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Sniečkus irgi suskato domėtis 
Žalgirio sukaktimi...

Būdamas Lenkijoj Chruš
čiovas susidomėjo rengiamu 
Žalgirio mūšip sukakties 
minėjimu. Jis ten aiškiai 
pasakė, kad reikia nepa
miršti ir "didžiojo brolio", 
nes tas mūšis esąs "mūsų 
broliškųjų tautų bendros 
kovos simboljs”.

Sniečkus irgi suskato do
mėtis Žalgirio sukaktim ir 
jau žada organizuoti uolų 
dalyvavimą minėjime. "Ta
čiau tai nebus kunigaikščių 
aukštinimas ir idealizavi
mas, kaip to norėtų nacio
nalistai", — sako jisai. Esą, 
"mes parodysime mūsų tau
tų jungtinių veiksmų jėgą 
ir galybę kovoje už bendrą 
reikalą"a

RUSĖ DIREKTORIAUJA 
KAUNO DRAMOS 

TEATRE
Buvusio "Jaunojo žiūro

vo", dabar Kauno dramos 
teatro direktorė yra V. Ma- 
tulevskaja. Ligi Kauno te
atrų reorganizacijos ji eilę 
metų direktoriavo Kauno 
Muzikiniame Dramos teatre 
(didžiuosiuose teatro rū
muose). Dramą nuo opere
tės ir operos atskyrus ir 
sujungus su "Jaunojo žiū
rovo" teatru, ji pasitraukė 
iš didžiųjų teatro rūmų. 
Šiomis dienomis gavo "Ta
rybų Lietuvos nusipelniu
sios meno veikėjos" titulą, 
ryšium su šešiasdešimtuoju 
gimtadieniu.

APIE KULTŪRINIUS 
SANTYKIUS SNIEČKUS 
ATSAKO CHRUŠČIOVO 

ŽODŽIAIS
Partijos CK plenume 

Sniečkus tarp ko kita pa
reiškė: "Buržuaziniai nacio
nalistai iš užsienio ilgą laiką 
daug triukšmavo apie kul
tūrinius ryšius su Tarybų 
Lietuva. Jie tikėjosi, kad po 
šių ryšių priedanga jiems 
pavyks ideologiškai veikti 
mūsų jaunimą ir kai ku
riuos nepastovius, idėjiškai 
silpnus elementus. Mes 
jiems atsakome draugo N. 
Chruščiovo žodžiais: 'Ideo
logijos klausimais mes tvir
tai laikėmės ir laikysimės, 
kaip uola, marksizmo-leni
nizmo pagrindo . . . čia apie 
kokias nors nuolaidas ir ko
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kį nors prisitaikymą negali 
būti ir kalbos’. Mes už kul
tūrinius ryšius, bet su 
tais, Tturie nori gero sa
vo Tėvynei, kurie trokšta ją 
matyti klestinčią broliškoje 
tarybinių tautų šeimoje".

SNIEČKUS PRANEŠA, 
KAD NACIONALISTAI 
DAR NENUSILEIDO
Sniečkus partijos plenu

mui dar pasakė ir kad: 
"Draugo N. Chruščiovo vi
zitas Amerikoje sukėlė di
delį sąmyšį lietuviškųjų 
buržuazinių nacion a 1 i s t ų 
tarpe. Jie puikiai supranta, 
kad tarptautinio įtempimo 
sumažėjimas negali būti 
jiems naudingas, nes jie 
visuomet orientavosi ir

Gimnastikos varžybų nugalėtoja

Vaida Vandzinskaitė, meninės gimnastikos varžybų nugalėtoja 
Lietuvoje. Pernai baigusi Pedagoginį institutą Vilniuje, dabar yra 
pati meninės gimnastikos instituto dėstytoja. Tuo pačiu metu ir 
pati tebesitreniruoja.

Cleveland, Ohio

orientuojasi į karą. Tačiau 
kartu su tuo naciona
listai neatsisako 
savo priešiškos veiklos”. 
Ryšium su tuo Sniečkus ra
gino dėti daugiau pastangų 
"demaskuoti buržuaz i n ė s 
pro pagandos skleidžiamus 
melus” ir "demaskuoti ame
rikinį gyvenimo' būdą".

ĮSIŠOKO PROF. J. DAGYS
Biologijos profesorius J. 

Dagys Gamtos mokslų fa
kulteto partiečių susirinki
me ir vėliau Centro Komite
te tapo viešai apkaltintas 
už antimarksistinius pareiš
kimus, už "objektyvistines" 
koncepcijas ir už mėginimą 
atitraukti mokslą nuo mar
ksistinės ideologijos. (LNA)

Komunistams nepasisekė Lietuvoje panaikinti kalėdinius papročius. Nuotraukoje matome Alytaus 
pradžios mokykloje Kalėdų senelį, (kuris sovietinėj spaudoj vadinamas seniu Šalčiu) dalinant vaiku
čiams dovanas.

TITO BŪKŠTAUJA DĖL SAVO ATEITIES
Jugoslavijos diktatoriaus pozicija labai susilpnėjo
Tris savaites trukusios ke

lionės metu prez. Eisenhoweris 
aplankė pusę pasaulio, du kartus 
stabtelėdamas Jugoslavijos pa
šonėje: gruodžio 4-6 d., Romoje 
ir gruodžio 14-15 d. Atėnuose. 
Nepaisant visų Belgrado pa
stangų, kelis kartus įsakmiai 
pareikštas Jugoslavijos diktato
rius pageidavimas, kad preziden
tas bent trumpai aplankytų jo 
kraštą, atitinkamose JAV įstai
gose niekad nebuvo rimtai svar
stytas. Visa tai Belgrade sukė
lė didelį nusivylimą, ypač kad 
Eisenhoweris< savo vizitu pagerbė 
tokias, Jugoslavijos mastu, ne
svarbias sostines, kaip Tunisą 
ir Rabatą.

Belgrado "sūpuokliųpolitikos" 
meisteriams kilo didelis galvo
sūkis, kodėl JAV. prezidentas į 
savo kelionės planus įtraukė 11 
sostinių trijuose kontinentuose, 
jų tarpe nuošalų Kabulą ir neutra
lųjį New Delhi, o paliko Bel
gradą. Tito nusivylimas tuo, kad 
Eisenhoweris aplankė panašio
mis užsienių politikos idėjomis 
besiremiantį Nehru, aplenkda
mas Jugoslavijos šefą, pažadino 
atsiminimus nesėkmingų pastan
gų išsikaulyti pakvietimą į JAV 
pastaraisiais dvejais metais. Da
bar, po "Dovydo stovyklos", mar
šalo kelionės perspektyvos at
vykti į Ameriką tikrai sumažėjo 
iki minimumo.

Belgrade viešpatauja patologi
nė baimė, kad Vakarai, ypač

Lietuvoje siaučia 
infekcinė geltligė

Mus pasiekė žinios, kad 
Lietuvos kai kuriuose rajo
nuose, ypač apie Panevėžį, 
siaučia infekcinė geltligė. 
Yra nemažai atsitikimą, 
kad nuo šios ligos išmirė 
visi šeimos nariai, žmonės 
labai įbauginti, nors sanita
riniai automobiliai ir daro 
namų dezinfekcijas. Daug 
kur jau prie namų, kur šia 
liga sergama, pasirodė užra
šai, kad į juos niekas nesi
lankytų.

Beveik tuo pačiu laiku ir 
tose vietose pasirodė ir 
kiaulių maras. Yra kolcho
zų, kur turėjo sunaikinti vi
sas kiaules, kad galėtų pri
laikyti ligos plėtimąsi.

KAIRĖJE: Prieš Kalėdų šven- 
tęs Clevelando mayoras Anthony 
Celebrezze sukvietė Cavoli res- 
toranan svetimkalbių laikraščių 
redaktorius Ir radijo valandėlių 
direktorius pareikšti jų redaguo
jamų laikraščių skaitytojams ir 
radijo valandėlių klausytojams 
šventinius linkėjimus. Nuotrau
koje iš kairės (pirmoj eilėj): 
Clevelando mayoro sekretorius 
J. Venį ura, mayoras A. Cele
brezze Clevelando lietuvių ra
dijo klubo vicepirm. inž. P. ŽiŪ- 
rys ir Dirvos redaktorius B. 
Gaidžiūnas.

Dirvos nuotrauka

JAV, keičiamos politikos pasė
koje Tito režimą gali visiškai 
nurašyti. Stengiantis suvokti bū
simą didžiųjų valstybių politikos 
kursą, drauge būkštaujama dėl 
kokių nors mainų. Jugoslavijoje 
prileidžiama, kad Kremlius, 
padarydamas kokią nors tikrą 
nuolaidą, sakysime, nusiginkla
vimo arba Berlyno klausimu, ga
lįs iš Vakarų išsiderėti atpildą 
Jugoslavijos sąskaiton. Tuos Ju
goslavijos būkštavimus dar didi
na stipri įtakingų amerikinių 
sluoksnių kritika, liečianti pa
galbą Jugoslavijai, kur su pa
grindu klausiama, kokią pagaliau 
pažangą Tito režimas yra pa
daręs demokratizacijos linkme.

Ateities baimė artimuose Tito 
sluoksniuose yra; taip paaštrė
jusi, kad Jugoslavijos diktatorius 
daugelį kraštų pradėjęs atsargiai 
teirautis, ar jam perversmo at
veju būtų suteikta politinė prie
glauda. Kalbama, kad dikta
toriaus žmona JovankaBroz, Že
nevoje nupirkusi vilą su dideliu 
parku. Bet Tito žvalgąsis į 
tolimą Etiopiją, kur jis tikisi 
galėsiąs būti saugus nuo visų 
atspalvių priešų. Imperatorius 
Haile Selassie jam jau užtikri
nęs politinę globą.

Nenuostabu, kad Tito, kuriam 
"sūpuoklinės politikos" tarp blo
kų užspaudimas būtų baisiausia, 
kas begali atsitikti, lapkričio pa
baigoje įvykusiame Nišo mitinge 
taip smarkiai puolė visas didžią
sias valstybes. Jis pasmerkė jų 
laikyseną mažųjų valstybių at
žvilgiu, keldamas retorinį klau
simą, kas po viršūnių konferen
cijos atsitiksią "su milijonais 
žmonių, kurie neprikaluso a- 
biems blokams". Jugoslavijos 
diktatorius pareiškė, kad jis lai
kąs klaidinga tokią koncepciją, 
pagal kurią visomis priemonė
mis stengiamasi nepastebėti ma
žų valstybių, nepriklausančių Jė
gos blokams. Jis, Tito, neprita
riąs tokiai politikai.

Po to, kai spalio 10 d. JAV 
valstybės departamentas prane
šė, kad prez. Eisenhoweris nu
matomoje ateityje būsiąs taip už
imtas, jog negalėsiąs Tito pri
imti, diktatoriaus pozicijos pra
dėjo pastoviai smukti tiek tarp
tautinėje scenoje, tiek savame 
krašte. Tuo pat metu auga įtaka 
maskvinių sluoksnių, kurie laukia 
"saulės" ir savaip aiškina "Do-

"KETURI DIDIEII” PARYŽIUJE
♦ Vakarų viršūnių konferenci

joje, Paryžiuje, svarstyta susi
tikimo su Chruščiovu laikas, vie
ta ir nagrinėtinos problemas. 
Suarta Chruščiovą pasikviesti į 
Paryžių balandžio 27 d. Pagrin
dinės susitikime svarstytinos 
problemos turės būti: Vokietijos 
ir Berlyno ateitis, nusiginklavi
mas ir Rytų - Vakarų santy
kiai. Susitikimas greičiausiai bū
siąs tik pradžia eilės konferen
cijų, nes visus klausimus vienoje 
sesijoje būsią sunku išspręsti. 
Vakarai derybas su Chruščiovu 
numato pradėti nuo taikos plano, 
kurį Maskva atmetė praeitą va
sarą įvykusioje Ženevos kon
ferencijoje.

vydo stovyklos konjunktūrą". 
Ypač armijoje garsėja balsai, kad 
reikią sueiti į glaudesnius ry
šius su Rytų bloku, kol dar lai
kas ir tai galima atlikti savu noru, 
nes, jei Vakarai atstumtų Tito 
režimą, ir šioji korta būtų pra
laimėta.

Palyginus su šia apsukriai ve
dama ir greičiausiai iš Maskvos 
diriguojama propaganda, Vaka
rams palankios mažumos parti
joje ir vyriausybėje balsai vis 
labiau praranda svorį. Pačių 
gyventojų tarpe pastebimas nu
sivylimas ir apatija, nes visiems 
jau aiškėja, kad režimas išsi- 
aikvojo ir Tito nebėra tas pats 
"stiprusis vyras", kaip anksčiau, 
o tuo tarpu visi besitikintieji 
aukštesnių vietų aiškiai žvalgosi 
J Maskvą. (tp)

Armoniene sovietaiC

"netrukus" išleisią...
Gruodžio 22 d. AP iš Maskvos 

pranešė, kad Clevelande gyve
nančios D. Armonaitės motina, 
Barbara, netrukus galėsianti at
vykti pas savo dukterį, bet kitų 
lietuvių, kuriuos Chruščiovas 
buvo taip pat pažadėjęs išleisti 
pas savo šeimas, atvykimas ga
lįs būti nudelstas. Pranešime 
nieko nesakoma apie jos brolį 
Joną.

