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SNIEČKUS DĖSTO LITERATŪROS TEORIJA 
LIETUVOS RAŠYTOJAMS

Neseniai Vilniuje buvo 
sušauktas naujosios klasės 
„greimo” susirinkimas, ku
riame kalbėjo visi buvusie
ji panašiame susirinkime 
Pamaskvėje, kur Suslovas 
išdėstė rašytojams ir ki
tiems menininkams litera
tūros ir kitų menų pagrin
dinius dėsnius, šiame susi
rinkime Suslovo vaidmenį 
atlikinėjo Sniečkus.

Sniečkus iškėlė reikalą 
susirūpinti literatūros ir 
meno internacionalinių tra
dicijų klausimu. Lietuvoje, 
kritikos kūriniuose besireiš
kianti kaip tik atvirkščia 
tendencija — „išpūsti na
cionalinės specifikos ieško
jimus, ieškoti visų pirma to, 
kas skiria lietuvių literatū
rą ir meną nuo kitų broliškų 
tautų literatūros ir meno”.

Esą, „toks nacionalinės 
specifikos išpūtimas neiš
vengiamai veda į užsisklen
dimą, į žalingą nacionalinį 
atsiribojimą ir jokiu būdu 
negali patarnauti, stiprinant 
literatūros ir meno komu
nistinį idėjiškumą”.

čia Sniečkus pakartojo 
Suslovo žodžius: "Neteisin
ga laikyti nacionaline tradi
cija tik tai, kas skiria vie
ną nacionalinę kultūrą nuo 
kitos, tik tai, kas susiję su 
tautos praeitimi, su jos is
torija, su tuo, kas atspindė
jo prislėgtą tautos gyveni
mą socialinės ir nacionali
nės priespaudos sąlygomis. 
Reikia akyliau įžiūrėti ir 
palaikyti naujas tradicijas, 
bendrus bruožus, kurie su
sidaro bendraujant tarybi
nėms socialistinėms naci
joms komunizmo statyboje. 
Vystantis nacional i n ė m s 
kultūroms, būtina visoke
riopai palaikyti ir vystyti 
tai, kas nauja, komunistiš
ka, kas nuolatos gimsta 
mūsų šalies tautų gyveni
me”.

Pasigarsinęs, kad ”mes 
ryžtingai kovojame prieš 
administrayimą ir koman
davimą literatūroje ir me
ne”, Sniečkus vis dėlto ėmė
si pakomanduoti:

”... tikijne, kad naujuose 
literatūros ir meno kūri
niuose užims deramą vietą 
komunistinio darbo briga
dos ...

”... norėtųsi kiek paprie
kaištauti mūsų vaizduoja
mojo meno meistrams, ypa
tingai tapytojams, kad jų 
kūryboje naujo, socialisti
nio gyvenimo vaizdai dar 
nepakankamai apibendrina
mi platesnio masto kūri
niuose ...

”... ir k o m pozitoriams, 
kad jie maža dėmesio ski
ria tarybinei masinei dai
nai ... Tegul dalį šio prie
kaišto prisiima ir mūsų poe
tai: jie turi daugiau rašyti 
gerų skambių tekstų dai
noms !

”... tautų draugystė, ši 
tema kuo plačiausiai turi 
būti vystoma mūsų litera
tūroje ir mene.

”... Mes laukiame, kad 
rašytojai, menininkai, kino 
darbuotojai, mokslinin k a i 
dar aktyviau dalyvaus ug
dant darbo žmonių, ypač 
jaunimo, materialistinę pa
saulėžiūrą.

„Nėra „grynojo”, „nepar
tinio” mano; rašytojas’, me
nininkas gali tarnauti arba 
pažangai ir tuo pačiu pro
paguoti didžias ir neišsen-

šią savaitę Vilniaus kino te
atruose žiūrovas galėjo pa
matyti dvylikoje kinų užsie
ninius, trijuose — liaudies 
demokratijos šalių ir dvy
likoje — tarybinius filmus. 
Pagrindiniuose kinuose ėjo 
išimtinai užsieniniai fil
mai”, — rašė spalio 19 d. 
Tiesoje susirūpinęs pilietis, 
nors pasirašęs lietuviška 
(B. Akstino) pavarde, bet 
lyg nostalgija susirgęs ko
lonistas rusas, besiteirau
jąs, kur galėtų pamatyti 
„Čapajevo” filmą. Jis tei
gia, kad užsieniniai filmai 
esą menkaverčiai (iš tiesų, 
kai pamini pavadinimus, jis 
atrodo teisus, nes rodoma 
indiška komedija ”New 
Dėlhi”, amerikinė „Septin
toji Sindbado kelionė”, 
prancūzų „Babeta eina ka
riauti” — bene menkiau
sioj i Brigitte Bardot kome
dija, ir kitos panašios). Ta
čiau valdinės filmų paskirs
tymą kontoros pareigūnai 
kemša net ir tuos prastus 
vakarietiškus filmus į ge
riausius teatrus, nes, ma
tyt, žmonės labiau eina jų 
žiūrėti, nei rusiškų ar „liau
dies demokratijų” filmų,— 

naujųjų Lietuvos ponų tar- o planą įvykdyti juk visiems 
pe paskleidę tokius prieta
rus, kad „jaunieji meninin
kai atsiverčia mūsų pusėn”, 
jeigu jie kartais kritiškai 
pasisako apie tą ar kitą 
veiklą, ir kad tie „pažangie
ji” turi kokios nors įtakos 
už savo ratelio ribų. Pasiro
do, Sniečkus tais prietarais 
naiviai tiki.

karnas komunistines idėjas 
— arba tarnauti redakcijai, 
atgyvenusioms klasėms ir 
supuvusiai išnaudotojų ide
ologijai. Trečio kelio nėra”.

(Tai jau antras kartas, 
kad Sniečkus savo kalboj 
skelbia tą „trečio kelio nė
ra”. Prieš porą metų jis 
Įspėjo, kad lietuviams pasi
rinkimas esąs tik arba su 
rusais, arba pražūti, trečio 
kelio nėra).

SNIEČKUS TIKI 
PRIETARAIS!

Kalbėdamas neseniai įvy
kusiame elito” susirinki
me, Sniečkus pasidžiaugė, 
kad „jaunesnioji užjūrio lie
tuvių menininkų karta pra
deda vis blaiviau sampro
tauti, vis aštriau pakriti
kuodama lietuvišku o s i u s 
buržuazinius nacionalistus, 
nuvedusius juos klystke
liais” ir kad „čia didelį po
veikį daro pažangieji užsie
nio lietuviai, kurie skleidžia 
tiesą apie lietuvių tautos 
pasiekimus Tarybų valdžios 
metais, duoda deramą atkir
tį buržuazinių nacionalistų 
šmeižtui”.

Tai tie „pažangieji” bus

UŽSIENINIAI FILMAI 
UŽKARIAVO VILNIŲ! 
„Vieną neseniai praėju-

VĖL NERAMUMAI
LENKIJOJE

Iš kr.- Lenkijos vietovių pra- 
nešar ipie naujus darbininkų 
neramu .us prieš komunistinį 
režimą. Danzigo laivų dirbtuvė
se darbininkai nušvilpė komunis
tų agitatorių, kuris reikalavo pri
imti rezoliuciją, užgiriančią Go- 
mulkos laikyseną Jungtinėse 
Tautose. Susirinkimas buvo nu
trauktas, ir darbininkai pra
dėjo demonstraciją, bet ji buvo 
policijos išklaidyta, demostrantų 
kalbėtojai areštuoti ir ištremti 
į kitas vietoves.

Balstogėje darbininkai tris 
dienas trukusiu sėdėjimo strei
ku protestavo dėl faktinių atly
ginimų sumažinimo. Streikuoto
jai atsisakė tartis su vietiniais 
partijos ir profesinių sąjungų 
atstovais. Nepaisant ašarinių du
jų, policijai tik trečią dieną pa
vyko darbininkus išvaryti iš 
fabriko. Šeši streikuotojai a- 
reštuoti ir didelis darbininkų 
skaičius atleistas iš darbo.

(tp)

Pasiruošimai naujai viršūnių konferencijai jau prasidėjo...

rūpi! Būdinga, kad „liau
dies demokratijų” filmai 
nevadinami užsieniniais ... ’

4DUJOTIEKIO 
TVARKARAŠTIS

Iš Ukrainos vedamoji du
jotiekio vamzdžių linija jau 
peržengė Maskvos nustaty
tąją Lietuvos sieną ir artė
ja į Vilnių. LNA

Macmillanas vis nori viršūnių konferencijos
Britanijos pasiuntinys Bonnoje 

įteikė Vak. Vokietijai premjero 
Macmillano laišką, kuriamepas- 
tarasis aiškina, kad, nepaisant 
Paryžiaus nesėkmės praeitą ge
gužį ir paskutiniųjų Chruščiovo 
spektakliuNew Yorke, reikią ga
limai greičiau šaukti naują vir
šūnių susitikimą su Kremliaus 
šefu.

Macmillanas savo laiške Ade
naueriui pavaizdavo Vakarų sun
kumus JT plenumo sesijoje, kuri 
vis labiau patenkanti neutraliųjų 
įtakon. Vakarų pirmavimas ten 
jau dingęs. Kiekvienam balsavi
mui reikią organizuoti naujas 
daugumas.

Macmillanas taip pat parsive
žęs iš New Yorko įsitikinimą, 
kad Chruščiovas dabartinę Ry
tų-Vakarų santykių krizę tebeno- 
rįs spręsti prie konferencijų sta
lo.

Kalbėdamas apie konferenci
joje svarstytinus klausimus, 
Macmillanas nurodė, kad jie, 
jeigu Jungtinėse Tautose bus su
rastas kelias nusiginklavimo 
problemoms spręsti -- viršūnių 
konferencija turėtų apsiriboti

Šiuo metu Vasario 16 Gimnazijoje, Vokietijoje, mokosi apie dvidešimt jaunuolių, neseniai-atvykusių 
iš okupuotos Lietuvos. Nuotraukoje J. ir M. Bačiūnai su grupe naujai atvykusių iš Lietuvos moksleivių 
Vasario 16 Gimnazijoje. Iš kairės: S. Anysas (8 kL), A. Birmonas (6 kL), L. Gudermanaitė (4 kL), 
H. Gulbinskas (8kL), E. Elbė (6 kL), Z. Lucaitė (6 kL), Birmonas (4 kL), J. Kokštas (9 kl.), L. Bejesytė 
(1 kl.), MiSprogytė (7 kL), V. Lukaitis (6 kL), H. Lorenzas (7 kL), J. Gvildytė (4 kl.), A. Paškevi
čius (1 kL), R. Balnelis (7 kL), K. Grovas (1 kL) ir A. Baltulis (1 kl.).

LIETUVIS NEW YDRKE ĮSTEIGĖ PIRMĄJĄ 
MOKYKLĄ, LENKAS - PIRMĄJĄ KARfilAMA, 

BET LENKAI SAVINASI ABU...
Spalio 20 d. Neris Internatio- 

nal Trade Co patalpose įvyko 
New Yorko Lietuvių Prekybos 
Rūmų valdybos posėdis, kuria
me dalyvavo Juozas Ginkus, dr. 
J. K. Valiūnas, An. .Simutis, Mil- 
dred Mitchell ir J. Valaitis. 
Posėdžiui pirmininkavo dr. Va
liūnas.

Tarpe eilės bėgamųjų reikalų 
ilgiau buvo svarstytas pirmo
jo New Yorko aukštesniosios mo
kyklos mokytojo dr. Kuršiaus 
(New Yorko miesto archyvuose 
užrašytas kaip Dr. Alexander 
Carolus Cursius ir Curtius, late 
professor inLithuania) trijų šim
tų metų nuo atvykimo sukakties 
atžymėjimas.

vien tik Vokietijos ir Berlyno 
klausimais.

Ši tema ir kelia didžiausią 
nuomonių skirtumą tarp Bonnos 
ir Londono. Macmillanas yra į- 
sitikinęs, kad Chrilščiovą reikią 
galimai dažniau ir galimai il
giau pririšti prie derybų stalo, 
kad jis neturėtų progos kokiems 
netikėtumams iškrėsti. Bonna 
norėtų sovietus nuo akcijos Ber
lyne sulaikyti kitais keliais, ne
sileidžiant į viršūnių konferenci
ją, kurios rezultatai galėtų būti 
nepatenkinami Berlyno klausimu. 
Bonnos nuomone, Berlyno ir Vo
kietijos klausimai svarstytini ne 
atskirai, bet bendruosiuose visų 
Rytų-Vakarų problemų rėmuose.

Neseniai Sovietijos ambasado
rius painformavo Vak. Vokietijos 
vyriausybę, kad Maskva neketi
nanti pradėti naujos Berlyno blo
kados, bet komunistinės Vokie
tijos spauda ir pareigūnai vis aiš
kiau pradeda pabrėždinėti, kad 
krovinių transportas tarp Vak. 
Vokietijos ir Vak. Berlyno lik
siąs "be teisėto pagrindo", kai 
baigsis prekybos sutartis tarp 
Rytų ir Vakarų Vokietijų šių

Kaip žinoma, šis mūsų tau
tietis tuometinio New Yorko gu
bernatoriaus Petro Stuyvesant 
kviečiamas atvyko į New Yorką 
1659 metais ir čia įsteigė pir
mąją aukštesniąją mokyklą ar
ba Latin school, kaip anais lai
kais vidurinės mokyklos buvo 
vadinamos.

New Yorko Liet. Prekybos 
Rūmų pastangomis buvo surasta 
ir ta vieta, kur stovėjo specia
liai mūsų tautiečio mokyklai pa
statytas namas, būtent, šiau
rinis Broad Street and Exchange 
Place kampas. Toje vietoje da
bar stovi Empire Trust Co. 
dangoraižis. Buvo nutarta, tri
jų šimtų metų sukaktį nuo dr.

