasti bent 50 
tūkstančių lietuvių, kurie savo 
Bendruomenei kasmet dėtų bent 
po 1-2 dol. Šitais pinigais 
Bendruomenė maitintų savo Kul
tūros Fondą ir tenkintų visus 
gyvuosius lietuviškus reikalus. 
Man tikrai įdomu, ar šis mano 
ir kitų bendruomeninkų balsas 
tebus tik "balsu, šaukiančiu ty
ruose?"
Ir antra: A. ir M. Rudžiai pa

dėjo išleisti J. Masilionio "Lie
tuvių literatūros" m-iąją dalį, 
Chicagos lietuvių gydytojų Žmo
nos padeda išleisti Jonynienės 
parengtą vadovėlį V-ajam pradi
nės mokyklos skyriui, Ohio Lie
tuvių Gydytojų Draugija skiria 
tūkstantį dol. elementoriui iš
leisti, Amerikos Lietuvių Tau
tinė Sąjunga duoda pinigų Lie
tuvos žemėlapiui išleisti - prieš 
šituos lietuviško Švietimo talki
ninkus lenkiame galvas, esame 
jiems labai labai dėkingi ir 
trokštame, kad Šitokių mūsų gy
venimo Šviesulių atsirastų ir 
daugiau.

kais iki Nepriklausomybės. 
Smulkiai suminėta jo kultūrinė 
bei mokslinė veikla, kur^atski
rai sustojama ties jo Žolynu, 
Kiek girioje medžio kirstina, 
Miško atvėjine arba sėkline me- 
džiapiūte ir kt.

Plačiai nušviesta P. Matulio
nio nuopelnai N. Lietuvos miš
kų administracijos srityje, Že
mės ūkio akademijos vadovavi
mo laikotarpis, jo pedagoginis 
profesoriaus darbas. Gausios ir 
tinkamai pritaikytos knygos 
iliustracijos savaime dar labiau 
praplečia atskirus P. Matulio
nio gyvenimo momentus.

Ši knyga leis skaitytojui pa
žinti P. Mautlionį buvus didžia 
asmenybe. Netik kaip miškinin
ką specialistą, mokslininką, bet 
ir kaip gilų patriotą kovotoją dėl 
Lietuvos nepriklausomybės, o 
ją atgavus savo giliu darbu įsi
jungusį į kultūrinį platų visuo
meninį ir valstybinį gyvenimą.

Knygoje nedaug tėra kas tai
sytina. Kukomedis (ėglius - tys- 
medis) turėjo būti išleistas arba 
paaiškinta, kad jo Lietuvoje 
miškuose nėra. P. Matulionio 
nuopelnų įvertinimo skyriuje

A. Rukuiža, kuris taip pat sa
vo gyvenimą skyręs yra Lietuvos 
girioms, būdamas atskirtas nuo 
savojo krašto ir sunkiose są
lygose gyvendamas, nepaliauja
mai, lyg tas ąžuolas rievę po 
rievės klodamas savo kūnui ug
dyti, atkuria mums nepriklauso
mybės laikų miškininkystės sri
tį čia išeivijoje. Jo gausių 
straipsnių matome L. E., Girios 
Aide, Dirvoje ir kt.

Prof. J. Rauktys, Dirvos ben
dradarbis, šio rašinio autorius.

1960 KALĖDŲ
TAUPYMO KLUBĄ
DABAR!

St. Barzdukas

Išleistoje knygoje jaunieji miš
kininkai ras tikros miškininkys
tės įprasminimą ir didžią meilę 
Lietuvos miškams. O mes, se
nesnieji didžiuojamės ir džiau
giamės kad P. Matulionio as
menybė ir jo nuopelnai tapo į- 
amžinti. Savo keliu A. Rukuiža 
svariai yra papildęs lietuvių tau
tos kultūrinį lobyną išeivijoje. 
Knygą išleido Lietuvių Profeso
rių Draugija Amerikoje.

Prof. Dr. H. C. Povilas Ma
tulionis, gyvenimas ir darbai. 
Parašė Antanas Rukuiža. L. P. 
D. A. leidinys Nr. 1 Chicago I1L

Didesnio formato (9,5X7) bro- 
šiūruota, gausiai iliustruota 83 
psl. knyga. Viršelis dail. VL 
Vijeikio. Kaina nepažymėta. 
(Parduodama po $1.50)

J. Rauktys

NESUK SAU GALVOS 
dėl lietuviškos kalėdinės 

dovanos!
VERTINGA, PATVARI, 

PIGI dovana suaugusiems 
ir rimtam jaunimui — tai 
tik Liet. Prof. Dr-jos išleis
tas, (artėjant šimtmečiui 
nuo gimimo dienos) prof. P. 
MATULIONIO (1860-1932) 
gyvenimo ir darbų aprašy
mas.

Knyga gausiai papuošta 
Lietuvos vaizdais ir žemė
lapiu.

Atsiuntę savo adresą ir 
nemažiau, kaip $1.50 (adre
su: prof. S. DIRMANTAS, 
4241 So. Maplewood, CHI
CAGO 32, III.) tuojau gaus 
paštu šią rimtą knygą.

Pradėkite ruoštis jūsų 1960 Kalėdų 
apsipirkimui. Apskaičiuokite savo rei
kalavimus, ir pamatysite, kiek mažai 
pinigų reikia sutaupyti kas antrą sa
vaitę padengti jūsų reikalavimus!

Jūsų numatomos 
išlaidos Kalėdų 

dovanoms:

Jūsų biudžetiniai 
{mokėjimai kas 
dvi savaitės:

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

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

NATIONAL BANK

MEMBER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATlON

LIETUVIŲ TEATRO SUKAKTYS
Rengiantis minėti 60 metų lie

tuvių teatro sukaktį nuo "Ame
rika Pirtyje" pastatymo 1899 m. 
Lietuvoje, man pavyko surasti 
spausdintą informaciją apie 
Amerikos lietuvių pastangas te
atro srityje. Ir tai įvyko 10 me
tų anksčiau, negu minimas Lie
tuvoje primutinis vaidinimas. 
Amerikoje pirmutinis lietuvių 
veikalukas buvo pastatytas 1889 
m. gruodžio 31 d. - taigi prieš 
70 metų.

Tas vaidinimas įvyko pirmuti
nėje Amerikos lietuvių "sosti
nėje" - Plymouth, Pa., kietos 
anglies kasyklų srityje. Tada bu
vo suvaidinta A. Turskio veika
lėlis "Be Sumnenės".

įvykis buvo didelis išeivių lie
tuvių gyvenime. Iš aplinkinių 
miestelių ir kaimų susirinko 400 
minia.

Plymouthe tada vyko platus to 
laikotarpio lietuvių gyvenimas, 
kokį pajėgė paprasti išeiviai su
kurti. Ten 1886 m. vasario 10 d. 
pradėjo eiti pirmutinis laikraš
tis "Vienybė Lietuvininkų". Ten 
lietuviai turėjo savo įmones ir 
parapiją. Pradžioje drauge su 
lenkais, kur klebonavo kun. Var- 
nagiris. Esą 1889 metais kun. 
Varnagiriui nusibodus kunigauti, 
pametė kunigystę ir paliko para
piją be kunigo. Klebonu vyskupas 
tada paskyrė karštą lietuvį pa
triotą kun. Aleksandrą Burbą.

ŽIAURI KOVA SU LENKAIS

Tas laikotarpis pažymėtinas 
lietuvių kovomis su lenkais už 
skyrimąsi nuo lenkų ir steigimą 
savo parapijų.

"Vyskupas kun. Burbai įsakė 
pamokslus sakyti pamainu lenkų 
lietuvių kalba, bet pirmą sep- 
tintadienį jam perskaičius evan
geliją lietuvių kalba, lenkai iš 
bažnyčios išbruzdėjo laukan ir 
kai kurie jie nuėję užrakino kle
bonijos duris, sakydami, kad jie 
litvino kunigo nenori. Kunigas 
buvo priverstas apsigyventi pri
vatiniuose namuose. Per tris sa
vaites nepavykus jam lenkus su 
lietuviais sutaikinti, jis kreipėsi

į vyskupą, bet ir tam ne geriau 
sekėsi. Panorėjus jam kunigą 
klebonijom įleisti, lenkai su šau
tuvais sustojo duryse ir languose, 
ir rėkė neiti artyn, jie užmu- 
šią.

"Vyskupas leido lietuviams nuo 
lenkų skirtis, įsakydamas • len
kams sumokėti $2,000 lietuviams 
dalybų. Bet lenkams tų pinigų 
lietuviams neatmokant, lietuviai 
pernešė į savo bažnyčią mons
tranciją, kieliką ir keturis ar
notus. Teismas paimtus daiktus 
pripažino lietuviams...