Armonaitė prieš dvi savaites 
telegrama Chruščiovui priminė 
jo pažadą, tačiau tiesiogio atsa
kymo į telegramą negavo. Ar- 
monų šeima buvo suskaldyta 1940 
m. rugpiūčio mėnesį, kada tėvui 
su dukterimi, kaip Amerikos pi
liečiams, buvo leista išvykti iš 
Lietuvos, o motina su sūnumi lei
dimo negavo, bet buvo pažadėta 
jų išvykimo klausimą išspręsti.

Pagal AP pranešimą, JA V kon
sulas Maskvoje Richard Snyder, 
pareiškė, kad Tomo ir Reginos 
Leonų kelionės dokumentai taip 
pat ruošiami, bet ambasada jau 
kuris laikas iš rusų pusės ne
gaunanti daugiau žinių. Ambasa
da taip pat dar nėra gavusi 
konkrečių žinių apie Onos 
Prunskienės išleidimą į JAV.

♦ Maroke prez. Eisenhoweris 
susitarė su karaliumi Mohamedu 
V, kad amerikinės bazės ten liks 
dar ketverius metus.

Keturių Vakarų lyderių konfe
rencijoje taip pat sutarta įsteigti 
naują ekonominę grupę iš 10 vals
tybių, kurion įeitų ir JAV su 
Kanada, kad išvengus prekybos 
konfliktų Europoje. Tačiau JAV 
ir Prancūzijos lyderiams nepasi
sekė išspręsti nuomonių skirtu
mų dėl NATO struktūros.

♦ Madride prez. Eisenhoweris 
pabrėžė, kad ne tik draugišku
mas bet ir "aktyvus bendradar
biavimas" tarp JAV ir Ispani
jos bus didinamas. Dvi valandai 
trukusiame pasikalbėjime gen. 
Franco pritarė JAV politikai So
vietijos ir Alžiro atžvilgiu ir 
prižadėjo ją remti.
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Dirvą pradedant tris kartus 
per savaite leisti

Pasikalbėjimas su Vilties Draugi
jos pirmininku dr. J. Bartkum

Teko kalbėti su Vilties dr- 
jos pirmininku dr. J. Bartkum 
ir ta proga pasidalinti mintimis 
apie Dirvos leidimo reikalus.

- Kodėl Dirvą nutarėt. leisti 
3 kartus į savaitę? - paklau
siau.

- Žinodami, kad spauda buvo 
visais laikais tautų egzistencijos 
pagrindas ir laisvės siekimo 
ginklas, manome, kad Ji tuos pa
čius uždavinius atlieka ir dabar, 
išeivijoj, kur mes esame apsupti 
įvairių nutautėjimo pavojų, bet 
turime vispusišką laisvę naudo
tis sava spauda. Tikrai nusikals
tame tautai, jei tos, svetimų 
kraštų teikiamos mums laisvės, 
tinkamai nenaudotume. Užtenka 
tik prisiminti, kaip mūsų spauda 
okupacijos metais buvo teigiama 
tautos rezistencinės dvasios 
reiškėją, stiprinusi mumyse ko
vingumo ir tautinio atsparumo 
dvasią. Tą patį ji atliko imigra
cijoj. Juk spaudoje atsispindi 
kiekvienas mūsų lietuviškojo gy
venimo žingsnis, o vis dėl to, 
tas mflsų gyvenimas yra dar 
gana judrus ir įvairus, reikalau
jąs ir dažniau einančios lietu
viškos spaudos.

- Ar Dirva nesikeis, ar ne
sumažės puslapių skaičius ją 
pradėjus leisti 3 kartus?

- Ji keisis bet tik į gerąją 
pusę. Ji taikoma ne siauram skai
tytojų būreliui, bet plačiajai lie
tuvių visuomenei. Dažniau skai
tytojus lankydama daugiau turės 
progos juos supažindinti ir į- 
traukti į lietuviškąjį darbą. Dir-

darbių eiles įsijungia. Ir visa 
tai sako, kad iš jaunųjų tarpo 
skaitytojų skaičius didės, kaip 
ir iki šiol didėja.

- Pradėjus Dirvą leisti 3 kar
tus, padidės leidimo išlaidos, o 
tuo pačiu didėja ir prenumeratos 
kaina. Ar dėl to nesumažės skai
tytojų skaičius?

- Leidėjai ir redaktoriai rei
kalus gerai apsvarstė, todėl ir 
tokį mažą prenumeratos mokestį 
nustatė. Visi ženklai rodo, kad 
prenumeratorių skaičius ne tik 
nemažėja, bet pastoviai auga.

Su Dirvos padažnėjimu, be ryž
tingo darbo reikės daugiau ir ben
dradarbių iš viso laisvojo pasau
lio, kurie savo straipsnių gau
sumu, įvairumu ir greit atsiun
čiamomis žiniomis bei nuotrau
komis daug prisidės prie laik
raščio stiprinimo. Iš savo pusės 
visus ir kviečiu į nuolatinę talką.

Sakoma, jog spauda gali ugdyti 
arba žlugdyti. Dirva visada lai-

TĖVYNĖS LAISVĖ - AUKŠČIAUSIAS
ĮSTATYMAS

Į Korp. Neo Lithuania suvažiavi
mo darbus pažvelgus

Prieš keletą savaičių įvykęs 
tautinės akademinės korpora
cijos Neo Lithuania suvažiavi
mas jau yra praeities dienose. 
Tačiau jo padaryti nutarimai, 
reikia manyti, turės didelės 
svarbos korporacijos ateičiai ir 
jos tolimesnei veiklai.

Pagrindiniu klausimu, kuriam 
suvažiavimo dalyviai skyrė ypa-

DaiL V. Igno pieštas kalėdinis 
atvirukas, kuriuos išleido stu
dentų jūrų skautų korporacija 
Gintaras.

kėši ugdomojo kelio, nes kas 
kitus žlugdo, tas vėliau ar anks
čiau pats žlunga. Ji tvirtai lai
kysis demokratiškojo spaudos 
charakterio ir tolerancijos. Ji 
bus visos lietuviškos visuomenės 
rūpesčių ir reikalų ne tik pra
nešėja, bet vertintoja ir geres
nių kelių ieškotoja, - pareiškė 
vilties draugijos pirmininkas dr. 
J. Bartkus, baigdamas pasikal
bėjimą.

E. Čekienė

tlngą dėmesį ir daugiau laiko, 
buvo rūpestingai paruošto kor
poracijos įstatų projekto svar
stymas. Kalbant apie Įstatų svar
stymą nereikia suprasti, kad 
korporacija jų būtų neturėjusi, ar 
nuo ko atsisakiusi. Tikrumoje su
važiavimas, svarstydamas ir 
priimdamas Įstatus, laikėsi tų 
pagrindinių dėsnių, kuriais kor- 
pracija vadovavosi veikdama 
Nepriklausomos Lietuvos uni
versitete. Tačiau dabar tuos įsta
tus, nenukrypstant nuo esminių 
principų, daugiau priartino naujai 
iškilusioms išeivinio gyvenimo 
sąlygom. Kaikurios jų, kaip lie
tuvių jaunimo studijavimas sve
timose aukštose mokyklose, net 
ne viename krašte, reikalavo pri
derinti ir pačius korporacijos 
įstatus prie tos nepaprastos ir 
išimtinos būklės. Tai suvažia
vimas ir atliko.

Nenagrinėjant visa to, kas į 
įstatus įnešta naujo, tenka iškelti 
ir pabrėžti, visų suvažiavimo 
dalyvių pritarimu priimtą, vieną 
ypatingos reikšmės straipsnį, 
atidarantį tautinės srovės aka
deminėms korporacijoms plačios 
konsolidacijos kelią. Kaip žinom, 
Lietuvos aukštose mokyklose, be 
korporacijos Neo Lithuania, dar 
veikė ir daugiau tos pačios ide
ologijos korporacijų: Jaunoji 
Lietuva - Žemes Ūkio akademi
joje, Dotnuvoje, Herkus Monte - 
Prekybos institute, Klaipėdoje, 
Geležinis Vilkas - Vilniaus uni
versitete ir pagaliau jų jauniausia 
Viltis - Vakarų Vokietijoje. Da
bar suvažiavimo priimtieji Įsta
tai leidžia minėtų korporacijų 
nariams, jau nekalbant apie Fi- 
liae Lithuaniae korporantės, ku
rios dar 1955 m. Toronto suva
žiavime prisijungė prie Neo-Li
thuania, pareiškus norą tapti pil
nateisiais Neo Lithuania nariais, 
pasiliekant teisę dėvėti savo kor
poracijos spalvas ir ženklus.

Taip pat ir suvažiavimo pri
imtąja rezoliucija tautinių kor
poracijų nariai nuoširdžiai kvie
čiami įsijungti į Neo Lithuania 
gretas, nes priimtieji įstatai, 
pagrįsti lietuvių tautos idealais, 
Lietuvos valstybes kūrėjų minti
mis ir Nepriklausomoje Lietu
voje sukurtomis lietuvių studentų
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TAIP BUVO PRIEŠ METUS... O KAIP ŠIAIS
METAIS: PRANEŠIMO DAR NETURIME

Tada Vatikano sekretoriaus Domenico Tardini patvarkymu mi
nisteris Girdvainis buvo nepageidaujamas sveikinamųjų eilėje.

vos tikslas yra ir liks: jungti 
visus lietuvius, kelti visų mfl
sų tautiečių nuopelnus bei lai
mėjimus, rodyti pavojų ir tikrą
jį kelią bei apsigynimo priemo
nes nuo nutautėjimo. Dirva, kaip 
ir anais laikais Viltis, dažniau 
pasiekdama skaitytojus, rašys 
visais mums rūpimais, ypač lie
tuviškaisiais, klausimais. Juo 
dažniau ji išeis,Juo plačiau turė
sime progos tuos klausimus 
nagrinėtų O puslapių skaičius 
priklausys nuo mūsų visų. Juo 
daugiau bus skaitytojų ir bendra
darbių, juo daugiau rėmėjų, dau
giau bus ir puslapių, papuoštų 
gražiais lietuviškojo gyvenimo 
vaizdais.

- Gyvenimas negailestingai re
tina vyresniųjų gretas, ar jau
nieji skaitytojai ir bendradarbiai 
papildo jų eiles?

-Taip, Dirvos vedamama po
litika lietuviškojo jaunimo požiū
riu jaunimą patraukia. Dirvą 
skaito jaunieji, gyvendami drauge 
su tėvais, bet nemažai jie patys 
prenumeruojąs! gyvendami at
skirai, besimokydami įvairuose 
universitetuose. Dirvą skaito at
likdami karinę prievolę, čia JAV 
ir užjūrio kraštuose.

Dirvoje turi vietos kelios lie
tuviškojo jaunimo organizacijos. 
Dirvos puslapiuose, kaip niekur 
kitur, pilna jaunuolių nuotraukų, 
jų laimėjimų ir pasisekimų ap
rašymų. O reikia džiaugtis, tu
rime labai gabių jaunųjų jėgų, 
kurie jau ir į Dirvos bendra-

TAUPYMO KLUBĄ
DABAR! 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 
įmokėjimai kas 
dvi savaitės:

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

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

NATIONAL BANK

MEMBER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

tautininkų tradicijomis, sudaro 
natūralias bendro darbo sąlygas 
vienoje organizacijoje.

Kitas klausimas, kurį suvažia
vimas gyvai svarstė, liečia 
jaunųjų Jėgų telkimą korporaci- 
Jon. Su entuziazmu buvo sutikti 
atskirų vietovių korporacijos 
vienetų pranešimai apie korp. 
papildymą naujais nariais, su
prantama, daugiausiai studijuo
jančiu jaunimu. Paaiškėjo, kad 
kaikuriose vietose turima narių 
iš moksleivių, paskutiniųjų aukš- 
tesnėsės mokyklos klasių. Todėl 
iškilo mintis, ar nereikėtų steigti 
lietuvių moksleivių kuopeles, ar
timas korporacijos Neo Lithuania 
ideologijai. Tokiai minčiai su
važiavimas gyvai pritarė, o ka
dangi klausimas rekalingas pla
tesnių studijų, suvažiavimas pri
ėmė pageidavimą, kad naujai iš
rinktoji korporacijos vyriausia 
valdyba paruoštų planą prieŠa- 
kademiniam Jaunimui organizuo
ti.

Svarstant savos spaudos rei
kalus suvažiavimas priėjo nuo
monės, kad ateityje, plečiantis 
korporacijos veiklai, sunku bus 
tenkintis spaudos skyriais, esa
mais atskiruose laikraščiuose. 
Bet kol savo spaudinio neturima, 
tai bus stengiamasi išlaikyti tu
rimus skyrius laikraščiuose, 
juos tobulinant ir kartu palaips
niui ruošiantis periodiniam Žur
nalui leisti.