*

metų pabaigoje.
Komunistai taip pat vis daž

niau kartoja kaltinimus, kad Vak. 
Vokietija ir JAV ginkluojančios 
Vakarų Berlyną. Komunistai bu
vo sulaikę du sunkvežimius, 
vykstančius į Vak. Vokietiją, kal
tindami, jog jie gabenę "karo 
medžiagą". Vak. Berlyno admi
nistracija paskelbė, kad jais bu
vo vežami radijo aparatai, skir
ti Vak. Vokietijai. Ligšiol trafi- 
kas su Vak. Berlynu reguliuoja
mas susitarimu tarp Vakarų są
jungininkų ir Sovietijos.

ŽINIOS IŠ VISUR
♦ ALŽIRO nacionalistų vadas 

Ferhat Abbas paskelbė, kad jie 
nesitikį Alžiro klausimo išspren
dimo be Jungt. Tautų įsikišimo. 
Jis pakartotinai minėjo, kad So
vietija ir komunistinė Kinija siū
lančios ginklus ir kita pagalbą, 
kurios reikią sukilėliams.

Paryžiuje didelį susirūpinimą 
sukėlė gen. Raoul Salan, buvu
sio karinio gubernatoriaus Al
žire, pabėgimas į Ispaniją. Ti
kima, kad jis galįs pradėti or
ganizuoti naują sąmokslą prieš 
vyriausybę ir tuo dar labiau su
komplikuoti Alžiro problemą. 
Gen. Salano sukilimas prieš pus
trečių metų privertė pasitraukti 
Prancūzijos vyriausybę, savo 
vietą užleidžiant gen. De Gaulle, 
kuris vėliau uždraudė Salanui 
grįžti į Alžirą. Salan atstovauja 
kraštutinius dešiniuosius, kurie 
Alžirą laiko neatskiriama Pran
cūzijos dalimi.

♦ KUBOS užs. reik. min. Roa, 
Jungtinėse Tautose dėstydamas 
skundą prieš JAV, pareiškė, kad 
Kuba esanti "maža planeta, ke
liaujanti savu keliu", bet JAV 
ją padariusios šaltojo karo ins
trumentu ir planuojančios inva
ziją "už kelių dienų".

Kuršiaus atvykimo atžymėti prie 
namo prikabinant bronzinę len
tą su atitinkamu įrašu. Pradė
jus derybas su namų savininkais 
jų nusistatymas atrodė palankus 
ir jiems pristatytas lentos pro
jektas aprobuotas:

IN MEMORYOF DR. ALEXAN- 
DER CAROLIUS CURTIUS, 
LITHUANIAN NOBLEMAN AND 
PROFESSOR, WHO UPON IN- 
VITATION OF PETER STUYVE- 
SANT CAME TO NEW AMSTER- 
DAMIN 1659 AND IN THE ŠAME 
YEAR OPENED ON THIS SITE 
THE FIRST LATIN SCHOOL IN 
NEW YORK...”

Lenta jau buvo užsakyta ir pra
dėta ruoštis prikabinimo iškil
mėms. Bet netikėtai namų sa
vininkai susvyravo, o vėliau ga
lutinai atsisakė duoti leidimą pri
kabinti. ■ Atsisakymo priežastys 
ir dabar tebėra misterija. Ar 
jos turi ką bendro su faktu, kad 
šį mūsų tautietį nei iš šio nei 
iš to, pradėjo savintis lenkai, 
sunku būtų pasakyti. Vicekon
sulas Simutis supažindino posė
džio dalyvius su lenkų spaudo
je apie dr. Kuršių pasirodžiu
siais straipsniais.

Veik tuo pat metu kai d r. Ka
zickas, A. Simutis, dr. Valiūnas 
ir Callahan vedė derybas su 
namų savininkais, Scranton, Pa., 
anglų kalba leidžiamam žurna
le The Polish American Jour- 
nal 1959 m. spalio mėn. numeryje 
pasirodė E. L. Kowalczyk 
straipsnis su H. Archacki tapy
tu paveikslu, kaip esą dr. Kur
šius galėjęs atrodyti. Ir ko tame 
straipsnyje neprirašyta. 1659 
metų birželio m. gale įNewYor- 
ką olandų laivu TROW atvykęs 
tūlas dr. Alexander Carolus Cur
tius, lietuvis-lenkas profesorius 
(Lithuanian - Polish professor), 
kuris olandų archyvuose buvęs 
užrašytas kaip Cursius, bet vė
liau tas ištaisyta į Curtius. Pas
taroji pavardė ir esanti tikroji 
jo pavardė, kuri galinti būti su- 
lotyninta Kurt ar Kurtz pavar
dė, lenkų-vokiečių kilmės as
mens. Pagaliau jis galėjęs būti 
ir grynas lenkas bajoras Kurcz, 
kurios viena šaka esą nusikėlu- 
si į Lietuvą.

Taip sujaukęs faktus, Kowal- 
czyk toliau jau fantazuoja apie 
dr. Kuršių, kaip apie tikrą len
ką, nežinodamas ar tyčia nuty
lėdamas faktą, kad prieš tris 
šimtus metų registruodamasis 
Olandijos Leiden universitete 
medicinos studijoms Kuršius 
pats save įrašydino kaip "no- 
bilis lithuanus", vadinas, lie
tuvis bajoras. Tai patvirtinti 
New Yorko Liet. Prekybos Rū
mai yra išsirūpinę ir to pus
lapio fotostatinę nuotrauką.

(Nukelta į 3 psL)
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1960 METAIS KONGO RESPUBLIKOJE
Ritualinės žudynės prie lauže

Amerikinės žinių agentūros 
korespondentui Errol Fried- 
man — kitaip tikima, pirmam 
baltajam — pasisekė pamatyti 
balubos genties kongiečių ri
tualines apeigas, po kurių, kaip 
žyniai juos įtikinėja, jie tam
pą kulipkų nesižeidžiami.

Istorija prasidėjo praeitą sa
vaitę Kabaloje, šiaurinėje Ka- 
tangos dalyje, kur yra sukilėlių 
balubų centras. JT komandos ka
reiviai teigė, kad sukilėliai nau
doją eleksyrą, kuris juos apsau
gąs nuo kulipkų. Maliečiai tvir
tino, kad jie negalėję sulaikyti 
sukilėlių šūviais, nes kulipkos 
(stringančios 1 sukilėlių odą, iš 
kur jie išsiimą jas pirštais.

Ši istorija paskatino mane la
biau susidomėti žynių Įtaka af
rikiečiams. Važiuodamas per į- 
vairius kaimus, aš jau buvau gir
dėjęs nemaža pasakojimų apie 
magiškus mišinius ir eleksyrus.

Tačiau nebuvo taip lengva su
rasti afrikietį, kuris būtų toks |- 
takingas, kad galėtų mane nuvesti 
| tokias apeigas. Po penkių dienų 
ieškojimo pagaliau sutikau balu
bos genties nar|, kuris už nedi
deli atlyginimą pažadėjo parody
ti tas apeigas. "Aš nuvesiu tave 
Į ritualinį susirinkimą," pareiš
kė jis, "bet negaliu garantuoti, 
kad žyniai leis jų pasižiūrėti. 
Taip pat negaliu garantuoti, kad 
gyvas iš jų grįši."

*
Naktį išvažiavome keliu, ei

nančiu į Jadotvilę, Už maždaug 
40 mylių privažiavome visiškai 
apleistą kaimą; vadovas liepė 
man sustoti. Mes išlipome iš ma
no automobilio. Sekiau vado
vą apie pusę mylios per tankias 
džiungles.

"Palauk čia", pasakė mano va
dovas, dingdamas krūmuose. Už 
dešimties minučių iš tamsos iš
niro dvi figūros, peiliais skir
damos kelią per krūmus ir nu- 
vesdamos mane į aikštelę, kur 
turėjo įvykti apeigos. Po ilgo 
laukimo aš pamačiau "nema
tomumo" ritualą.

Odiniais diržais surištomis 
rankomis ir kojomis, ant žemės 
gulėjo jaunuolis, tylėdamas ir ne
judėdamas. Silpnoje mažo laužo 
šviesoje blizgėjo jo išprakaitavęs 
kūnas. Jo žvilgsnis buvo užgesęs, 
tik kvėpuojančios krūtinės jude
siai išdavė, kad jis dar tebebuvo 
gyvas.

Ratu aplinkui kniūbsčią jau
nuolį sėdėjo apie 10 išdžiūvusių 
ir raukšlėtų vyrų bei trys pus
nuogiai "kariai”.

Jie tyliai plojo rankomis rit
mą, niūniuodami monotonišką 
giesmę, o du žyniai tuo metu šo
kinėjo aplinkui ritualinę auką. Jie 
abu dėvėjo khaki spalvos kelnes, 
bet virš juosmens buvo nuogi; 
ant jų kaklų tarškėjo "karoliai" 
iš mažų kaulų. Jie atliko ritua
linį šokį.

Jie lankstėsi virš aukos, pa
liesdami jaunuolio šonkaulius ir 
masažuodami jo rankas ir kojas. 
Vienas žynys okra dažytomis 

' rankomis lietė jaunuolio kaktą; 
kitas pasėmė saują smilčių ir 
barstė jas virš jaunuolio strė
nų šlaunų.

•
Greičiausiai patenkinti aukos 

parinkimu, abu žyniai atsitraukė 
ir pradėjo burtų formules. Tuo 
pačiu tonu, kaip sėdintieji, jie 
niūniavo neaiškius garsus, šok
dami aplink surištą auką, 
linguodami per juosmenis ir ret
karčiais rankomis virš jaunuolio 
darydami lyg glostymo gestus.

Mano laikrodžio tiksėjimas at
rodė garsus, kaip būgnų dundė
jimas. Buvo antra valanda ryto, 
1960 spalio 15, Konge. Net ap
linkui stovintieji medžiai atrodė 
siaubingi. Vienodas rankų 
pliaukšėjimas ir niūniavimas 
veikė hipnotizuojančiai. Laiko 
pajutimas dingo.

Aš mačiau, kaip susirinkusieji 
buvo jau atsidūrę toje pačioje 
transo būklėje: vyrai judino ran
kas ir lūpas, tartum bendros ma
šinos varomi, ir jų akys nė 
minutei nenukrypo nuo surištos 
aukos.

Staiga nepakeliama įtampa 
klaikiu šauksmu pasiekė kulmi
nacinį tašką: suriko vienas iš 
žynių. Abu jie priėjo prie tebe- 
žėruojančio laužo ir paėmė 
lenktus peilius, staigiais jude
siais švysteldami juos į viršų. 
Plojimas ir niūniavimas nutilo.

*
Žyniai atsiklaupė šalia jaunuo

lio, jų peiliai sublizgėjo virš au
kos ir tada -- tartum seniai į- 
prastais ir įgudusiais judesiais 
— jie ašmenimis brūkštelėjo per 
aukos šonus. Jaunuolio šonuose 
atsivėrė pusmetrio ilgumo žaiz
dos -- nuo pažastų iki juosmens, 
parodydamos baltas šonkaulių 
dėmes.

Aš išgirdau du klaikius jaunuo
lio šūktelėjimus, jam silpnai su
drebant. Paskui jis nutilo ir ne
bejudėjo. Iš prapiautų šonų tekė
jo kraujas. Žyniai tylėdami at
rišo diržus ir sulenkė auką sė
dėjimo pozon.

Vienam iš jų laikant jaunuolį 
antrasis išsitraukė arbatinius 
puodukus ir laikė juos po krau
juojančiomis žaizdomis. Kraujas 
greit pripildė puodukus. Jaunuo
lis buvo vėl paguldytas, ir iš

sėdinčių tarpo atsistojęs senes
nis vyras į druską panašia sub
stancija apibarstė žaizdas. Krau
jas nustojo* tekėjęs. Jaunuolis bu
vo visiškai atpalaiduotas iš diržų 
ir dviejų "karių" išneštas. Tuo 
metu jis dar tebekvėpavo.

Dabar prasidėjo naujas giedo
jimas ir murmėjimas virš krau
jo pilnų puodukų. Vienas iš su
sirinkusių senesnių vyrų iškėlė 
kartoninę dėžutę. Joje buvo pul- 
verituoti žmogaus organų liku
čiai, kuriuos žyniai pasitiko su 
klaikiais šauksmais ir isterišku 
kvatojimu. Ritualinė grupė susi
grūdo ankštan ratan aplinkui žy
nius, kurie lėtai maišė kraują 
su dulkėmis iš kažkur atsira
dusiame dubenyje.

Man anksčiau buvo pasakotą kad 
kraujas iš jaunuolio šono būsiąs 
sumaišytas su džiovintais ir į 
dulkes sutrintais žmogaus orga

nų likučiais. Tie organai, kaip 
buvo pasakojama, esą dalys žmo
gaus širdies, inkstų ir tulžies. 
Paprastai jie išimami iš ber
niuko, kuris tampa ritualinės žu
dynės auka.

♦
Vienas vyrų išsitraukė pūsle

apgaubtą kišeninę lemputę ir ap
švietė sceną. Po tolimesnių niū
niavimų ir burtininkų ženklų, du
benėlis leidžiamas per rankas, 
ir kiekvienas dalyvis jį kėlė prie 
burnos, ragaudamas turinį.

Kiekvienas vyras atrodė įsi
tikinęs eleksyro veiksmingumu.

Visiems paragavus dubens turi
nį, jie pradėjo isteriškai tarp 
savęs plepėti ir kvatotis.

Vėliau vyrai vėl susėdo ant 
žemės, ir Adenas vyresnysis iš
dalino afrikines cigaretes. Jie rū
kė tylėdami.

TL_TL_

PASINAUDOKITE plačiai žinomos ir gerai užsirekomendavusios firmos, 
SIUNČIANČIOS SIUNTINIUS | SSSR IR LIETUVĄ, PATARNAVIMU.

PACKAGE EXPRESS and Travel Agency, Ine.
(Licensed by USSR)

Brooklyn, N. Y. 1530 Bedford Avenue, Tel.: IN 7-6465 ir IN 7-7272;
Newark, N. J. — 312 Market Street, Tel. MI 2-2452 ir MI 2-1681; Bowling Greta 9-6992. 
• Per mūsų firmą siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. • Visi muitai apmokami 
vietoje, mūsų įstaigose. • Prie firmos įstaigų yra krautuvės, kuriose galite gauti įvairiausių prekių. • Siun
tinių pristatymas garantuojamas 100%.
įstaigos ir skyriai atidaryti kasdien nuo 9 ryto iki 6 vai. vak., ieitad. ir sekm. nuo 9 vai. ryto Iki 4 vai. vakare.