"Bet už kokio mėnesio laiko 
po persiskyrimo su lenkais vie
nam lietuviui mirė dvi dukrelės. 
Lietuviai turėjo savo bažnyčią 
bet kapinių ne, nors už kapines 
lietuviai buvo užmokėję lygiai su 
lenkais. Lenkai savo kapinėse 
neleido lietuviams laidotis. Ta
da klebonas paliepė kapinių už
raktą atplėšti ir mergaites pa
laidoti... Lenkų gauja atėjusi duo
beles atkasė, karstelius išėmė 
laukan ir, kuolais sudaužę, iš
kėlė už tvoros." (Kun. Žilinsko: 
"Lietuviai Amerikoje."

Tai tik vienas skyrimosi nuo 
lenkų pavyzdys.

TO LAIKOTARPIO LIETUVIŲ 
KALBA

SLA istorijoje iš tų laikų ran
dame gerų pavyzdžių kokia tada 
buvo lietuvių kalba. Štai:

"Pastanawita likosi prowos: 
Kožnas lietuwnikas prigulintis 
ing Susiwienijima, priwalo už- 
laikities sawo nacija, priduotpa- 
gelba savo broluj nelajmej bunan- 
cziam, west diewobaiminga gy
venimą, ir dawinet gera prikloda 
nog sawias, tejpgi naujai pri
buvusiam broliuj isz Liwtuwos 
duotie pagelba"...

K. S. Karpius

Nuo Naujųjų Metų
Dirva eis tris kartus 

per savaitę

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

VARGO PRODUCTS ING
LIGHTING FIXTURES

EDWARD CLACK, GENERAL MGR.

480 Green Road Call IV 1-6895

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali The Lithuanian People

MILĖS AVĖ. CUT STONE CO.
BUILDING STONE — FIRE PLACES 

DOOR WAYS — STEPS, ETC.

15310 Milės Avė. SK 1-5676

BEST WISHES 
To Ali The Lithuanian People
DANIELS FUNERAL 

DIRECTORS
WILLIAM R. ROY Ą,

PROMT PĘRSONAL ATTENTION GIVE 
ALL CALLS 

INVALID CAR OXYGEN EQUIPPED 
15800 Detroit Avė. Call AC 6-5149
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Žvalgybų kova

"JEI MANE MYLI, SURASK AGENTĄ R...”
Britų šnipo atsiminimai

Didelis, apšviestas Pennsyl- 
vanijos stoties laikrodis rodo 
vidunaktį, kai Judita atvyksta į 
milijoninį miestą.

Ji nesielgia taip atsargiai, kaip 
visada, nes atsargumui reikia 
laiko, o jo šį kartą nėra. Se
kėjams krinta į akis, kad ji šį 
kartą tiesiog iš stoties važiuoja 
į negrų lokalą, tartum neturėtų 
ko daugiau veikti šiame mieste. 
Judita rizikuoja, norėdama iš
gelbėti Valentiną.

"Savoy" yra prašmatniausias 
lokalas "juodajame" New Yorko 
kvartale. Čia sutraukiama visa, 
kuo negrai gali pasirodyti, ir 
lankytojų yrą daugiau baltųjų, 
negu juodųjų.

Nuotaikos yra pasiekusios 
aukščiausią punktą, kai Judita 
įžengia į lokalą. Parkete raitosi 
porost skęsdamos šokio ekstan- 
zėje. Žiūrovai ploja taktą.

Judita sustoja ties durimis. 
Ji žino, kad nelydima vyro ne
bus įleista. "Savoy" saugo savo 
vardą.

Staiga šalia jos atsiranda Va
lentinas. Jis paima ją už rankos 
ir vedasi prie stalelio kertėje. 
Ten stovi pusiau tuščia šampano 
bonka.

-Kas atsitiko? - be jokio įvado 
jis klausia.

- Šiandien per pietus patyriau, 
kad jie seka tave, - šnibžda ji.

Jis išblykšta.
- Iš kur tai žinai?
Ji atpasakoja pasikalbėjimą su 

Rūta.
- Tu turi tuojau dingti, - bai

gia pasakojimą. - Jie gali kiek
vieną akimirką tave suimti.
Valentinas žiūri į ją.

- Tu esi idiotė, - pagaliau 
sako jis. - Jei jie jau tiek daug 
sužinojo, aš esu sekamas. Ir da
bar jie nustatys ryšį tarp tavęs 
ir manęs.

Jo žvilgsnis slysta per lokalą. 
Parketas atrodo siūbuojąs po šo
kančių kojomis. Tartum religi
niame chore, vyrai ir moterys 
kilnoja rankas. Prie gretimų sta
lelių niekas nesėdi. Kaimynai 
nuėjo šokti.

Valentinas kiek apsiramina. 
Tačiau jo balsas tebėra grubus, 
kai jis kalba:

- Tu galėjai pasiųsti šifruotą 
telegramą. To būtų pakakę. Ko 
pati atvažiavai?

Ji nuleidžia akis.
- Aš turėjau dar kartą tave 

pamatyti, Valentinai...
- Tu mane matysi pakanka

mai dažnai.
- Ne, ne, - protestuoja ji, - 

aš sakau tau, kad tu turi gali
mai greičiau dingti.

Jis atsistoja ir ištiesia ranką:
- Einame pašokti. Kiekvienu 

atveju...
Sovietiniai agentai įsimaišo į 

šokančiųjų tarpą. Judita šoka pui
kiai, o Valentinas neturi supra
timo apie naujuosius amerikinius

šokius. Tačiau toje maišatyje 
niekam rai nekrinta į akis.

- Aš negaliu išvykti, Judita, - 
šnibžda jis jos ausin. - Tavimi 
jau nebepasitikima. Sakys, kad tu 
tik pagąsdinai, norėdama atsi
kratyti manęs. Tėra tik vienas 
kelias. Jei tu mane myli...

- Aš myliu tave.
- Pavardė svarbaus agento, 

kuris mums dirba, prasideda 
raide R. Supranti?

- Taip, raide R, - pakartoja ji. 
Jos kūnas dreba.

- Esama įtarimo, kad jis yra 
dvigubas agentas.

- Ir?
- Mums reikia pavardžių visų 

pas jus registruotų agentų, kurių 
pavardės prasideda raide R.

- Tai yra neįmanoma.
- Turi būti įmanoma. Tai būtų 

vienintelis įrodymas, kad tu te
bedirbi mums. Vienintelis įrody
mas, kad ir šį kartą kalbi tiesą.

- Bet po to jau gali būti vėlu...
- Tu turi greitai veikti. Labai 

greitai.
Staiga nutrūksta muzika. Pa

vargusios poros grįžta į savo 
vietas.

Ji pažvelgia į laikrodį.
- Aš turiu eiti.
Jie išeina iš lokalo. Jis pa

šaukia taksį.
- Aš visa padarysiu, - šnibžda 

ji. - Aš bandysiu... iki savait
galio.

Paskui ji įsėda taksin ir nuva
žiuoja, visas atsargumo priemo
nes užmiršdama, tiesiog į 
Pennsylvanijos stotį.- Harlemą 
gaubia tamsi naktis. Centrai 
parkas kairėje jai atrodo, kaip 
didžiulė bedugnė. Galbūt pirmą 
kartą Juditai visu baisumu iš
ryškėjo, ką reiškia būti šnipe.

Gelbėdama vyrą, kurį ji myli, 
turi jo Atsisakyti visam laikui. 
Bandydama atsipalaiduoti iš ne
kenčiamos slaptosios tarnybos 
žnyplių, ji turi įrodyti atsidavimą 
tai tarnybai.

Ji atrodo pusiau gyva, kai 3 
valandą ryto greituoju traukiniu 
pasiekia Washingtoną.

*
Plačioji publika niekad nesu

pras to naivumo, kuriuo agentai 
lenda į kontrašpionažo spąstus. 
Ir aš, kuris slaptojoje tarnyboje 
praleidau veik visą amžių, ne
galiu to suprasti.

Viena priežastis, be abejo, yra 
ta, kad iš šimto agentų tik koki 
penki ar šeši yra praėję špio
nažo mokyklas. Savo darbą jie 
atlieka, kaip neapmokyti darbi
ninkai. Kita priežastis gali būti 
kad jie dažniausiai ieško lengvų 
laimėjimų. Trečia, kiekvienas 
agentas svajoja apie "didįjį žygį" 
tikėdamasis, kad, pasiekęs špio
nažo hierarchijos viršūnę, gau
siąs lengvatų arba net būsiąs 
visai atleistas iš nervus griau- 
jančių pareigų.

Visos tos priežastys tiko ir 
Juditai. Ji nebuvo apmokyta šni
pinėjimui, ji buvo pavargusi ir 
siekė lengvų laimėjimų, ji buvo 
įsitikinusi, kad didysis laimėji
mas ją atpalaiduos...

O amerikinė kontražvalgyba 
tuo metu jau žinojo, kad Judita 
ruošiasi didžiajam laimikiui. FBI 
agentai tą naktį jos nė minutei 
neišleido iš akių. Bet to žino
jimo dar nepakako - reikėjo ir 
konkrečių įrodymų. Reikėjo rusų 
diplomatą sučiupti in flagranti.