Atsargus, bet ryžtingas pasi
sakymas turėti akademiniam jau
nimui savo laikraštį, rodo, kad 
suvažiavimas rūpestingai ir di
deliu rimtumu tą klausimą svar
stė. Jau dabar yra duomenų, 
kad toks leidinys galės pasiro
dyti. Taigi, galime laukti, kad 
korporacija Čia pramins kelią 
tautinės minties žurnalui, skirtą 
gal ne vien akademiniam jau
nimui, bet ir visuomenei.Vienok 
Šiam nelengvam uždaviniui atlikti 
nepakaks tik suvažiavimo pagei
davimo, ar korporacijos vyriau
sios valdybos pastangų. Bus rei
kalinga ir pačios visuomenės in
telektualinė bei finansinė pa
rama.

Visi suvažiavimo dalyvių dar
bai koncentravosi į vieną tikslą - 
dirbti Lietuvos laisvei. Jei anks
čiau Neo Lithuanijos vyriausiu 
įstatymu buvo tėvynės gerovė, 
tai dabar, tautos vergijos me
tuose, aukščiausiu įstatymu ta
po - tėvynės laisvė.

Tokiomis mintimis ir ryžtu 
buvo baigtas tretysis suva
žiavimas, Įvykęs New Yorke.toli 
nuo tėvynės, trisdešimtsepty- 
niems metams nuo korporacijos 
įsteigimo praėjus.

Antanas Sodaitis

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

DIRVOS REDAKCIJAI IŠ 
VASARIO 16 GIMNAZIJOS

Nuoširdžiai dėkoju Tamstai ir 
Tamstos artimiesiems bendra
darbiams už moralinę paramą, 
kurią rodėte gimnazijai straips
niais, žiniomis, paveikslais ir 
reguliariai siuntinėjamu savo 
laikraščiu, kurį visi mielai skai
to. Tikiu, kad neužmiršit mūsų 
ir ateity.

Dr. J. Grinius, Direktorius

DIEVĄ RAŠO IŠ MAŽOSIOS, BET
KALĖDOS REIKALINGOS...

Stebiu čia Amerikoje lietuvių 
kalba leidžiamus komunistų 
laikraščius, kuriuos dabar labai 
palaiko visokie Maskvos tarnai. 
Ir Jie daro lygiai taip pat, kaip 
ir Lietuvoje Maskvos malone ei
nantieji visokie laikraščiai. Giria 
tai, kas girti įsakoma, peikia 
viską, kas tik lietuviška ir Lie
tuvos praeitį kelia. Pagal Mask
vos nustatytą liniją Dievą rašo 
iš mažosios raidės, bet kaLateina 
Kalėdos, tai čia jau jų linija su 
Maskva kiek išsiskiria.

Žiūriu į "Vilnį", vieną iš di
džiausių Jų garsiakalbių. Kalė
dos dabar iš didžiosios raidės 
rašomos, nes tikisi gauti skel
bimų. Atseit, šiuo požiūriu Ka
lėdos reikalingos. Reikalingos 
farizejlškai, reikalingos tiek, 
kiek Jos naudos neša.

Kaz. Prackietis, 
Chicago

NAUJAS VALDININKAS

Kanados Lietuvių Bendruo
menės Krašto Taryba paskyrė 
kun. V. Mincevičiui už VLIK-o 
pavestus Jam atlikti darbus mė
nesinį atlyginimą $50.00.

Tai naujas etatinis valdinin
kas, tik vargu ar teisingai šios 
organizacijos išlaikomas. Daug 
teisingiau būtų, kad algą mokėtų 
ta įstaiga, kuriai dirba.

St. Kalnietis 
Toronto

LIAUDININKŲ INVAZIJA

Bostono "Keleivis" rašo ko
respondencijose iš Chicagos, kad 
J SLA invaziją bando daryti Val
stiečiai Liaudininkai. Esą į Pil
domąją Tarybą norį pravesti E. 
Devenienę ir Joną Daugėlą. Taip 
pat minimas ir Liudas Šmulkš
tys. Ir korespondentas, aišku so
cialdemokratas, labai tos garbės 
pavydėdamas sako, kad vargu 
kas iš to išeis. Atseit, ten turi 
šeimininkauti tik socialdemokra
tai. O man, kaip senam SLA 
nariui atrodo, kad gal geriau 
būtų, jei ten nors kiek naujų 
vėjų pasimaišytų.

V.K., 
SLA narys iš Detroito
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MANO IŠTIKIMASIS IR VIENINTELIS DRAUGAS
Motinos lūpose, su tyriausia 

meile tariamą, aš pirmą kartą 
išgirdau tave, lietuviškasis žo
di.

Tavo padedamas, aš pradėjau 
pažinti žmones, daiktus, medžius 
ganyklų kaimenės gyvulius, gim
tojo sodo pūkščius, darželių ir 
pievų gėles.

Visi mano vaikystės dienų 
žaislai, kuriuos ir nūdien no
rėčiau atrasti ir paliesti, ne
mokėjo kitų kalbų. Tik per tave, 
o lietuviškasis žodi, mes vienas 
kitą supratom, tavimi mes vie
nas kitą gyrėm ir barėm, guo- 
dėm ir linksminom.

Nuo tų valandų, kai tik iš
girdau ir suvokiau tave, tu man 
skambėjai, kaip gražiausi mu
zikos akordai.

Gal dėka motinos sodriam bal
siui, gal dėka tavo paties iš amžių 
glūdumos atplaukiančiam skam
besiui, aš pamilau tave visa šir
dimi, kaip savo tikrą brolį.

Tu Žinai, kad aš myliu tiesą, 
kaip artimą, kad aš tiesą kalbu: 
tu pasidarei mano kelionės pra
džia ir pabaiga, mano gyvenimo 
tikslas.

Menu dienas, lietuviškasis žo
di, kai man jau nebeužteko mo
tulės pamokymų ir glamonės ių.

Tada aš pradėjau kalbinti gim
tinės sodo klevą ir liepą, vyš
nią ir obelį, kaštaną ir topolį. 
Medžiai atsiliepė man, ir aš 
jų bylą supratau. Ir tada, kai 
jie buvo apžerti saulės spindu
lių, ir tada, kai jų šakas lau
žė ir viršūnes lenkė šiurpūs 
vėjai.

Dar nuostabesniu žavesiu, dar 
darnesniu choru man giedojo Lie
tuvos žemių giria. Aš mėgdavau 
su ja kalbėti, aš džiaugsmu ne
tverdavau, kai, tankmėmis nu
aidėję, vėl į mane sugrįždavo 
žodžiai.

Tokia galinga buvo toji girių 
kalba, kad aš ir dabar ją gir
džiu, kai, skausmo ir liūdesio 
prislėgtas, atsigrįžtu tėviškės 
šalin.

Geniai kala senųjų pušų lie
menis, baikštūs miško balan
džiai, lyg vanago vejami, neria 
tolyn pro didelių medžių šakas, 
mažytės, švariai pilkos zylės 
striksi krūmų tankumyne, tolu
moje aidi giedrasis gegutės ku
kū, o žalios medžių viršūnės, 
lengvų vėjo sparnų sujudintos, 
ošia tartum vargonai.

Visa tai yra tokia sava, tokia 
gimta ir tokia graudinanti kalba, 
o lietuviškasis žodi.

Štai, aš regiu milžino Nemuno 
šlaitus, vakaro prieblandoj einu 
pats vienas jo pakrantėmis ir 
girdžiu giesme apsvaigusią lakš
tingalą:

Jurgut, Jurgut, kinkyk, kinkyk! 
Jurgut, Jurgut, paplak, paplak! 
Jurgut, Jurgut, parjok, parjok, 

parjok!...

Argi toj lakštingalos giesmėj 
neskambėjai tu, lietuviškasis žo
di, kurį aš, kaip didžiausią bran
genybę, laikau savo širdy?

Niekad neužmiršiu to vakaro, 
kai pirmą kartą gimtajame kaime 
išgirdau merginų ir vyrų dainuo
jamą dainą. Ji skrido per sodus, 
kalvas ir pakalnes, ji skrido per 
visą naktį, ir buvo daug gražes
nė už gražiausią padangių paukš
tę. Nesuvokiau anuomet, ką daina 
byloja, bet supratau, kad joje aidi 
tu, o lietuviškasis žodi.

Ir kaip dailiai, kaip darniai, 
kaip įmantriai tu esi ton dainon 
sudėtas:

STASYS SANTVARAS

per žvaidždėtą mūsų svajonių 
dangų joja raganos, kad akmenys 
užsidega po kipšų kanopomis, kad 
nekaltas mergaites ryja slibinai, 
kad visada budi amžinasis žmo
gaus Rūpintojėlis - aš ir dabar 
tikiu, nes taip tu mane mokei, 
o lietuviškasis žodi.

Mano elementorius, iŠ kurio 
aš pažinau raštą, buvo maldų 
knyga. Ji vadinosi Aukso alto
rius. Man buvo kasdieną sakoma, 
jeigu aš noriu augti didelis ir 
mokytas, turiu būti tokis guvus, 
kad lengvai galėčiau paskaityti 
kiekvieną netikėtai atsivertusį 
Aukso altoriaus lapą.

Didelis ir mokytas aš tikrai 
norėjau būti, tad neilgai truko, 
kad ir knygoj aš tave atrasčiau, 
lietuviškasis žodi. Gal todėl, kad 
Aukso altorius buvo man pradžios 
mokykla, maldą aš ir šiandien 
didžiai branginu ir žinau, kad 
labai sunku man būtų su ja at
siskirti.

Andai man vaidenosi dideli 
miestai. Kai sekmadieniais vie
nas išklysdavau į giesmėm al
suojančius laukus, kai atsisės
davau kur nors ant kalvos ir 
pradėdavau svajoti, tolumoj pa
matydavau baltus miestų bokš
tus, kaip Čiurlionio paveiksle.

Lemtis panoro, kad karo lieps
nų būtų sudeginta mano tėviš
kė. Kaip bėglys, aš atsidūriau 

‘Vilniaus mieste ir pamačiau ste
buklą - jo bokštai, kaip gyvi, 
man priminė mano svajonę.

Vilnius buvo tasai miestas, 
kur aš prašvitusią sąmone su
vokiau, kad turiu seserų ir bro
lių, kad turiu savo tautą, jos sie
kimus ir troškimus ir jos šiurpo 
kupiną istoriją. Niekas kitas, o 
tik tu man padėjai tai patirti, 
o lietuviškasis žodi.

Baltieji Vilniaus bokštai dabar 
apsinešė suodim ir dulkėm, bet 
kas ten buvo išmokta ir patirta - 
niekad negalės išsibarstyti vėjų 
pagairėj, kaip išsibarsto smė
lio dulkės jūrų pakrantėse. Ten 
mano širdy gimė seserų ir bro
lių meilė, ten buvo suvokta kovos 
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reikšmė už savo įgimtą teisę, 
ten aš, kai ir tu, o lietuviška
sis žodi, išmokau džiaugtis savo 
tautos laisvės džiaugsmu, iš
mokau puoselėti viltį ir neatsi

traukdamas dalyvauti savo tautos 
kančioj, kuri, kaip neatskiriama 
palydovė, eina su ja iš kartos į 
kartą, iŠ amžiaus į amžių.

Tartum tu būtum mano Šir
dis, aš tik per tave suvokiau, 
kad yra neapykanta, melas, 
kerštas, skriauda, apgaulė, ne
laimė ir kančia. Gal todėl, kad 
tiek daug siaubo aplink, tavo 
apšviestas, aš bėgau į laimę, 
ieškojau meilės stebuko, sutikau 
džiaugsmo akimirkas, stengiausi 
spėti, kas yra mano būtis. Tu 
daug paslapčių man pasakei, dar 
daugiau jų gal padėsi man at
rasti, o mano ištikimas ir ne
mirštantis drauge lietuviškasis 
žodi.

Tu esi, kaip mergaitė, kurios 
širdies skaistumu aš niekad ne
siliausiu tikėti. Galingas tu esi, 
o lietuviškasis žodi. Tu gali 
prikelti dvasia mirštantį, gali 
graudinti, virkdyti, guosti, džiu
ginti ir stiprinti. Tavim kalba ir 
kalbės lietuviškasis genijus: lie
tuviškasis mokslas ir menas - 
išmintis, pasaka ir daina, nes 
tavy slypi grožis, kurio mes 
dar neišsakėm.

Niekas nešauks laisvės, jeigu 
tu tylėsi. Kasien girdžiu, kad jau 
ne visos mano seserys ir ne visi 
mano broliai tiki tavo galia. Bet 
aš visa širdimi tikiu, kad Vieš
pats prisimins tave, o lietuviš
kasis žodi, ir tada mūsų akys 
pamatys stebuklą, kurio pasi
rodymo sielose mes Jau seniai 
ir skaudžiai laukiam.

Nors pastatytas kartuvės, nors 
aštriai išgaląsti giljotinų peiliai, 
nors ištrėmimo vargas gilus, 
kaip skausmas, bet aš visa šir
dim tikiu, kad tu nežūsi po kar
tuvėm, nepaklysi melo giriose, 
nepalinksi po budelio kirviu ir 
nesušalsi tremties speiguose. 
Tik tavy buvo, yra ir bus gyva 
mano tauta.