MŪSŲ SKYRIAI
78 Second Avanue 
NEW YORK 3, N. Y. 
ORegon 4-1540

107 So. Vermont Ava. 
LOS ANGELES 4, CALIF. 
DUnkirk 5-6550

11601 Jos. Campau Avė. 
DETROIT 12, MICH. 
TOwnsend 84)298

126 Tilghman St. 
ALLENTOWN, PA. 
Tel. HEmlock 5-0415

832 North 7fh Street 
PHILADELPHIA 23, PA. 
WAInut 3-1747

1241 N. Ashland Ava. 
CHICAGO 22, ILLINOIS 
HUmboldt 6-2818

643-47 Albany Avenue 
HARTFORD 6, CONN. 
CHapel 7-5164

397A West Broadway 
SO. BOSTON, MASS. 
Tol. ANdrew 8-2718

109 Burnet Park Drive 
SYRACUSĘ, N. Y. 
Tai. GR 8-8435

2240 Proffessor 
CLEVELAND 13, OHIO 
Tel. SU 1-1164

46 Whitehead Avenue, 
SOUTH RIVER, N. J. 
Tel. CLifford 7-6320

1900 Fleet St. 
BALTIMORE 31, MO. 
Tel. Dlckens 2-4240

Norėdami daugiau informacijų reikalaukite mūsų firmos katalogų.

RUDUO YRA LAIKAS PAKEISTI Į

PAKEISKIT I ŠVARŲ, MODERNŲ

£LECTR\C

A

IrIr

Nelaukite, kol blogas oras privers jus džiovinti 
jūsų skalbinius rūsyje. Pakeiskite dabar į belieps- 
nj elektrinį džiovintuvą. Elektrinis džiovinimas 

yra švelnus, saugus; o kadangi jis yra beliepsnis. 
nėra spalvos pakeitimų, baltose ar spalvotose me
džiagose. Taip pat yra greitas. Dvidešimt iki 30 
minučių paprastam džiovinimui. Rūbai būna švel
nūs, švarūs ir minkšti, reikalauja mažiau lygini
mo. Mes kviečiame jus apžiūrėjimo demonstraci
jai ... pamatykit, kodėl elektra duoda geriausią, 
moderniausią būdą džiovinti jūsų rūbus.JOKIOS LIEPSNOS! Elektrinei džiovintuvai 

neturi jokios antrinės liepsnos, jokio komplikuoto 
įjungimo. Jie yra pilnai automatiški. ■

L---------------------------------------------------------------------- 1
PIRKITE BELIEPSNĮ ELEKTRINĮ DŽIOVINTUVĄ DABAR, PASINAUDOKITE
PINIGŲ--GRĄŽINIMO PASIŪLYMU

COMPANY SKELBIAMAKAIP YRA ILLUMINATING
ELEKTRINIAI DŽIOVINTUVAI PAGAL ŠĮ 

PASIŪLYMĄ:
ABC • Easy • Frigidaire • General Electric • Hamilton • Hotpoint 
Kelvinator • Kenmore • Maytag • Norge • Philco-Bendix 
RCA Whirlpool • Speed Queen • Ward's Signature • Westinghouse

ELEKTRINIŲ SKALBIMO MAŠINŲ-DŽIOVIN- 
TUVŲ KOMBINACIJOS PAGAL PAS1CLYMĄ: 
Easy • Kenmore • Maytag • Norge • Philco-Bendix • RCA Whirlpool 

Ward’s Signature • Westinghouse
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PAPILDOMAS 1000 
KALĖDINIU SIUNTINIU 

BE UŽDARBIO

Lietuvių Prekybos Bendrovės vadovybė nau
dojasi šia proga pranešti, kad tie 2000 kalėdinių 
siuntinių be uždarbio, kurie buvo skelbti, jau iš
parduoti ir išsiųsti daug greičiau, negu mes bu
vome tikėjęsi.

Turint galvoje tai, kad dar yra laiko garan
tuoti siuntinių pristatymui prieš Kalėdas ir kad 
yra dar didelis pareikalavimas jų, mes nuspren
dėme pasiūlyti DAR 1000 KALĖDINIŲ SIUNTI
NIŲ, už kuriuos kaip dovaną mes atiduodame 
klijentams savo uždarbį.

KALĖDINIS SIUNTINYS NR. 1:
1. 3 jardai vilnonės medžiagos moteriškam ar 

vyriškam paltui (tamsiai mėlynos, juodos, 
mėlynos ar žalios spalvos),

2. 3^ jardų vilnonės medžiagos vyriškam ar 
moteriškam kostiumui (tamsiai mėlynos, 
rudos ar tamsiai pilkos spalvos),

3. 3 jardai dvigubo pločio pamušalo,
4. 1 sunkus vilnonis megztinis, sibirišku va

dinamas,
5. 1 pora žieminių moteriškų kojinių,
6. 1 pora vilnonių vyriškų kojinių.
Normali šio siuntinio kaina yra $44.00.
Kalėdinė kaina šio be uždarbio siuntinio Nr. 1 

yra tiktai
$39.00 

įskaitant visus mokesčius. 

KALĖDINIS SIUNTINYS NR. 2:
1. 61/? jardų vilnonės medžiagos dviems vy

riškiems kostiumams (tamsiai mėlynos, 
rudos ar tamsiai pilkos spalvos),

2. 6^/2 jardų vilnonės medžiagos dviems mo
teriškiems kostiumams (tamsiai mėlynos 
ar pilkos spalvos),

3. 3 jardai vilnonės medžiagos moteriškam ar 
vyriškam paltui (tamsiai mėlynos, juodos, 
mėlynos, žalios ar kupranugario spalvos),

4. 4 jardai sunkaus rajono vienai moteriškai 
ar dviems vaikiškoms suknelėms,

5. 10 jardų dvigubo pločio pamušalo. 
Normali šio siuntinio kaina yra $85.00.
Kalėdinė kaina šio be uždarbio siuntinio Nr. 2 

yra tiktai
$75.00

įskaitant visus mokesčius.
Visos šių abiejų kalėdinių siuntinių medžiagos 

yra angliškos eksportinės medžiagos.
Visos kostiuminės šių abiejų kalėdinių siun

tinių medžiagos yra sužymėtas:
”MADE IN ENGLAND”

TURINT GALVOJE, KAD 1959/60 METAIS 
MES ESAME LABAI SĖKMINGAI PREKIAVĘ, 
DĖL TO ŠIAIS METAIS ESAME PAJĖGŪS PA
SIŪLYTI KALĖDINIAMS BE UŽDARBIO SIUN
TINIAMS SPECIALIAI MUMS AUSTAS NAU
JAS MEDŽIAGAS, ŽYMIAI GERESNĖS RŪŠIES 
IR ŽYMIAI PATRAUKLESNIO RAŠTO ŽEMES
NĖMIS KAINOMIS NEGU ANKSTYVESNIAIS 
METAIS.

Pareikalavusiems siusime oro paštu nemoka
mai medžiagų pavyzdžius į bet kurią pasaulio dalį.

Mūsiškius be uždarbio siuntinius gali užsisa
kyti bet kuris lietuvis, vis tiek, jis yra mūsų 
klijentas, ar ne.

Gaila, kad dabar jau nebegalime priimti po 
$1.00 užstato užsitikrinti mūsiškiams kalėdiniams 
siuntiniams, kaip buvome siūlę praeitame skel
bime, nes siuntinių teturime ribotą kiekį ir laikas 
siuntiniams siųsti yra gana trumpas.

Be to, nebūtų teisingai pasielgta su daugeliu 
tų mūsų klijentų, kurie užsimoka už siuntinius 
net ir pavyzdžių nematę.

Esame tikri, kad jums aišku, jog kurioje nors 
kitoje firmoje už panašius siuntinius mokėtumėte, 
mažiausia, bent dvigubai tiek. Todėl negaiškite ir 
siųskite užsakymus tuojau pat, kad mes suspėtu
mėm laiku siuntinius išsiųsti.

Mes garantuojame:
1. Kiekvienas siuntinys bus pristatytas ga

vėjui.
2. Jei siuntinys dingtų, grąžiname pinigus ar

ba pasiunčiame nemokamai kitą siuntinį.
3. Užmokame visus mokesčius, dėl to gavė

jams, sulaukusiems siuntinio, nieko jau 
nebereikia primokėti.

4. Medžiagas siunčiame visas tiktai pagal pa
vyzdžius.

5. Kitokias prekes siunčiame tiktai pagal jų 
aprašymą.

Kas pareikalauja, tam siunčiame taip pat oro 
paštu ir nemokamai savo bendrinį katalogą, kuria
me surašytas didelis prekių pasirinkimas, ir stan
dartinių siuntinių kainoraštį, duodantį aprašymą 
31 siuntinio, kurių kainos su visais mokesčiais yra 
nuo $29.00 iki $125.00.

Malonu pranešti visiems lietuviams, kad iš 1 
HUNT STREET esame persikėlę į kitas patalpas.

LITHUANIAN TRADING COMPANY 
341, LADBROKE GROVE, 
LONDON, W. 10 
ENGLAND

DAR TRYS VALANDOS NAKTIES (3) DESZO ARVAY

Rusijoje oš dar toli gražu dėlto/

nebūčiau bloga mergina...
Naujoji celė buvo jau nebe rū

sio skylė, sausa ir trijų metrų 
pločio. Elektros lemputė užgeso, 
ir silpna dienos šviesa įsiveržė 
vidun. Langas buvo virš narų. 
Medinis dangtis leido matyti del
no platumo dangaus juostą. Jis 
niekada Ilonai nebuvo atrodęs 
toks mėlynas.

Prieš dešimtą prižiūrėtojas 
AVO uniformoje atidarė celės 
duris.

—Išeik!
Ilona peržengė slenkstį.
—Rankas už nugaros!
Kažkoks šaltas daiktas palie

tė sąnarius. Lengvas metalinis 
trakštelėjimas, apyrankės užsi- 
gniaužė.

—Kairėn, tiesiog!
Koridoriaus gale degė žalia 

šviesa. Staiga sužibo raudona 
lempa.

--Stok!
Ilona girdėjo žingsnius skersi

niame praėjime, trinktelėjo du
rys. Raudona šviesa užgeso, 
žalia davė kelią.

—Į. kairę!

Ilona praėjo pro sargybinį, ku
ris koridorių sankryžoje sėdėjo 
prie stalo, aptarnaudamas lem
pas. Koridoriaus gale buvo ap
kaustytos durys. Kitos, su neper
matomo stiklo langais, vedė į 
sargybinę. Prižiūrėtojas pabel
dė į stiklą. Jo pirštai iki antro
jo sąnario buvo apžėlę plaukais. 
"Kaip beždžionės rankos," pagal
vojo Ilona. AVO grandinis išėjo 
iš sargybinės ir atrakino gele
žines duris į belangį koridorių, 
kur sušvito lempos virš daugelio 
durų.

-Kur?
—Į. aštuntą,--pasakė prižiūrė

tojas, pirma savęs stumdamas 
Iloną. Priešais grotomis apkal
tą langą stovėjo rašomasis sta
las. Kėdė viduryje kambario buvo 
be atlošo. Suolas prie sienos 
buvo apmuštas žaliu pliušu. Ilo
nai apraibo akys, bet tai buvo 
saulė, kur apšvietė kambarį. Pri
žiūrėtojas pasisveikino kariškai.

—Nuimkite apyrankes, — įsa
kė vyras už stalo. Jo balsas 
nebuvo įžeidžiantis. Jis buvo 
žemas, bet nešiurkštūs. Ilona 
atitiesė rankas į priekį ir try
nė sąnarius. Prižiūrėtojas apsi
suko ir išėjo. Naujasis tardyto
jas dėvėjo šviesiai pilką eilutę.

Jis atsivertė bylą.
—Taigi, tamsta esi Ilona Far- 

kasch.
--Esu.
Kaštaninių plaukų garbanos 

gaubė jos pablyškusį veidą ir 
krito ant pečių.

—Gimusi?
-1935. V. 31.
Jos akys buvo neišmatuojamai 

tamsios, kaip gelmė, kuri saugo 
paslaptį.

--Aš esu gimusi 1935.5.31,— 
pakartojo Ilona, nesulaukdama 
klausimo, kurį būtų galima leng
vai, kaip per sapną, atsakyti.

--Gimimo vieta?
--Budapeštas.

Ilonos balsas buvo švelnus ir 
truputį niūrus. Jai kalbant, jos 
burna prarasdavo pasipriešinimo 
atkaklumą; kaip kumštin su
gniaužta ranka, kuri staiga atsi
gniaužia.

—Šeimos būklė?
—Netekėjusi, — pasakė Ilona. 

Ji nulenkė galvą, ir apvalus 
smakras uždengė kaklą.

--Kur gyvenote paskutiniuoju 
laiku?

—Budoje.
—Gatvė?
—Szucs-utca 27.
Jo žvilgsnis nuslydo jos figū

ra. Ilona sujudėjo, lyg norėda
ma prisidengti, tačiau jos 
apsiaustas buvo likęs celėje.

—Užsiėmimas?
—Chemijos studentė.
Jos megstinis iš juodos vilnos 

buvo praretėjęs nuo ilgo nešio
jimo.

--Kelintas semestras?
Ilona sumišo. Šis klausimas 

ankstesniuose asmens žinių tik
rinimuose niekada nebuvo kelia
mas.

—Kodėl neatsakote?
—Todėl, kad tamsta iš eilės 

turėjai klausti apie mano tėvus 
ir brolius.

Jis nukreipė akis į bylą, vedė 
pirštu žemyn per atitinkamą skil
tį, skaitydamas atsakymus, ku
riuos Ilona buvo davusi per anks
tesnius tardymus. Paskui pasakė:

—Sėskitės.
Ilona atsisėdo. Pilka jos sijono 

medžiaga apgaubė kėdutę ir 
paslėpė blauzdas. Ji dėvėjo 
juodus pusbačius su žemomis 
kulnimis.

—Mes nenorime reikalo sun
kinti, geriausiai jūs iš karto pri
sipažinkite.