(Tęsiny: Nervinga medžioklė)

Hamiltono lietuvių 
kooperatiniai laimėjimai

Kooperacijos šūkis „Vie
nybėje galybė” gyvenime 
buvo išbandytas. Ir įsitikin
ta, kad jis yra nesugriauna
mas. Juk prisimenant neto
limą Lietuvos praeitį visi 
žino, kad nebuvo valsčiaus 
miestelio ar didesnio kaimo, 
kur nebūtų kooperatyvo: 
vartotojų, kredito ar pieni
nės.

Malonu, kad ir Hamilto
ne lietuvių tarpe kooperaci
ja pradeda atsigauti. Pir
moje eilėje minėtini Lietu
vių namai, nes jų paskirtis 
nepaprastai svarbi — tai 
lietuvybės išlaikymas. Prieš 
pusantrų metų nupirkti di
džiuliai namai pačioje Ha
miltono širdyje už $173,000.

Iki šiol į narius yra įstoję 
500 asmenų ir yra sutelkta

Konkursinė nuotrauka Nr.J5

Ką žada man rytojus?

$78,000 pajų kapitalo. Vi
suotinis narių susirinkimas 
slaptu balsavimu išrinko 
energingą valdybą. Gi val
dybos nariai tikisi ateinan
čių 3 metų bėgyje taip 
įruošti Lietuvių Namus, kad 
jie atitiktų visus statomus 
reikalavimus.

Sveikintinas Įstatų straip
snis, kuris draudžia vienam 
nariui turėti daugiau, kaip 
5 pajus. Čia yra apsauga, 
kad vienas asmuo neperim- 
tų namų valdymo.

Lietuvių bankelis „Talka” 
mūsų visuomenei lygiai ge
rai žinomas, kaip ir Lietu
vių Namai, čia daug tau
tiečių rado ekonominę para
mą ar tai ką didesnio pirk
dami, darbo nustojus, ar ki
tais atvejais. O taupantieji 
gauna didesnį procentą už 
santaupas.

Šiuo metu bankelis turi 
385 narius su $175,000 pajų 
kapitalo. Paramos reikalin
gi tautiečiai yra sušelpti 
$126,000 sumai. Kasos sto
vis ypač geras su $30,000 
gyvais.

Veikli valdyba turi svei
kų ir tikrai gražių sumany
mų ateičiai — pritaikinti 
Lankelį patogesniam naudo
jimuisi ir pagyvinti jo veik
ią. Yra rimto pagrindo ti
kėti, kad mūsų bankelis ar
timoje ateityje išaugs į 
stiprų finansinį centrą.

Po Savickas

GREETINGS and
BEST WISHES

LUCY’S BAKERY 
and

STRUDEL SHOP
12516 BUCKEYE RD.

SK 2-0828

1665 m. sidabrinis
šeštokas

1666 m. auksinis 
dukatas

1664 m. sidabrinis 
ortas

KAUNO PINIGŲ KALYKLA

1666 m. auksinis 
pusdukatis

Šis E. Laucevičiaus rašinys apie Kauno pinigų kalyklą yra 
paskelbtas vilniškiame "Švyturyje". Žinios atrodo paremtos 
rimtais duomenimis. Jos gali būti tinkamos papildyti J. Ka
rio studijai apie senuosius Lietuvos pinigus.

Kauno pinigų kalyklos veikla su
sijusi su vienu liūdniausių Lietuvos 
istorijos momentų — Jono Kazimie
ro viešpatavimu (1648 —1668 m. m.). 
Karai nuniokojo kraštą. Valstybės 
iždas buvo tuščias. Norėdamas išgel
bėti padėtį, seimas pavedė kalti va
rinius šilingus ir jais mokėti vals
tybės skolas bei atlyginti samdytai 
kariuomenei. Šilingų kursas buvo 
privalomas ir Jų ėmimas priversti
nis. Lietuvai šilingai buvo kalami 
Lietuvos Brastoje ir Kaune, J. Hor- 
no kalykloje.

Šilingai buvo beverčiai, niekas Jų 
nenorėjo Imti. Kariuomenė maištavo 
ir reikalavo įsteigti krašto viduje 
auksinių ir sidabrinių .monetų ka
lyklą. Karalius ir seimas turėjo nu
sileisti.

Istorikai tvirtino, kad ši kalykla 
buvo įsteigta Vilniuje ir egzistavo 
iki Lietuvos-Lenkijos padalinimų. 
Neaišku, kur kalykla buvp įsteigta, 
o taip pat, kas Ją valdė ir kokios 
monetos joje kaltos.

Neseniai rasti Vilniaus Universi
teto bibliotekoje dokumentai — ka
lyklos inventoriaus sąrašas ir namo 
pirkimo aktas — paneigia anksčiau 
paskelbtas teorijas.

įsteigti didesnę kalyklą, kuri ap
rūpintų Didžiąją Lietuvos kuniųaikš- 
tystę auksinėmis ir sidabrinėmis 
monetomis, seimas pavedė karaliaus 
sekretoriui italui T. L. Boratiniu!. 
Atvykęs į Vilnių, Boratinis rado abi 
senas kalyklas visai sugriautas; pi
nigų kalimo meistrai buvo pasišali
nę į užsienį. įsteigti pinigų kalyklą 
Vilniuje buvo neįmanome. Gavęs 
Lietuvos Iždo valdytojo J, Kriš-

1666 m. sidabrinis 
trečiokas

1666 m. sidabrinis 
trečiokas (herbinė 

pusė)

pinšteino sutikimą,. Boratinis nuvyko 
į Kauną, rado tinkamą kalyklai mū
rini namą prie turgaus (dabar Ro
tušės aikštė Nr. 20), kuris anksčiau 
priklausė turtingam Kauno auksa
kaliui Kalau, ir, kaip tinkamą ka
lyklai, pirko iždo valdytojo vardu.

1664 m. namas buvo perstatytas, 
padidintas, ir jame Boratinis įsteigė 
pinigų kalyklą.

Kaip matyti iš akto ir surašyto 
inventoriaus, Kauno kalykla anų 
laikų mastu buvo didelis fabrikas, 
kuriame naudota arklių Jėga. Be ad
ministracijos personalo ir darbinin
kų, kalykloje dirbo du meistrai ir 
keturi pameistriai.

Kauno kalykla išleido auksinius 
dukatus, pusdukačius, sidabrinius 
ortus, šeštokus ir trečiokus, o taip 
pat varinius šilingus.

Kalyklos veikla nepasiteisino: 
valstybės iždas skurdo. Skubiai rei
kėjo radikalių reformų. 1667 m. sei
mas patvirtino karaliaus įsakymą 
uždaryti visas Lietuvos kunigaikš
tystės teritorijoje veikusias pinigų 
kalyklas.

Boratinio kalykla Kaune taip pat 
buvo uždaryta, užantspauduota ir 
pavesta Kauno magistrato apsaugai. 
Užantspauduotos kalyklos patalpos 
išstovėjo tuščios iki 1692 metų. Tais 
metais naujas iždo vaidytojas per
ėmė šias patalpas savo žinion ir 
panaudojo iždo administracijos rei
kalams.

Kaune įsteigtoji Boratinio kalyk
la buvo paskutinė, kalusi pinigus 
Lietuvai. Vėliau pinigai buvo kala
mi bendrai visai Žečpospolitai.

Mutual Fondų aktyvai viršija 15 bilijonų dolerių
Investuotoju daugiau negu 4 milijonai

Mutual Fondai yra tokios in
vestavimo kompanijos, kurios 
parduoda investuotojams savo 
akcijas pagal dienos vertę arba 
išperka akcijas, kai investuoto
jai nori pinigus atsiimti. 1940 
m. visų Mutual Fondų aktyvai 
tesudarė vos pusę bilijono do
lerių. Dabar aktyvų suma yra 
15 bilijonų dolerių. Prieš metus 
buvo 12 bilijonų dolerių.

Investuotojų 1959 m. rugsėjo 
30 d. buvo 4,151,695, o prieš 
vienerius metus - 3,518,066. Vi
dutiniškai vienam investuotojui 
tenka $3,600.00. Bet yra in
vestuotojų su keliais šimtais 
tūkstančių dolerių ir tokių, kurie 
turi tik kelis šimtus dolerių.

Mutual Fondai gautus iš žmo
nių pinigus reinvestuoja į akci
jas (šiek tiek ir paskolos 
lakštus).