Tu esi amžinas, kaip amžina 
saulė, o lietuviškasis žodi!

Apžiūrimos dail. Romo Viesulo "Dainų" iliustracijos. Iš kairės: Tėv. Leonardas Andriekus, dait 
Romas Viesulas, Alg. Šalčius, Paulius Jurkus, Aleksis Rannitas, Jonas Kizinis. Sienoje matosi iš
kabintos "Dainų" knygos iliustracijos. v. Maželio nuotrauka

DAIL. ROMO VIESULO NAUJIEJI KŪRINIAI
Prieš metus dail. Romas Vie

sulas, gavęs Guggenheimerio sti
pendiją, išvyko į Paryžių kurti 
iliustracijų lietuviškų dainų te
mom. Paryžių pasirinko todėl, 
nes ten yra geriausios litogra
fijos studijos. Pirmiausia jis ten 
ir sustojo, vėliau, atlikęs su
planuotus darbus, lankėsi kitose 
Europos šalyse, ilgiau būvoda- 
mas Ispanijoje. Šių metų lap
kričio gale jis grįžo į NewYorką 
ir savo naujuosius kūrinius pa
rodė spaudos atstovams.

Didžiausią jų dalį sudaro ilius
tracijos dainų temom. Jos didelio 
formato, sudėtos į aplanką ir pa
vadintos "Dainų" vardu. įvadą 
apie lietuvių liaudies dainas pa
rašė Henrikas Nagys. Dainų teks
tai (po du posmus) lietuvių ir 
anglų kalba atspausti atskiruose 
lapuose. Tai savotiška knyga, 

Dait Romas Viesulas supažindina su savo naujais kūriniais, 
išstatytais Almaus galerijoje, New Yorke. v. Maželio nuotrauka

kurios atspausta tik 30 egzem
pliorių.

Pats darbas atliktas nepapras
tai švariai. Juoda-balta iliustra
cija išgauta su visais pustoniais 
ir kitais subtylumais, pav., kur 
yra juoda, ten juoda, be pilkumo 
priemaišo; kur eina faktūriniai 
žaidimai, ten jie perduoti iki 
smulkmenų. Šitos darbo kokybės 
jis nebūtų niekur pasiekęs. Tik* 
Paryžius turi šį privalumą.

Taip pat gražiai ranka at
spausti ir sutvarkyti visi papil
domieji tekstai.

Iliustracijom Romas Viesulas 
pasirinko dešimtį savo mėgstamų 
dainų, kurios iš seno dailininkui 
išugdė tam tikrą nuotaiką. Ją 
ir perkelia į savo kūrinius. Jis 
neina dainos tema. Daina jam 
duoda tik progos susitelkti ties 

žmogaus problematika. Apskritai 
jis per visus dešimt paveikslų 
ir vysto žmogaus tragišką li
kimą. Nuo pat pirmo paveikslo, 
kur vaizduojamas ūkininkas su 
bitim, iki paskutinio, auga šis 
tragiškasis momentas. Pačiam 
gale iš dainos "Dul dul dul šiau
dai be grūdų" jie pasirenka du 
posmelius apie sierąją žemę, 
apie mirtį. Čia paveikslo centre 
dominuoja kaulai. Jie atrodo sim
boliškai, lyg kokie mirties tri
mitai, bet viršum jų vėl ver
žiasi naujas gyvenimas. Tai žmo
gaus žemės kelionė, sudainuota 
liūdna gaida.

Formaliniu atžvilgiu Romas 
Viesulas eina jam įprastiniu ke
liu: dominuoja tamsios dėmės, 
kruopštus išbaigimas, balansa
vimas, pamėgimas per dalį pa
rodyti visą temą, pav., iliustruo
damas dainą "Oi varge vargeli 
mano", rodo tik arklių kojas.

Knyga taikyta daugiau Ameri
kos muziejams, grafikos mėgė
jams kolekcijonieriams. Šiuo at
žvilgiu ji labai gražiai pristatys 
mūsų meną, kartu atkreips dė
mesį ir į lietuvių liaudies dainas.

T.

DIRVAI AUKOIO
Pratęsiant prenumeratą Dirvą 

aukomis parėmė:

Jucys A., Toronto ........$5.00
Stančikas Alg., Chilago 1.00 
Pempė F., Philadelphia 2.00 
Skirmuntas V.,

Kenosha ............... 1.00
Janulaitis P., Chicago 2.00 
Girnius V., Chicago .... 2.00 
Širmulis A., Chicago .. 2.00 
Mackevičius F., Chic. 10.00 
Vaičiūnas V., Detroit 2.00 
Kripavičius H., Clev. 1.00 
Jonkus P., Philadelphia 2.00 
Kecorius V., Toronto 5.00 
Giedraitis V., Clev...... 1.00
Balsvs A., Kensington 2.00 
Urban P. W., Cleveland 5.00 
Veitas Br., Pittsburgh 2.00 
Danys M., Long Beach. 3.00

Ačiū visiems už atsiųstas au
kas.

Saulelė raudona, vakaras netoli, 
Paleisk mane, motinėle, 
Su saule namolei.
Sunku akmenėliui and kelio 

gulėti, 
Sunku našlaitėlei and svieto 

gyventi...

Gūdžion žiemos sutemom, kai 
už langų vilkų balsais staugdavo 
šalti vėjai ir pusnimis dulkėdavo 
snaigės, kai mėnulio šviesa bū
davo tokia šalta, šalta, o aslon 
krisdavo žibalinės lempos spin
duliai - aš klausydavau senelės 
pasakų, išdabintų dar neregėtu 
ir negirdėtu lietuviškuoju žodžiu.

Tos žiemų sutemos man buvo 
tas metas, kada aš mokiausi ti
kėti, kad yra laumių, raganų, 
kipšų ir slibinų, kad yra ir Ge
rasis Senelis, kuris Kūčių va
karais vaikšto žemėje, kuris pa
klydusį žmogų atveda iki pra
rastųjų namų slenksčio.

Kad mumyse pačiuose, kaip 
mūsų gyvenamoj aplinkoj, mė
nesienų naktimis šoka, dainuoja 
ir vargdienių kūdikius lanko lau
mės, kad* ant šluotražių raitos

KALĖDŲ LINKSMYBĖS...
-------------------- R. SPALIS ---------------------
3

Skriejo dabar, lenkdami vežimus, nes tik 
retas išdrįso keliauti rogėmis. Netoli bažnyčios 
teko pereiti į žinginę, nes .vežimai, rogės už
tvindė kelią.

Tolimesnį rūpestį palikę Stelmokui, važia
vusiam kartu su tėvais, studentai vos vos įsi
grūdo bažnyčion, kuri skambėjo giesmėmis. Mi
šios dar nebuvo prasidėjusios, bet patarnaujan
tieji berniukai jau degino gausias žvakes, ir 
didingai prabilo vargonai, šį rytą kitaip skam
bėjo balsai, ir liepsnos buvo šviesesnės, ir pasi
tikėjimas gėriu pildė širdis, kurios nužemintai 
tirpo prieš altorių, prašydamos apsaugos pablū- 
dusiame pasaulyje.

Maldos karštos, lyg motinos ašaros, tartum 
nebylios rankos tiesėsi į Aukščiausi, maldau

damos taikos ir ramybės. Kažkoks nujautimas 
pikto, kaip niekad, kaupė mintis, jausmus prie 
artimųjų, su kuriais glaudėsi vienan troški- 
man; Dieve, neapleisk mūsų, globoki mus, ap
saugok mus!

Noreiša, pakėlęs akis į Švenčiausią, karš
tomis lūpomis kartojo motinos, brolio vardus ir 
greta jų, net pirmiau už juos, pirmą kartą atsi
rado ir pašalinė, bet tokia artima ir trokštama, 
stipresnė už kraujo ryšį:

— Dieve, globok Ireną!
Lenkėsi galvos, pritvinusios nuolankumu, 

išpažindamos piktybes, gailėdamosios, atsižadė- 
damos nuodėmių, pakilios ir tyros, lyg šaltinio 
vanduo, savo nuoširdume.

— Dieve, pasigailėk, Dieve, atleisk ...
Net Ruseckas, kurį laiką stovįs be minties, 

lyg ištuštinta statinė, pakelia akis į altorių.
— Aš nežinau, Dieve, ar tu esi. Ne neapy

kanta, ne kiti asmeniški, egoistiški sumetimai 
pastūmėjo mane tuo keliu, kuriuo einu. Jaučiu 
pareigą kovoti dėl to eilinio, užmiršto žmogaus 
gerovės, kurį Tu liepi mylėti, kurį sutvėrei pa
našų į save. Mano būdai man atrodo tinkamiau

si pasiekti tai trokštamai gerovei, ir nemanau, 
kad jie priešingi Tavo valiai. Jei aš klystu, jei 
Tu tikrai pašauksi mane prieš savo veidą, netu
rėsiu ko slėpti, ko gėdytis, ir nebijau Tavo 
teismo.

Antanas priklaupęs beria poterius, bet ne
suvaldoma mintis lekia šuoliais. Kelionės metu 
vežamas ilgesys Gražinai pirmą kartą aptrauk
tas užsimiršimo voratinkliais. Nauji linksmesni, 
žaidžiantieji troškimai ir vilionės supa Ireną. 
Kailio kepuraitės dengiamas veidas, pasilenkęs 
ties juo rogutėse, gyvas dar savo kvapais, ši
luma, ir jis atsidūsta, susikaupdamas ties šnabž
damais žodžiais.

— Ir nevesk mus į pagundą, — kietai kar
toja žodžius, ir vėl mintis, pagavusi siūlą, nu
striksi prie eglaitės, kur Irena, siekdama žvaigž
dę viršūnėje, išsitiesia visu ūgiu, iškeldama 
aukštyn rankas ...

Alėjūnas kaltai ir kelis sykius mušasi į 
krūtinę ir, norėdamas suvaldyti kaistančius 
jausmus, judina kojos pirštus, kurie pradeda 
saki nuo cementinių grindų.

(Bus daugiau)
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40,000 SVARŲ PIENO MILTELIU 
PAKELIUI | VOKIETIJA...

Balfas pasiuntė 640,000 svarų maisto
1959 metų pabaigai artėjant 

Balfo veikla visais frontais žy
miai pagyvėjo. Apie tą bendrą 
lietuvių Šalpos darbą Čia ir noriu 
pasidalint su visais lietuviais.

Prarasti ir vėl atgauti 
pieno milteliai

Iš maisto atsargų JAV vyriau
sybė skiria didelius kiekius Šal
pos reikalams. Per Balfą duoda 
Vokietijoj esantiems tremti
niams kasmet miltų, kukuruzų 
dribsnių, pieno miltelių, iš viso 
apie 640,000 svarų. Vokiečiai 
apmoka per.vežimą laivais ir 
traukiniais, Balfas atlieka for
malumus ir apmoka skirstymo, 
draudimo ir kitas išlaidas, kurių 
susidaro keli tūkstančiai dolerių 
metams.

Jau seniai nebegaunama svie
sto, riebalų. ŠĮ rudenį buvo nu
traukta ir pieno milteliai. Šal
pos organizacijoms (ir Balfui)

protestuojant, vėl paskirta Bal
fui 140,000 svarų, kurie netrukus 
išplaukia Vokietijon.

Taip pat pranešta, kad galima 
bus gauti ir jau 1960 metams 
užsakyta speciali 80,000 svarų 
ryžių siunta, kuri bus nugabenta 
Vokietijon.

Šį rudenį Balfas išvežė Vo
kietijon per 22,500 svarų vartotų 
rūbų, 160,000 svarų miltų, 80,000 
svarų kukuruzų 54,000 svarų 
pieno miltelių. Iš viso virš 
316,000 svarų gėrybėmis, kurios 
dalinamos Vokietijoj likusiems 
lietuviams tremtiniams. Jų no
minalinę vertę gana sunku ap
skaičiuoti, tačiau rinkoje perkant 
susidarytų graži suma pinigais.

Pataisymai Balfo
Centro patalpose

Šią vasarą atlikus būtinus pa
taisymus, Balfo Centras pradėjo 
dirbti pirmame aukšte. Spalio

mėn. sprogo šildymo alyvos 
tankas, teko Įtaisyti naują. Taip 
pat pertaisyta išorės durys, pri
taikant žiemai. Balfo Centro sve
čiai naujomis patalpomis pa
tenkinti, nors pats raštinės dar
bas kiek pasunkėjo, nes raštinė 
dabar yra kartu su vartotų rūbų 
sandėliais.

Balfo rudens vajai
Beveik visi Balfo skyriai ru

denį subruzdo ir surengė sėk
mingus vajus. Ypatingai išryškė
jo New Jersey skyriai, kurie jau 
veža Balfo Centran rūbus ir per
siunčia aukas. Jaučiama, kad šie 
metai bus gana "derlingi". New 
Yorko vajus, vadovaujamas Ge
neralinio Konsulo Jono Budrio, 
sukėlė per $6,000 aukų, Detroitas 
jau prisiuntė $3,473.80, Bostonas 
$1,000, Elizabethas.N.J. $700.00, 
kiti po mažiau, iš kitų vietovių, 
kur Centras jau žino, laukiama 
gana gražių rudens rezultatų.

rektorių suvažiavlrtt 1960 m. ko
vo mėn. New Yorke.