Ilona sukluso. Jo vengrų kal
ba buvo be klaidų, laisva, bet 
žodžiai išdavė vos pastebimą 
svetimumą, minkštuosius prie
balsius tariant. Ar ji neapsi
riko?

--Aš neturiu ko prisipažinti, 
—pasakė Ilona.

—Ar tamsta nevažinėjai po 
du kartus per mėnesį iš Buda
pešto į Dabreceną?

--Taip, ir iš Debreceno į Jos- 
zą.

—Ką ten lankėte?

--Savo dėdę.
--O vakarais "Arany Bika" 

Debrecene!
--Aš norėjau išgerti stiklą vy

no.
--"Arany Bika" yra brangus, 

o jūs gyvenote iš savo stipen
dijos. Kas apmokėjo sąskaitas?

—Stiklui vyno aš turėjau pini; 
gų.

--Kodėl atsisveikindavote su 
savo dėde po pietų, važiuodavo
te į Debreceną ir tik vakare im- 
davote paskutinį traukinį į Buda
peštą?

—Aš norėdavau atsikvėpti, -- 
sakė ji ir galvojo: "Akcentas vos 
pastebimas".

—Jūs eidavote viena į lokalą 
ir ilgai sėdėdavote viena prie 
stalo, kol prie jūsų prieidavo 
svečias. Vengrų merginos, pa-

dorios vengrų merginos niekada 
neina vienos į lokalą.

--Tad aš esu nepadori vengrų 
mergina, -- pasakė Ilona ir 
pridūrė: — bet Rusijoje aš dar 
toli gražu dėlto nebūčiau blo
ga mergina.

—Ne! — išspruko jam.
Ilona prarado pusiausvyrą.
—Ir nors raudonoji armija mū

sų krašte išbūtų šimtą metų -- 
vengrės niekada nepasidarys ge
romis rusėmis.

--Kodėl tai sakote?
--Nes tamsta esi rusas.
Tardytojas atsistojo ir pra

dėjo vaikščioti. Ilona stebėjo jį. 
Jis buvo aukštas. Jo mėlynos 
akys vengė jos žvilgsnio. Jam 
praeinant pro langą, saulė nu
šviesdavo jo plaukus, kurie bu
vo geltoni ir pasišiaušę. Ilona 
veltui ieškojo jo veide to, kas 
sukeltų antipatiją. Jo nosis buvo 
tiesi, tvirta. Smakras kampuo
tas. Burna energiją rodanti, bet 
be žiaurumo.

"Tu esi rusas," galvojo Ilo
na. "Jūs lendate visur, į ūkį 
rr ministerijas, nes vengrais ne
pasitikite, net AVO policijoje!"

Jis sustojo prie rašomojo sta
lo, tartum praradęs pranašumą. 
Paskui paėmė telefono ragelį ir 
sargybinės numerį išsuko tokiu 
gestu, kuris jam turėjo grąžinti 
pusiausvyrą.

--Kambarys aštuntas, vieną 
kalinę į 238.

(Bus daugiau)

ŠIAIS SUNKIAIS LAIKAIS AMERIKAI VALDYTI 
REIKALINGI

PATYRĘ ŽMONĖS !
Lapkričio 8 balsuokime už RICHARD M. NIXON į prezidentus ir HENRY CABOT 
LODGE į viceprezidentus. Richard M. Nixon turi daugiausia patyrimo Ameri
kos vidaus ir užsienio politikos darbe.

RICHARD NIXON
nuo 1952 metų yra viceprezidentas. Jis du kart pavadavo 
patį prezidentą. R. M. Nixon pavaduodamas JAV prezi
dentą aplankė penkiuose kontinentuose 54 valstybes. R. M. 
Nixon gerbia asmenines žmogaus teises, kurios iškėlė 
Ameriką į didžiausią pajėgą pasaulyje. Jis yra už tai, kad 
valstybės imtųsi didesnės atsakomybės reikaluose, kurie 
joms patikėti mūsų konstitucija.

--------O--------
Gerai atsimename paskutini dvidešimtmetį. 

Demokratams valdant komunistai grobė vieną 
valstybę po kitos. Demokratų valdymo laikais lais
vės nustojo ir Lietuva bei kitos Rytų ir Centro 
Europos valstybės. Į komunistų nagus pateko ir 
didžioji Kinija.

1952 metais į valdžią atėjo respublikonai. Jie 
sustabdė komunistų tolimesnę agresiją. Užkirto 
bet kokius pavojus taikai Formozoje, Quemov ir 
Matsu, taip pat Lebanone, Irane, Jordane; užblo
kavo komunizmą Trieste, Guatemaloje.

Prezidentas Eisenhoweris apie Nixoną išsireiškė: ”Nebuvo Amerikos istori
joje žmogaus, kuris turi tokį rūpestingą pasiruošimą, kaip viceprezidentas R. 
NINON eiti prezidento pareigas.

Henry C. LODGE gerai pažįstame iš nepalaužiamos jo kovos prieš komuniz
mą Jungtinėse Tautose.

LIETUVIAI-LIETUVĖS! Lapkričio 8 atliki
me savo pilietinę pareigą — balsuokime už Ri
chard M. NIXON j prezidentus ir Henry C. LODGE 
į viceprezidentus. Balsuokime už visus respubli
konų kandidatus ir tuo patikrinsime Amerikos 
gerovės kilimą kitiems ketveriem metams, užkir
sime kelią tiems, kurie nori nusileisti komuniz
mui.

HENRY C. LODGE
turi 17 metų Įstatymų leidimo praktikos. Septyneris me
tus buvo Massachusetts valstybės legislatūros nariu ir 12 
metų JAV Senate. Paskutinius 7 su puse metų atstovavo 
JAV Jungt. Tautose.

ALL AMERICAN COMMITTEE
LITHUANIAN DIVISION

LIETUVIS NEW YORKE 
jSTEIGE...

(Atkelta iš 1 psL)
Kaip lietuvis bajoras dr. Kur

šius tiek bendro su lenkais te
turėjo, kiek kad Lietuva sudarė 
su Lenkija bendrą valstybę ir 
jis buvo tos valstybės pilietis, 
bet kad jis būtų buvęs lenkas 
ar lenkų kilmės, nėra ir ma
žiausio įrodymo. Tai veikiausia 
žino ir straipsnio autorius, nes 
su New Yorko archyvų šaltiniais 
apie dr. Kuršių, atrodo, neblo
gai susipažinęs.

Duodamas savo fantazijai va
lią, Kowalczyk aprašinėja, kad 
esą šitą "lenką profesorių" vei
kiausia laive su priderama pa
garba pasitikęs pats gubernato
rius Stuyvesant ir jau nuo 1640 
metų New Yorke apsigyvenęs len
kas leitenantas Daniel Litscho 
(Liczko) su keliais kitais len
kais. Litscho buvęs tuometinio 
New Yorko (New Amsterdam) į- 
takingas pilietis, kuris 1648 me
tais pastatęs ir laikęs pirmąją 
New Yorko karčiamą.

Pragiedrinti šio straipsnio su
keltai rūgščiai nuotaikai vienas 
valdybos narių juokais pasiūlė 
siekt su lenkais kompromiso 
draugiškų derybų keliu: lietuviai 
sutinkame, kad lenkas Litscho 
įsteigė New Yorke pirmąją kar
čiamą, bet tegu jie nesisavina 
lietuvio, kuris davė New Yorkui 
pirmąją aukštesnę mokyklą... 
Tokiom derybom įgalioti specia
liai draugiškų politinių lietu
vių-lenkų santykių propaguoto
jus.

Lyg tai to būtų negana, tūlas 
Jozef Dubicki net dviem atvejais 
New Yorko lenkų dienraštyje 
”Nowy Swiat" (šių metų sausio 
20 ir liepos 29 d. numeryje) 
rašo apie dr. Kuršių kaip apie 
pirmą New Yorko mokytoją len
ką: "... Byl nim doktor Alek- 
sander Karol Kurcjusz(Curtius), 
Polak, prof. Uniwersytetu Wi- 
lenskiego", nors jį lenku vadinti, 
kaip minėta, nėra jokio pagrindo. 
Beje, liepos 29 d. "Nowy Swiat" 
numeryje Dubicki dr. Kuršių 
pakrikštijo į"CurtiusKurczews- 
ki".

Nuodugniai klausimą apsvars
čiusi, valdyba nutarė ir toliau dė
ti pastangas, kad pirmojo New 
Yorko mokytojo, lietuvio dr. Kur
šiaus atmintis vienu ar kitu bū
du būtų atžymėta. Pradėjus len
kams šį mūsų tautietį savintis, 
reikalas gerokai susikomplikavo 
—dr. Kuršius pasidarė ginčų ob
jektu.

Paaiškėjus, kad artimiausiu 
laiku dr. Valiūnas išvyksta į 
Australiją, jis buvo valdybos į- 
galiotas lietuvių kolonijose, ku
rių tikisi kelias aplankyti, atsto
vauti ir kalbėti New Yorko Lie
tuvių Prekybos Rūmų vardu. Grį
žęs iš kelionės dr. Valiūnas 
įsipareigojo sausio mėnesį Rū
mų susirinkime padaryti išsamų 
pranešimą.

Nauja N. Y. Liet. Prekybos 
Rūmų nariu priimtas dr. Vytau
tas Banelis.

D. Alyvis
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LAISVUS NUOMONES RINKIMINĖMIS TEMOMIS

AR "NEUTRALIEJI” MANO LIKTI NEUTRALUS 
UGI LAPKRIČIO DEVINTOSIOS?

Žodis paklydusiems rinkiminių pažadų chaose
V. Rastenis

Atvežiau daug sveikinimų
ir prašymų

Gerbiama Dirvos redakcija, prašau perduoti sveiki
nimus iš Lietuvos. O su sveikinimais ir prašymus, kurie 
Lietuvoj gyvenantiems labai rūpi. Man, paskutiniu laiku; 
teko dažniau susitikti su žmonėmis, gyvenančiais Klaipė
doj, Sedoj, Telšiuose, Mažeikiuose, Kretingoj. Iš to krašto 
žmonių atvežti tie sveikinimai ir prašymai.

Į Vakarų Vokietiją atvykau tik prieš keletą mėnesių. 
Mane palydėjo daugelis ir prašė, jog perduodama linkė
jimus prašyčiau, kad jūs visaip padėtumėt savo broliams, 
į didelį vargą įstumtiems. Bet kokia jūsų parama, ten 
gyvenančių labai ir labai vertinama.

Tėvynėje gyveną, o taip pat į tremtį išvaryti, labai 
laukia, kad Amerikos Balsas daugiau suprastų ten gyve
nančių būklę, giliau ir jautriau lietuviškus reikalus keltų, 
okupantų šunybes rodytų, o ne šiaip sau, pavandeniui, 
plauktų. Kiek daug okupantų atvertų skaudulių, kurių 
taiklus kėlimas, okupantą verstų aiškintis ir nors kiek 
gyvenimą lengvinti.

Kodėl Amerikos Balsas negali surengti specialius žu
vusių kovose ir kitaip nužudytų minėjimus? Juk tų kan
kinių kapai dažniausia ne kapinėse, bet pakelėse, miškuo
se, o ir senų sodybų gyvenvietėse supilti.

Kodėl tiek mažai jaunesniesiems aiškinama apie lais
vą Lietuvos gyvenimą prieš 20 metų? O tas, gyvenimas, 
palyginus su dabartiniu, buvo auksinis. Vyresnieji tai 
žino, bet jaunieji, kurie jau augo vergijos sąlygose, ma
žai težino. Jiems reikia aiškinti. Jiems reikia kalbėti, ir 
ne šiaip sau deklamuojant, bet palyginimais su dabar
tine vergija.

Tiek daug dabar iš Lietuvos "savanoriais” išvyksta 
į Kazachstaną ir kitas Rusijos valdomas tolimas sritis. 
Kokią teisę turi rusai mūsų krašto žmones ten, neva sa
vanoriais, pastoviai tremti? Juk jie jau tai daro visą dvi
dešimtmetį. Kodėl jūs, kurie galit, tai nekeliat žmogaus 
teises ginančiose organizacijose? Kodėl Amerikos Balsas 
pro tą lietuvių tautos nąikinimo sistemą tik prašliaužia?

Aš jau žinau, kad komunistai į užsienius siunčia ži
nias, jog pas juos religijos laisvė. O, Dieve, apsaugok 
mus nuo tokios laisvės! Mūsų tėvynėje Dievo namai iš
niekinti, o ir lietuviškam kryžiui pakelėje nebėra vietos. 
Ir žemaičių Kalvarijos kryžiaus keliai išniekinti.

Teisingai darot, kad su krašto pavergėjais nepalaikot 
jokių ryšių ir tuo jiems nuolat primenat, kad dangintųsi 
atgal, į savo žemę. Bet su vargstančiais savo broliais, kiek 
galėdami, palaikykit. Ir palaikydami nerašykit tokių da
lykų, kurie jiems tik gali pakenkti. Rašykit atsargiai, 
atsargiai klauskit, žinokit, kad tik retas laiškas, be kont
rolės, pasiekia adresatą. O geriausia, kad vietoj laiškų, 
juos prisimindami, kad ir labai nedidelius siuntinukus 
pasiųstumėt. Kiek, juos gavus būna džiaugsmo ir kalbų, 
kad Vakaruose žmonės gerai gyvena. Ir jie taip pat duoda 
daug naujos stiprybės sunkų gyvenimą pakelti ir laisvės 
diena tikėti.

Daugiau tuo kartu, perduodama sveikinimus, nera
šysiu. Paskelbkit juos laikraštyje, kad ateity visiems bū
tų daugiau patarnaujama. Tik, būkit geri, kol kas ne- 
skelbkit mano adreso. Yra priežasčių nuo skelbimo susi
laikyti. Pagaliau, tai niekam ir nepatarnautų, o jei kam 
bus reikalo, redakcija mano adresą turi.