Bendrai paėmus akcijų kursai 
kyla, tačiau su dideliais svyravi
mais. Kai kas ir gerai uždirba 
akcijų rinkoje. Tačiau, kaip tai
syklė, smulkūs akcijų prekiauto
jai dažniausiai pradirba. Yra sa
koma: "Smulkus akcijų pre
kiautojas visuomet klysta." To
dėl kai kurie tvirtina, kad reikia 
tik stebėti, ką daro smulkiųjų 
prekiautojų masė - ir uždirbsi 
pinigą. Jei matai, kad smulkieji 
prekiautojai pradeda daugiau įsi
smaginti, jų pirkimai didėja - 
žinok, kad laikas yra parduoti. 
Ir atvirkščiai, kai mažieji kiek 
išsigąsta, kai jų pardavimai di
dėja - žinok, kad yra gera proga 
pirkti.

MUTUAL FONDAI YRA 
SPECIALISTAI 

INVESTAVIMO SRITY
Jie seka viso krašto ūkio raidą, 

paskirų ūkio šakų ir paskirų 
bendrovių veiklą. Dažnai ir per 
asmeninį kontaktą jie gali gauti 
svarbių informacijų apie ben
droves. Jie yra profesionalai ir 
jie sugeba geriau tvarkyti in
vestavimo reikalus, negu pats 
smulkus investuotojas tai gali pa
daryti.

Protinga yra nedėti visų kiau
šinių į vieną krepšį. Akcijų biz
nyje tas reiškia nedėti visų pi-

JURGIS JAKUBONIS

nigų į vienos kompanijos akci
jas, išskirstyti investavimą tarp 
keliolikos bendrovių.

Smulkus investuotojas to negali 
padaryti - perdaug kaštuoja pir
kimo ir pardavimo komisijos. 
Investuotojas, įdėjęs pinigus į 
Mutual Fondą, netiesiogiai inves
tuoja į kelias dešimtis ar šim
tus kompanijų, kurių akcijas Mu
tual Fondas turi pirkęs. Jei kar
tais kurios nors kompanijos ir 
blogiau veiks, jų akcijų kursai 
kris, tai tas žymiai neatsilieps 
į bendrą balansą. Todėl diver- 
sifikuotų fondų akcijos mažiau 
svyruoja, negu paskirų bendro
vių akcijų kursai.

Kai kurie fondai su diversifi- 
kacija eina dar toliau. Jie turi 
supirkę ne vien tik įvairių akci- 
cijų, bet ir paskolos lakštų 
(bonds). Paskolos lakštų kursų 
svyravimai yra nedideli ir todėl 
tuo pasiekiamas didesnis stabi
lumas fondo investicijose.
Tačiau yra ir nediversifikuotų 

specialių fondų. Specialūs fondai 
gali būti:

L Paskolos lakštų fondai;
2. Paskiros ūkio šakos akcijų 

fondai.
Paskolos lakštų fondai tinka 

tiems žmonėms, kurie nenori 
pakelti didesnės rizikos, kurie 
nori turėti šiek tiek didesnių 
dividendų. Tokių fondų akcijos 
neiškyla.

Iš kitos pusės yra vėl tokių 
investuotojų, kuriems diversi- 
fikuoti fondai yra per lėti, kurie 
nori daugiau rizikuoti. Jiems 
tinka specialūs akcijų fondai, 
kurie turi kurios nors vienos Ūkio 
šakos akcijas, pav. plieno fondas, 
žibalo fondas. Šiuo metu yra lai
mingas, kas turi Group Securi- 
ties Steel Shares (Plieno Fondo 
akcijos). Jos visą laiką kyla. 
Nuo 1949 m. šios akcijos pakilo 
daugiau negu 5 kartus.

Group Securities Petroleum 
Shares (Žibalo Fondo akcijos) 
gražiai kilo nuo 1949 metu iki 
1956 metų, pakilo nuo $3.83 iki 
$1165. Bet nuo 1956 metųpradėjo

smukti. Šių metų lapkričio 30 d. 
kursas buvo $9.77.

Kasmet, labai konservatyviai 
skaičiuojant, dolerio vertė vidu
tiniškai mažėja 2%. Jei 1949 m. 
esi investavęs $1,000.00, tai 1959 
m. reikia gauti mažiausiai 
$1,250.00, kad galėtum tą patį 
nupirkti, ką galėjei nupirkti 1949 
m. Todėl tie $250.00 negali būti 
skaitomi kaipo pelnas.

Fonduose investuotas kapitalas 
1949 metais vidutiniškai per de
šimtmetį padidėjo 3 sykius. Tuo 
būdu investuotojai apsaugojo savo 
kapitalus nuo infliacijos ir dar 
turėjo gražaus pelno.

MUTUAL FONDAI YRA
VALDŽIOS PRIEŽIŪROJE

Mutual Fondų veikimą prižiūri 
Securities & Exchange Com- 
mission - Federalinės valdžios 
institucija, ir paskirų valstijų 
valdžios. Dėl to žmonių kapita
lai yra apsaugoti nuo išeikvo
jimų ar bankrotų. Dėl to fondai 
turi žmonių pasitikėjimą. Ne vien 
tik paskiri žmonės, bet ir visokie 
labdarybės, švietimo fondai dalį 
savo pinigų deda į Mutual Fondus.

Apskaičiuojama, kad per se
kantį dešimtmetį Amerikoje 
priaugs 33 milijonai žmonių. 
Jiems reiks maisto, drabužių, 
namų, mokyklų, pramogų ir į- 
vairių kitų dalykų. Visų gyvento
jų uždarbiai ir gyvenimo stan
dartas kils. Suvartojimas nepa
prastai didės. Tai reiškia, kad 
vidaus rinka nepaprastai augs. 
Dėl to turės nepaprastai augti 
ir gamyba. Ijnonės turės gerų 
progų, tų gerų progų turės ir 
investuotojai.

J. CIJUNSKAS 
LAIKRODININKAS

Taiso ir parduoda laikro
džius, apyrankes ir kitas 
brangenybes. Sąžiningas ir 
garant tas darbas prieina- 
momi kainomis.

753 E. 118 St. 
Cleveland 8, Ohio 
Telef.; L1 1-5466
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BEST WISHES
HIPNOZĖ IR MEDICINA

DR. A. GRIGAITIS

ANTHONY O. CALABRESSE

STATĖ SENATOR

GREETINGS and BEST WISHES
JUDGE

ALBERT A. WOLDMAN
JUVENILE COURT 

WILLIAM GINTER 
BA1LIFF

Greetings and Best Wishes

Judge Walter Kinder
PROBATE COURT

BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

JOSEPH M. SWEENEY

SHERIFF

GREETINGS and BEST WISHES 
To All The Lithuanian People

FRANK PLUTT & NICK HERRICK
EUCLID FLOORING

787 East 185th St. Call IV 1-1733

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

FRIEDMAN BROS, INC.
DISTINCTIVELY STYLED FURS

1825 East 13th St. CH 1-4272

Yra daug hipnotizavimo būdų. 
Visi, kaip jau minėjau, gali būti 
sujungti Į tris grupes. Pirmoji 
grupė stengiasi paveikti regėji
mo, antroji klausos organą, o 
trečioji veikia per odą. Ir čia, 
kaip pavyzdžius, paminėsiu pora 
būdų.

Prieš ligonį pastatomas koks 
nors blizgąs daiktas. Ligoniui 
įsakoma įtemptai žiūrėti į tą 
daiktą. Po keliatos minučių gy
dytojas tyliu, monotonišku balsu 
pradeda kalbėti įtikinimo žo
džius: Jūsų akys pradeda
pavargti. Jūsų akių vokai sunkė
ja... ir sunkėja. Jūsų vokai mer
kiasi. Jus ima miegas. Jūs pra
dedate snausti, pradedate miego
ti.

Šis būdas veikia per akių or
ganą ir įtikinimą.

Antras būdas, kuri čia pami
nėsiu, veikia klausą. Gerai ži
noma, kaip raminančiai veikia 
monotoniški garsai. Pav., trau
kinio ratų bildesys, vėjo ūžimas, 
laikrodžio švytuoklės tiksėjimas, 
jūros bangų ošimas, graži mu
zika. Tie vienodi garsai ne tik 
žmogų ramina, bet migdo ir pa
deda jį hipnotizuoti. Taip hip
notizuojamas ligonis paguldomas 
tamsiam kambary. Šalia jo pade
dama metronomas ar kitas koks 
nors garsų šaltinis. Ir keletą mi
nučių duodama įsiklausyti. Vėliau 
pradedamas įtikinimas žodžiais.

Užhipnotizuotojo pažadinimas 
atliekamas paprastu būdu. Yra 
net išdirbta tam tikra forma. 
Čia hipnotizuotojas sako: Kai aš 
suskaitysiu iki penkių, jūs pabu
site, atmerksite akis, jausitės 
labai gerai... Vienas, du trys... 
jūs jau bundate. Jūs jau visai 
pabudote. Ir. t.

Būna atsitikimų, kad ligonis 
nepasiduoda užmigdomas hipno- 
tiniu būdu. Tada bandoma papras
tą miegą paversti hipnotiniu mie
gu. Ypač tai lengvai susitvarkoma 
su vaikais, kurie miego metu 
kalba.