Nori susiiaameti
Kartas nuo karto Balfo Centre 

gaunami laiškai iš anapus, 
kuriuose prašoma ne šalpos, bet 
vedybinių ar susipažinimo susi
rašinėjimo kontaktų. Centro 
įstaigai neįmanoma šią kores
pondenciją palaikyti, tad būtų 
gera surasti mėgėjų laiškų ra
šytojų. Centras per metus gauna 
tūkstančius raštų, tiek pat 
pasiunčia atsakymų (vien pašto 
ženklams išleista arti tūkstančio 
dolerių), tad nelieka laiko plates
niam susirašinėjimui, nors jis 
dažnai yra ir labai reikalingas, 
ir labai naudingas. Laiškų mė
gėjai, atsiliepkite.

Nei šalpos darbai nei noras 
juos dirbti Amerikos lietuvių 
tarpe ir tariamo nuosmukio lai
kais nemažėja. Yra labai grau
džių prašymų, bet yra ir labai 
duosnių širdžių, atsiliepiančių į 
prašymus, aukojančių padedančių 
ir nelaukiančių jokios padėkos, 
vien v.ardan tos Lietuvos... kuri 
tebeskęsta varge ir aimanuoja 
kančioj.

Kun. L. Jankus, 
BALFo reikalų vedėjas

J. CIJUNSKAS

PRtSIIIEILt PIRMAOIĖNI
9:30 A. M. IKI 9 P. M.
IR TĘSIS ANTRADIENĮ IR TREČIADIENĮ

THE MA Y COMPANY’S
DIDESNIS IR GERESNIS

NEPAPRASTŲ SUTAUPU IVIKIS

MAY’S
PAYNE AVENUE

SANDELIO 
IŠPARDAVIMAS 
EAST 43 IR PAYNE AVĖ.

SUTAUPYKITE 
daug

nuo visko, ką pirksite . . . .Namų baldų, grindų apdengimų, 
lempų, stiklo daiktų, namų įrankių, virtuvės reikmenų, skal
biamų mašinų, šaldytuvų, nekilnojamų dalykų. įvairių kitų 
dalykų, kurių neąmanoma išvardinti.
NEMOKAMAS autobusais nuvežimas nuo miesto krautuvės tiesiai į 

sandėlį ir ATSIMINKITE

EAGLE STAMPS PADEDA SUTAUPYTI
DOWNTOWN KRAUTUVĖ ATDARA PIRMADIENI 9:30 A. M. IKI 9 P. M.; 

ON THE HEIGHTS 9:30 IKI 9:30

I, Balfo centrą Brooklyne, N.Y., jau pradėjo iš skyrių plaukti 
pirmosios rūbų siuntos, kurias reikia surūšiuoti ir tvirtai supakuoti, 
siunčiant pabėgėliams Į Europą. Prie pakavimo mašinos dirba 
Balfo tarnautojas V. Kulpavičius, savo laiku rašytojo Jurgio Jankaus 
ir Dirvos redaktoriaus B. Gaidžiflno pradžios mokyklos mokytojas, 
skatinęs nepalikti kaime, bet siekti aukštojo mokslo.

V. Maželio nuotrauka

LAIKRODININKAS

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

Gausios aukos Vasario
16 Gimnazijai

Vien lapkričio mėn. gauta Balfo 
Centre ir ■ gimnazijai persiųsta 
$2,086.00 (1958 m. - 1,385.00). 
Gruodžio pirmoje pusėje gimna
zijai Balfo Centras gavo 1,400 
dolerių. Atrodo, kad gimnazijos 
kreipimasis į Amerikos lietuvių 
visuomenę buvo išgirstas ir kon
krečiomis aukomis atsakytas. 
Visos aukos gimnazijai, atsiųstos 
per Balfo Centrą, pirma proga 
ten ir nusiunčiamos.

Balfo vaistai ir 
siuntiniai

1958 metais pradėjus platesnę 
Balfo vaistų akciją ir siuntinių 
numeraciją, dabar jau sure
gistruota 3,000 individualinių 
vaistų siuntų į anapus. Daugumoje 
buvo prašyta ir pasiųsta vaistų 
nuo tuberkuliozės (per 30,000 
gramų), vitaminų, antireumatinių 
vaistų.

Vaistų siuntos, nors neap
draustos ir neapmokėtu muitu 
siunčiamos, Lietuvą pasiekia 
gana gerai ir daugeliui stipriai 
padėjo, tiek fiziškai, tiek mora
liai. Centre gaunams labai daug 
padėkos laiškų. Didelę dalį vaistų 
siuntinių apmokėjo Balfas iš 
bendrų sumų, kitas siuntas - 
užsakytojai, kurie buvo gana nuo
širdūs, atsilygindavo ir dar pri
dėdavo auką Balfui. Paskutiniu 
metu streptomicino siunčiama 
mažiau, bet už tai jau daugiau 
reikalaujama moderniškesnių 
vaistų, kaip Seromycin, Cy- 
closeryne ir pan. Šie vaistai yra 
žymiai brangesni.

Vaistų siuntas tvarkant, labai 
daug ir patarimais ir pačiais 
vaistais padeda New Yorko gydy
tojai, neimdami jokio atlyginimo, 
dargi duosniai aukodami Balfui. 
Tačiau, visada daug tiksliau ga
lima ligoniui padėti, kai ligonio 
daktaras parašo receptus.

Užsakant vaistus ar medžiagų 
siuntinius Į Sovietų Sąjungos 
kraštus, kai adresą reikia rašyti 
rusiškai, prašoma atsiųsti iš
kirptus iš vokų adresus, kad 
išvengus klaidos. Užsakytojui 
prašant, tuos adresus galime 
grąžinti.

Siuntiniai iš JAV į anapus 
vyksta sklandžiai. Jų per Balfą 
galėtų būti ir daugiau, nors Balfas 
negauna jokių ypatingų privilegijų 
ar didesnių nuolaidų. Supranta
ma, Balfas iš vaistų ar siuntinių 
neieško jokio pelno, nes ui už
drausta ir įstatymais. (Yra ne
pelno organizacija).

Dešimtasis Balfo 
seimas Chicagoje

Balfo direktoriams ir Centro 
Valdybai nutarus, jau vedami pa
sitarimai su Chicagos Balfo va
dovybe dėl dešimtojo Balfo seimo 
sušaukimo Chicagoje. Manoma jį 
šaukti 1960 m. rugsėjo 30 - spalio 
1 dienomis. Vienas iš ryškesnių

seimo uždavinių bus naujų įstatų 
priėmimas, kurių projektą ruo
šia speciali komisija. Projektas 
bus svarstomas ir priimtas di-

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

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS 
CHICAGOJE

KORP! NEO-LITHUANIA ir L. T. A. SAMBŪRIS 
CHICAGOJE

rengia šaunų 

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMĄ 
Midwest Hotel, Grand Ballroom salėje

(3-čiame aukšte) 6 N. Hamlin Avė.
Svečiai bus vaišinami mūsų gamintais užkan

džiais bei kava. Veiks savas gėrimų bufetas. Gros 
smagus Clevelando neolithuanų orkestras.

Visi maloniai kviečiami atsilankyti.
Staliukai užsakomi ir iš anksto sumokama pas

A. Siliūną, 6839 So. Rockwell St. Tel. PRospect
8-0149.
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Dirvos skaitytojai kviečiami atidaryti s 

j taupymo sąskaitas lietuvių vedamoj Tau- g 
1 pyni o Bendrovėj, kuri: 1

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

apmoka visas pašto per
siuntimo išlaidas.

| Mutual Savings i
a*i</ č^lssocialion

= Chartered and Supervisad by tha Unitad Statas Govammant = 
g 2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILUNOIS s 
= Phona: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Fra*. =

GREETINGS asd BEST WISHES
FAMILY RUG & CARPET 

CLEANING CO.
HOME RUG CLEANING AND PICK UP 

OUR CARPET LAYING IS GUARANTEED 
FOR ONE

FULLYEAR COMPLETE INSURANCE 
COVERAGE

10319 Union Avė. BR 1-4500
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Žvalgybų kova Britų šnipo atsiminimai DETROIT Konkursinė nuotrauka Nr. 16

Komplikacijos nesibaigė su areštu
Praėjus valandai po to, kai 

GubiČevas buvo nugabentas į 
amerikinės kontraŽvalgybosbūs
tinę, atėjo lemiamasis momen
tas ir Juditai Coplon.

Mabelė,kuri ją persekioja, su
sirišo su savo asistentu žval
gybos įstaigoje. Klausimas, kurį 
ji kelia, yra labai logiškas. Prieš 
visus lūkesčius Judita slaptojo 
dokumento neperdavė tiesiog Gu- 
bičevui. Taigi, ji negalėjo būti 
pagauta nusikaltimo vietoje. Ar 
ją vistiek, taip sakant, be jokių 
apčiuopiamų kaltės įrodymų, 
areštuoti?

Atsakymas: taip!
Maždaug pusiau antrą valandą 

nakties Judita pasirodo Pennsyl- 
vanijos stotyje. Ji pasuka į vieną 
naktinių restoranų. Nesidairyda
ma prieina prie prekystalio ir 
pasiteirauja, ar tūlas ponas ne
palikęs voko, adresuoto "Judy 
Smith”. Užpakalyje stovinčiai 
Mabelei žaidimas visiškai ai
škus. GubiČevas turėjęs bagažo 
apsaugos kvitą palikti bare.

Baro tarnautojai spėjus at
sakyti, kad nėra palikto voko, 
adresuoto "Judy Smith", Mabelė 
pašnibžda Juditai į ausį:

- Sek mane, nesukeldama dė
mesio. Tamsta esi areštuota, 
Judith Coplon!

Judita išplėstomis akimis pa
žvelgia į gražios blondinės veidą. 
Ji nepasako nė žodžio.

Vėliau Mabelė pareiškė, kad 
Juditos žvilgsnyje išskaičiusi ne 
tik išgąstį, bet ir palengvėjimą. 
Ji buvo ne pirmoji areštuota 
agentė, kuri katastrofos akimirką 
pagalvojo: pagaliau tas pavo
jingas ir nervus alinantis gyve
nimas pasibaigė.
Jei ir Judita taip pagalvojo, 

ji apsiriko. Nes jai paslapčių 
ir pavojų pabaiga dar nebuvo atė
jusi.

Pavardė pirmojo gynėjo, kuris 
buvo perėmęs Juditos bylą, nie
kada nebuvo paskelbta. Sensacin
goje byloje prieš ją ir jos my
limąjį Valentiną Gubičevą ją at
stovavo kitas New Yorko advoka
tas. Tai vėl istorija, kurią čia 
papasakosiu.

Kalėjime Judita nuostabiai 
greit atsigavo nuo Pennsylvani- 
jos stotyje patirto smūgio aną 
naktį. Kaip Mata Hari, kuri ilgą 
kalinimą pernešė tiesiog pasi
gėrėtinai, ir Judita greit atsi
gauna. Ji ne tik šalta, bet tiesiog 
įžūli, savo laikysena stebinanti 
daug ko mačiusius kontraŽvalgy
bos valdininkus.

Judita protestuoja prieš pir

mojo tardymo metodus. Ji laiške 
kalėjimo direkcijai pareiškia, 
kad skųsianti teismui valstybę, 
nes vyrų akivaizdoje buvusi 
visiškai nuogai išrengta.

Gynėjas, kurį ji pasirenka - 
čia jį vadinsime Robertu Fenn - 
jai pažįstamas nuo ankstyvosios 
jaunystės, nors paskutiniuosius 
keletą metų jie nėra vienas kito 
matę. Gerai atrodąs, elegan
tiškas vyras, maždaug 35 metų 
amžiaus. Robertas New Yorko 
aristokratijos sluoksniuose vai
dina nemažą rolę. Jis yra žino
mas teniso žaidikas ir laikomas 
turinčiu pasisekimą tarp moterų.

(Nukelta į 6 psl.)

JAUNESNIŲ 
SKAUTŲ-čIŲ TĖVŲ 

ŽINIAI
Vilkiukų ir paukštyčių 

bendra kalėdinė sueiga 
įvyks gruodžio 27 d., 3 vai. 
Ispanų didžiojoje salėje. 
Dalyvauti kviečiami ir tė
veliai bei artimieji.

Sueigoje dalyvaus ir Ka
lėdų Senelis (be dovanų) ir 
Trys Karaliai.

Šią kalėdinę sueigą ma
žiesiems broliukams ir se
sytėms rengia skautų žirgų 
skiltis globojama ps. Algir
do Vaitiekaičioa

PHILADELPHIA

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 rimta knygą.

Tremtinių Sibire pasigamintas kalėdinis atvirukas su sveiki
nimais estiškai, latviškai ir lietuviškai.