Jūsų
J. V., Gladbach, Vokietija

Privilegija būti neutraliam 
šio krašto prezidento rinkimuo
se, gerbiamieji piliečiai, pri
klauso man, reziduojančiam sve
timšaliui, bet ne jums, kurie tu
rite teisę ir net moralinę prie
volę lapkričio 8 dieną nelikti 
šio krašto demokratijos dezerty
rais, taigi, kurie galite ir pri
valote aiškiai ir nedviprasmiai 
pasisakyti už vieną ar kitą kan
didatą. "Trečio kelio nėra", anot 
Sniečkaus... Tiesa, čia trečias 
kelias yra: likti neutraliems ligi 
lapkričio devintosios ryto ir tik 
tada pasisakyti už tą, kuris pa
sirodys esąs išrinktas!

Bene šį trečiąjį kelią ir bus 
turėjęs galvoje B. Raila, pri
mindamas, kad palaikomieji kan
didatai kaikada ir pralaimi, tad 
gal esą nenaudinga laikraščiui, 
organizacijai ar tautinei grupei 
iš anksto pasisakyti už kurį kan
didatą. Nors ir turėdamas nea
bejotiną pirmenybės teisę vaikš
čioti tuo trečiuoju keliu, nelai
kau to kelio geru, ypač turin
tiems šio krašto pilietybę. Laik
raščiams, organizacijoms ir bent 
pusėtinai politikoje susiorietuo- 
jantiems piliečiams yra pakan
kamai medžiagos susidaryti nuo
monei bei apsispręsti už kandi
datą bei partiją visai neparei
namai nuo to chaoso, kuris vyksta 
rinkiminėje agitacijoje.

Rinkiminėje agitacijoje kalba
ma daugiausia į mažai politiką 
pažįstančius, mažai joje tesio- 
rentuojančius, ir mažai es
miniais reikalais tesidomin- 
čius. Jų daug, jų milijonai, jų 
balsai yra lygiai tokio paties 
svorio, kaip ir politikos žinovų, 
ir katras kandidatas jų daugiau 
patrauks, tas laimės. Turbūt kaip 
tik todėl agitacijoje kandidatai ir 
jų propagandistai nei nesistengia 
gilintis į tokius klausimus, ku
rie įdomūs ir prieinami tik "kiau- 
šingalviams". Kam gi vargti su 
tokiais klausimais, jei su kokia 
lengviau plačioms masėms su
prantama smulkmena greičiau 
galima padaryti įspūdžio ir pa
traukti simpatijų!

Ir kur tuos didžiuosius klausi
mus kandidatai gali nagrinėti? 
Minutinėse kalbelėse gatvių san
kryžose iš atviro automobilio 
(tokių "kalbų" kiekvienas kan
didatas, sako, suskumba pasakyti 
-iki dviejų dešimčių per dieną!)? 
Ar televizijos komedijose, kur 
kandidatai negali patys pasirinkti 
temų, o turi jiems pakištomis te
momis kalbėti po pustrečios ar 
po pusantros minutės? Ne, ši
tuose kandidatų pasireiškimuose 
jau pervėlu ieškoti medžiagos 
aiškintis, kas jie toki. Bet buvo 
gi laiko laikraščių redaktoriams 
ir šiaip politiškai sąmoningiems 
piliečiams tokios medžiagos pri
sirinkti gana seniai. Tai buvo lai
ko jau ir apsispręsti. Tad ar pri
valo, sakysim, laikraštis arba 
organizacija veidmainiauti ir 
dėtis dar nieko nežinančiais, ne
susivokiančiais, paklydusiais 
chaose? Koks tikslas? Ypač ko
ks tikslas taip elgtis organiza-

cijai ar laikraščiui, kurie pre
tenduoja atlikti ne tik informavi
mo, bet ir opinijos formavimo 
užsimojimų!

Ar rizikinga iš anksto pasisa
kyti? Ar baisu, kad gali būti iš
rinktas ne tas, už kurį pasi
sakai? Nežinau, bet man atrodo, 
kad to nėra reikalo bijoti, kadan
gi čia, nors įstatymai ir nu
mato slaptą balsavimą, visgi nė
ra keršto sistemos tiems, ku
rie ir viešai iš anksto agituoja 
už "kitą". Ir pralaimėti rinki
mus nelaikoma gėda. Pavyzdžiui, 
žiūrint iš New Yorko miesto nuo
taikų, atrodo, lyg nebėra nei 
abejonės dėl Kennedžio lai
mėjimo. Ar tai reiškia, kad Nixo- 
no pranašumą išpažįstantieji jau 
turi bailiai susičiaupti, arba nuo
lankiai prašytis vietelės Kenne
džio ratuose? Pavyzdžiui, aš vis
tiek manau (manyti galiu ir pa
šaliečio vietoje būdamas) kad

mums, lietuviams, tarptautinės 
politikos sumetimais (o juk ji 
mums, lietuviams, tuo tarpu da
bar svarbiausia, ar ne?) geriau 
Nixonas ir jo bendradarbiai, ne
gu demokratų numatomoji ekipa. 
Ir manau, kad lapkričio devintą 
tebebusiu lygiai tokios pačios 
nuomonės, vistiek, koki bus rin
kimų rezultatai. Ar demokratų 
administracija (leiskim, ji tokia 
bus) keršys už tokią nuomonę? 
Arba, ar respublikonų adminis
tracija bus Lietuvos reikalui ge
resnė už tokios nuomonės pa
reiškimą dabar, prieš rinkimus? 
Turbūt, kad ne. O net jei ir bū
tų, argi tas pateisintų speku
liantišką laikyseną, tykojimą 
prisidėti tik prie laimėtojų, 
kas jie bebūtų?

Bent kiek politikos dalykuose 
orientuotam piliečiui visiškai nė
ra reikalo skęsti minioms skir
tos agitacijos smulkmenose. Bet, 
iš kitos pusės, nėra pagrindo rei
kalauti, kad ir dėl stambiųjų rei

kalų partijų programos ar kandi
datai atskleistų visus planus, 
su "detalių brėžiniais". Pavyz
džiui, turi ar neturi partijos kon
krečius planus Kinijai iš ko
munistinio režimo ištraukti? Ma
nau, kad, jeigu ir turėtų, tai ne
privalėtų detaliai atskleisti rin
kiminėje agitacijoje. Toki planai, 
jei ir esti, tai paaiški tik tada, 
kai pradedami, arba net kai jau 
baigiami vykdyti. Kol nėra sąly
gų vykdyti, tol joks rimtas po
litikas nedėstys, kaip jis mano 
tą daryti. Ir nėra reikalo to 
pasigesti.

Piliečiui, besirengiančiam ei
ti prie urnos, svarbu numanyti 
kandidato principinį nusi
statymą tokiu reikalu. O jis, 
man regis, net ir iš agitacinio 
chaoso gana ryškiai kyšo. Bū
tent, Nixonas pareiškė valią 
kietai laikyti s ir turėti prieš 
akis tikslą -- atgauti Kiniją 
laisvei; o Kennedys pabrėžia 
norą neapsisunkinti pasižadėji
mais pareiškė norą kaip nors 
nusikratyti "neapginamų" salų, 
ir pareiškė palinkimą jau netru
kus revizuoti laikyseną da
bartinio Kinijos režimo atžvilgiu.

Čia galima ginčytis be galo, 
kas Jungtinėms Valstybėms nau
dingiau, praktiškiau, lengviau, 
kurio nusiteikimas išmintinges
nis. Bet kandidatų ir jų par
tijų charakteristikos bruo
žas čia yra aiškus ir, man 

(Nukelta į 6 psl.)

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metų pergvvenom karus, ekonomines 

depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
lerį.

• Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite 
savo banko knygutę.

• Pinigų taupymui nereikią važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.
Nuo šių metų liepos 1 dienos dividendai yra pa
kelti iki 414.

MUTUAL Ąedetud SAVINGS
ati J X oan ssoctahon

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

Kokia linksma kombinacija
DŽIAUGSMAS...DRAUGAI...IR UGNIM VIRTAS STROH’S

IR ATRADO PRIEŽASTĮ!..

Tūlas A. Kmieliauskas, iš 
Montreal, buvo nuvykęs 1 Lenki
ją. Jis lankėsi pas Seinų krašto 
lietuvius ir apie juos pasakoja 
komunistinėj "Laisvėj". Bet pati 
"Laisvė" imasi aiškinti kai ku
riuos, matyt, pačiam A. Kmie
liauskui sunkesnius klausimus.

Apie tai, kodėl tarp Lietuvos 
ir Lenkijos taip aklinai uždary
ta siena, "Laisvė" aiškina: "Ir 
visa tai daroma ne dėl to, kad 
būtų blogi savitarpiniai valsty
biniai santykiai, bet todėl, — 
ką ir pats Kmieliauskas pripa
žino, — kad tame svarbią rolę 
lošia tarptautinė pasaulinė šal
tojo karo (tampu padėtis"

Tik tu man išgalvok tokią prie
žastį. Kada komunistai pagrobę 
abu kraštus -- Lietuvą ir Lenki
ją, jų sienas dar reikia akli
nai uždaryti dėl. šaltojo karo! 
Kažin ar taip rašant iš gėdos

nerausta akys?
Parašytų be išsisukinėjimų, 

juk ir taip visi žino, kad jei vi
sos sovietų valdomos žemės ati
tvertos geležine uždanga, tai Lie
tuva dar kartą atitverta sunkesne 
užtvara, kad iš jos ( laisvą pa
sauli niekas neprasiveržtų. Tat 
ne dėl kitų priežasčių tos sie
nos tokios sunkios tarp Lietu
vos ir Lenkijos.

B. Baltis, 
Ohio 

LIŪDO GIROS GATVĖ YRA 
VILNIAUS GATVĖ

Gerai Vilniaus miestą pa- 
ž|suntieji gal ir patys atspės, 
o mažiau paž|stantiems galbūt 
bus |domu žinoti, kad 123-me 
Dirvos numery (dėtoje nuotrau
koje matoma gatvė, dabar va
dinama Liūdo Giros gatve, yra 
Vilniaus gatvė, viena iš pa
grindinių Vilniaus miesto gatvių, 
kertanti Jurgio - Mickevičiaus

- Gedimino prospektą arba gat
vę (dabar vadinamą Stalino var
du) ir išeinanti į tiltą (kadai 
vadintą žaliuoju). Už tilto į šiau
rę tos gatvės tęsinys yra Kal
varijos gatvė, dabar pavadinta 
F. Dzeržinskio vardu.

Vilnius yra vienas iš tokių 
retai sutinkamų miestų, kurie 
vieną iš pagrindinių gatvių va
dino savo paties vardu. Vilniaus 
gatvė Vilniuje yra savo rūšies 
tradicija, todėl, laikams pasi
keitus, ta gatvė greičiausia at
gaus senąjį vardą.

Liūdas Gira buvo pakankamai 
susijęs su Vilnium ir iš viso bu
vo pakankamai pasižymėjęs, kad 
kokia Vilniaus gatvė būtų vadina
ma jo vardu. Tačiau šią, vieną 
iš žymiausių gatvių, jis "gavo" 
iš tokių rankų ir už tokius nuo
pelnus, garbė už kuriuos negali 
būti patvari. Kai Vilniaus gatvė 
atgaus savo senąjį vardą, vargu 
ar bus kas nors dar linkęs 
L. Girą "kompensuoti" kita ko
kia Vilniaus miesto gatvele...

V.R.,
New York

Stroh’s alus padaro pobūvį pilną ... alus su leng
vu, švelniu skoniu. Kada jūs ir jūsų draugai susi
renka, patikrinkite, kad po ranka turėtumėt pa
kankamai šalto Stroh’s. Amerikoj vienintelis ug
nim virtas alus visada dadeda gerą skonį geram 
laikui.

JUMS PATIKS

JIS ŠVELNESNIS The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Mich.
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Kasmet per Sekmines iš visos Anglijos suvažiuoja lietuviai Į savo sodybą prie Londono, kur randa 
progos pasimatyti su pažįstamais, o jaunimas pabendrauti lietuviškoje nuotaikoje.

Anglijos lietuvių Sodyba, Londonas, Paryžius...

istorinių paminklų, kurių kiek
vienas skiriasi savo amžiumi, 
istorinės reikšmės didybe ir to 
meto meninėmis puošnybėmis. 
Jei visų paminklų vardus ir 
reikšmę norėtum sužinoti, reiktų 
ilgai Paryžiuj pasilikti.

Iš greito tempo krašto — A- 
merikos, staiga nusileidus į Eu
ropos žemyną, keistai pasijunti 
pamatęs niekur neskubančius 
žmones ir net kantrybės netenki 
belaukdamas restorane poros 
kiaušinių pusryčiams, už kuriuos 
mums teko labai brangiai sumo
kėti. Tai buvo, matyt, pa- 
ryžietiškas turistų krikštas, 
stengiantis lengvai pasipelnyti.

Aplankėm garsųjų Luvro mu
ziejų ir mūsų lėktuvas, sužino
jęs, kad Londone jau šviečia 
saulė, nuvežė mus į paskirtą 
vietą - Angliją.

Čia teko ilgai pagyventi ir 
gerai pažinti anglų ir tenykščių 
lietuvių gyvenimą, su kuriais teko 
susipažinti Londono Lietuvių Na
muose ir užsiprenumeruoti jų 
leidžiamą laikraštį Europos Lie
tuvį.

Anglijos lietuviai gyvena dau
giausia plačiai išsisklaidę po 
Londono apylinkes, tačiau vie
ną kartą metuose, per Sekmines, 
jie susirenka iš tolimiausių Ang
lijos užkampių į savo sodybą,

Prie Lietuvių Sodybos yra gražus ežeras, kuriame atostogaujan
tieji gali plaukioti laiveliais.

kartas, deja, tik kitais me
tais.

Gražus ir didelis, gerai su
tvarkytas sodybos namas ir me
niškas lietuviškas kryžius, o 
tą savaitgalį visų įgytas dvasi
nis lietuviškas turtas yra Angli
jos lietuvių pasididžiavimas.