įraukus ligonį į hipnotinį 
miegą pradedama užmegzti ryšį 
tarp gydytojo ir ligonio. Pasta
ruoju metu bandoma naudoti net 
kolektyvinę hipnotizaciją, ypač 
alkoholikams, sergantiems neu- 
rozais. Tas būdas leidžia iš karto 
didesnį ligonių skaičių hipnoti
zuoti ir gydyti.

Dar ir dabar yra gydytojų, ku
rie skeptiškai žiūri į hipnozę, 
kaip gydymo priemonę. Jai ne
pasitiki ir net skaito kenksminga. 
Bet tai netiesa. Hipnozė yra fi
ziologinis stovis. Tai savo rū
šies miegas, kuris nėra 
kenksmingas žmogaus sveikatai. 
Priešingai, jis ligose padeda.

Žinoma, hipnozė gali pakenkti, 
jei ji pavartojama ne ten, kur 
reikia. Pav., prie širdies 
infarkto, smagenų kraujotakos 
sutrikimo, prie širdies ligų ir tt.

Hipnoze gydoma isterija (pasi
seka išgydyti net isterinio pobfl- 
žio paraližuotas kojas), neuras
tenijos, neurozės, nervinio po
būdžio odos susirgimai, pašali
nami įvairaus pobūdžio skaus
mai (neuralgijos, migrenėir kt.), 
pašalinama neurastenijos pobū
džio įvairios įkyrios idėjos, bai
mės, išgydomi lytiniai nukrypi

mai, įvairios narkomanijos- 
alkoholizmas, morfinizmas, ko- 
kanizmas ir t.

Hipnozės miege bandoma įti
kinti anesteziją - nejautrumą ir 
juo pasinaudojant daryti ope
raciją. Pastaruoju metu hipnoze 
bandoma prašalinti gydymo 
skausmus. Gydymas hipnotizmu 
naudojamas ir prie fukcionalinių 
vidaus organų sutrikimų. Jau 
prieš kelius šimtmečius medici
nos mokslas sakė, jog daugelis 
vidaus organų sutrikimų atsiran
da dėl nervų sistemos pairimo. 
Ir patys gerai žinome, kad dėl 
susijaudinimo įvyksta širdies 
plakimas, kai kuriems virški
nimo trakto sutrikimas ir tt.
Hipnozė naudojama brochialinę 

astmą gydyti ten, kur vaistai ne
padeda. Bet hipnoze netik galima 
astmą gydyti, bet ir ją iššaukti 
pas tuos, kurie ja serga. Hip
notizmas taikomas ir prie aukšto 
kraujo spaudimo, jei tai nervinio 
pobūdžio. Hipnoze bandoma gy
dyti ir skrandžio žaizdas. Bet 
čia reikalingas ilgas, gilus hip- 
notinis miegas. Hipnoze galima 
iššaukti alkio, sotumo pajauti
mą, vėmimą, piktinimą, t.y. įvai
rius skrandžio sienelių paki
timus.

Clevelandiečių 
aukos Balfui

Po $4.00
Minca Kazys, Verbyla Ignas, 

Zibertavicius G.

Po $3.00
Andriušaitis Alf..ApanavičiusR., 
Čiurlionis V., Čigienė E., 
Frendly Fl. Shop, Gražulis A., 
Gribauskas St., Ignas Vytautas, 
Jonaičiai B. ir A. Juozaitis Juo
zas, Klimaitis F.,Končius A., 
Karnėnas Edv., Liutkus A.,Me- 
destavičienė F., Maslauskas J., 
Mazys, Narušis Ona, Naujokaitis 
Jonas, Orintas Antanas, Petkevi- 
čiai E.ir J.,Palūnas A., Prikoc- 
kienė M.,Pinkus Juozas, Petkū- 
nai, Smelstozis M..Skardis Povi
las, Stankevičius Ignas, Šukių 
spautuvė.Šamatauskas O.,Tallat- 
Kelpša,Vaičiūnas D.,Vencius P., 
Vadauskas A., Virbalis J.,Valad- 
ka R..Zigmantas Petras,Židonis 
Pranas, Žygas Kęstutis, Zygas 
Jonas, Žukas Jonas. Butrimas.

Po $2.50
Liuima J.

Po $2.00.

Akelaičiai S.&V.,Ambrazas Pra
nas, Augulis K.,Bliumentalienė, 
Bruožis Kazys, Besperaitis V.R., 
Bindokas Mary, Blynas M. .Bace
vičienė B.,Citulis Jonas, Čiuber- 
kis J.,Čepukaičiai V. O., Čiu- 
prinskas A., Eidimtas F.,Ežers- 
kis P.,Glodenis A.,Gasperaitis 
K.,Grincius B.,Grigoniai E.P., 
Graužinis Antanas,Ginčas Alb., 
Gailiušis, Garla Jonas, Gelažius 
K.,Giedraitis V.,Garlauskas,Ge- 
ležienė I. .Gaižutis K.,InČiūra J., 
Dunbaras Juozas, Dunduras Da
nutė, Duleba Telesforas, DuČma- 
nas Z.,Dabarikas, Dautartas L., 
JuodiŠius Jonas, Jocius P. Jan
kauskas J., Jonaitis Antanas.

GREETINGS and BEST WISHES 
To All The Lithuanian People

HARWILL ICE CREAM CO.

6519 Camegie Avė. HE 1-7979
WILLARD MILLER MGR.

BEST WISHES
To All the Lithuanian People

IMPERIAL — CHRYSLER 
PLYMOUTH — VAUANT — SIMCAS 

AND DODGE
TRUCK DEALER

JALOVEC MOTORS, INC.

2223 Superior Avė.
MA 1-0353

Duokite šiam vyrui 
spalvotą pratęsiamą

telefoną — prie jo lovos patogumui ir privatišku- 
mui. Kad šaukiant nereikėtų bėgioti. Kalėdų svei
kinimas devyniom spalvom. Užsakant

šaukite OHIO BELL MA 2-9900 
Ir nereikia geresnes dovanos.

DIDŽIAUSIA, PATIKIMIAUSIA, SU 25 METŲ 
PRAKTIKA, APMUITINTŲ SIUNTINIŲ Į LIETU
VA, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR VISUS RUSIJOS KRAš 

TUS, PERSIUNTIMO ĮSTAIGA.
SU INTURISTO LEIDIMU

GLOBĖ PARCEL SERVICE Ine.
Siuntiniai pilnai apdrausti, gavėjas nieko neturi primokėti.

Siuntėjai įsitikino, kad per GLOBĖ PARCEL SERVICE 
INC. siunčiami siuntiniai, greičiausiai, tvarkingiausiai pa
siekia adresatą. Prašykite, prisiusime katalogus su pilna 
informacija, drabužių bei ąvąlynės dydžių Nr., iš rusiškų į 
amerikietiškus. Ir kainoraščius, kiek už kurį daiktą reikia 
mokėti muito.

Siuntėjų patogumui įstaigoje turime gerų vilnonių ir 
rajoninių medžiagų, odų, batukų, vilnonių skarų, skarelių, 
skustuvų, plaukams kirpti mašinėlių, stiklui deimanto rėž
tukų, lovatiesių ir t.t. Garantuojame, kad niekur kitur, už 
tokias žemas kainas, šių prekių negalėsite nupirkti. Šios 
prekės parduodamos tik siuntėjams.

šios įstaigos tarnautojai lietuviai.
Darbo valandos: Kasdien nuo 9:30 - 6. 

Trečiadieniais 9:30-8. šeštadieniai 9-3.
ADRESAS:

GLOBĖ PARCEL SERVICE INC.
1313 Addison Rd.

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

SIUNTINIAI SIUNČIAMI TIESIOG IŠ CLEVELANDO.

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 
mūsų draugams ir rėmėjams

LOUISVILLE TITLE 
INSURANCE CO.

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

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

7:05-7:30 P. M.

PERSIKĖLUS Į NAUJAS PATALPAS

SCHWAB RADIO & TV.

SALES AND SERVICE
PAPIGINTA KAINA PARDUODA TELEVIZIJOS

IR TELEFUNKEN RADIJO APARATUS.

VOKIŠKŲ RADIJO APARATŲ TAISYMAS.

JAU 20 METŲ DIRBAM ŠIOJE SRITYJE.

11615 Detroit Avė.
LA 1-4669

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

HECKER TAVERN
WE SERVE THE FINEST CHOICE 

WINE — LIQUOR — BEET
MARY HRIBAR & JOHN SUSTARSIC

1194 East 71st St. EN 1-9779

BEST WISHES 
To All The Lithuanian People

COLLINWOOD publishing 
COMPANY

814 East 152nd St GL 1-4384

GREETINGS and BEST WISHES

BILL’S SHOES
SCIENTIFIC FITTING

OUR 31st YEAR

Eastgate Plaza HI 2-7430
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CLEVELANDE 
ir apylinkėse

• Tradicinį Naujųjų Me
tų sutikimą savo namuose 
rengia Čiurlionio Ansamb
lis. Pakvietimus (5 dol. as
meniui) ir staliukus 10 ar 
12 asmenims galima užsa
kyti telef. U'L 1-0626 (V. 
Urbaitis) ir Dirvoje.