DĖKUI VISIEMS
Mano mylimam vyrui Petrui 

Glemžai taip netikėtai iš mū
sų tarpo išsiskyrus, eilė orga
nizacijų, artimųjų, draugų ir pa
žįstamų padėjo man pakelti tą 
sunkų smūgį ir pasirūpino a.a. 
Petro kelionės į amžino poilsio 
vietą iškilmingumu ir puošnumu.

Negalėdama kiekvienam asme
niškai padėkoti, naudojuos spau
dos skiltimis.

Man pareiškusioms užuojautą 
organizacijoms - Am. Lietuvių 
Tautinės S-gos Centrui ir Chi
cagos Skyriui, L.S.T. Korp!Neo- 
Lithuania Centrui ir Chicagos,
Clevelando ir New Yorko Padali
niams, Liet. Valstiečių Liaudi
ninkų S-gos Chicagos Skyriui, 
Varpininkų Filisterių Draugijai, 
Illinois Lietuvių Gydytojų Drau
gijai, Dirvos Redakcijai ir buv. 
Goettingeno studentams -širdin
gai dėkoju.

Mano ypatinga padėka pri
klauso: Chicagos neolithuanams, 
pagerbusiems filisterį Petrą 
koplyčioje garbės sargybomis ir 
nešusiems jo palaikus paskutinė
je jo kelionėje; Marketparko kle
bonui kun. Paškauskui, kun. Za-

NAUJI RAD1O-PATEFONA1

STEREO
Atstovas: S. Grabliauskas

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

karauskui ir kun. Makarui už 
pamaldas ir paskutinį patarna
vimą bažnyčioje, koplyčioje ir šv. 
Kazimiero kapinėse; atsisveiki
nimo žodį tariusiems - S. Ma
žuliui (Neo-Lithuania), J. Naš- 
liūnui (Tautinio Akademinio Sam
būrio) ir J. Paplėnui (A.L. Tau
tinės S-gos ir artimiausių draugų 
vardu); Margučio radijo progra
moje Velionį paminėjusiems Br. 
Dirmeikiui, A. Rūkui ir A. Si- 
liflnui; spaudoje Jį apibūdinu
siems - J. Paplėnui ir V. Kas- 
niūnui (Dirva), M. Mackevičiui 
(Naujienos), A. Budreckui( Drau
gas) ir S. Stankui (Margutis); 
laidotuves gražiai tvarkiusiems 
direktoriams Mažeikai ir Evans.

Didį mano sielvartą palengvi
nusiems a.a. Petro ir mano drau
gams Bronei ir Jonui Paplėnams, 
Alvinai ir Juozui Šabanams, Va
lei ir Broniui Nemickams, Eu
genijai ir Juozui Bartkams, Dan
guolei ir Eugenijui Bartkams, 
Elzbietai ir Jonui Vilkams, Ele
nai ir Romualdui Nemickams, 
Vassiai ir Laurai Kiaulėnams, 
Domicėlei Šleževičienei, Marijai 
ir Mečiui Mackevičiams, Sofijai 
ir Mykolui Parokams, Ypatijai 
ir Mečiui Šabanams, Onai Vaš- 
kevičiūtei, Augustai ir Vaciui 
Šauliams, Elenai ir Antanui Rep
šiams, Marijai Eidrigevičienei, 
Irenai ir Antanui Sprindžiams, 
Elenai ir Antanui Rūkams, Ta
marai ir Algirdui Budreckams, 
Povilui Balčiui; Aldonai ir Ti
tui Briškaičiams, Praurimai ir 
Broniui Murinams ir kt. gimi
nėms, o taip pat ir visiems 
kitiems, čia nesuminėtiems, a.a. 
Petrą pagerbusiems ir mane pa- 
guodusiems, tariu širdingiausius 
padėkos žodžius.

Laimutė Glemžienė

JAUNŲJŲ TAUTININKŲ 
SUSIRINKIMAS

Gruodžio 12 d. įvykusiame jau
nųjų tautininkų susirinkime buvo 
papildyta valdyba, į kurią šiuo 
metu įeina: I. Banevičiūtė, H. 
Bouvais, V. Didelytė, J. Matonis 
ir K. Valius. Pramogų vadove 
išrinkta N. Bakuckaitė.

Kalėdų antrą dieną Bakuckų 
namuose, Cambridge, jaunieji 
tautininkai su savo svečiais turės 
menine dalimi paįvairintą pasi
linksminimą. Reikia tikėtis, kad 
pavasariop Philadelphijoje, jau
niesiems tautininkams padedant, 
turėsime Korp! Neo-Lithuania 
skyrių.

BENDRUOMENES VALDYBA

Gruodžio 6 d. išrinkta Ben
druomenės valdyba pasiskirstė 
pareigomis: kun. St. Raila -
pirm., J. Stikliorius ir B. Raugas 
-vicep., J. Lukas - sekr., M. 
Bigenis - ižd., H. Savickas - 
radijo vai. ižd., G. Mačiūnienė - 
archyvo ir kartotekos vedėja ir 
A. Kazickas - narys.

ŠEŠTADIENINES MOKYKLOS 
VAKARAS

Gruodžio 27 d., 4 v. p.p. šv. 
Kazimiero parapijos salėje Šeš
tadieninė lituanistinė mokykla 
ruošia seniems ir jauniems pra
mogą. Bus suvaidintas vaizdelis 
"Šventoji naktis", po to seks 
mokinių dainos, tautiniai šokiai, 
Kalėdų senelis, loterija, bufetas 
ir šokiai.
Šeštadieninėje mokykoje dirba 

kun. Batutis, G. Mačiūnienė, B. 
Rukšienė ir V. Matonis.

V. Matonis, veiklus daugelio 
lietuviškųjų Philadelphijos orga
nizacijų narys, vargoninkaująs 
Šv. Andriejaus parapijoje ir mo
kytojaująs šeštadieninėj litua
nistinėj mokykloj.

Dirvos nuotrauka

Gerriausi sveikinimai ir linkėjimai 
F R O M

MIAM1 RESTAURANT
FINEST DELICATESSEN

10008 Euclid Avė. SW 1-0145

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

stovą Clevelande: . ,
A. Johansonas

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

JAKUBS & 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 936 East 185 St.
EN 1-1763 KE 1*7770

Marytė Savickaitė ir Onutė Vaitkutė prie vaišių stalo

BOSTON
* Lituanistinės mokyklos eg

lutė įvyks gruodžio 27 d., 3 v. 
po pietų, parapijos salėje. Me
ninę dalį atliks mokiniai, kuriuos 
paruošė O. Ivaškienė.

* Naujų Metų sutikimas ruo
šiamas Tautinės S-gos namuose 
bus tikra šeimų šventė. Regis
truotis telef. AV 2-4093, pas A. 
Vilėniškį. lojimas $5. -.vaikams 
- $2.50.

* N. Anglijos lietuviai, kurie 
dar neprenumeruojate Dirvos, 
skambinkite atstovui Bostone AN 
8-8384, pranešdami savo adresą. 
Gausite Dirvą susipažinimui 2 
savaites nemokamai. Po N. Metų 
Dirva eis tris kartus per sa
vaitę.

* ALT S-gos skyriaus metinis 
susirinkimas kviečiamas sausio 
16 d., 6:30 v.v. savuose namuose.

Bus metinė valdybos apyskaita ir 
valdybos rinkimai. Visi nariai 
kviečiami iš anksto taip tvarkyti 
laiką, kad galėtų susirinkime 
dalyvauti.

* South Bostono Liet. Piliečių 
Draugijos valdybon išrinkta nauja 
vadovybė, kurią sudaro: adv. John 
J. Grigalus - pirm., Young J. 
Anthony - vicepirm., Albin P. 
Nevieša - prot. sekr., John J. 
Roman - fin. sekr., Joseph Ar
lauskas - ižd., Kazys Yuska - 
maršalka. Kontrolės Komisijom 
dr. Joseph F. Antanėlis, Adam 
W. Druzdis, Stasys Jakutis. Di
rektorių Tarybom Joseph Lekys, 
dr. Anthony L. Kapochy, Alexan- 
der J. Chaplik, Stephen Contons, 
Adolph J. Namaksy, Stasys Gri- 
ganavičius, Larry Svelnis. Kan
didatais liko: A. Matioška, B. 
Kontrim, A. Pastelis.

* ALT S-gos įvedami mėne
siniai subatvakariai-kavutės su 
programa pradedami sausio 23 d.

30 METŲ TOS SRITIES 
PRAKTIKA

Vokiečių radijų 
taisymas
TILKFUNKIN

Airthorlzed Factory larvlce

TELEFUNKEN HI-FI STEREO 8 ET S

SCHWAB RADIO & T. V.
Sofa mcC Svutice

11615 DETROIT AVENUE 
CLEVELAND 2. OHIO

Sandėlyje didelis pasirinkimas įvairiausių 
modelių

LAKEWOOD 1-4669

S1NCERE GREETINGS and BEST 
W1SHES To Ali Lithuanian people, 

for a Happy Holiday

BEDFORO FORO CO.
SEE THE NEW OUTSTANDIG 

1960 FORD CARS

310 Broadway 
Call BE 2-3400

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

įvairių dovanų pasirinkimas

7007 SUPERIOR AVĖ Greta Ezella Theatpe 
Tel. EX 1-3969 Bute: WA 1-2354
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Žvalgybų kova...
(Atkelta iš 5 psl.)

Praėjus vos dvidešimt ketu
rioms valandoms nuo Juditos už
darymo New Yorko moterų kalė
jime, jai jau leidžiama pasikalbė
ti su Fenn be liudininkų.

Ji atrodo visiškai pasitikinti 
savimi, kai įžengia į pliką kalė
jimo lankytojų kambarį, ant kurio 

sienų kabo tik didelis, juodas 
krucifiksas. Ji yra rūpestingai 
susišukavusi, dėvi švarutėlę bal

tą bliuskutę Ir gausiai pasida
žiusi.

Judita atsisėda priešais Fenn, 
prie ilgo stalo. Prižiūrėtoja, kaip 
reikalauja kalėjimo nuostatai, iš
eina trisdešimčiai minučių iš 
kambario.

- Dėkoju, kad atėjai, Bob, - 
sako ji. - Atsiduodu į tavo ran
kas. Tu turi remtis tuo, kad aš 
visiškai nekalta.

Advokatas tuoj pat ją nutraukia:
- Prašau, Judita...nesislapstyk 

prieš save ir mane. Tu gali viską 
neigti, bet tu esi kalta,

- Iš kur tariesi tai žinąs?

- Vakar tavo bute, Washing- 
tone, buvo padaryta krata. Ir 
buvo rastos kojinių reklamos.

- Kojinių reklamos? - Juditos 
nustebimas nėra natūralus.
- Tu visus slaptuosius doku

mentus, kuriuos pavogdavai iš 
įstaigos, perfotografuodavai ir 
slėpdavai tarp kažkokių nailono 
kojinių reklamų. Jie rado viską. 
Mes galime svarstyti, ar yra 
prasmės visa tai paneigti teisme. 
Bet man tu turi sakyti visišką 
tiesą.

Didelės Juditos akys pilnos 
ašarų. Ar ji dabar, pirmą kartą, 

tikrai suprato, kad ledas po kojo
mis lūžta?

Jaunasis advokatas taip pat 
susijaudinęs. Jis kalba:
- Judita, pažįstu tave nuo tada, 

kai mudu buvome valkai. Atsi
meni šokių mokyklą?

- Taip, tu nenorėdavai su ma
nimi šokti, Bob. Aš buvau tau 
perjauna.

- Mes susitikinėdavome tavo 
tėvų namuose. Aš gerbiu tavo 
tėvą. Aš tikiu, kad kartą buvau 
tave labai įsimylėjęs...

- Aš žinau, kad aš tave buvau 
įsimylėjusi, Bob.

Advokatas suraukia kaktą.
- Tai sakau tik dėlto, Judita, 

kad tu manimi visiškai pasitikė
tum. Tu turi man papasakoti, 
kaip patekai į tą nusikaltėlių 
gaują. T avo gynimą aš galiu remti 
tuo, kad tu esi auka. Juo daugiau 
įrodymų man pateiksi, juo geres
nės bus perspektyvos.

- Ar iš viso bus byla?
- Mesk, dėl Dievo meilės, 

visas iliuzijas.
- Ar mane teis drauge su 

Gubičevu?
- Reikia manyti.
Ji užsidengia veidą rankomis.

Kūkčiojimas purto ją.
Advokatas Ištiesia ranką. Jis 

paliečia jos plaukir
Pusvalandį kalbasi advokatas 

ir kaltininkė. Jie vieni svečių 
kambaryje. Bet jie dar nenu
jaučia, kad kambaryje yra mi
krofonas, kad amerikinė kontra- 
žvalgyba kiekvieną jų žodį įrašo 
juoston.

Dar labiau nenujaučia jie, kad 
ta magnetofono juosta bus laimė 
nelaimėje, kuri išgelbės sovietų 
šnipę Juditą.

(Tęsiny: Sensacingas gynėjo 
pareiškimas)

*••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e

Nuo
apsaugo /

Blue Cross ?