Lietuviai ten, kaip ir patys 
anglai, neturi tų patogumų, kaip

Londono bokšte sukrauta Angli
jos karalių visa istorinė, auksu 
žibanti praeitis. Ten sudėtos visų 
karalių karūnos, kardai ir ek- 
zekucijų įrankiai, kuriais buvo 
nužudyta Henriko žmona OnaBo- 
leyn, Skotų Marija ir Lt. Pažvel
gus į tas blizgančias aukso ka
rūnas ir šalia gulinčius žiau
raus žudymo kruvinus įrankius,

Sprausminis lėktuvas, aukšto 
intelekto ir nepaprastų žmogaus 
gabumų padarinys, pakilo tartum 
paukštis į erdvę. Ir per Šešias 
su puse valandos perskrido At
lantą. Ir dabar jau virš Londono, 
tai yra pasiekęs kelionės tikslą

Lėktuvas nugalėjo berybę erd
vę, žmogaus akims neaprėpiamo 
dydžio siaubingą Atlantą, bet... 
paklydo tirštam Londono rūke. 
Gal nepaklydo, o pasijuto bejė-

D. Cekaitė-Ratkelienė
Los Angeles, Cal.

gis nugalėti tą tirštą Londono 
rūką o ir aerodromo štabas, pri
klausydamas niekad nerizikuo
jančiai tautai, gerai pažindamas 
savo gamtos išdaigas ir nepasi
tikėdamas technikos stebuklams, 
nusileisti uždraudė.

Dėl to rūko mūsų lėktuvas pa-

amerikiečiai, nes daugumoj ap
šildymui kūrena židinius ir ten
ka kasdien daug pelenų nešioti. 
Moterys nesisieloja daugiau suk
nelių nusipirkti. Jų apsirengime 
nėra tiek margumo ir praš
matnumo, kaip čia Amerikoje 
matosi. Ten drabužis ilgai dė
vimas. Anglai svetimšaliui 
labai malonūs ir mandagūs.

Londone yra daug muziejų, me
no galerijų, istorinių paminklų, 
apie kuriuos rašyti reiktų daug 
laiko o skaitytojui kantrybės. V 
domiausia įžymybė man buvo

S A V E M O N E Y !

Elect

CHARLES P.

MASTERSON
COUNTY

COMMISSIONER

autorė, pašto -

Londono, ant

i

Danguolė Čekaitė - Ratkelienė, šio straipsnio 
viai gyvenanti Los Angeles, slidinėja Alpių kalnuose.

tas aukso žybėjimas nublunka.

Būdinga ir labai jau seno am
žiaus katedra, kur karūnuojasi 
visi Anglijos valdovai. Čia yra 
ir jų paauksuotas sostas.

Apvažinėjom beveik visas Eu
ropos valstybes, bet pirmiausia 
norėčiau vėl aplankyti žavin
guosius Austrijos Alpes, kurių 
gamtos grožis nepalyginamas nei 
su vienais kitais kalnais. O ir 
pyragaičių skanumas, kaip nė 
vienam kitam krašte.

(Bus daugiau)

1SR1NK1T...

ALBERT D

NESBITT
J U D G E

COMMON PLEAS 
COURT

Division of Domestic Relations

JANUARY 8,1961 TERM

suko nuo vieno pasaulinio did
miesčio į kitą ir nusileido Pa
ryžiuje, kur tuo laiku saulė švie
ti Čia, porą dienų gavę 
padorų išlaikymą, laukėme, kol 
saulė pasuks ir į Londono pusę. 
Pasinaudodami proga tuoj pat 
pasileidom Paryžiaus garseny
bių, tik filmose matytų, apžiū
rėti. Žinoma, tik paskubomis.

Miesto vaizdas nepaprastai 
skirtingas nuo Amerikos miestų 
savo stilium, estetika, senoviš
kumu, nors madų atžvilgių, Pa
ryžius modernizmo centras ir 
tėvynė. Pirmas žvilgsnis sustojo 
prie to didingo Eifelio bokšto, 
Notre Dame katedros ir daugelio

KODĖL JOS TURĖTUMĖT IŠRINKTI 
ALBERT D. NESBITT, TEISĖJU:

Jo nepalyginamas išsilavinimas, jo intelektualinis subrendimas, jo 
jauna energija ir jo ilgas ir gilus patyrimas yra reikalingas pašalinti 
susirinkusias Domestic Relations bylas, kurios spaudžia teismą ir pa
deda įsigalėti nepaklusnumams, įstatymų nesiskaitymams ir kitoms 
socialinėms problemoms mūsų vietovėje.
• IŠSIMOKSLINIMAS

High School (Honors) — B. S. (Elect rical
Engineering) — LLB (Cum Laude) 
DOCTOR of JURLS* PRUDENCE

Member — Cuyahoga County

• PATYRIMAS

Engaged in law practice in Statė and 
Federal Court for 20 years.
Taught lay at Cleveland Law School and 
Cleveland-AIarshall Law School (Conflicts 
of Law).

and American Bar Association.
Bar Ass’n. for 16 years.

Bar
Trustee of Cuyahoga County

JŪSŲ TEISĖ IR LAISVĖ YRA TOKIA, KOKIE YRA JŪSŲ 
IŠRENKAMI TEISĖJAI.

Nesbitt for Judge Committee — Joseph Alexander, Chairman

kuri yra netoli 
puikaus ežero kranto.

Tą dieną sodyboje gyvenimas 
virte verda. Seni bičiuliai, ilga 
laiką nesimatę, žolyne susėdę 
Šnekučiuojasi, jaunimas spor
tuoja, nes čia yra įrengtos į- 
vairios sporto aikštės. O kitur 
grupė jaunesniųjų bet jau žilste
lėjusių, traukia sutartinę apie 
tėviškės pievas ir laukus. Dar 
kiti, po ežerą kartu su gulbė
mis, laiveliais irstosi.

O koks gamtos grožis to eže
ro pakrantėse, koks malonus 
jausmas apima, kai visą laiką 
tarp svetimųjų gyvendamas 
staiga pasijunti, kaip namie, 
Aplink tik lietuviškai kalba, vie
noj pusėj sodybos girdi "Ar 
aš tau sese, nesakiau..., nuo eže
ro krnto sklinda "Leiskit į tė
vynę"... O čia, netoliese, patys 
mažiausi Anglijos lietuviukai, 
tautiniais drabužiais pasipuošę 
krykštauja, žaidžia atlikę tau
tinių šokių programą.

Šioje sodyboje išgyventi gra
žiausi 
juose 
viens 
žiuosi

lietuviški prisiminimai 
ilgai pasilikę. Girdėjau, 
kito klausia, ar tu atva- 
kitą kartą? O tas kitas

S ■

r-ne sodybos, gale lauko... kaip ir Lietuvoje, stovi kryžius, 
kurį jauni lietuviukai mėgsta puošti gėlėmis.

LIETUVIU KLUBAS 
ir 

SVETAINĖ
Lietuvių Svetainėje renkite lietuviškus parengi

mus, o poilsį praleiskite tarp savųjų Klube.

— Cleveland —
6835 Superior Avenue EX 1-1143Palaikykit gerą apskrities vadovybę

IŠRINKU
WUUAM P. DAY
COUNTY COMM1SSIONER

HENRY W. SPEETH
COUNTY COMMISSIONER

JOHN T. CORRIGAN
PROSECUTING ATTORNEY

JOSEPH M. SWEENEY
SHERIFF

FRANK S. DAY
COUNTY RECORDER

FRANK M. BRENNAN
COUNTY THEASURER

EMU J. MASGAY
CLERK OF COURT 

OF COMMOK PLSAS
ALBERT S. PORTER

COUNTY ENGINEER

DR. S. R. GERRER
COUNTY CORONER

Tai nėra pakeičiamos vietos patyrusiems

RINKIMO DIENA — ANTRADIENĮ, LAPKRIČIO 8,1960
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AR "NEUTRALIEJI”...
(Atkelta iš 4 psl.)

regis, yra aišku, katras iš tų 
bruožų simpatingesnis mums, 
lietuviams.

Kai B. Raila prikaišioja vie
nam kandidatui, kad jis "spar
nuotai suokia apie 'laisvės ofen
zyvą*, bet kaip konkrečiai ta 
ofenzyva reikšis ir ko jis sieks, 
veltui lauktum atsakymo", tai 
man prisimena, kaip lėtas kan
didatas lakštingališkai čiulba 
apie "naujus horizontus" ("new 
frontiers", pažodžiui būtų "nau
jos sienos"). Irgi veltui lauktu
me išaiškinimų, ką tai reiškia ir 
kur tie horizontai yra. Ir neturi
me pagrindo laukti tokių šūkių 
detalizavimo, pavertimo para
grafais ir posmais išdėstyta 
smulkmeniška programa. Hori
zontai mums, lietuviams, gal iš 
viso ne taip jau svarbu, o nusi
teikimas ne tik spirtis prieš bol
ševikinį imperializmą, bet ir 
stengtis pereiti į ofenzyvą prieš 
jį, ką besakytum, mums vistiek 
įdomus, įdomus kaip pats prin
cipas, nebūtinai detalizuotas.

Yra skirtumo tarp kandidatų 
nusiteikimų. Nixonas kalba apie 
"laisvės ofenzyvą" apie laisvojo 
pasaulio plėtimą. Tai nėra prog
rama -- pažadas "nustumti ge
ležinę uždangą iki tos ir tos 
vietos", bet yra valios pareiš
kimas. Tiesa, "laisvinimo po
litikos" šūkis, buvo ir prieš aš
tuonerius metus keliamas, o nie
ko neįvyko. Tačiau, jei ir ne
įvyko, pas Nixoną yra valia 
stengtis eiti ta kryptimi: vienu 
ar kitu būdu, tuojau, ar sulaukus 
tinkamesnių aplinkybių, bet ei t i.

Kennedys vengia tokią valią 
pareikšti. Matyt, pas jį tokios 
valios nei nėra. Jis, o ypač 
jo patarėjai santykių su sovietais 
klausimuose, atrodo turi kitokią 
valią: jie sakosi norį būti gud
rūs, jie linkę daryti kombina
cijas iš kompromisų. Jie linkę 
iš bolševikų kažką ’ išgauti 
geruoju. Visas blogumas, kad 
labai sunku išmatuoti, koks nuo
šimtis naivumo glūdi tame komp- 
romisiškame gudrume. Kad pra
eity tokių gudravimų daugumas 
išėjo bolševikų naudai, to, turbūt, 
per aštuonerius metus dar ne
spėjome užmiršti.

«
Religijos klausimas ištiesų 

šiuo atveju neturi lemiamos 
reikšmės. Viena, jei balsuo
čiau, tai sakyčiau, kad matau pa
kankamai daug kitų priežasčių 
nebalsuoti už Kennedį, negu jo 
religiją. Antrą, Nixonas net la
biau už Kennedį pabrėžia tikė
jimą ir pasitikėjimą Dievu, ir 
tikėjimą Dievu iškelia net kaip 
vieną iš svarbiųjų ginklų kovo
je su ateistišku komunizmu. Kam 
svarbus valstybės pasaulietišku
mas, tas galėtų pasijusti susi
rūpinęs ir Nixono, ne tik Kenne
džio teistiškumu. Kiek tai liečia 
kovą prieš ateistišką komunizmą, 
tai kažin ar ne geriau čia tinka 
prel. Krupavičiaus kartą pa
reikšta pažiūra, anot kurios 
"kiaulės kryžium neįtikinsi".

Vienu požiūriu, tačiau, prezi
dentas katalikas ir mūsų lietu
viškos politikos reikaluose ga
lėtų atsiliepti, ir atsiliepti to
kia prasme, dėl kurios tikrai ne 
visi būtumėm vienodos nuomo
nės. Teko girdėti atsitikimų, ka
da katalikiškumas buvęs panau
dotas kaip kanalas gauti įstai
gose tam tikroms protekcijoms, 
reikalingoms tam tikra pras
me patvarkyti kaikuriuos mūsų 
lietuviškos politikos klausimus. 
Tuo keliu pasiekti tikslai gal 
buvo pageidaujami katalikų var
du identifikuojamiems lietuvių 
sluoksniams ar grupei, bet jie 
gerokai kritikuotini iš kitų lie
tuvių pusės, kritikuotini bend
rais Lietuvos politikos sumeti
mais. Jei prezidentas bus ka
talikas, tai pats tas faktas (pa
čiam prezidentui apie tai net 
nežinant) dar labiau padrąsins 
tos rūšies praktiką, ir yra 
pagrindo bijoti, kad tokia prak
tika gali pasiekti akiplėšiško 
masto. Tai dar vienas motyvas 
apsisprendime dėl kandidatų.

♦

Vidaus reikaluose Kennedys 
kaltina Nixoną sustingimu, atža- 
gareiviškumu, "mažojo žmo
gaus" reikalų nesupratimu, de
presijos priežasčių palaikymu. 
Nixonas atsikerta neatsakingu
mo, infliacijos pavojaus, net ka
ro pavojaus gąsdinimais. Ir vieni 
ir kiti priekaištai labai reliaty
vūs. Kennedys neturi jokių prie
monių užtikrinti, kad jamprezi-

dentaujant bus tik ekonominis ki
limas, be jokio bangavimo. Nlxo- 
no negali užtikrinti, kad nebus 
nei kiek infliacijos, jeigu'bus 
norima vis daugiau reikalų ap
rūpinti, vis daugiau išlaidų da
ryti. Milijonieriaus Kennedžio 
gyrimasis, kad jis geriau su
prantąs "mažojo žmogaus" rei
kalus, negu krautuvininko vaikas 
Nixonas, žinoma, neįtikina, bet 
reikia atminti, jog tų "mažojo 
žmogaus" interesų patenkinimas 
pareina ne vien nuo supratimo, 
o ir nuo daugelio kitų galimybių, 

kurių gali būti ar nebūti bet- 
kurio kandidato prezidentavimo 
metu.

Dėl visos eilės panašių moty
vų atrodo, kad vadinamieji vi
daus reikalai lietuviams balsuo
tojams šįmet dar neturės le
miamos reikšmės. O dėl tarp
tautinės politikos, tai Dirvos aiš
kus pasisakymas už Nixoną yra 
pagrįstas daugeliu rimtų sam
protavimų, ir nėra ko Dirvai 
gėdintis tokio nusistatymo nei 
dabar, nei po rinkimų, bet ir tuo 
atveju, jei Nixonas pralaimėtų. 
(Pralaimėjimo atveju Dirvai 
reiktų palaukti iki kitų rinki
mų, ir bus neišvengiamai susi
dariusi virtinė faktų, kuriais 
remdamasi Dirva galės tarti: 
"ar nesakiau?").