• Vasario 16 Gimnazijai 
paremti, vietoj Kalėdiniu 
sveikinimų Julius ir Birutė 
Smetonai paaukojo $15.00;
I. ir A. Jonaičiai — $5.00;
P. Baltrukonienė — $2.00; 
Vlada Macijauskienė ir Vla
das Macijauskas — $5.00.

• Algimantas šalčius, me
no galerijos Almus, New 
Yorke, savininkas, grįžda
mas iš Detroito, kur buvo 
surengęs Viesulo, Galdiko, 
Jonyno ir kitų dailininkų 
darbų parodą, lankėsi Dir
vos redakcijoje ir tarėsi dėl 
panašios parodos ateinantį 
pavasarį suruošimo Cleve
lande.

• Birutė Malcanienė, iš
buvusi Vokietijoje tris mė
nesius lankant ten gyvenan
čią motiną ir seserį, o taip 
pat karinę prievolę atliekan
tį sūnų, prieš savaitę grįžo 
j Clevelandą.

• Birutės Draugijos kar
tūnų balius įvyks 1960 m. 
balandžio 23 d., lietuvių sa
lėje. Kitų organizacijų pra

šo tuo laiku parengimų ne
rengti.

• M. Dunduraitei, Dirvos 
talkininkei, gruodžio 15 d. 
St. Vincent Cherrity ligoni
nėj padaryta sunki tulžies 
operacija. Paguldyta 444 
kamb. Linkim greitos svei
katos.

• LYS "Ramovė” Cleve
lando sk. narių informacinis 
susirinkimas įvyks gruodžio 
20 d., 11:40 vai. Lietuvių 
salėje. Darbų tvarkoj nu
matyta apyskaitinis prane
šimas iš kariuomenės šven
tės minėjimo, Klaipėdos at
vadavimo paminėjimas, Ra
movės dešimtmečio leidinio 
reikalai, bendros nuotrau
kos padarymas ir kt.

• Naujų Metų sutikimas 
gražiai menininkų dekoruo- 
toj, prie naujų stalų, šv. 
Jurgio parapijos salėje ren
giamas Bendruomenės abie
jų apylinkių. Įsigykit laiku 
kvietimus pas valdybos na
rius, Dirvoje ir Spaudos 
kioske.

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

Kalėdų šventėms dovanas 
geriausia yra įsigyti Lietu
vių Prekybos Namuose — 
6905 Superior Avė.

Čia jūs gausite lietuviškų 
atviručių, plokštelių, juos
tų, takelių, gintaro ir de-

džio dirbinių, albumų, pini
ginių ir t.t.

Taip pat mes turime gau
sų pasirinkimą kristalo pre
kių, rašomų mašinėlių, pa
puošalų, odos dirbinių, sto- 
vylėlių, kryželių ... Turime 
ir daug praktiškų dalykų, 
kaip virtuvinių svarstyklių 
(gramais ir uncijoms), Cel
sijaus termometrų, mėsos 
malimo mašinėlių, kepimo 
formų, indų.

Per mus jūs galite pa
siųsti savo sudarytus siun
tinius į Lietuvą. Pasiuntimo 
kainos žymiai pigesnės, nei 
siunčiant pei; kitas agentū
ras. Dėl siuntinėlių sudary
mo turime ir gausų pasirin
kimą medžiagų, skarelių, 
pamušalų ir kitų dalykų.

Ta pačia proga įmonės 
savininkai linki savo klien
tams ir kitiems tautiečiams 
linksmų Kalėdų švenčių!

Parduodamas kailinis 
paltas

Labai geros rūšies, tik 
už $100. Dydis — 38. Kreip
tis sekmadieniais tarp 2-6 
vai.; 6908 Bayliss Avė.

Darbo laikas švenčių me
tu Baltic Delicatessen krau
tuvėje :

Kūčių dieną krautuvė bus 
atidaryta ligi 6 vai. vak.

Kalėdų dieną krautuvė 
veiks tik nuo 11:30 vai. ligi 
12:30 vai.

Prieš Naujus metus dirb
sime ligi 7 vai. vak.

Naujų metų dieną krau
tuvė bus atidaryta, kaip ir 
kiekvieną sekmadienį, t. y. 
nuo 9 vai. r. ligi 1 vai. p. p.

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

įvairių dovanų pasirinkimas

7007 SUPERIOR AVĖ Greta E želia Theatne 
Tel. EX 1-3969 Bute: WA 1-2354

GERESNI NAMU STATYTOJAI 
VISUOMET ĮSTATO

MONCRIEF šilX™nXoro

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

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

DĖMESIO! DĖMESIO!•
Štai jau adventas ir lai

kas pagalvoti, apie artėjan
čias Kalėdų šventes. Ne
trukus suskambės kalėdi
niai varpai ir kiekvieno na
muose žėrės papuošta kalė
dinė eglutė, o kalėdinis 
džiaugsmas spindės vaiku
čių akyse.

Visą prieššventinį laiko
tarpį Juozo Kamaičio batų 
parduotuvė — 7013 Supe
rior Avė., pardavinės vi
siems labai gražias ir ne
brangia kaina kalėdines eg
lutes. Taip pat savo pirkė
jams, perkantiems švenčių 
proga prekių, nemažiau už 
10 dolerių, duos nemokamai 
priedo kalėdinę dovanėlę — 
eglutę.

Pasinaudokite šią reta 
proga ir aplankykite Juozo 
Kamaičio batų parduotuvę, 
kur Jūsų laukia netik dide
lis batų pasirinkimas, bet 
ir maloni švenčių dovanėlė.

Dėl smulkesnių informa
cijų skambinti telefonu — 
G A 1-7658 (tarp 8-10 vai. 
vakaro).

Tad savi pas savus!

FOR SALE COMPLETE HOUSE 

of furnishings, china, french- 
fryer, bowling-ball, T.V., cedar, 
chest, utensils, electric roaster, 
sewing machine etc. Bargains. 
(out of Statė ov/ner). 16805 Holly 
Hill Dr. off Lee Rd.

16805 HOLLY HILL DR.
Vienos šeimos namas greitam 

pardavimui. Su visais baldais 
ar be baldų. Galima tuoj užimti. 
Namas 6 metų. Naujai išdekoruo- 
tas. Arti krautuvių, mokyklos, 
ir bažnyčios. Labai gera vieta. 
WA- 1-2017

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

vimo ir apdraudos įstaiga.

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

ALGIMANTAS DALIDĖ,
lietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus 

vedėjas.

PRADŽIUGINKITE ARTIMUOSIUS SIUNTINIU ŠVENTĖMS!

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

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu mūsų firmos patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0., INC.
135 WEST 14th STREET Licansad by USSR Atdara kasdien nuo 04;
NEW YORK 11, N. Y. Sekmadieniais nuo 9-4.

Tai.: CHelsea 3-2563 MŪSŲ SKYRIAI ______ __

141 Second Avenue 
NEW YORK CITY 
Tel. GRamercy 5-7430

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

132 Franklin Avė. 
HARTFORD, CONN. 
Tel. CHapel 04724

900 Literary Road 
CLEVELAND 13, OHIO 
Tel. TOvver 1-1461

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

308 W. Fourth Street 
BOSTON 27, MASS. 
Tel. ANdrevv 8-5O4O

11339 7Jos. Campau į
DETROIT J2, MICH.
Tel. TOwnsend 9-3980

632 W. Girard Avė. 
PHILADELPHIA 23, PA.

Tel. WAlnut 5-8878

Mūsų didžiulė firma turėdama tūkstančius patenkintų klijentų 100cj garantuoja prista
tymą. Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 vai. ir adresatų pasiekia per 6—7 savaites 
(oro paštu laike 7—12 dienų). įstaigose yra pirmos rūšies pasirinkimas Įvairių prekių. Rei
kalaukite mūsų nemokamų katalogų, kuriuose rasite informacijų apie naujas, muitų normas 
ir patarnavimus.

Atsiminkite, kad mes esame specialistai, kas liečia siuntinių persiuntimą.

SAVINGS 
EARN

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL NOON

SUPERIOR
/0 SAVINGS

ACCOUNTS
INSUREO TO

‘10.000 ►
 HOME AND J

REMODEUNO LOANS

CORNER 60™—SUPERIOR AVENUE

NAUJI RADIO-PATEFONAI

STEREO
Atstovas: S. Grabliauskas

5 Thomas Park
So. Boston 27, Mass. Tel. AN 8-5467

Didelis pasirinkimas. Priedas du garsiakalbiai*
Dėl smulkesnių informacijų teirautis pas at

stovą Clevelande: . _ _
A. Johansonas

609 East 120 Street
Cleveland 8, Ohio Tel. PO 1-1398

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

MAY 2 BASEMENT
, _ Eagle ženklai padaro Jūsų Kalėdų biudžetą ateičiai

Dovanu Šliurės visai šeimai
c.