Vienas iš geriausių Blue Cross apsaugos privalu
mų yra tas, kad ji laisva nuo kliūčių ir suvaržy
mų.

Pavyzdžiui, pagal jūsų sutartį Blue Cross apsau
go visus atsitikimus, už kuriuos jūs turėtumėt 
mokėti, kada būsit paguldytas bet kurioje Blue 
Cross ligoninėje.

Nėra jokio išlaukimo periodo sutarčiai įsigalioti, 
išskyrus tik gimdymo įvykius.

Blue Cross, žinoma, neduoda apsaugos industri
nėse nelaimėse ir ligose, kadangi tai yra įrašyta 
į darbininkų kompensacijos sutartį. Taip pat jis 
neduoda apsaugos valdžios įstaigose, kaip vete
ranų, psichinėse ir džiovos ligoninėse, nes už pa

tarnavimus, atliktus valdžios įstaigų klijentui, 
kur nėra pilnos ligoninės — kaip pvz., poilsio 
namai, sveikatos kurortai ir panašiai.
Blue Cross yra apsauga nuo ligoninės sąskaitų, 
kurias jūs turėtumėt apmokėti pats, kada atsi- 
gulat į ligoninę dėl ligos ar nelaimės medicini
niam ar operavimo patarnavimui.
Pirmosios pagalbos patarnavimas per 24 valan
das po nelaimės, taip pat ir operacinis patarna
vimas, nors jūs ir nebūtumėt lovos pacientas. 
Jūsų Blue Cross apsauga yra plati, nes Blue 
Cross buvo įsteigta ligoninių, kad gautumėt jų 
patarnavimą be kainos rūpesčių. Gerai paskai
tykite savo Blue Cross sutartį, kad įsitikintumėt, 
kokią turite apsaugą.

r 
i

'Answers to your

Questions about Blue Cross*
Write for the Blue CroM Booklet of "Answers on 

| a j □ CroM hospital costs and ūse of hospitals”.
Address: Blue Cross of Northeast Ohio. 2042 East 

j Nmth Street. Cleveland 15. Ohio.
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CLEVELAND
Booth Memorial
Cleveland Clinic
Cleveland Metropolitan General 
Florence Crittenton Home 
Evangelical Deaconess 
Fairview Park
Forest City
Forest Hill
Grace
Jewish Convaleseent
Lutheran
Mt. Sinai

Polydinic
St. Alexis
Saint Ann
St. John's
St. Luke's
St. Vincent Charity
Mary B. Talbert
University fBabies and 

Childrens, Hanna House, 
Hanna Pavilion, Lakeside, 
MacDonald House, 
Benįamin Rose)

Woman's

CLEVELAND 
SUBURBS
Bay View 
Bedford Munidpal
Brentwood
Dodors
Eudid-G lenville 
Garfield Heights 
Huron Road
Lakevrood 
Marymount

Rainbovr
Southvrest Community 
Suburban Community

AKRON
Akron City
Akron General
Children's
St. Thomas

MANSFIELD
Mansfield General

NORTHEAST OHIO
Amherst — Amherst 
Ashland—Samaritan 
Asb tobula — General 
Barberton — CHizens 
Conneaut—Brown Memorial 
Cuyahoga Pails—Green Cross 
Elyria—Memorial 
Ge neva—Memorial of Geneva 
Lodi—Lodi Community 
Lorain—St. Joseph

Loudonville—Kettering
Madison—Northeastern Ohio General 
Medina—Community 
Oberlin—Allen Memorial
Orrville—Community Osteopathie 
Orrville—Dunlap Memorial 
Painesville — Lake Counfy Memorial 
Ravenna — Robinson Memorial 
Shelby—Memorial
Wadsworth — Munidpal 
Willard—Munidpal 
Wooster—Community
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CLEVELANDE 
ir apylinkėse

• Strongville mokyklų di
rektorium yra L. A. Lenkai4 
tis, čia gimęs ir mokytojo 
mokslus išėjęs. Jo tėvai, il
gamečiai Dirvos skaityto
jai, Clevelande apsigyvenę 
prieš 50 metų, dabar gyve
na Columbia Station, Ohio.

Dviejų šeimų namas
Šv. Kazimiero parapijos 

rajone — 931 Ida Avė. Po 
5 k. Dvigubi garažai su pa- 
kel. durim. 2 nauji pečiai ir 
2 vandens šildymo tankai. 
Modernios virtuvės. Yra ir 
kilimai, šaukti: EN 1-4115.

(99)

• Čiurlionio ansamblis 
kviečia j tradicinį Naujųjų 
metų sutikimą, savo namuo
se — 10908 Magnolia Dr. 
Pakvietimus (po $5.00 as- , 
menini) ir staliukus 10 ar 
12 asmenims galima užsisa-

• Arch. St. Kudokas su kyti telefonu: V. Urbaitis
šeima Kalėdas leidžia Cali- __UL 1-0626 ir Dirvoje,
fornijos sostinėje Sacra- 
mento mieste. S. Rudokienė 
ten buvo nuvažiavusi anks
čiau. Dabar nuvažiavo S. 
Kudokas su sūnum Jurgiu.

• Grandinėlė ruošia pava
sario koncertą balandžio 23 
d. (šeštadienį po Velykų) 
didelėj salėje ir su įdomia 
programa. Kitos organizaci
jos prašomos tą dieną pa- 
rengimįį neruošti,

• Lietuviu Bendruomenės 
abiejų apylinkių Naujųjų 
metų sutikimas įvyksta šv. 
Jurgio parapijos salėje. Pla
čiau skaitykit dedamam 
skelbime.

NAUJŲJŲ 
1960 METU 

c 

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

Kviečiame mieluosius lietuvius į šį po
būvį atsilankyti.

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

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

LB Clevelando I-os ir II-os 
Apylinkių. Valdybos

Grandinėlės šokėjai gruodžio 19 d. pasirodė Clevelande Norman Wayn televizijos programoje, 
pašokę tris šokius: Mlkitienė, Subatėlė ir Malūnas. Susilaukė gražaus įvertinimo.

V. Pliodzinsko nuotrauka

7DIRVA

VIRŠUJE: Pobūvyje, į kurį Clevelando mayoras Anthony Cele- 
brezze praeitą savaitę buvo sukvietęs Clevelande išeinančių sve- 
timkalbių laikraščių redaktorius ir radijo valandėlių direktorius, 
kiekvienas prisistatydamas savo gimtąją kalba mayorui palinkėjo 
linksmų švenčių. Pobūvyje dalyvavo apie 50 asmenų. Mayoras 
pasakė kalbą, kurioje iškėlė įvairių tautų įnašą Clevelando augimui 
ir gražėjimui. Atsisveikinant kiekvienam dalyviui įteikė dovanėlę. 
Prie vaišių stalo matyti, iš kairės: radijo valandėlių atstovas 
Paul Faut, Dirvos redaktorius B. Gaidžiūnas, lietuvių radijo klubo 
vicepirm. P.J. Žiūrys. Užpakaly kalba rumunų laikraščio redakto
rė p. Lucaci, kuri gyvendama Vienoje ir draugaudama su prof. 
Tumėno Šeima išmoko lietuviškai. Dešinėje prie stalo sėdi mayoras 
A. Celebrezze su ienkų, slovakų ir žydų spaudos atstovais.

APAČIOJE: Clevelando miesto mayoro artimiausias talkininkas. 
M. Lockar, vadovavęs laikraštininkų priėmimo pobūviui, kalbasi 
su vokiečių radijo programos vadove R. Kroger. Tuoj už jos 
vokiečių laikraščio redaktorius p. Daubel ir kiti laikraštininkai. 

Dirvos nuotraukos

DĖMESIO !
P a s i ž y mėkite, kad 

mūsų adresas ir telefo
nas pasikeitė. Dabar 
yra:

642 Meadowlane Dr. 
Richmond Hts. 24, Ohio 

Telef. HI 2-4450
Mes dabar turim ge

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

Paulina 
Mozuraitis-Bennett 

Apdraudos agentas

Giminėms, bičiuliams ir pažįsta

miems

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 
ŠVENTĖSE

siunčiame geriausius sveikinimus ir lin

kėjimus

Irena, Reda, Brutenis ir 
Romualdas Veitai

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
visus teatro mylėtojus, globėjus ir rė
mėjus sveikina

VAIDILOS TEATRAS

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.

SAVINGS 
EARN

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL NOON

SUPERIOR
/0 SAVINGS

k HOME AND J
REMODEUNO LOAN3

CORNER 68™ —SUPERIOR AVENUE

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ, MIELĖMS KLIJENTAMS

IR VISIEMS LIETUVIAMS LINKI

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ
ir

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ!

JUOZAS MIKONIS
cir

BENDRADARBIAI

EAST SHORE REALTY
780 East 185 St.

IV 1-6561; MU 1-2154

I I
JIChe 

-vėla
r Crustk._____

Connpany i

GET OUR LOW RATES 
AND HELPFUL TERMS

OUR ESCROW SERVICE 
PROTECTS YOU WHEN 
BUYING OR SELIING 

REALESTAT^^^^.

n Clevelandiečiai DABAR gali pamėgti 
• Vasaros VĖDINIMĄ • žiemos ŠILDYMĄ 

MONCRIEF

GLOBĖ PARCEL SERVICE INC.
1313 Addison Rd.

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

Ta proga pranešame, kad Globė Parcel 
Service Ine. įstaiga bus uždaryta gruod
žio 25, 26, 27 d. d. ir taip pat gruodžio 
31 ir sausio 1, 2, 3, d. d.
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BROLIAI IR SESES! Neprarasdami vilties, 
tikėkim į Tėvynės atgimimą

KAS IR KUR?

• Dirva ateinančią savaitę, 
dėl Kalėdų ir Naujųjų metų 
švenčių, išeis vieną kartą. 
Tai bus paskutinis 1959 me
tų Dirvos numeris. Nuo 
1960 metų pradžios Dirva 
eis tris kartus per savaitę. 
Metinė prenumeratos kaina 
$10.00.

• Min. S. Lozoraitis ir min. 
S. Girdvainis, gyveną Ro
moje, vietoj Kalėdų ir Nau
jųjų metų sveikinimų, au
kas paskyrė Vasario 16 
Gimnazijai.

• Vasario 16 Gimnazija (jos 
mokiniai, mokytojai ir va
dovybė) sveikina visus gim
nazijos geradarius — Bal
tą, gimnazijai remti komi
tetą, rėmėjų būrelių vado
vus bei narius, paskirus au
kotojus ir lietuviškas orga
nizacijas — šventų Kalėdų 
proga ir jiems visiems linki 
prasmingų ateinančių naujų 
metų.

• Vasario 16 Gimnazijai 
vieton Kalėdinių ir Naujų
jų metų sveikinimu per Dir
vą aukojo: D. B. Mackialai
— $10.00 (Cleveland), Jur
gis Stravinskas (Cleveland)
— $10.00, Jurgis Baublys 
(Detroit) — $5.00, inž. Bru- 
tenis ir Romualdas Veitai 
su šeimomis (Pittsburgh, 
Pa.) — $20.00, Stasys Oren- 
tas (Box 507, Marcellus, 
Mich.) — $20.00, ponia L. 
Puskepalaitienė (Dėtroit) 
atskirai pasiuntusi — $35.

• Povilas P. Dargis, SLA 
prezidentas neseniai iš 
Pittsburgho buvo atvykęs j 
New Yorką ir kartu su dr.
M. J. Viniku aptarė SLA or
ganizacinius reikalus. Tarp 
jų ir jaunitho telkimą į Su
sivienijimą, duodant jau
nuoliams ypatingai mažo
mis duoklėmis didesnių su
mų apdraudas.

• Stepanija Kazanauskas, 
Mutual Federal Savings and 
Loan Ass’n sekretorė ir ka
sininkė, kurio banko skel
bimus dedame kiekviename 
Dirvos numeryje, tame ban
ke ištarnavo 25 metus ir 
buvo atitinkamomis iškil
mėmis pagerbta.

• Aleksandras Danta, buvęs 
finansų viceministeris, da
bar gyvenąs Australijoje, 
atsiuntė geriausius sveiki
nimus ir naujų prenumera
torių.

• Alfonsas Burneika, Dir
vos bičiulis iš New Britain; 
atsiuntė tris naujas prenu
meratas ir geriausius linkė
jimus 1960 metams.

• Skulptorius Petras Rimša, 
daugeliui vyresniųjų JAV 
lietuvių pažįstamas, šiuo 
metu gyvenąs Kaune, viena 
akim nemato, ir bendrai yra 
sunkiau susirgęs. Kaune nu
matyta atidaryti jo vardo 
muziejus ir ten sutalpinti 
visus jo kūrinius.

LB Clevelando Pirmosios Apylinkės Valdy
bos vicepirmininkui ir kultūrinių reikalų vadovui

JUOZUI ŽILIONIUI ir jo šeimai, 
mirus JUOZUI MOCKUI, tėveliui, uošviui ir se
neliui, reiškiame nuoširdžią užuojautą

LB Clevelando Pirmosios 
Apylinkės Valdyba

60 metų lietuviškam teatrui

Henrikas Kačinskas ir Aušra Bendoriūtė-Blekaitienė Vinco ir 
Agotos diologe iš komedijos "Amerika pirtyje".