Už Nixoną pasisako labai dide
lė dauguma Amerikos laikraščių, 
nors ir jie toli gražu nėra taip 
jau labai tikri, kad Nixonas lai
mės. Tiesa, už Kennedį pasi
sakė "The New York Times", 
"kiaušingalvių" dienraštis. Bet, 
viena, tai ne staigmena, nes, 
nors tas laikraštis du kartus rė-

mė Eisenhowerį, jis niekad ne
rodė simpatijų Nixonui, ir jau 
seniai buvo galima numatyti, kad 
tas laikraštis pasisakys už Ken- 
nedį. Antra — Lietuvos, Pabal- 
tijos klausimais tas laikraštis 
toks šaltas, taip nenoriai apie 
tai užsimena, toks išdidus (iš
skyrus vieno redaktoriaus dėka 
pasakomą šiltą žodį apie Lietu
vą vieną kartą per metus, vasa
rio 16), o sovietams reporta
žuose toks "minkštas", vietomis 
net saldus, kad tikrai nesinorėtų 
susitikti su tokia nuotaika visoje 
Amerikos politikos vadovybėje. 
To laikraščio pasisakymas už 
Kennedį yra dar vienas primini
mas, kad, jei ne tiek pats Ken- 
nedys (kurs mažokai tuo domisi), 
tai jo tarptautinės politikos pa
tarėjai yra panašaus nusiteikimo, 
kaip ir to laikraščio štabas. Tad 
NYT pasisakymas užKennedįpa
rodo kas jį mėgsta. Tatai irgi 
akstinas remti kitą.

Beje lietuviuose yra tam tikro 
nusivylimo dabartiniu prezi
dentu. Įsidėmėtina, kad NYT da
bartinį prezidentą ir dabar te- 
bepagiria, ir tebepagiria ne už 
viską, o dažniausiai kaip tik už 
tą laikyseną, kuri mumyse kelia 
nusivylimo. Nors Nixonas oficia
liai pilnai palaiko dabartinio pre
zidento politiką, bet daugelis ma
no, kad jis ypač tarptautinėj 
politikoj, bus žymiai aiškesnis. 
Dėl įtarimo kompromisininkai 
juo nepasitiki, jo nemėgsta ir ne
remia, o remia kompromisininką 
Kennedį.

• Atpigintų knygų iki 90 
nuoš. galima įsigyti iš Ga
bijos leidyklos, kuri paskel
bė metinį knygų išpardavi
mų. Sąrašai išsiunčiami pa
rašius šiuo adresu: Gabija, 
87-85 95 St., Woodhaven 21, 
N. Y.

CLEVELAND ELECT
WILUAM O.

WALKER

20 metų tos srities 
praktika

Vokiečių radijų 
taisymas
TELIFUNKIN

Authorlzed Factory Service

TELEFUNKEN Hl-FI STEREO SETS

SCHWAB RADIO & T. V.
Saka Senuke

11615 DETROIT AVENUE 
Cleveland 2, OhioSandėlyje didelis pasirinkimas įvairiausių modelių

LAkewood 1-4669

TREČIOKAS AGENCY
SENIAUSIA LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA

Kelionių bilietų parūpinima, ir pinigų persiuntimas j visus kraštus 
TAIP PAT IR VISOKIOS RŪŠIES APDRAUDA 

Kur tik besiruoštumėt keliauti, tuoj susirižkit su mūsų įstaiga

Jį. i I

ALBINAS IR KAZYS TREČIOKAI 
311 Walnut Street, Newark 5, N. Jersey 

Telefonas; MArket 2-4867

To CONGRESS - 2J st Dist

1

EAGLE STAMPS VISADA PADIDINA SUTAUPĄS

MAY
DEIVEDOWNTOWN—PUBLIC SQUARE

PER ANNUM

to 8 
FRIDAY

WHO WILL SERVE ALL THE PEOPLE AT 
ALL TIMES FOR 41 YEARS A COURAGEOUS

FIGHTER

MES DUODAM EAGLE STAMPS

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu 
meruoti DIRVĄ.

43 EARNING

SAVINGS

Effective Jan. 1, 1960
FREE ALUMINUMWARE 

WITH $500.00 OR MORE 

ST. ANTHONY 
SAVINGS & LOAN ASS’N. 
1447 S. 49 Court, Cicero, III.

Tel. BIshop 2-1397 
HOURS: MONDAY 9 

TUESDAY, THURSDAY, 
9 to 5 

SATURDAY 9 to 
VVEDNESDAY CLOSED

g ) BASEMENT
IHP y CEDAR CENTER — RIDGE AND RII)GEWOOI) DRIVE

BATAI

SPECIALIAI ŽEMA KAINA!
Vyry geriausios rūšies ODINIAI

• Ekstra
• Ekstra
• Ekstra

9fPenny Moc
medžiaga 
pasiuvimas 
ištaikingumas

DYDŽIAI 6»2 iki 12 (FITS C and D WII)TH)

• Lighfweigh+ • Aexible
• Soft Leafher Upper

• Compoli+e Soles and Heels

• Tinka lauko nešiojimui bet kokiam 
atvejui!

• Tinka vidaus nešiojimui net ir 
šliures pakeičiant!

Paštu ir telefonu užsakymai pildomi... 
Šaukit CHerry 1-3070

Basement Men's Shoe Department..
The May Company, AĮĮ 3 Stores
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• L. S. S. Vyriausia Skau- 
tininkė v. s. Lidija Čepienė, 
lydima J. Mockaus, aplankė 
Dirvos spaustuvę.

• Dr. VI. Ramanauskas 
Vysk. Valančiaus lituanis
tinei mokyklai paaukojo 
$30.00. Tėvų Komitetas už 
aukų nuoširdžiai dėkoja.

• S. Dariaus jūrų skautų 
laivo skautas Arėjas Nat
kevičius išvyko 4 metams j 
JAV marinus.

• Naujųjų metų sutiki
mas, kaip ir pernai, ruošia
mas abiejų Lietuvių Bend
ruomenės apylinkių šv. Jur
gio parapijos gražiai deko
ruoto j salėje. Gros Neoli- 
thuanų orkestras. Svečiai 
vaišinsis prie skaniai ap
krautų stalų, ne tik maistu, 
bet ir gėrimais bei tradici
niu šampanu, šiuo metu jau 
yra užsisakę dalyvauti apie

40 svečių. Lietuvių visuo
menė prašoma, kurie nori 
bendrai sutikti Naujuosius 
metus, kaip galima greičiau 
užsisakyti staliukus bei re
zervuoti vietas. Užsisakymų 
reikalais skambinkite:

Karsokas Albinas, telef. 
HE 1-4925; Stempužis Pra
nas, telef. MU 1-8450, arba 
kreipkitės pas kitus valdy
bos narius.

Išnuomojamas
5 kamb. butas, 1507 Park- 
grove Avė., tel. KE 1-9141.

(31, 2, 4)

♦ Išnuomojamas butas iš 
5 kambarių, naujai atre
montuotas, labai gražus. 
Antram aukšte. Kreiptis 
nuo 12 iki 5 vai. vakaro — 
479 E. 127 St. (127)

Praeitą sekmadienį Clevelande skaučių Neringos tuntas atšventė dešimtmetį. Ta proga į paskauti- 
ninkes buvo pakeltos M. Leknickaitė ir A. Gelažiūtė. Nuotraukoje tunto.narės su tuntininke skt. Moc
kiene ir viešnia iš Bostono vyr. skautininke v.s. Lidija Čepiene.

IR VĖL SVEIKINSIME
Netrukus pradėsime gyventi

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.

didžiųjų švenčių 
Prabils reklama, 
būdais siūlydama 
pro šią prekybinę

nuotaikomis, 
įvairiausiais 
dovanas, bet 
mugę prasi

verš taip pat gražioji prasmin
goji mūsų tradicija švenčių pro
ga prisiminti savo gimines, savo 
artimuosius, savo bičiulius ir
jiems gero bei laimės palinkėti. 

Ne mažiau taip pat graži bei 
prasminga mūsų tradicija šven
čių proga prisiminti bei paremti 
ir kurį nors bendrąjį lietuvišką 
reikalą. Tokių reikalų daug: mū-

SUDARYKITE DAUGIAU 
DARBU 

DABAR
PADĖKITE CLEVELANDUI AUGTI

BALSUOKITE uz THE

GITY BONO ISSUES
PUIKUS PIRKINYS CLEVELANDE

ATEIČIAI
REIKŠ Clevelandui progų pritraukti 
daugiau ir didesnių konvencijų, kurios 
atneš daugiau dolerių ir sudarys dau
giau darbų.

5
6
7

REIKŠ ir toliau veikiančių programų 
apsaugoti kaimynystes nuo smukimo, 
sudarys daugiau darbų ir prilaikys 
taksų mokesčius.

REIKŠ daugiau prieplaukos vietos 
jūros laivams. Takų šviesos ir kiti 
pagerinimai Burke Lakefront Aero
drome reikš dienos ir nakties patar
navimų.

REIKŠ naujas automobilių pastatymo 
aikštes Clevelande, įskaitant naujas 
automibilių pastatymo vietas CTS 
Rapid Transit vietose.

HARRY T. MARSHALL

Kandidatuoja į teisėjus Court 
of Common Pleas, Division of 
Domestic Relations., Jį remia 
Cleveland Plain Dealer, Cleve
land Press ir visos teisininkų 
organizacijos,

Harry T. Marshall yra 60 m. 
amžiaus. Clevelande teisę prak
tikuoja kaip advokatas 37 m. 
Jis buvo 18 metų Clevelando 
miesto tarybos narys. Jis yra 
baigęs Centrai High School, Dyke 
School of Business ir LLB laips
nį gavęs iš Cleveland Law School. 
Yra vedęs ir turi du vaikus.

Domestic Relations skyriaus 
teisėjai yra divorsų specialistai 
ir kitų vedybinių problemų spren
dėjai. Toms problemoms H. T, 
Marshall yra gerai pasiruošęs.

sk.,
EARL R. HOOVER

Kandidatuoja į Ohio Supreme 
Court. Jis dešimt metų yra 
Cuyahoga County Common Pleas 
teisėju. Jis yra baigęs High 
School aukščiausiais pažymiais. 
Turėjo stipendiją Harvard Law 
School ir iš 650 studentų moksle 
užėmė 19 vietą. Jis yra 18 metų 
vertęsis teisės praktika, 3 me
tus yra buvęs Ohio Attorney Ge- 
neral padėjėju. Priklauso dau
geliui visuomeninių ir politinių 
organizacijų, kaip skautų rėmi
mo, krikščionių ir žydų bendra
darbiavimui ir kt. Kandidatuo
jamai vietai pilnai pasiruošęs.

sk.

sų skaitomasis laikraštis, lietu
viška knyga, Vasario 16-osios 
gimnazija, Balfas, Sibiro tremti
nys, nedalios spaudžiamas lie
tuvis pačioje tėvynėje...

Turime savo Bendruomenę, 
kuriai skiriame tam tikrus tauti
nius uždavinius: telkti vienon lie- 
tuviškon šeimon svetur atsidūru
sius lietuvius, tenkinti bendruo
sius jų reikalus. Bendruomenė 
tai atlieka visų mūsų darbu ir 
visų mūsų parama. Jai reikalin
gi jos darbą dirbą lietuviai. Bet 
ne visi šitai galime, nes ne visų 
ir aplinkybės leidžia. Bet savo 
Bendruomenės darbus paremti 
jau galime visi.

Vienas iš Bendruomenės parė
mimo būdų yra mūsų šventinių 
sveikinimų nukreipimas per 
Bendruomenę.

Pereitais metais šiam tikslui 
buvo išleistas Centro Valdybos 
biuletenio specialus numeris, 
šiais metais Centro Valdyba pla
nuoja specialų šventinių sveiki
nimų leidinį. Be švenčių nuotai
kai ir rimčiai skiriamos pasi- 
skaitomosios medžiagos, įšįlei-

V. Pliodžinsko nuotrauka 

dinį taip pat bus dedami ir atski
rų asmenų bei mūsų įstaigų, 
institucijų, organizacijų, pre
kybininkų ir kitų lietuvių vers
lininkų sveikinimai.

į Bendruomenės apygardų ir

PRAVEDIMAS ŠIŲ BONDS NE
REIKŠ PAKELTUS MOKESČIUS 
Citizens Committee FOR City Bond Issues, Walter S. Sparling, Chairman

3
 BALSUOKITE UŽ ATNAUJINIMU 

METROPOLITAN PARK LEVY

Jūsų balsas Už šią programų, yra balsas jums ir 
jūsų vaikams. Tik šiuo būdu mes galime užtikrinti, 
kad mūsų puikūs Metropolitan Parkai galės būti pa
didinti ir pagerinti su mūsų augančiu gyventojų 
skaičiumi ir reikalavimu.
Šis yra atnaujinimo mokestis ir nepakels jūsų taksų 
mokesčius.

Citizens Committee FOR Metropolitan Parks Levy, 
Charles S. Spahr, Cairman

JAMES F. BELL - 

kandidatuoja toms pačioms Su
preme Court teisėjo pareigoms, 
kuriose ir iki šio laiko buvo. 
Jis yra kilęs iš tipiškos teisėjų 
šeimos, nes ir senelis ir tėvas 
buvo teisėjai. Neabejotina, kad 
jis iš savo tėvų paveldėjo daug 
teisinio patyrimo, kuri sėkmin
gai savo teisinėj praktikoj ir 
pritaiko.

J. F. Bell yra buvęs 8 metus 
teisėju Common Pleas teisme. 
Iš čia jis ir buvo išrinktas į 
Supreme Court teisėjus. Jį toms 
pareigoms ir toliau remka Ohio 
Statė Bar Association.

sk.

FRANK S. DAY 

kandidatuoja perrinkimui į Coun
ty Recorder. Jis ir toliau nori 
palaikyti savo įstaigoj demokra
tišką lygybę. Jo tarnautojų tarpe 
yra net 11 tautybių asmenų, ei
nančių atsakingas pareigas. Ir 
jie visi patenkinti tokia Frank 
S. Day politika.