Moterų ir mergaičių patogios

Švenčių Šliures

DOVANŲ ŠLIURĖS VAIKŲ SIDE GORE ŠLIURĖS

Vyrų „Ambassador Stripe”

Imlia Scuff 
šliurės 

Pink, juodos, tur. 
quoise. 5 iki 16 
dydžio. Pakel tos 
kulnys su pilnu 
padu orient i š k o 
rašto. 1.99.

čia yra parodyta 
tik maža dalis 
mūsų švenčių šliu
rių iš didelio pa
sirinkimo. Ateiki
te dabar ir pasi
rinkite savo dova
nas!

Kailinės šliures
Pink, šviesiai mė
lynos, juodos spal
vos. 4M» iki 10 
dydžio. Minkštos 
kulnys ir padai. 
Kraliko apvedžio- 
jimas. 1.99.

Nauji populiarūs stiliai... nau
jos Opera šliurės su nauju dry
žiu. Pagamintos iš minkštos odos 
su pilnu pamušalu ir ilgai ne
šiojančiais padais. Tan, su ruda 
ir burgundy su mėlyna. 6% iki 
12.

Išsitempiančios dėl patogaus ne
šiojimo, su Dilnais krepo neslvs- 
tančiais padais, nuikios nešioji
mui. Pilnas pamušalas ir dryžuo
tas raštas. Raudonos-ir mėlynos. 
8 iki 3 dydžiai.

Paštu ir telefonu užsakymai pildomi... šauk CHerry 1-3000
The May C o.’s Bascment Men's, Women>s and Children's Shoe Departnient, Dotcntoun and On the Heights

I
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THE FIELD

KAS IR KUR?
• Sofija Smetonienė vietoj 
Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų 
sveikinimų savo pažįsta
miems ir draugams per Dir
vos redakciją Vasario 16 
Gimnazijai paaukojo $10.00.
• Viktorui Griškoniui, Korp. 
Neo-Lithuania pirmininkui 
Detroite, gruodžio 7 d. ligo
ninėj padaryta sunki skran- 
dies operacija.
• Dr. Irena Krikščiūnaitė- 
Kaganec gruodžio 6 d. Jau
nimo Centre skaitė paskaitą 
moterims apie vidaus ligas. 
Paskaitą surengė Chicagos 
birutietės,

Nauja New Yorko lietuvių 
gydytojų valdyba

• Pianistė Diana Papievytė, 
Univ. of Conn. muzikos stu
dentė, išpildys dalį meninės 
p r o g ramos "Serenadoje”, 
Bostone. Taip pat svečiai 
turės progos išgirsti Kaz. 
čiampę ir Bostono mišraus 
choro trio, vad, muz. J. Gai
delio.

• Dirvos rėmėja Pr. Lapie
nė, iš Stony Brook, Dirvą 
šventėms pasveikino su $10. 
Širdingai ačiū!
• P. M. T. Lietuvių Atsto
vybės New Yorko Klubas, 
atsidėkodamas už garsini
mą Tarptautinės Moterų 
Parados, atsiuntė redakci
jai $15 auką. Ačiū labai. Ti
kėsime, kad gražų pavyzdį 
išmoks pasekti ir kitos or
ganizacijos.
• Dvylikai studentų, lan
kančių Aukštuosius Peda
goginius Lituanistikos Kur
sus Chicagoje, Lietuvių Stu
dentų šalpos Fondas pasky
rė 300 dolerių užsimokėti už 
mokslą. Kursu vadovybė 
Studentų šalpos Fondui 
nuoširdžiai dėkoja. LSŠ 
Fondo valdybos pirminin
kas yra teisėjas A. F. Wells, 
o iždininkė — Ona Talalie- 
nė.

New Yorko lietuviai gy
dytojai nerodo solidarumo 
savo profesijos kolegoms, 
nesiaukoja bendriems lietu
viškiems reikalams, savy 
užsidarę, nesijungia į rimtą 
organizacinį darbą, todėl 
visa, kas praeitais metais 
buvo užsimota valdybos nu
veikti, nepavyko. Tokioms 
sąlygoms esant dingsta bet 
koks entuziazmas pasilikti 
valdyboj, — kalbėjo gydy
tojų dr-jos pirm. dr. I. Skei
vys, metiniam susirinkime 
baigdamas kadenciją, kuris 
įvyko gruodžio 6 d. Apreiš
kimo parapijos salėj, Brook- 
lyne, N. Y.

Dr. B. Jankauskas skaitė 
paskaitą tema ”Kas nauja 
psichiatrijoj”, o dr. V. Ka- 
nauka, būdamas prityręs 
chirurgas, nuotrau komis 
pademonstravo įdomesnius 
atsitikimus iš savo srities.

Į naują valdybą perrink
ta šie med. gydytojai: V. 
Čekas, A. Geldnerienė, P. 
Legeckas, E. Mekienė, A. 
Petriką, I. Skeivys ir V. 
Tercijonas. Dalyvavo 14 na
rių.

*

Lietuvos Nepriklausomy
bės Fondo posėdis New Yor
ke, dalyvaujant LNT pirm. 
V. Rasteniui, Įvyko gruo
džio 9 d. LNT pirm, prane
šė apie Talkos nuveiktus 
darbus, iždininkas K. Siliū- 
nas apibudino praeitų metų 
apyskaitą. Posėdį pravedė 
LNF pirm. A. Senikas.

*
Liet. Tautinis Akademi

nis Sambūris New Yorke 
šaukia savo narių metinį su
sirinkimą gruodžio 19 d., 
šeštadienį, 7:30 vai. vakare, 
Liet. Piliečių Klube, 280 
Union Avė., Brooklyn 11, N. 
Y. Visi nariai prašomi da
lyvauti.

*
G. žilionienė gruodžio 14 

d. per New Yorko miesto 
radijo stotį 10 min. kalbėjo 
angliškai tema "Sovietų li
teratūros žymesnieji bruo
žai". šią temą suorganizavo 
ir ją pakvietė kalbėti Donell 
biblioteka, kur ji diriba, 
kaip vieno skyriaus vedėja.

♦
Jim Morskė, čia gimęs lie

tuvis, vadovauja kaip mo
deratorius televizijos pro
gramai "The Ameridan Mu- 
sical Theatre”, kuri vyksta 
kiekvieną sekmadienį 12 
vai., per antrąjį kanalą New 
Yorke.

• Naujųjų metų sutikimą 
New Yorke rengia šviesa- 
Santara Festival svetainėje. 
Pradžia 9:30 vai. v. Įėjimas 
$9.50. Studentams, užsisa
kant iš anksto, $7.50. Užsi
sakant vietas kreiptis: D. 
Audėnaitė, TA 7-9518.

♦

ALRK Federacijos kongreso 
metu, lapk. 28 d., Commodore 
viešbuty buvo susirinkę aptarti 
savo reikalų katalikės lietuvės 
moterys.

Išsamią paskaitą "Moterų ran
kos lietuviškuose darbuose" 
skaitė O. Labanauskaitė. Čia jos 
svarstė, kuo lietuvė gali prisi
dėti prie lietuvybės išlaikymo, 
mūsų kultūros ugdymo, spaudos 
stiprinimo, lietuviškų tradicijų 
tęsimo ir k. Šiais klausimais 
paskelbė keletą rezoliucijų.

Suvažiavimui pirmininkavo M. 
Galdikienė, sekret. Baltrušaitie
nė. Liet. Mot. Ats. vardu svei
kino V. Leskaitienė ir telegramą 
pasiuntė Atstovybės pirm. L. 
Bieliukienė.

A. Iljasevičius, Studentų Są
jungos centro valdybos narys kul
tūriniams reikalams, gyvenantis 
Detroite, vienas judriausių mū
sų studentų, suskubąs visur daly
vauti.

G. Peniko nuotrauka

DAYTON

SLA KUOPA REMIA 
GIMNAZIJĄ

Vietos. SLA 105 kuopa 
gruodžio 6 d. turėjo susi
rinkimą. Jame buvo per
skaitytas Vasario 16 Gim
nazijos direktoriaus Dr. J. 
Griniaus laiškas, prašąs pa
remti Gimnazijos išlaiky
mą. Ir visų narių nutarimu 
iš kuopos kasos buvo pa
skirta $15.00 ir auka pa
siųsta per Dirvos redakciją.

J. A. Urbonas

Štai žiūrėkit mieli žmonės, greit pavysime Čiurlionį. Mes pašokam, pakankliuojam ir puikiausiai 
sudainuojami... Chicagos jungtinis moksleivių ansamblis. A. Gulbinsko nuotrauka

PHILADELPHIJOS LIETUVIŲ ŽINIOS
Bendruomenė ALTui 

davė $1,200...
Gruodžio 6 d. įvyko ALB Phi

ladelphijos apylinkės visuotinis 
susirinkimas. Jam pirmininkavo 
V. Mykolaitis, sekretoriavo VI. 
Bagdanavičius.