G. Peniko nuotrauka

Tik vienas kitas iš maždaug 
pusantro šimto susirinkusiųjų 
New Yorke lietuviško teatro su
kakties paminėti buvo gimę maž
daug tuo pačiu metu ar bent kiek 
anksčiau, kaip sukaktuvininkas. 
Daugumas savojo teatro gerbėjų 
kiek ar net ir daug jaunesni, tad 
apie pirmuosius jo žingsnius yra 
tik skaitę ar iš pasakojimų te- 
girdėję. New Yorko šviesiečių ir 
santariečių vadovai gruodžio 12- 
tosios pavakariais (P. Steponio 
_"Festival"restorane, Manhatane) 
parūpino progą toms žinioms ir 
atsiminimams gražiai papildyti 
bei atšviežinti.

Jurgis Blekaitis lyriškai 
nuspalvintoje paskaitoje -"pra-

• Rašytoja Ieva Simonaity
tė, gyvenanti Kaune, dabar 
rašo atsiminimus.
• P. Cvirkos vardo muzie
jus įkurtas buvusiuose M. 
Šleževičiaus namuose. Di
rektorium esąs K. Vairas- 
Račkauskas.
• Lietuvių Dienų leidykla 
persikėlė į naują vietą. Da-, 
bartinis adresas: 4364 Sun- 
set Blvd., Hollywood Ž9, 
Calif.
• Adolfas Eigelis, savano
ris kūrėjas, Vyties Kry
žiaus kavai., Klaipėdos kraš
to sukilimo dalyvis, invali
das, gyvenęs Philadelphijo- 
je, mirė gruodžio 16 d.
• J. Motiejūnas-Valevičius, 
Lietuvos kariuomenės kūrė
jas savanoris, atsargos ma
joras, mirė Vilniuje, lapkri
čio 13 d., 3 vai. ryto. Velio
nis dešimt metų iškentėjo 
Sibiro tremtyje.

• Ona Augustaitytė-Slabo- 
kienė, gimusi 1923 m. vasa- 
rio 15 d. Bartininkuose, Vil
kaviškio apskrity j, mirė 
1959 m. gruodžio 12 d. To
ronte, sulaukusi 36 metus 
amžiaus.

skrendančio paukščio sparnu" 
palietė sukaktuvininko biografiją. 
Palietė taip, kad ir jaunieji klau
sytojai, kuriems tie dalykai jau 
"gili senovė", sakėsi lyg patys 
būtų pergyvenę ir pamatę lietu
vių teatro dvasią bei nuotaikas. 
Tiesa, vyresnieji (kurie toliau 
atsimena net ir už patį prelegen
tą), nors ir nepriekaištaudami, 
visdėlto pastebėjo, kad prelegen
tas savo žvilgsnį buvo daugiau
sia nukreipęs tik į Valstybės 
teatrą Kaune (kuriame, žinoma, 
ir buvo Lietuvos teatro gyvenimo 
svorio centras), ir beveik neuž- 
kliudė kitų momentų, besidėjusių 
šalia to centrinio teatro: neuž- 
kliudė netgi tokio Vilkolakio ir 
Tautos teatro. Nesikėsino pre
legentas plačiau apibūdinti ir pa
starųjų penkiolikos metų - nei 
Lietuvoj, nei užsieniuose. Su
prantama, tai būtų perdaug rizi
kingas užsimojimas, teturint tik 
tiek duomenų, kiek jų yra. (Iš 
viso paminėjimas buvo sąmonin
gai apribotas tik viena pagrindine 
teatro meno Šaka - drama. O 
opera ir baletas buvo iš progra
mos išjungti).

Toliau, prisiminimai apie lie
tuviškąjį teatrą buvo atgaivinti 
iliustracijomis iš pačių žymiųjų 
dramos teatro įvykių. Henrikas 
Kačinskas, Aušra ir Jurgis Ble- 
kaičiai ir Antanas Škėma skaitė 
parinktas ištraukas iš V. Krėvės, 
Šarūno, B. Sruogos Milžino 
Paunksmės bei Kazimiero Sapie
gos, A. Škėmos Živilės, A. 
Landsbergio Penkių stulpų ir iš 
pačios Amerikos pirtyje.

Paminėjimo rengėjams pavyko, 
palyginti, nesudėtingomis prie
monėmis oriai pagerbti lietu
višką teatrą-sukaktuvininką ir 
gana gausiai susirinkusiems sve
čiams duoti "širdžiai ir protui" 
įspūdingą vakarą.

• Tautinio Akademinio 
Sambūrio New Yorko susi
rinkimas įvyko gruodžio 19 
d., Lietuvių Piliečių Klubo 
salėj, Brooklyne. Pirm. Al
fonsas Koncė padarė praei
tų metų veikios pranešimą, 
pažymėdamas, kad be savo 
tiesioginių uždavinių, Sam
būris aktyviai dalyvavo ir 
kitų organizacijų darbuose.

Susirinkimas paskyrė po 
$10.00 aukas Vasario 16 d. 
gimnazijai ir Lituanus žur
nalui remti. Nutarė suruoš
ti tradicinius Užgavėnių bly
nus. Vyko gyvos diskusijos 
įvairiais kultūriniais klau
simais.

Pirmininkavo dr. V. Če
kas, sekret. E. Noakienė.

• Izidorius Vasiliūnas, 
s m u i k i n inkas, dalyvaus 
koncerto programoje, kurį 
ruošia New Yorko Skau
tams Remti Komitetas sau
sio 23 d. šeštadienį, Apreiš
kimo Parapijos salėje, 
Brooklyn, N. Y.

• Tautinės Sąjungos Los 
Angeles skyrius po ilgesnes 
pertraukos vėl išleido naują 
"Kalifornijos Aidai” nume
ri.

1959-ji metai į istoriją nueina kaip dar vieneri lietuvių tautos kančių metai. Tautos 
kamienas tebėra pavergtas ir beteisis savoje žemėje. Viltys atgauti laisvę tiek tepa- 
didėjo, kiek sustiprėjo pavergtųjų ryžtas, metui atėjus, dėl jos kovoti. Ir tiek, kiek 
pagyvėjo laisvųjų lietuvių pastangos glaudžiau susiburti sunkiai Lietuvos laisvinimo 
akcijai.

Negrįžtamybėn keliaują metai palieka vieną kitą skaidresnę prošvaistę, lifldijanČią 
laisvųjų norą tobulinti kai kurių bendrinių junginių struktūrą ir darbą, o taip pat ir 
tautinės srovės apsisprendimą palaipsniui susiglaudinti ir tikslingiau naudoti savo 
jėgas didžiam tautos tikslui.

Sveikindami seses ir brolius vergijoje ir laisvajame pasaulyje Kalėdų švenčių ir 
Naujųjų Metų proga, pavergtiesiems linkime neprarasti vilties, šventai tikėti Tėvynės 
atgimimą ir, kiek įmanu vergijos sąlygomis, ruoštis laisvės žygiui; laisviesiems norė
tume palinkėti Naujaisiais - 1960 - Metais taip suderinti savo principus ir pažiūras į 
Lietuvos laisvinimo metodus, kad jos vainikuotųsi vieninga visų laisvųjų lietuvių or
ganizuota talka.

Žengdami per Naujųjų Metų slenkstį, linkime tautinės srovės žmonėms 1960 metais 
įgyvendinti 1959 metų nutarimą suglaudinti artimiausias tautines organizacijas, pa
gausinti jų eiles, ypatingai pakviečiant į jas daugiau veiklaus jaunimo, sustiprėti ideolo
giškai ir visomis priemonėmis ir toliau remti tautinės spaudos tobulinimą, kuri, taip 
regimai pagerėjusi praėjusiais metais, ir vėl ryžtasi naujiems laimėjimams.

Smagių Kalėdų, laimingų ir prasmingų Naujųjų Metų - Dirvos skaitytojams ir vi
siems geros valios lietuviams!
Tegu 1960-ji metai visus mus suartina ir paskatina vieningam žygiui kelyje į šventąjį 

Tautos tikslą!
Inž. Eug. Bartkus,

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Pirmininkas

Centro Valdybos ir Tarybos Prezidiumo nariai:

V. Abraitis, J. Bąchunas, Dr. S. Biežis, T. Blinstrubas, 
Inž. J. Jurkūnas, Dr. J. Paplėnas, Dr. A. Rudokas.

Jaunieji moksleiviai suvaidinę "Vestuves" per Lietuvių Mokytojų Sąjungos dešimtmetį Chicagoje. 
A. Gulbinsko nuotrauka

Los Angeles lietuviai
NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS

Lietuvių Tautinių Namų pradė
tas ruošti praeitais metais Naujų 
Metų sutikimas virsta tradiciniu 
Los Angeles lietuvių subuvimu, 
sutikti N. Metus bendrai visiems, 
savų bičiulių ir pažįstamu tarpe. 
Šios gražios pradėtos tradicijos 
įniciatoriai ir ruošėjai deda pas
tangas, kad sutikimas praeitų 
linksmai ir Jaukiai.Praeitais me
tais patirti trūkumai bus pašalinti 
o tiesa pasakius, jų ir nebuvo 
daug. Svečių gausumas gal buvo 
vyriausias trūkumas. Bet tai įvy
ko ne visai iš rengėjų kaltės. 
Todėl šiais metais tvarkomasi 
apdairiau ir galime užtikrinti, 
kad visi buvę trūkumai nebepasi
kartos. šiais metais svečių skai
čius, dėliai pačių svečių pa
togumo, yra griežtai ribotas, 
todėl prašome visus pasirūpinti 
iš anksto įsigyti Įėjimo bilietus.

Mielosios šeimininkės paruoš 
gausių ir skanių užkandžių, o 
pačius N. Metus sutiksime su 
šampano taure. Orkestro muzika 
linksmins svečius iki paryčių.

Šio mėnesio pradžioje, pagal 
turimus adresus buvo išsiunti
nėta visiems Los Angeles ir jo 
apylinkių lietuviams kvietimai į 
Naujų Metų sutikimą. Jeigu kas 
būtų negavęs kvietimo (o tai gali 
atsitikti arba dėl neturėjimo, ar 
pasikeitusio adreso) ui prašome 
pranešti bet kuriam iš Lietuvių 
Tautinių, Namų V-bos nariui ir 
vieta bus rezervuota.

Tad iki malonaus pasimatymo 
Los Angeles Lietuvių Tautinių 
Namų rengiamam Naujų Metų 
sutikime, įvyksunčiame Metro 
Building salėse, 1508 N. Wilton 
PI. Hollyvood, 1959 gruodžio 31 
d. 9:30 VaL Vakaro. įėjimas 
asmeniui $7.50.
Mielų skaitytojų patogumui 

duodame čia L.T. Namų Valdy
bos narių adresus pas kuriuos, 
prašome užsisakyti Įėjimo bilie
tus.

Nevėluokite, nes vietų gali 
pritrūkti.

Užsakymus siuskite per šiuos 
L.T. Namų valdybos narius: V. 
AleksandrŪnas, 2458 Silver Lake 
Blvd. TeL NO 1-2007, Dr. J. 
Jurkūnas, 25618Reed Dr. Lomita, 
Calif. DA 6-3077, Bronius Dūda, 
1315 McCallum St. TeL DU 2-1595, 
Petras Žilinskas, 1328 Centinela 
Avė. Inglewood, Calif. TeL 
OR 2-2768, A. Valavičius, 972 
Hyperion Avė. TeL NO 2-5583, 
B. Gediminas, 4023 W. 60th St., 
TeL AX 5-2260.

*
AGUTĖS IR BRONIAUS DUDU 

MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVE 
804 North Vermont Avė., sėk
mingai vystosi, nuolat gausėja 
įvairiais užsieniniais ir vie
tiniais produktais, vynais, alum 
ir kitais gėrimais. Krautuvės 
telefonas NO 1-0292.

GALIMYBĖS BIZNIUI

Reikalingas skyriaus vedėjas 
stambios firmos Vakarinėje 

Visas fili jas ir neo-lithuanus Chica

goje

*ŠV. KALĖDŲ ir N. METŲ PROGA 

sveikina

Korp! Neo-Lithuania 
Valdyba Chilagoje

 I

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

Vyriausia įstaiga parodys 
visokeriopą bendradarbiavimą 
sėkmingam biznio išvystymui.

Puikiausia galimybė energin
gam ir versliškai nusiteikusiam 
asmeniui.

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

BROCKTON

BALFo ŠALPAI $450.00
BALFo 72 skyrius Brock- 

tone, Mass. lapkričio 22 d. 
atžymėjo savo veiklos 15 
metų sukaktį banketu, ku
ris įvyko puošniose Lietu
vių Franklino klubo patal
pose. Visos visuomenės jau
trumu ir gausiu dalyvavimu 
tame bankete sudaryta 450 
dol. vargstantiems broliams 
Sibire, pavergtoje tėvynėje 
ir kituose kraštuose sušelp
ti.
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