Frank S. Day savo darbe yra 
gerai pasižymėjęs, tat tikisi, kad 
balsuotojai lapkričio 8 d. jį at
simins ir savo balsą už jį atiduos.

sk.

PASIRINKIT GERUS 
NAMUS

3 miegamųjų namas, ne
toli Naujos parapijos. Gra
žus sklypas.

Viskas vienam aukšte. Vi
sai naujas plytų namas.

Dviejų šeimų taip pat 
naujos parapijos rajone.

Cleveland Hts., netoli 
Taylor Rd., 3 mieg. gražus, 
su dideliu sklypu plytų na
mas. Pigus, mažas įmokė- 
jimas.

Norintieji pirkti ar par
duoti prašomi paskambinti: 
IV 1-6561 arba MU 1-2154
EAST SHORE REALTOR

Juozas Mikonis — Realtor
780 East 185 St.

(129)

apylinkių valdybas Centro Valdy
ba kreipėsi specialiu bendraraš- 
člu, kviesdama jas į šventinių 
sveikinimų talką.

Atskiri asmenys, kurių sveiki
nimas leidinyje bus įdėtas, leidi
niui atsiunčia ne mažiau kaip 2 
doL Jie taip pat praneša svei
kinamųjų (10 asmenų) sąrašą, 
ir jiems leidinys bus pasiųstas. 
Jei pareiškia norą—leidinį svei
kintojas gali išsiųsti ir pats. 
Mokantieji daugiau kaip po 2 dol. 
sveikinimų leidinio 10 egz. gauna 
už kiekvieną kitą dol.

Už sveikinimus -- skelbimus 
leidinyje mokama: 1/16 psl. -- 
10 dol., 1/8 psl,—20 dol., 1/4 
psl. — 35 dol., 1/2 psl. — 60 
dol., 1 psl. — 100 dol. Tokiam 
sveikintojui vienas leidinio egz. 
išsiunčiamas bendra tvarka. Jei 
jis pageidauja didesnio leidinio 
egz. skaičiaus — pagal susitari
mą ir atskirą primokėjimą (bet 
bus duodama ne daugiau kaip 100 
egz.).

Sveikinimus kartu su pinigais 
leidiniui siųsti kaip galima grei
čiau. Centro Valdyba norėtų visa 
gauti jau iki lapkričio vidurio,
kad būtų galima laiku sutvarkyti 
leidinio išspausdinimą. Šventinių 
sveikinimų akciją vykdo Centro 
Valdybos narys Petras Balčiū
nas, į jį visais reikalais ir kreip
tis (3092 Euclid Hts. Blvd., Cle
veland 18, Ohio).

St. Papartis

EAST CLEVELAND-EUCLID & SUPERIOR AVĖ.
SAVINGS

EARN

ACCOUNTS 
tNSURED TO 

*10.000

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL NOON

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME AND 
REMODEUN0 LOANS

CORNER 68™-SUPERIOR AVENUE

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

AUTOMOBILISTU DĖMESIUI! 1304 East 9 Str prie pat

St. Clair, telef. TO 1 1673^ atidarytas oaljas, erdvus, lietuviškas garažas

Quik Auto Service, Ine.
TAISOME VIETINI! S IR C /.SIENINIUS AUTOMOBILIt.'S

Taisoma moderniausiomis priemonėmis stabdžiai ir visi stabdymo 
mechanizmai, išmetimo vamzdžiai ir duslintuvai - "mufflers", mo
torų reguliavimas - "tune' - up" ir analizavimas, vožtuvų šlifavimas, 
radijo ir visų elektros įrengimų taisymas.

Darbas atliekamas greitai, sąžiningai ir žemomis kainomis PRA
NO GRIGONIO priežiūroje.

Atidaryta kasdien, Išskyrus sekmadienius, nuo 8 vai. ryto iki 7 vai. 
vakaro

”Tai nepavaduojama vieta patyrusiems“

PERRINKU "labiausiai 
visuomenes respektuojamą 
pareigūną apskrity“!

ALBERT S.

PORTER
COUNTY ENGINEER

Albert S. Porter, Builder of Freeways, 
Bridges, Cloverleaf Grade Separations, 
Rapid Transit and Railroad Overpasses, 
County Airport, Main Higways.

Albert S. Porter for County Engineer 
George A. Green, Chairman
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KAS IR KUR?
• VLIKo metinė sesija įvyk
sianti lapkričio 11-12 dieno
mis, New Yorke, Baltic 
Freedom House. Iš paskelb
tos darbų tvarkos matyti, 
kad tai bus eilinė, savus or
ganizacinius reikalus tvar
kanti sesija.
• Inž. F. Vizbarui, gyve
nančiam Vokietijoje, suėjo 
80 m. amžiaus. Lietuvoje, 
pagal jo projektą, buvo pa
statyta daug gražių namų.

Buvęs Ohio gubernatorius C. 
WILLIAM O’NEILL ateinančiuo
se rinkimuose kandidatuoja į O- 
hio Aukščiausio Teismo teisėjus. 
Jis pažįsta lietuvius, yra daly
vavęs mūsų vakaruose. Greta to, 
jis yra sąžiningas žmogus ir ge
ras teisininkas. Išrinkime lietu
viams palankų C. WilliamO‘Neill 
Į aukščiausią teismą.

RALPH J. PERK, Žalgirio 
mūšio minėjime Muziejaus so
delyje pasakęs šiltą kalbą, kan
didatuoja į CountyRecorder. Bal
suodami už jį ateinančiuose rin
kimuose, padėsime geram lietu
vių draugui.

RE-ELECT 

D AVI D T.

MATIA
STATĖ REPRESENTATIVE
WH0 HAS SERVED ALL THE PEOPLE
FAITHFULLY, AND WITH INTEGRITY.

DEMOCRATIC TICKET
NOVEMBER 8, 1960

COURT OF COMMON PLEAS
Division of Domestic Relations 

Endorsed by The Cleveland Bar Association 
Cuyahoga Bar Association

Leo Dombrowski, Chairman

VOTE FOR

OTTO MILLER
For STATĖ SENATOR

A LIBERAL IN THOSE THINGS DEALING WITH 
PEOPLE AND A CONSERVATIVE IN THOSE 

THINGS DALINEG WITH THE PEOPLES MONEY.

ELECTION REPUBLICAN NOVEMBER 8, 1960

• Lietuvių Studentų Sąjun
gos suvažiavimas įvyks Cle- 
velande ”Tudor Arms” vieš
butyje, esančiam universi
tetiniam centre, lapkričio 
24-27 dienomis.
• Aldona Stempužienė kon
certuodama Kolumb i j o j e 
gavo pakvietimą atvykti 
gastrolėms į Argentiną. 
Dainininkė lapkričio 10 d. 
iš Kolumbijos išskrenda į 
Argentiną, pakeliui susto
dama Peru ir Chilėje. Pir
masis Aldonos Stempužie- 
nės koncertas Buenos Aires 
įvyksta lapkričio 18 d. Mag- 
na Aula teatre. Dainininkę 
kviečia Argentinos Lietuvių 
Organizacijų ir Spaudos Ta
ryba.
• Suomijos dienraštis Kar- 
jalainen, išeinąs šiaurės Ka
relijoje, atspaude magistro 
Hintikka rašinį apie prof. 
J. Balio • veikalą "Lietuvių 
dainos Amerikoje". Rašinio 
autorius 1925 m. yra lan
kęsis Lietuvoje ir visą laiką 
palankiai laikraštyje atsi
liepia apie Lietuvą.
• Lietuvių Bendruomenės 
centro valdyba atspaude sa
vo mėnesinį biuletenį už 
spalio mėn. Biuletenis ilius
truotas, 8 psl., skelbiąs L. 
Bendruomenės aktualiąsias 
žinias.
• Antano Škėmos ir Vytau
to Valiuko poezijos ir dra
mos rečitalį rengia New 
Yorko šviesiečiai ir filiste
riai santariečiai. Vakaras 
įvyks Free Baltic House — 
70 and Lexington. Pradžia 
5 vai. Visi kviečiami daly
vauti.
• Jaunimo ir humoro vaka
ras įvyks Waterburyje, 
Conn., lapkričio 6 d. — sek
madienį — nuo 3 vai. p. p.

VOTE FOR

HARRY T.

MARSHALL
JUDGE

šv. Juozapo parapijos salė
je. Programoje dalyvaus 
aktorius Vitalis Žukauskas 
iš New Yorko. Lietuvaičių 
studenčių sambūris iš Put- 
namo, Conn., vaidins trijų 
veiksmų veikalą "Užburta 
Šalis", kurin gausiai įpinta 
dainų ir tautinių šokių. Vai
dintojos visos gyvena Nek. 
Pr. Lietuvaičių Šešetų stu
denčių - moksleivių bendra
butyje, kur yra geros sąly
gos lietuviškajai dvasiai 
tarpti.
• P. Kvedaras, iš Toronto, 
mokėdamas už prenumeratą 
atsiuntė ir $5.00 auką.

• Filisterių Skautų Sąjun
gos New Yorko skyriaus 
sueiga įvyks sekmadienį, 
lapkričio 6 d., 4 vai. p. Arū
nų patalpose, 86-04 94 St., 
Woodhaven, N. Y.. Progra
moje: diskusijos praėjusio
je sueigoje iškeltais klausi
mais ; pranešimas — pasiū-

PAIEŠKOMI
Brazauskas, Justinas ir Vla

das, iš Drutūnų km., Kaltinėnų 
vai., Švenčionių apsk.

Domeikaitė, Ona, Lauryno duk
tė.

Galkus, Viktoras, kilęs iš Kur
šėnų, išveštas darbams į Vokie
tiją

Idankienė, Agota
Jocius, Vincas, Vinco sūnus, 

iš Šaukėnų
Kamarauskas, Stasys, kilęs iš 

Kauno ir ten gyvenęs prieš karą
Kaminskas, Aleksas, Vlado sū

nus, gimęs 1911 m. Kybartuose
Kasparavičius, Vincas, kilęs 

nuo Varnių, karo metu buvo vo
kiečių paimtas apkasų kasti

Miliauskas, Antanas, Juozo sū
nus, kilęs nuo Balbieriškio gi
męs 1912 m.

Norkus, Adolfas ir Alfonsas, 
Juozo sūnūs, gimę Telšiuose

Norvilas, Zenonas, Motiejaus 
sūnus, 1944 m. išvežtas Vokie
tijon iš Kretingos kalėjimo.

Paukštus, Augustinas, iš Zygė- 
nų km., Gelgaudiškio vai., Sakių 
apsk., buvęs Baigi joje

Švedas, Jonas, buv. pulkinin
kas, ir Šviedienė, Marija, gyve
nę Kaune - Šančiuose

Vaičekauskaitė, Genovaitė, ki
lusi iš Jurgaičių km., Vaiguvos 
vai.* Šiaulių apsk.

Vėžys, Jonas, prieš karą gyve
nęs Kaune

Vievesys, Mataušas, Antano 
sūnus

Zaremba, Algirdas, Antano sū
nus, gimęs 1925 m.

ŽiČkus, Jonas, iš Darataičių 
km., Šiluvos vai.,Raseiniųapsk., 
ir jo sūnus Vaclovas, gyveno 
Chicagoje,

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:

Consulate General of Lithuania
41 West 82nd Street 

New York 24, N.Y.

Šimtai naujų skaitytojų, 
pradėję skaityti Dirvą ir ja 
džiaugiasi. Pasiteiraukit, 
ar Dirvą skaito jfisųpažįs
tami ir kaimynai. Jei‘nę— 
atsiųskit jų adresus. Jie 
Dirvą gaus dvi savaites 
nemokamaL 

lymai dėl M. K. Čiurlionio 
50 metų mirties sukaktuvių 
minėjimo; pučiamųjų ins
trumentų kamerinės muzi
kos koncertas. Po sueigos 
— arbatėlė.

Visi skautai, baigę aukš
tuosius mokslus Lietuvoj ar 
išeivijoj, ir norį FSS-gai 
priklausyti, kviečiami suei
goje dalyvauti.

Elect JUDGE Earl R.

HOOVER
OHIO SUPREME COURT

On Judicial Non-Partisan Ballot, Jan. 1,1961 Term
Stephen Ritsey, Sec'y.

Balsuokite U Z
ADII CLEVELAND SCHOOL ABU LEVIES
ISSUES 9 ir 10

Mes turime pirmauti prieš komunistus. Mes turime-laikyti 

savo mokyklas atidaras. Duokite savo vaikams ir savo anū

kams geriausią mokslą jų gyvenime.

Mokyklos turi pinigų tik iki kovo mėn., kol šie projektai 

nepraeis; specialūs balsavimai sausio mes. mokesčių mokėto

jams kainuotų virš $ 1 50,00.00. Sutaupykite šias nereikalin

gas išlaidas. Balsuokite už abu School Levies lapkričio 8 d. 

Jie yra įmanomi ir teisūs.

Citizens Committee for Cleveland School Levies; Curtis Lee Smith, Thomas E. McDonald*

Co. — Chairmen.

VIRŠUJE: Vasario 16 Gimna
zijos valdyba, direktorius, rei
kalų vedėjas, mokytojai ir gru
pė vyresniųjų moksleivių, ap
sirengę tautiniais rūbais, nusi
fotografavę J. ir M. Bačiūnų gim
nazijoje lankymosi proga. Sėdi 
iš kairės: St. Vykintas, S. An
tanaitis, kun. B. Liubinas, M. 
ir J. Bačiūnai, direktorius kun. 
dr. L. Gronis, E. Simonaitis, 
T. Gailius. Stovi: J. Stankaitis, 
Juozaitis, Sakalauskaitė, kun.

Dėdinas, Valaitytė, K. Motgabis, 
Ošarkaitė, Neiland, Stankaitie- 
nė, Plukaitė, dail. Krivickas, 
Kušneraitytė, Motgabienė,
Powns, Pociulis, Vykintaitė,. F. 
Skėrys, Kelerytė, Banaitis, dr. 
Valančius, Vykintienė, Šverinai- 
tė, kun. d r. Navickas, Dūda.

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti

MM Misų
MOKYKLAS 
ATIDARAS!
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