Išsamų pranešimą apie apy
linkės veiklą padarė prof. J. 
Puzinas. Bendruomenė apsi
ribojo daugiausia kultūrine 
veikla. Suruošta eilė minėjimų, 
paskaitų, gegužinių ir dail J. 
Pautieniaus meno paroda. Dau
giausia pastangų ir darbo parei
kalavo Vasario 16 minėjimo su
rengimas. Ir šiais metais jau 
sudarytas Nepriklausomybės 
šventei ruošti komitetas su pirm. 
J. Stikliorium priešakyje.

Bendruomenė surengs minėji
mą, surinks pinigų, pasiųs ALT- 
ui, o ALTO vykd. k-to nariai 
Grigaitis su Vaidyla savo laik
raščiuose šauks, kad Bendruo-

E. CHICAGO
Ruošiasi Vasario 16 

minėjimui
ALT skyriaus valdybos posė

dyje, įvykusiame gruodžio 6 d., 
buvo svarstyta Vasario 16-osios 
minėjimas. Nutarta minėjimą su
ruošti 1960 metais vasario 21 d. 
(sekmadienį) 6 vai. p.p. Švento 
Pranciškaus parapijos salėje, 
Harbor, Indiana. Bus paskaita, 
meninė programa, užkandžiai. 
Įžanga su užkandžiais asmeniui 

2.50 dol., o tik į minėjimą 0.50 et.
♦

Lietuvių Bendruomenės apy
linkės valdybos pastangomis lap
kričio 28 d. buvo suruoštas Lie
tuvos kariuomenės paminėjimas. 
Meninę programą išpildė: Alė 
Kalvaitytė, Monika Kripkauskie- 
nė, dramos aktorė p. Jonynienė 
ir komp. V. Jakubėnas.

Žodį tarė East Chicagos 
apylinkės pirmininkas Antanas 
Juodvalkis.

menė nereikalinga, kad ji nieko 
naudingo ir gero nepadaro. Phi- 
ladelphiojoje Bendruomenė daug 
padarė. Be ALTui pasiųstų virš
I, 200 dolerių, iš savo sunkiai 
surinktų solidarumo mokesčių ir 
parengimų pelno ji parėmė šeš
tadieninę mokyklą 175 dol., radijo 
valandėlę - 200 dol. Vasario 16 
Gimnaziją - 143,80 doL, žurnalą 
Lituanus - 25 dol., LLK Karo 
Invalidų D-ją - 25 dol. ir kt.

Reikia tikėtis, kad ir 1960 m. 
valdyba sėkmingai tęs buvusios 
valdybos vestą kultūrinę veiklą 
ir budins užsnūdusius lietuvius.

Į, naują valdybą išrinkti: M. 
Bigenis, kun. St. Raila, J. Stik- 
liorius, H. Savickas, B. Raugas, 
G. Mačiūnienė, P. Mašalaitis,
J. Lukas ir A. Kazickas.

Deja, visuotiniame metiniame 
susirinkime dalyvavo labai ma
žas narių skaičius. Kur dingo 
lietuviai keliolika tūkstančių 
lietuvių turinčiame mieste? Ne
simatė daugelio anksčiau matytų 
veidų nei per Kariuomenės šven
tės minėjimą, nei per BALFo 
parengimą.

• Pianistė S. Gediminas iš
vyko muzikos dėstyti į Los An
geles. Mes čia jos labai pasige- 
sime.
• Dail. J. Pautieniaus darbų

parodą aplankė apie 1200 žmo
nių. Paveikslų parduota už 1000 
dol. Loterijos būdu leistą pa
veikslą laimėjo S. Mockūnas.

• A. Kanin-Kaniušis išvyko 
į ligoninę sveikatos patikrinti ir 
pataisyti.

• Lietuvio Dumšos vadovauja
mas Krometal fabrikas paskuti
niu metu labai pagarsėjo. Lap
kričio pabaigoje gerokai apdegė. 
Vėliau buvo įvesta unija, o dabar 
jau streikuoja. Šiamefabrikedir- 
ba daug lietuvių.

• Philadelphijos jaunieji tau
tininkai beveik visi dalyvavo 
Korp! Neo-Lithuanijos suvažia
vime, New Yorke.

• Lithuanistinė šeštadieninė 
mokykla gruodžio 27 d., 4 v. 
P.P., Šv. Kazimiero parapijos 
salėje rengia jauniesiems eglutę. 
Mokyklos mokiniai atliks monta
žą, kurin bus įpintos kalėdinės 
giesmės, dainos ir tautiniai Šo
kiai. Kalėdų senelis jaunuosius 
apdalins dovanėlėmis. Bus lo
terija, bufetas ir šokiai.

• Naujųjų Metų sutikimą ren
gia Bendruomenės skyrius šv. 
Andriejaus parapijos salėje. 
Pradžia 8 v. v.

• Karo invalidas A. Eigelis 
dar sunkiai tebeserga.

• Jonas Rimašauskas jau 
atidavė spaudai dokumen
tuotą ir gausiai iliustruotą 
knygą apie genocidą. Tiki
masi, kad šis 800 pusi, vei
kalas rinkoje pasirodys 
1960 m. pradžioje.
• Arch. V. Žemkalnis, iš 
Australijos išvykotas į Lie
tuvą, ten jokių žadėtų pa
reigų negavo, net ir teisės 
apsigyventi Kaune, savo na
muose.

• Dail. Jonas Rimša iš Ar
gentinos išvyko į Braziliją, 
kur žada atsidėti naujos kū
rybos darbams.

• Jaunimo gražaus skaity
mo, deklamavimo ir kalbė
jimo varžybos Detroite 
įvyks 1960 m. vasario 21 d. 
Hispanos Unidos salėje. 
Konkurse gali dalyvauti 
jaunuoliai iki 18 m. am
žiaus. Sprendėjais bus: V. 
Alantas, S. Bublienė, V. 
Kundrotienė, J. Mikaila, A. 
Misiūnas, V. Pauža ir J. 
Pusdešris.

Naujas smuiko talentas-Penny Ambrose, čia gimusi 13 metų 
lietuvaitė, clevelandietės P. Baltrukonienės giminaitė, gyvenanti 
Lakeview Dr., Waterfront Park, Conn. garsėja didžiuosiuose kon
certuose. Neseniai ji koncertavo Bermudoj. Dabar, gruodžio 18 d., 
8:30 iki 9:30 ji pasirodys Bell Telephone programoje, duodamoj 
per NBC televizijos stotis. Būtų gerai, kad lietuviai ne tik jos 
pasirodymą stebėtų, bet vėliau ir savo atsiliepimus tos programos 
rengėjams parašytų.

♦

Bendruomenės apylinkės val
dyba rengia Naujųjų metų su
tikimą į kurį kviečia visus lie
tuvius skaitlingai dalyvauti.

Valdyba prašo iš anksto užsi
sakyti vietas, kad žinotų dalyvių 
skaičių ir tinkamai pasiruoštų.

♦

Lituanistinės Mokyklos Tėvų 
Komitetą šiems mokslo metams 
sudaro: Br. Ginčiauskas - pir
mininkas, Domarkienė - Lau- 
reckytė - viepirmn., Pr. Jase
vičius - sekretorius, T. Balčiū
nas - kasininkas ir J. Steikūnas - 
kult, reikalų vedėjas.

Lituanistinės Mokyklos Tėvų 
Komitetas ruošia Kalėdų eglutę, 
įvyks gruodžio 27 d. 4 vaL p.p. 
Švento Pranciškaus parapijos sa
lėje.

Pakenė

CICERO

RENGIA PASKAITĄ
Tautinės Sąjungos Cicero 

skyrius gruodžio 20 d., sek
madienį, 4:30 v. vak., Adol
fo svetainėje — 1500 South 
49 Avė., rengia dail. A. 
Rūkštelės paskaitą: "Tauti
nė dvasia mene”.

Visi kviečiami dalyvauti.

Trys Philadelphijos visuomenininkai pokalbio metu. Iš kairės: 
P. Mitalas - Dirvos korespondentas ir talkininkas, P. Didelis - 
Tautinės Sąjungos skyriaus iždininkas ir Br. Tvarkūnas - sava
noris kūrėjas, Vyčio kryžiaus kavai., Vilties Draugijos šimtininkas 
ir didelis Dirvos bičiulis. Dirvos nuotrauka

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

40/
moka “t /O metinius divi
dendus (dividendai išmo
kami birželio 30 d. ir 
gruodžio 31 d.)

apmoka visas pašto per
siuntimo išlaidas.

I MUTUAL Od&ud SAVINGS
= and -dddoan ^^tssocialion

= Chartered and Supervised by the United Statės Government 
g 2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
= Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.
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